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Λογότυπο Ευρωπαϊκής Ένωσης /
Ταμείου

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
……………………………
Αρ. Φακ.
Τηλ.
Ημερομηνία: ..........
ΠΡΟΣ:
(Δικαιούχος)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:………………………………
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:…………………….

Επιθυμώ να αναφερθώ στην αίτηση σας με αρ. Πρωτ. .............. και ημερομηνία
………………, με την οποία υποβλήθηκε πρόταση για ένταξη του πιο πάνω Έργου, και
έχοντας υπόψη,
(α) την απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ με αριθμό......................και ημερομηνία…………….,
με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) ..................,
(β) την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό …….. και ημερομηνία …….., με
την οποία ορίστηκε ο Ενδιάμεσος Φορέας και του ανατέθηκαν τα καθήκοντα και οι
αρμοδιότητες του,
(γ) την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
….………στις ……., με την οποία εγκρίθηκαν τα Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης και η
μεθοδολογία επιλογής έργων
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(δ) την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
….………στις ……., με την οποία εγκρίθηκαν τα Ειδικά Κριτήρια Αξιολόγησης για την
επιλογή έργων στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας ή της Προτεραιότητας της
Ένωσης (στην περίπτωση του ΕΠ ΘΑΛΑΣΣΑ) ……… του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(ε) την με αρ. …………………...

και ημερομηνία…………… Πρόσκληση για Υποβολή

Προτάσεων για το ΕΠ………………,
(στ) το θετικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως καταγράφεται στο Φύλλο Αξιολόγησης
του Έργου,
να σας πληροφορήσω ότι αποφασίστηκε η ένταξη του εν λόγω έργου στο ΕΠ ……….. Το
Τεχνικό Δελτίο Έργου επισυνάπτεται (Συνημμένο ....)

2.

Ειδικότερα τα βασικά στοιχεία του Έργου είναι τα ακόλουθα:

Τίτλος:
Κωδικός Έργου:
Άξονας
Προτεραιότητας
ή
Προτεραιότητα της Ένωσης (στην
περίπτωση του ΕΠ ΘΑΛΑΣΣΑ)/ Ειδικός
Στόχος / Μέτρο (μόνο στην περίπτωση
του ΕΠ ΘΑΛΑΣΣΑ)
Σύντομη Περιγραφή Έργου (φυσικό
αντικείμενο):

Δικαιούχος:
Ονομασία

Μονάδα Μέτρησης

Τιμή Στόχος

Δείκτες Εκροών:

Ονομασία

Μονάδα Μέτρησης

Τιμή Στόχος

Δείκτες Αποτελέσματος:

Ημερομηνία Έναρξης Υλοποίησης1:
Ημερομηνία Λήξης Υλοποίησης:2

Πρόκειται την ημερομηνία έναρξης της πρώτης Νομικής Δέσμευσης.
Τελική ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2023. Παρατίθεται η
ημερομηνία ολοκλήρωσης της τελευταίας Νομικής Δέσμευσης.
1
2

3

Συνολική Διάρκεια του Έργου

(μήνες)

Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη:

Ανέρχεται σε ……….€ 3

Επιλέξιμη Ιδιωτική
απαιτείται):

Συμμετοχή

(εάν

Εκτιμάται ενδεικτικά σε (………€)

Συντ. Ελλείμματος Χρηματοδ.:

Ανέρχεται σε (…%)

Επιλέξιμο Ποσό μετά την Εφαρμογή
του
Συντελεστή
Ελλείμματος
Χρηματοδότησης:

Ανέρχεται σε (….. €)

Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος είναι
Κυβερνητικό
Τμήμα/Υπηρεσία,
οι
αναγκαίες πιστώσεις παραχωρούνται
κάτω από το Κεφάλαιο και Άρθρο του
Κρατικού Προϋπολογισμού:

Κεφάλαιο

Άρθρο

Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν
είναι Κυβερνητικό Τμήμα/Υπηρεσία
αλλά Ημικρατικός Οργανισμός ή
Φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
άλλος Φορέας Δημοσίου Δικαίου, για
την
απρόσκοπτη
μεταφορά
της
Δημόσιας
Συμμετοχής
ή/και
Συμμετοχής
της
ΕΕ
πιστώσεις
παραχωρούνται από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό,
κάτω
από
το
Κεφάλαιο και Άρθρο:

Κεφάλαιο

Άρθρο

3.

