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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  

Ταχ. Δ/νση: Μακράς Στοάς 15 Πειραιάς, 18531 

Πληροφορίες: ΜΑΡΙΑ  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ  

Τηλ.: 2144053313, 214.405.3312 

Fax: 2132022906 

Email: efd.unita@piraeus.gov.gr 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 
Πειραιάς, 06-12-2021 
Α.Π.:51380/796    

      
Προς:  

 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Υπ’ όψιν Νομίμου 

Εκπροσώπου 

Υπεύθυνου Πράξης 

ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

 
 

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Καινοτόμες δράσεις κοινωνικοποίησης  και κοινωνικής ένταξης των 

ανέργων του Δήμου Πειραιά» με Κωδικό ΟΠΣ 5093112 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 

2014-2020» 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

Έχοντας υπόψη:  

 

1.Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005). 

2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3.Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

ισχύει. 
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4.Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως ισχύει. 

5.Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018 [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] όπως ισχύει. 

6.Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την 

έγκριση του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020. 

7.Την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2017) 8401 final/06.12.2017 για την 

τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10170 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του 

ΕΠ «Αττική» 2014-2020 για στήριξη από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις 

στην ανάπτυξη και την απασχόληση για την Περιφέρεια Αττικής». 

8.Τις Αποφάσεις της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2018) 8869 final/12.12.2018 και C(2019) 3088 

final/16.04.2019 που αφορούν την 2η αναθεώρηση του Ε.Π. “ATTIKH” 2014 – 2020. 

9.Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & 

Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

10.Το με αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

«Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020». 

11.Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/31.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Υπουργική Απόφαση 

με θέμα: «Αντικατάσταση της υπ'αριθμ.110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής 

απόφασης με τίτλο:«Τροποποίηση και αντικατάσταση της 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 

1822/Β/31.07.2015) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα 

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»», όπως ισχύει 

12.Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 

13.Τον Οδηγό Δημοσιότητας ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. 

14.  Η Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, για την εφαρμογή του άρθρου 106 παρ. 

2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή 

αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις 

επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (2012/21/ΕΕ), 

15.Η Ανακοίνωση της Επιτροπής (11-1-2012) σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στην αντιστάθμιση για την παροχή δημόσιας 

υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος (2012/C8/02), 

16 .Η Ανακοίνωση της Επιτροπής (11-1-2012) Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές 

ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας (2011) (2012/C8/03), 

17  Η Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 

262/01), 

18 . Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013,σχετικά με την 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («De Minimis»), 

19 . Η με αρ.πρ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13-07-2016 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων 

με θέμα «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων» και 

20 .Η με αρ.πρ. 92415/ΕΥΚΕ6282/28-08-2017 επιστολή της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων 

με θέμα «Οδηγίες και Παρότρυνση Τήρησης Διαδικασιών 

προς Φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση Κρατικών Ενισχύσεων 

21.Την από 11/02/2021 σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής. 

 22.Τη με αριθμ. πρωτ. 9909 / 119 /02/03/2021 (Κωδ. PIR023) πρόσκληση του Αυτοτελούς Τμήματος 

Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ, Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020 του Δήμου 

Πειραιά για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 προς τους 

δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ATTIKH 2014-2020». 

23.Το με Αριθ. Πρωτ. :  121293 - 09-11-2021 (Σχετ: Η από 02/11/2021 ηλεκτρονική επικοινωνία του 

Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ, ΕΦΔ ΕΠ «Αττική 2014-2020» του Δήμου 

Πειραιά, για γνωμοδότηση επί ζητημάτων Κ.Ε. για το εν θέματι έργο (Α.Π. εισ. EYKE 

2204/02-11-2021)  έγγραφο της ΕΥKE του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με τίτλο 

"Διατύπωση γνώμης σχετικά με την πρόταση με τίτλο «Καινοτόμες δράσεις κοινωνικοποίησης και 

κοινωνικής ένταξης των ανέργων του Δήμου Πειραιά» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ''ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020'' 

24.Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της 

αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στη Λίστα ελέγχου πληρότητας & επιλεξιμότητας της 

πρότασης και στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης, τα οποία αποτυπώνονται στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ. 