Η κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά κατηγορία δαπάνης, η ετήσια κατανομή

της δημόσιας δαπάνης καθώς και η προβλεπόμενη χρονική κατανομή των επιλέξιμων
δαπανών ανά

νομική

δέσμευση,

παρατίθενται

στους

σχετικούς

πίνακες

του

εγκεκριμένου ΤΔΕ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης
Ένταξης Έργου (ΑΕΕ).

4.

Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου, πέραν της υποχρέωσης

εκτέλεσης του έργου, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω καταγράφονται στο
Συνημμένο 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης
Ένταξης Έργου (ΑΕΕ). Σημειώνεται ότι, ορισμένες από τις υποχρεώσεις του Δικαιούχου
εξειδικεύονται περαιτέρω στις σχετικές εγκυκλίους/οδηγούς της Διαχειριστικής Αρχής και
της Αρχής Πιστοποίησης, τις πρόνοιες των οποίων πρέπει να τηρεί ο Δικαιούχος.
5. Η μη τήρηση από το Δικαιούχο, των υποχρεώσεων και των όρων της παρούσας
ΑΕΕ, είναι δυνατό να οδηγήσει στην προσωρινή ή οριστική ανάκληση και διακοπή της
χρηματοδότησης, ή και στην απένταξη του έργου από το ΕΠ και ανάλογα με την
3

Η συμμετοχή της ΕΕ θα αναλύεται κατά έτος σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής.
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περίπτωση, στην επιβολή νομικών κυρώσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
σχετικές Νομοθεσίες.
6. Σύμφωνα και με τις απαιτήσεις που θα έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της
υλοποίησης του έργου υποβάλλεται, όπου απαιτείται, αίτημα παραχώρησης πιστώσεων
στο προαναφερόμενο Κεφάλαιο και Άρθρο, για την απρόσκοπτη προώθηση/συνέχιση
του Έργου, στη ΓΔ ΕΠΣΑ, σύμφωνα με τις νενομισμένες διαδικασίες (αφορά
Δικαιούχους που είναι Κυβερνητικά Τμήματα/Υπηρεσίες).
7. Η παρούσα ΑΕΕ τροποποιείται στην περίπτωση που διαφοροποιηθεί σημαντικά είτε
το φυσικό αντικείμενο του Έργου και οι σχετικοί δείκτες εκροών και αποτελέσματος
όπως αυτά καθορίζονται πιο πάνω, είτε η συνολική επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη, είτε ο
Δικαιούχος ή/και άλλος εμπλεκόμενος φορέας του Έργου, είτε η συνολική χρονική
διάρκεια υλοποίησης του Έργου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στη
σχετική Εγκύκλιο της Διαχειριστικής Αρχής και παρατίθενται στο Συνημμένο 2, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΑΕΕ.
8. Το Υπουργείο/Τμήμα/ Υπηρεσία/ Οργανισμός (αναγράφεται το όνομα του Δικαιούχου
του συγκεκριμένου έργου)…………….., ως Δικαιούχος του Έργου θα πρέπει, να
υπογράψει την αποδοχή των όρων της παρούσας ΑΕΕ και να την επιστρέψει στον
Ενδιάμεσο Φορέα το αργότερο εντός …… ημερών από την ημερομηνία λήψης της.