25. Το με ID:177025 Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ και τα συνημμένα σε 

αυτό έγγραφα του δικαιούχου «ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ» προς τον ΕΦ «ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ». 

26.Το από 29-11-2021 Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης που υπέβαλε ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ 

ΠΕΙΡΑΙΑ προς τον ΕΦ «ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ» ως 

συνημμένο έγγραφο επικοινωνίας και λοιπά συνημμένα σε αυτό έγγραφα που ζητήθηκαν από τον 

ΕΦΔ να επανύποβληθουν ως εσφαλμένα και  όλη η μετέπειτα επικοινωνία ΕΦΔ-Δικαιούχου για την 

ορθή συμπλήρωση του ΤΔΠ και λοιπών συνημμένων 

27. Την με αριθμ.  796/ 03-12-2021 θετική εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/νσης   του Ενδιάμεσου 

Φορέα Διαχείρισης Δήμου Πειραιά. 

 
 

Αποφασίζει  

την Ένταξη της Πράξης «Καινοτόμες δράσεις κοινωνικοποίησης  και κοινωνικής ένταξης των 

ανέργων του Δήμου Πειραιά» με Κωδικό ΟΠΣ 5093112 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 

2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 

Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»  

 
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):  5093112 
2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
3.Κωδικός Δικαιούχου: 40105085 
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:  
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, 
λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής)  
 
H Πράξη αφορά στην: α) διαρκή αναζήτηση, ταυτοποίηση και η προώθηση της κοινωνικοποίησης 
και της κοινωνικής ένταξης μη ενεργών οικονομικά νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται σε 
παρατεταμένη χρονικά κατάσταση «εκτός αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης» (ΕΑΕΚ) ή/και τείνουν 
σε αυτά τα χαρακτηριστικά και, εν γένει, διακατέχονται από αρνητική στάση και β) στην υλοποίηση 
δέσμης συνεκτικών ενεργειών ενδυνάμωσης, διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και κατάλληλης 
προετοιμασίας για την πρόσβαση σε θέση απασχόλησης ή/και την προώθηση σε επιλογές 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανέργων όλων των ηλικιών οι οποίοι βρίσκονται εκτός αγοράς 
εργασίας και πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, με έμφαση σε άτομα που έχουν 
την ευθύνη της φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό.  
Η παρέμβαση λειτουργεί συμπληρωματικά με τις υπηρεσίες των Κέντρων Προώθησης της 
Απασχόλησης  (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ, καθόσον αφορά στην «προετοιμασία» των ωφελουμένων για την 
είσοδο στην αγορά εργασίας, μέσω της αντιμετώπισης των υστερήσεων και των διακρίσεων που 
συνεπάγεται η «θέση» τους στις ευπαθείς ομάδες, η μακροχρόνια αποχή από την αγορά εργασίας, 
η αδιαφορία / αποφυγή της συμμετοχής τους στην τοπική κοινωνία κ.λπ. και όχι η ενίσχυση 
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γνώσεων και δεξιοτήτων.  
Βασική στόχευση αποτελεί : α) η παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών στους ανέργους που διαθέτουν 
ενεργό δελτίο ανεργίας, β) η εύρεση ωφελούμενων που δεν είναι εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες 
των ΚΠΑ2 και γραφεία ΕΚΟ του ΟΑΕΔ και η διασύνδεσή τους με αυτές, γ) η από κοινού συνεργασία 
και διασύνδεση για τοποθέτηση των ανέργων, με έμφαση στου νέους τύπου EAK σε θέσεις 
εργασίας. 
 Η Πράξη αποσκοπεί στην κοινωνική και ψυχολογική ενδυνάμωση των ανέργων όλων των 
κατηγοριών των κοινωνικά ευπαθών ομάδων στον Δήμο Πειραιά και περιλαμβάνει ενέργειες 
ταυτοποίησης, επικοινωνίας, κινητοποίησης και ανάληψης πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της 
αναχαίτισης/διόρθωσης του αισθήματος αποκοπής από την κοινωνία και συνακόλουθα, στην 
κοινωνική ένταξη των νέων, με ειδικό βάρος να αποδίδεται στον εντοπισμό, την κινητοποίηση, την 
ενδυνάμωση τόσο ψυχολογικά όσο και σε δεξιότητες, την αναζήτηση επαγγελματικών διεξόδων και 
στην συνεχιζόμενη και συστηματική καταγραφή των νέων τύπου «NEET’s (EAEK).». 
5. Παραδοτέα πράξης:  