Προϊστάμενος Ενδιάμεσου Φορέα
.....................................
.....................................
Ημερομηνία: ……………

Προϊστάμενος Δικαιούχου:
.....................................
.....................................
Ημερομηνία: ……………
Συνημμένα:
- Συνημμένο 1: Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Δικαιούχου
- Συνημμένο 2: Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Έργου
- Συνημμένο 3: Τεχνικό Δελτίο Έργου
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- Συνημμένο ..: ……………………………………….
Κοινοποιήσεις:
-

Γενικό Ελεγκτή

-

Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών

-

Γενικό Διευθυντή Προγραμματισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού
και Ανάπτυξης (Διαχειριστική Αρχή)

-

Γενικό Λογιστή (Αρχή Πιστοποίησης)

-

Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1

Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Δικαιούχου
(Αποτελεί Αναπόσπαστο Μέρος της Απόφασης Ένταξης Έργου)
Ο Δικαιούχος, πέραν της υποχρέωσης εκτέλεσης του έργου έχει τις ακόλουθες
υποχρεώσεις:
1. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 Τήρηση της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας κατά την εκτέλεση του έργου και
ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, το περιβάλλον, τις Κρατικές
Ενισχύσεις, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη
ανάπτυξη, την προώθηση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών,
καθώς και τη μη διάκριση συμπεριλαμβανομένων και των προνοιών για την
προσβασιμότητα, κατά περίπτωση, σύμφωνα και με τη σχετική Εγκύκλιο της ΔΑ.
Στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων, θα πρέπει για κάθε διαδικασία
συνομολόγησης Δημόσιας Σύμβασης (Έγγραφα Διαγωνισμού και διαδικασίες
ανάθεσης), να εξασφαλίζεται το πιστοποιητικό συμβατότητας από τη Διεύθυνση
Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου.
 Τήρηση όλων των προνοιών των σχετικών Εγκυκλίων της ΔΑ και της Αρχής
Πιστοποίησης

(ΑΠ)

που

αφορούν

την

διαχείριση

των

έργων

που

συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία και το ΕΤΘΑ.
2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
 Τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης του έργου και των επί μέρους νομικών
δεσμεύσεων όπως αυτά αποτυπώνονται στην ΑΕΕ και στο ΤΔΕ.
 Διασφάλιση του λειτουργικού αποτελέσματος του έργου, λαμβάνοντας όλα τα
απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα
λειτουργίας και συντήρησης του έργου και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην
περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης του έργου δεν ταυτίζεται με το
δικαιούχο αυτής.
 Υποβολή στον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ), Δελτίου Νομικής Δέσμευσης μετά την
συνομολόγηση κάθε Δημόσιας Σύμβασης ή ανάλογου εγγράφου σε άλλες
περιπτώσεις

(π.χ.

αυτεπιστασία),

σύμφωνα

με

τη

σχετική

Εγκύκλιο

της

Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ). Το Δελτίο Νομικής Δέσμευσης πρέπει να υποβληθεί,
ελεγχθεί και επικυρωθεί προτού αρχίσει η υποβολή των Δελτίων Δαπανών.
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 Υποβολή στον ΕΦ των Δελτίων Δαπανών σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα
με τις σχετικές οδηγίες της ΔΑ. Κάθε Δελτίο Δαπανών θα συνοδεύεται από αντίγραφα
των τιμολογίων, αποδείξεων ή άλλων εγγράφων ίσης αποδεικτικής αξίας σύμφωνα
με τις σχετικές οδηγίες της ΔΑ.
 Ενημέρωση του ΕΦ με τη συμπλήρωση του Δελτίου παρακολούθησης της
υλοποίησης ενταγμένων έργων δημοσίων συμβάσεων σε κάθε περίπτωση
τροποποίησης των προγραμματικών δεδομένων υλοποίησης του έργου όπως αυτά
έχουν καταγραφεί στο ΤΔΕ ή ολοκλήρωσης κάποιας προγραμματισμένης ενέργειας
όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο ΤΔΕ. Τα τυποποιημένα αυτά Δελτία καταγράφουν
την πρόοδο της υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΔΑ.
 [Αποστολή στον ΕΦ για ποιοτικό έλεγχο των αναγκαίων μελετών και τεχνικών
προδιαγραφών για κάθε προτεινομένη Δημόσια Σύμβαση, σύμφωνα με τις σχετικές
οδηγίες της ΔΑ.]5
 Υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών, για την ενημέρωση του ΟΠΣ με τα
δεδομένα και έγγραφα του έργου 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 του
έργου και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου του έργου.
 Διασφάλιση της ακρίβειας, της ποιότητας και πληρότητας των στοιχείων που
υποβάλλει στο ΟΠΣ, σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές
διατάξεις.
 Για έργα ΕΚΤ, τήρηση και υποβολή εγκαίρως στο ΟΠΣ των δεδομένων για
μεμονωμένους συμμετέχοντες (microdata), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 125,
παρ.2, στοιχείο δ) του Καν. 1303/2013.
 Καταγραφή και κοινοποίηση στον ΕΦ λαθών και παραλείψεων που τυχόν
εντοπιστούν καθώς και ανακτήσεων.
3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 Τήρηση των Κανόνων Επιλεξιμότητας Δαπανών όπως καθορίζονται στη σχετική
Εγκύκλιο της ΔA.
 [Λειτουργία μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος θα
εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών,
των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και την