Τα παραδοτέα του Υποέργου 1 και άλλες λεπτομέρειες λειτουργίας - ενεργειών περιγράφονται στο 
συνημμένο στο ΤΔΠ Σχέδιο Δράσης και Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης. Τα Πακέτα εργασίας είναι: 
ΠΕ 1 Δημιουργία διαδικτυακής πύλης - πλατφόρμας για τη λειτουργία της Πράξης 
ΠΕ 2  Υπηρεσία συλλογής δεδομένων της αγοράς εργασίας για την  πρώτη εφαρμογή λειτουργίας 
του ΠΣ 
ΠΕ 3 Ομάδα Έργου - Διοίκηση  & Λειτουργία της πράξης 
ΠΕ 4 Υποστήριξη ανέργων - εξατομικευμένη συμβουλευτική  
 ΠΕ 5 Υπηρεσίες  κοινωνικοποίησης - τοπικές δράσεις 
ΠΕ 6  Κάλυψη εξόδων πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων 
ΠΕ 7  Δημοσιότητα - δικτύωση της Πράξης 
  
  

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
ΚΩΔΙΚΟ

Σ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων 
των μακροχρόνια ανέργων 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

400,00 

CO03 Οικονομικά μη ενεργά άτομα Άτομα 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

300,00 

  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 15/12/2021. 
 
8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/10/2023.  
 
 

 
9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 

01/03/2021 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  2.000.000,00 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  0,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 2.000.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ 2.000.000,00 
10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 

2.000.000,00 €  
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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  2.000.000,00 € 

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:  
 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΚΩΔ. ΣΑ 
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ 
ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)* 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟ

Σ (που 
συνεχίζει 

να 
πληρώνει 

την πράξη) 

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥ

ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 

ΕΠ0851  
2021ΕΠ08510113 Νέο Εργο ΠΔΕ NAI 0,00  2.000.000,00  

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

12. Το επιλέξιμο ποσό  της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ 
ανέρχεται σε 2.000.000,00 €.  
  
  

 

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, και  Παράρτηµα ΙΙΙ: Ειδικοί όροι που 

θα τεθούν στην απόφαση ένταξης για τις περιπτώσεις πράξεων που περιλαµβάνουν ΥΓΟΣ τα οποία 

αποτελουν  αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.  

 

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η  ΔΑ 

/ ο ΕΦ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της. 
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ 
 

  

  

Συνημμένα:  

Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
          Ερωτηματολόγιο Εισόδου-  Ερωτηματολόγιο Εξόδου 

          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Ειδικοί όροι για τις περιπτώσεις πράξεων που   περιλαμβάνουν ΥΓΟΣ  

  

Κοινοποίηση:  

1.Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων, Ν. Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105-57, Αθήνα 
2.Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης/Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ/Γενική 
Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων - Τμήμα Κατάρτισης ΠΔΕ, Νίκης 5, Πλατεία Συντάγματος, 
101-80, Αθήνα 
3.Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, Λεωφ. Ανδρ. Συγγρού 98, 117-41, Αθήνα 

 
 

Εσωτερική διανομή:  

1.Γραφείο Δημάρχου Πειραιά 
2.Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων  ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά (ΕΦΔ Πειραιά) 
3.Υπεύθυνη Μονάδας Α' Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά (ΕΦΔ 
Πειραιά) 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Ο δικαιούχος της πράξης «Καινοτόμες δράσεις κοινωνικοποίησης  και κοινωνικής ένταξης των 
ανέργων του Δήμου Πειραιά» αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις :  

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

(i) 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. 