Τα κείμενα που βρίσκονται μέσα σε αγκύλες [ ] εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση που απαιτείται από τη
φύση του Έργου.
5
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υποχρέωση λειτουργίας εσωτερικού μηχανισμού επαλήθευσης των πληρωμών, ο
οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.]
 Τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για το Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται
όλες οι επιλέξιμες πληρωμές, που θα αντιστοιχούν με τις δηλούμενες στα Δελτία
Δαπανών.
 [Να αναλαμβάνει, στις περιπτώσεις πολεοδομικών και κοινοτικών Έργων για τα
οποία θα υπάρχει και συνεισφορά των εμπλεκόμενων Δήμων και Κοινοτήτων, την
εξασφάλιση της συνεισφοράς αυτής είτε σε μετρητά είτε σε δάνεια (με Κυβερνητική
εγγύηση όπου χρειάζεται) η οποία θα κατατίθεται στα Έσοδα του Κράτους].
 Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στον ΕΦ, μετά την
ολοκλήρωση του έργου 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 και στην
περίπτωση που κατά την υλοποίηση του έργου παρήχθησαν καθαρά έσοδα από
πηγές εσόδων που δεν είχαν συνυπολογιστεί στον αρχικό καθορισμό των καθαρών
εσόδων του έργου.
Στην περίπτωση έργου όπου ο υπολογισμός των καθαρών εσόδων του βασίζεται
στη μέθοδο του κατ’ αποκοπή ποσοστού (flat rate), δεν απαιτείται να γίνει κάποια
προσαρμογή στο ποσοστό χρηματοδότησης του έργου στην τελική αίτηση
πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος.
Στην περίπτωση έργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ των προτέρων
εκτίμηση των εσόδων, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για
τα καθαρά έσοδα του έργου για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωσή του ή έως
την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων κλεισίματος του ΕΠ, αναλόγως με το
ποια χρονική στιγμή προηγείται.
Στην περίπτωση έργου, το οποίο παράγει άμεσα έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή
του, τα οποία ωστόσο δεν ελήφθησαν υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης του έργου, η
επιλέξιμη δαπάνη μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που παρήχθησαν άμεσα κατά τη
διάρκεια εκτέλεσής του, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που
υποβάλλει ο δικαιούχος.
4. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ
 Τήρηση υποχρεώσεων που απορρέουν από τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων
και

ελέγχων

από

Ελεγκτικά

Όργανα,

περιλαμβανομένων

και

των

τροποποιήσεων/βελτιώσεων του συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης των
αναδόχων

όπου

αυτό

κριθεί

αναγκαίο.

Νοείται

ότι

για

οποιεσδήποτε

τροποποιήσεις/βελτιώσεις γίνουν μετά από εισήγηση οποιουδήποτε Ελεγκτικού
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Οργάνου, πρέπει να εξασφαλίζεται η εκ των προτέρων σύμφωνη γνώμη του ΕΦ,
σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στη σχετική εγκύκλιο της ΔΑ.
 Κοινοποίηση στον ΕΦ των απαιτούμενων εγγράφων που αφορούν στο Έργο και
σχετίζονται με τις επαληθεύσεις δαπανών και την παρακολούθηση του Έργου,
σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών εγκυκλίων της ΔΑ.
 Θέση στη διάθεση του ΕΦ, της ΔΑ, της ΑΠ, της Αρχής Ελέγχου και της Επιτροπής
Παρακολούθησης του ΕΠ και γενικότερα όλων των αρμόδιων ελεγκτικών φορέων της
Κύπρου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων των εγγράφων, δικαιολογητικών ή
στοιχείων του έργου, εφόσον ζητηθούν, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του.
 Αποδοχή

επιτόπιων

επαληθεύσεων

από

τον

ΕΦ

ή/και

άλλων

επιτόπιων

επαληθεύσεων / επιθεωρήσεων από τη ΔΑ ή/και την ΑΠ, καθώς και ελέγχων από την
Αρχή Ελέγχου και ελεγκτικά όργανα της ΕΕ.
 Ενημέρωση με τα κατάλληλα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της συνομολόγησης
συμβάσεων, του αναδόχου του έργου, για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει,
συμπεριλαμβανομένης

και

της

ενημέρωσης

ότι

θα

διεξάγονται

επιτόπιες

επαληθεύσεις από τον αρμόδιο ΕΦ, καθώς και δειγματοληπτικές επαληθεύσεις από
τη ΔΑ ή/και την ΑΠ.
5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
 Αποδοχή της συμπερίληψής του στον κατάλογο των έργων του Ε.Π. που
δημοσιοποιείται σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής για τα
Ταμεία

και

το

ΕΤΘΑ

(http://www.structuralfunds.org.cy

ή

http://www.moa.gov.cy/thalassa), κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο
Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013 ή στο Παράρτημα V του Καν. 508/2014 (στην
Περίπτωση του ΕΠ ΘΑΛΑΣΣΑ), και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του
δικαιούχου και του έργου, σύνοψη του έργου, ημερομηνία έναρξης και καταληκτική
ημερομηνία του έργου, ο αρχικός προϋπολογισμός του, η συνολική επιλέξιμη
δαπάνη, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα,
ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης ή της Προτεραιότητας της Ένωσης (στην
Περίπτωση του ΕΠ ΘΑΛΑΣΣΑ) του έργου.
 Λήψη όλων των μέτρων πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του
Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:


Ανάρτηση προσωρινής πινακίδας, σημαντικού μεγέθους, σε ορατό σημείο
από το κοινό, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών, με
συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής
τους.
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Τοποθέτηση

μόνιμης

αναμνηστικής

πλάκας

ή

πινακίδας

σημαντικού

μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών μηνών από την
ολοκλήρωση έργων υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς υλικού 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 Εκτελεστικό Κανονισμό
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.



Τοποθέτηση αφίσας με πληροφόρηση σχετικά με το έργο, για έργα που δεν
εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή πλακών.



Ανάρτηση στοιχείων του έργου στο διαδικτυακό τόπο του δικαιούχου, εάν
υπάρχει, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το επίπεδο της στήριξης,
στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την
Ένωση.



(Μόνο για τα Ταμεία:) Ενημέρωση των συμμετεχόντων σε έργα που
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το ΕΤΠΑ ή
Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή τους από το εκάστοτε
Ταμείο και την υλοποίησή τους στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος. Η
εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό
που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση του έργου ή παράγονται στο
πλαίσιο αυτό.



(Μόνο για το ΕΤΘΑ:) Πέραν των ανωτέρω μέτρων πληροφόρησης θα πρέπει
να λαμβάνει υπόψη του τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα V του
Καν.508/2014



Να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες σε έργα 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 ενός έργου και το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους
συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή
άλλων πιστοποιητικών, περιλαμβάνει δήλωση ότι το έργο υποστηρίχθηκε στο
πλαίσιο της ΠΑΝ.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
 Τήρηση πλήρους αρχείου-φακέλου ανά έργο (Μόνιμο Φάκελο Έργου) και στην
περίπτωση που απαιτείται η τήρηση πρόσθετων φακέλων αυτοί πρέπει να
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συνδέονται με το μόνιμο φάκελο έργου. Σε περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση
τήρησης των πρωτότυπων παραστατικών σε φακέλους του Λογιστηρίου, γίνεται
αναφορά και ο φάκελος του Λογιστηρίου συνδέεται και πάλι με τον μόνιμο φάκελο
έργου. Επιπλέον κατευθύνσεις δύναται να δοθούν από τον ΕΦ ή/και από τη ΔΑ.
 Τήρηση όλων των δικαιολογητικών που αφορούν τις δαπάνες και τους λογιστικούς
ελέγχους για το έργο, για διάστημα:


τριών (3) ετών από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των
λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η δαπάνη, στην περίπτωση
έργων που η επιλέξιμη δαπάνη δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ



δύο (2) ετών από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των
λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη, στις
υπόλοιπες περιπτώσεις

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 140, παρ.1, του Καν. 1303/2013. 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.
 Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου τα έργα να
διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς των Ταμείων:


Για έργα 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.



Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από τον ΕΦ ή καθορίζονται
από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το έργο.

Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση
του έργου, με διοικητικές ή και επιτόπιες επαληθεύσεις από τον ΕΦ. (Στην
περίπτωση

που

η

υποχρέωση

τήρησης

των

μακροχρονίων

δεσμεύσεων

μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν
τον φορέα).
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΈΡΓΟΥ
Η τροποποίηση των Αποφάσεων Ένταξης Έργων (ΑΕΕ) που έχουν εκδοθεί από τον ΕΦ
είναι απαραίτητη μόνο στην περίπτωση που διαφοροποιείται σημαντικά ένα ή περισσότερα
από τα ακόλουθα βασικά στοιχεία των συγχρηματοδοτούμενων έργων, όπως αυτά έχουν
καθοριστεί στην πρώτη έκδοση της ΑΕΕ:
1. Το φυσικό αντικείμενο του έργου και οι σχετικοί δείκτες εκροών και
αποτελέσματος
2. Η συνολική Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη
3. Ο Δικαιούχος (ή/και άλλος εμπλεκόμενος φορέας) του έργου
4. Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου
Ως σημαντικές διαφοροποιήσεις που καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση (νέα έκδοση)
Απόφασης Ένταξης (ΑΕΕ), ορίζονται οι ακόλουθες μεταβολές, σε αντιστοιχία με κάθε ένα
από τα ανωτέρω βασικά στοιχεία συγχρηματοδοτούμενων έργων:
1. Ουσιώδης μεταβολή των κύριων συνιστωσών του φυσικού αντικειμένου του έργου
(βασικό σχέδιο του έργου) και αντίστοιχη μεταβολή (αρνητική) των τιμών-στόχου των
δεικτών εκροών ή αποτελέσματος μεγαλύτερη του 10% (ανά δείκτη).
2. Ο συνολικός επιλέξιμος Προϋπολογισμός (επιλέξιμος προϋπολογισμός του συνόλου
των Νομικών Δεσμεύσεων) του έργου μεταβάλλεται (θετικά) σε ποσοστό άνω του
10%. Για έργα με προϋπολογισμό κάτω από ένα εκατομμύριο Ευρώ, τροποποίηση
απαιτείται εάν ο προϋπολογισμός μεταβάλλεται (θετικά) κατά ποσό άνω των 100.000
Ευρώ, ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό του έργου. Νοείται, ότι σε κάθε
περίπτωση πρέπει να τηρούνται πλήρως οι Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών
και οι πρόνοιες των σχετικών νόμων και κανονισμών περί Δημοσίων Συμβάσεων.
3. Αλλαγή Δικαιούχου ή άλλου εμπλεκόμενου φορέα στην υλοποίηση του έργου.
4. Η χρονική περίοδος υλοποίησης του έργου μεταβάλλεται (θετικά) κατά ποσοστό άνω
του 20%. Νοείται ότι η μεταβολή της χρονικής διάρκειας του έργου πρέπει να είναι
σύμφωνη με τους σχετικούς κανονισμούς των Δημοσίων Συμβάσεων. Σε κάθε
περίπτωση, η νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης θα πρέπει βρίσκεται εντός της
επιλέξιμης περιόδου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (έως 31/12/2023).
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Στην περίπτωση της τροποποίησης ή της πρόβλεψης για τροποποίηση ενός ή
περισσότερων από τα ανωτέρω στοιχεία, ο Δικαιούχος καταχωρεί στο σύστημα
τροποποιητική πρόταση (τροποποιημένο ΤΔΕ) προς εξέταση από τον ΕΦ. Την
τροποποίηση ενδέχεται να εντοπίσει και ο ΕΦ στο πλαίσιο της παρακολούθησης των έργων
αρμοδιότητάς του. Στην περίπτωση αυτή ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει
τροποποιητική πρόταση μέσω του ΟΠΣ μετά από αίτημα του ΕΦ.
Ανάλογα με το εάν οποιαδήποτε μεταβολή στα πιο πάνω βασικά στοιχεία του έργου
επηρεάζει ή όχι την αξιολόγηση του έργου με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που
εφαρμόστηκαν κατά την ένταξή του, ακολουθούνται οι παρακάτω εναλλακτικές διαδικασίες
τροποποίησης:


Τροποποίηση χωρίς επαναξιολόγηση του έργου, με την οποία ο ΕΦ ελέγχει την
ορθότητα και πληρότητα της τροποποιητικής πρότασης του Δικαιούχου και
προβαίνει στην έγκριση ή απόρριψη της νέας έκδοσης του ΤΔΕ μέσω του ΟΠΣ.



Τροποποίηση με επαναξιολόγηση του έργου, με την οποία ο ΕΦ προχωρεί στη
διαδικασία επαναξιολόγησης της τροποποιητικής πρότασης του Δικαιούχου,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 4, εκδίδοντας νέο Φύλλο
Αξιολόγησης Έργου (ΦΑΕ) μέσω του ΟΠΣ, με το οποίο προβαίνει στην έγκριση ή
απόρριψη της νέας έκδοσης του ΤΔΕ. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που η
παρατηρούμενη μεταβολή κρίνεται ότι είναι τόσο μεγάλη ώστε να μην
εξυπηρετούνται πλέον οι σκοποί του Προγράμματος στο οποίο είναι ενταγμένο το
έργο, τότε ο ΕΦ εξετάζει το ενδεχόμενο απένταξης του έργου (βλ. παρ. 5.6.3)
χωρίς απαραίτητα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία επαναξιολόγησής του.

Στην περίπτωση που η επανεξέταση ή η επαναξιολόγηση του έργου στη βάση της νέας
έκδοσης ΤΔΕ που έχει υποβάλει ο Δικαιούχος αποβεί θετική, ο αρμόδιος ΕΦ προχωρεί στην
έκδοση «Τροποποιητικής ΑΕΕ» στο ΟΠΣ, με βάση το Παράρτημα 15, την οποία
υπογράφει και αποστέλλει στο Δικαιούχο, ο οποίος την υπογράφει και την επιστρέφει στον
ΕΦ. Στη νέα ΑΕΕ επισυνάπτεται το νέο ΤΔΕ. Η νέα ΑΕΕ καταχωρείται στον φάκελο του
έργου του Δικαιούχου και του ΕΦ και αποτελεί το έγγραφο με τους νέους όρους βάσει των
οποίων ο Δικαιούχος υποχρεούται να υλοποιήσει το έργο του στο εξής.
Στην περίπτωση που η επανεξέταση ή η επαναξιολόγηση του έργου, στη βάση της νέας
έκδοσης ΤΔΕ, αποβεί αρνητική, ο Δικαιούχος καλείται είτε να συμπληρώσει και να υποβάλει
εκ νέου τροποποιητικό ΤΔΕ, συνοδευόμενο με τα συναφή έγγραφα και στοιχεία, σύμφωνα
με τις παρατηρήσεις του αρμόδιου ΕΦ, είτε να εξακολουθήσει να υλοποιεί το έργο με βάση
την ισχύουσα έκδοση ΤΔΕ και τους όρους της σχετικής ΑΕΕ. Σε περίπτωση που ο
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Δικαιούχος δεν συμμορφώνεται προς τις δύο προηγούμενες εναλλακτικές, ή κρίνεται ότι δεν
υπάρχει αντικειμενική δυνατότητα για την υλοποίηση οποιασδήποτε από αυτές, ο ΕΦ
εξετάζει το ενδεχόμενο απένταξης του έργου.