2. 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 
σημείο10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η 
Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ/ ΕΦ 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/ ΕΦ 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) 
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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 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 
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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. 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 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. 

5. 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 
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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. 

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. 

6. 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. Η ΔΑ/ ΕΦ ενημερώνει τον δικαιούχο 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 
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δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή 
εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 

(ii) Να κοινοποιεί στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) 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 την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή 
εναλλακτικά τον ΕΦ). 

(iv) 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 ΕΦ) 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 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ/ΠΑΝ  

Αφορά τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ/ΠΑΝ, για τις οποίες απαιτείται η συλλογή 

δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) μέσω των ερωτηματολογίων που καλούνται 

να συμπληρώσουν οι ωφελούμενοι συμμετέχοντες κατά την είσοδο και έξοδό τους από τις πράξεις. 

Οι δικαιούχοι των εν λόγω πράξεων, πέραν των γενικών υποχρεώσεων δικαιούχων (Παράρτημα Ι), 

αναλαμβάνουν επιπλέον την τήρηση των παρακάτω υποχρεώσεων:  

Α. Χρονικό Πλαίσιο υποβολής στοιχείων στο ΟΠΣ 

1. Να υποβάλλουν στο ΟΠΣ το σύνολο όλων των συλλεχθέντων απογραφικών δελτίων 
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(ερωτηματολογίων) εισόδου και εξόδου για κάθε ωφελούμενο συμμετέχοντα, το αργότερο εντός 90 

ημερών από την είσοδο και έξοδο αυτών  

2. Να υποβάλλουν το Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης κάθε εξάμηνο.  

Β. Συλλογή δεδομένων  

1. Να εξασφαλίσουν ότι οι συμμετέχοντες ενημερώνονται σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματα τους σε ό,τι αφορά την απαιτούμενη ορθή συμπλήρωση του συνημμένου 

ερωτηματολογίου/ απογραφικού δελτίου και ειδικότερα για τους σκοπούς για τους οποίους 

τηρούνται τα δεδομένα τους, καθώς και για τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την προστασία τους 

από τους φορείς που τα επεξεργάζονται.  

2. Να εξασφαλίσουν ότι κάθε συμμετέχων/ωφελούμενος συμπλήρωσε απογραφικό δελτίο εισόδου, 

κατά την έναρξη συμμετοχής του (είσοδο) στην πράξη και απογραφικό δελτίο εξόδου κατά την έξοδό 

του από αυτήν και έως τέσσερεις (4) εβδομάδες από την ημερομηνία αυτή. Ως είσοδος στην πράξη 

ορίζεται η έναρξη της πρώτης δράσης που αφορά στους ωφελούμενους (π.χ. συμβουλευτική). Ως 

έξοδος από την πράξη ορίζεται η ολοκλήρωση της τελευταίας δράσης που αφορά στους 

ωφελούμενους (π.χ. πιστοποίηση).  

Ο δικαιούχος Δήμος Πειραιά είναι ο αρμόδιος φορέας για τη συλλογή των απογραφικών δελτίων 

εισόδου και εξόδου (συμπληρωμένα ερωτηματολόγια), ενώ μετά την απόφαση ένταξης θα ορισθεί 

αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου Πειραιά για τον σκοπό αυτό.  

3. Να προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίζεται η 

συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων με πληρότητα και εγκυρότητα σε όλα τα πεδία, πριν την 

υποβολή τους στο ΟΠΣ.  

4. Να διατηρούν τα δεδομένα/απογραφικά δελτία στο σύστημα πρώτης καταχώρησης που είναι 

εγκατεστημένο στον Φορέα Δήμο Πειραιά, για διάστημα δύο (2) ετών από την 31 Δεκεμβρίου που 

ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της 

ολοκληρωμένης πράξης.  

 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Ειδικοί όροι που θα τεθούν στην απόφαση ένταξης για τις περιπτώσεις πράξεων 
που περιλαμβάνουν ΥΓΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (EK) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
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Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.  

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό 2012/21/ΕΕ για την εφαρμογή του άρθρου 106 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό 
μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες 
επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος.  

3. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό 2012/C 8/02 για την εφαρμογή των κανόνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στην αντιστάθμιση για την παροχή δημόσιας 
υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος 

Ο Δικαιούχος αναλαμβάνει να τηρήσει καθ' όλη τη διάρκεια ανάθεσης της Υπηρεσίας Γενικού 
Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στα ανωτέρω 
σχετικά (1 έως 3) και ειδικότερα: 

1. Η Υπηρεσία με τίτλο «Καινοτόμες δράσεις κοινωνικοποίησης  και κοινωνικής ένταξης των ανέργων 
του Δήμου Πειραιά» με ΟΠΣ (MIS) 5093112 αποτελεί τμήμα της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου 
Πειραιά ο οποίος με τον τρόπο αυτό ασκεί δημόσια εξουσία και εμπίπτει στο πλαίσιο των Υπηρεσιών 
Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.) κοινωνικού χαρακτήρα. Απευθύνεται σε κοινωνικά 
ευάλωτες ομάδες πολιτών και αποβλέπει στο συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, αφού εξυπηρετεί 
τους ειδικούς στόχους που συνδέονται με την ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα 
που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, 
με έμφαση σε άτομα που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται 
από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. 

2. Το αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας περιλαμβάνει αναλυτικά τα κάτωθι : 

H Πράξη αφορά στην: α) διαρκή αναζήτηση, ταυτοποίηση και  προώθηση της κοινωνικοποίησης και 
της κοινωνικής ένταξης μη ενεργών οικονομικά νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται σε 
παρατεταμένη χρονικά κατάσταση «εκτός αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης» (ΕΑΕΚ) ή/και τείνουν σε 
αυτά τα χαρακτηριστικά και, εν γένει, διακατέχονται από αρνητική στάση και β) στην υλοποίηση 
δέσμης συνεκτικών ενεργειών ενδυνάμωσης, διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και κατάλληλης 
προετοιμασίας για την πρόσβαση σε θέση απασχόλησης ή/και την προώθηση σε επιλογές 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανέργων όλων των ηλικιών οι οποίοι βρίσκονται εκτός αγοράς 
εργασίας και πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, με έμφαση σε άτομα που έχουν την 
ευθύνη της φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό.  

 

Βασική στόχευση αποτελεί : α) η παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών στους ανέργους που διαθέτουν 
ενεργό δελτίο ανεργίας, β) η εύρεση ωφελούμενων που δεν είναι εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες των 
ΚΠΑ2 και γραφεία ΕΚΟ του ΟΑΕΔ και η διασύνδεσή τους με αυτές, γ) η από κοινού συνεργασία και 
διασύνδεση για τοποθέτηση των ανέργων, με έμφαση στους νέους τύπου EAK σε θέσεις εργασίας. 
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 Η υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, πραγματοποιείται μέσα από Πακέτα Εργασίας, 
οδηγώντας σε συγκεκριμένα Παραδοτέα, κατά τον τρόπο που αναλύονται στη συνέχεια.  

ΠΕ 1 Δημιουργία διαδικτυακής πύλης - πλατφόρμας για τη λειτουργία της Πράξης 

ΠΕ 2  Υπηρεσία συλλογής δεδομένων της αγοράς εργασίας  

ΠΕ 3 Ομάδα Έργου - Διοίκηση  & Λειτουργία της Πράξης 

ΠΕ 4 Υποστήριξη ανέργων - εξατομικευμένη συμβουλευτική  

ΠΕ 5 Υπηρεσίες  κοινωνικοποίησης - τοπικές δράσεις 

ΠΕ 6  Κάλυψη εξόδων πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων 

ΠΕ 7  Δημοσιότητα - δικτύωση της Πράξης 

3. Προκειμένου ο Δικαιούχος να παρέχει επαρκώς την περιγραφείσα υπηρεσία απαιτείται η 
υλοποίηση επένδυσης όπως αυτή περιγράφεται στο Φυσικό Αντικείμενο της παρούσας Απόφασης 
Ένταξης Πράξης. Η επένδυση αυτή θα συγχρηματοδοτηθεί έως του ποσοστού ελλείμματος 
χρηματοδότησης που προέκυψε από την σχετική χρηματοοικονομική ανάλυση και η χρηματοδότηση 
αυτή ισοδυναμεί με την χορηγούμενη αντιστάθμιση για την παρεχόμενη Υ.Γ.Ο.Σ.. Κάθε άλλη 
δραστηριότητα πέραν των όσων αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω πρέπει να εξετάζεται διακριτά. Σε 
ότι αφορά στο ποσό του ΦΠΑ, αυτό συνυπολογίζεται στο κόστος υλοποίησης μόνο στις περιπτώσεις 
που αποτελεί πραγματικό κόστος για τον Πάροχο της συγκεκριμένης Υπηρεσίας (δεν ανακτάται με 
οποιοδήποτε τρόπο).  

4. Η διάρκεια ανάθεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας ανέρχεται σε (2) έτη. Η ανάθεση της υπηρεσίας 
είναι δυνατόν να ανανεώνεται.  

5. Η γεωγραφική περιοχή στην οποία ο Δικαιούχος οφείλει να παρέχει τη συγκεκριμένη Υ.Γ.Ο.Σ. 
περιλαμβάνει το σύνολο των διοικητικών ορίων του Δήμου Πειραιά.  

6. Ως Πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας καθορίζεται ο Δήμος Πειραιά ο οποίος σύμφωνα με το 
άρθρο 102 παρ.1 του Συντάγματος, το άρθρο 75 παρ.1 εδ. β 4 του Ν. 3463/2006, τον ΟΕΥ του όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και την εγκεκριμένη Στρατηγική της ΟΧΕ/ΒΑΑ Πειραιά (Α. Υπ’ αριθ. 
79/07-03-2018 (ΦΕΚ 789/Β/2018) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός του «Αυτοτελούς 
Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020». Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) έχει την 
αποκλειστική αρμοδιότητα για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Καινοτόμες δράσεις 
κοινωνικοποίησης  και κοινωνικής ένταξης των ανέργων του Δήμου Πειραιά» με ΟΠΣ (MIS) 5093112 

7. Η αντιστάθμιση που χορηγείται για την παρεχόμενη υπηρεσία περιορίζεται στο μέτρο του 
αναγκαίου για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των δαπανών που πραγματοποιούνται για την 
εκπλήρωση υποχρέωσης παροχής της καθορισμένης Υ.Γ.Ο.Σ., λαμβανομένων υπόψη των σχετικών 
εσόδων και ενός εύλογου κέρδους. Οι ακριβείς παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη για τον 
προσδιορισμό της χορηγούμενης αντιστάθμισης περιγράφονται στην χρηματοοικονομική ανάλυση 
που συνοδεύει τον φάκελο της υπηρεσίας και αποτέλεσε στοιχείο αξιολόγησης για την ένταξή της 
στην εγκεκριμένη  Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020». 
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8. Εφόσον η χρηματοοικονομική ανάλυση που συνοδεύει το έργο προβλέπει ποσοστό κέρδους, αυτό 
θα θεωρείται εύλογο εφόσον δεν υπερβαίνει το σχετικό διατραπεζικό επιτόκιο συν 100 μονάδες 
βάσης. Το σχετικό διατραπεζικό επιτόκιο είναι εκείνο του οποίου η λήξη και η διάρκεια αντιστοιχούν 
στη λήξη και τη διάρκεια της πράξης ανάθεσης.  

9. Η αντιστάθμιση που χορηγείται με την παρούσα Απόφαση για την παρεχόμενη Υ.Γ.Ο.Σ. αφορά 
αποκλειστικά στο κόστος της περιγραφείσας υπηρεσίας έως του ποσοστού ελλείμματος 
χρηματοδότησης που προέκυψε από την σχετική χρηματοοικονομική ανάλυση. Η παροχή της 
υπηρεσίας ΥΓΟΣ  θα υλοποιηθεί μέσω ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας βάσει της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ.  

10. Εφόσον οι παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη για τον προσδιορισμό της χορηγούμενης 
αντιστάθμισης για την παρεχόμενη υπηρεσία διαφοροποιηθούν κατά την περίοδο ανάθεσης της 
Υ.Γ.Ο.Σ. και οδηγούν σε υπεραντιστάθμιση, ο Δικαιούχος οφείλει να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν καθοριστεί, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης που συνοδεύει τον φάκελο της Υ.Γ.Ο.Σ. και αποτέλεσε στοιχείο 
αξιολόγησης για την ένταξή της στην εγκεκριμένη  Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά του Π.Ε.Π. 
«Αττική 2014 – 2020». Οι αρμόδιες Εθνικές Αρχές διενεργούν τακτικούς ελέγχους ανά τριετία για την 
περίοδο ανάθεσης καθώς και στο τέλος αυτής της περιόδου για τον έλεγχο της αντιστάθμισης και 
έχουν την υποχρέωση να ζητήσουν από τον Δικαιούχο την επιστροφή της τυχόν εισπραχθείσας 
υπεραντιστάθμισης. Όταν το ποσό της υπεραντιστάθμισης δεν υπερβαίνει το 10% του ποσού της 
μέσης ετήσιας αντιστάθμισης, η εν λόγω υπεραντιστάθμιση μπορεί να μεταφερθεί στην επόμενη 
περίοδο και να αφαιρεθεί από το ποσό της αντιστάθμισης που οφείλεται για την περίοδο αυτή.  

11. Ο Δικαιούχος της Υ.Γ.Ο.Σ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί διακριτή λογιστική μερίδα αυτής, 
έναντι των υπολοίπων δραστηριοτήτων που δυνητικά παρέχει. Θα πρέπει να καθορίζονται επίσης οι 
παράμετροι κατανομής των εσόδων και εξόδων του Δικαιούχου μεταξύ των διακριτών 
δραστηριοτήτων που αναπτύσσει.  

Προκειμένου να υποστηριχθεί ότι δεν χορηγείται οικονομικό πλεονέκτημα στον δικαιούχο Δήμο 
Πειραιά απαιτούνται:  

• Η τήρηση χωριστού λογαριασμού, ώστε να αποκλείεται κάθε ενδεχόμενη χρήση του ποσού που 
δίδεται στον δικαιούχο για την κάλυψη άλλων δαπανών, πλην αυτών που αφορούν ειδικά τη 
συγκεκριμένη δράση  

• Η μη παράλληλη χρήση των χώρων, του εξοπλισμού κ.λπ. που ενδεχομένως θα 
χρησιμοποιηθούν/επιδοτηθούν  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης  και  για  άλλες  ανάγκες  του 
δικαιούχου,  

• Σε  ενδεχόμενη  περίπτωση  αγοράς  εξοπλισμού,  ο οποίος θα παραμείνει στην  κυριότητα του 
δικαιούχου και μετά την ολοκλήρωση της πράξης και θα δύναται να χρησιμοποιηθεί και στο μέλλον  
για  άλλους  σκοπούς/δράσεις,  πρέπει  να  προβλέπεται  ότι  από  το  πρόγραμμα  θα καλυφθούν 
μόνον οι δαπάνες απόσβεσης του εξοπλισμού αυτού για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η 
παροχή των υπηρεσιών στο πλαίσιο της πράξης 

• σε  περίπτωση  πρόβλεψης  πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  ορισμένου  χρόνου  η διάρκεια  
οφείλει  να  είναι  όσο  και  η  παροχή  της  εξεταζόμενης  υπηρεσίας  και  με  όρους  όχι 
ευνοϊκότερους των ισχυόντων για το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου. 
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• Για δράσεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) 
και προκειμένου η δράση να μην ενέχει στοιχεία ενίσχυσης για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς 
επιχειρήσεις θα πρέπει τυχόν επιμέρους παρεχόμενη υπηρεσία εξατομικευμένης συμβουλευτικής να 
ΜΗΝ εκτείνεται σε εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη προς ωφελούμενους οι οποίοι 
αναπτύσσουν ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ και στη συνέχεια έχουν υποχρέωση να 
προβούν σε επιχειρηματική δραστηριότητα (ή/και έναρξη αυτοαπασχόλησης) κατά τη διάρκεια 
παροχής της ΥΓΟΣ (υλοποίησης του έργου) 

12. Ο Δικαιούχος της Υ.Γ.Ο.Σ. οφείλει να αποδεικνύει ότι οι λοιπές δραστηριότητές του δεν 
απολαμβάνουν τμήματος της χορηγούμενης αντιστάθμισης για τη συγκεκριμένη Υ.Γ.Ο.Σ.  

13. Ο Δικαιούχος της Υ.Γ.Ο.Σ. υπόκειται σε έλεγχο από κάθε Εθνικό ή Ευρωπαϊκό αρμόδιο ελεγκτικό 
φορέα και εφόσον του ζητηθεί γραπτώς θα κοινοποιεί όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να 
διαπιστώνεται ότι η χορηγούμενη ΥΓΟΣ συμμορφώνεται προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και 
ειδικότερα την απόφαση 2012/21/ΕΕ της Επιτροπής.  

14. Ο Δικαιούχος παρέχει όλες της απαιτούμενες πληροφορίες για την σύνταξη των εκθέσεων του 
άρθρου 9 της απόφασης 2012/21/ΕΕ της Επιτροπής.  

15. Ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί διαθέσιμες, για όλη τη διάρκεια της περιόδου ανάθεσης και για 
τουλάχιστον δέκα έτη από το τέλος της περιόδου ανάθεσης, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται 
για να διαπιστωθεί αν οι αντισταθμίσεις που έχουν χορηγηθεί συμβιβάζονται με την παρούσα 
απόφαση  

16. Ο Δικαιούχος της Υ.Γ.Ο.Σ. υποχρεούται με βάση το κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα 
λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του να διασφαλίσει το 
λειτουργικό αποτέλεσμα της Πράξης λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό. 

17. Όργανο ελέγχου και επαλήθευσης της πορείας παροχής της ΥΓΟΣ είναι ο «Δήμος Πειραιά / ΕΦΔ 
ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά».  Κύριος σκοπός του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης είναι η διαχείριση, ο 
έλεγχος και η παρακολούθηση δράσεων που έχουν εκχωρηθεί στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης 
Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) / Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά1. Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΦΔ  
ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά θα επαληθεύει την παροχή της ΥΓΟΣ και την αποφυγή της 
υπεραντιστάθμισης.  

Για την περίπτωση της εξεταζόμενης παροχής ΥΓΟΣ, ο μηχανισμός παρακολούθησης της 
υπεραντιστάθμισης λειτουργεί όπως περιγράφεται στις αντίστοιχες Διαδικασίες του Συστήματος 
Διαχείρισης Ελέγχου (ΣΔΕ) όπως αυτό ισχύει.  
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