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1. ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 

Ο  πύνακασ που ακολουθεύ παρουςιϊζει όλεσ τισ διαδικαςύεσ του υςτόματοσ 

Διαχειριςτικόσ Επϊρκειασ, ομαδοποιημϋνεσ ανϊ λειτουργικό περιοχό.  

Οι λειτουργικϋσ περιοχϋσ ακολουθούν τισ φϊςεισ του κύκλου ζωόσ ενόσ ϋργου 

(προγραμματιςμόσ, ςχεδιαςμόσ, ανϊθεςη, παρακολούθηςη, κλεύςιμο). Επύςησ, 

ςτην Λειτουργικό Περιοχό 0 ϋχουν ςυμπεριληφθεύ οι διαδικαςύεσ που 

υποςτηρύζουν τη λειτουργύα του υςτόματοσ Διαχειριςτικόσ Επϊρκειασ.  

Οι κωδικού των διαδικαςιών ϋχουν τη μορφό ΔΦ-ΖΖ, όπου:  

Φ: η λειτουργικό περιοχό του κύκλου ζωόσ του ϋργου και  

ΖΖ: η αύξουςα αρύθμηςη των διαδικαςιών κϊθε λειτουργικόσ περιοχόσ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Λειτουργικό 

Περιοχό 

1 

Προγραμματιςμόσ ϋργων – ενεργειών  

Διαδικαςύα 
Δ1-01 

Κατϊρτιςη ετηςύου προγρϊμματοσ 

Διαδικαςύα 
Δ1-02 

Επανεξϋταςη – αναθεώρηςη ετηςύου 
προγρϊμματοσ 

Λειτουργικό 

Περιοχό 

2 

χεδιαςμόσ και ωρύμανςη ϋργων 

Διαδικαςύα 
Δ2-01 

Σεχνικόσ και λειτουργικόσ ςχεδιαςμόσ ϋργου – 
Προγραμματιςμόσ απαιτούμενων ενεργειών 
ωρύμανςησ  

Διαδικαςύα 
Δ2-02 

Διαςφϊλιςη απαιτούμενων πόρων για την 
ωρύμανςη και υλοπούηςη του ϋργου 

Λειτουργικό 

Περιοχό 

3 

Διενϋργεια διαγωνιςμού, ανϊθεςη ςύμβαςησ / επιλογό 
ωφελουμϋνων 

Διαδικαςύα 
Δ3-01 

Προετοιμαςύα και διενϋργεια διαγωνιςμού 

Διαδικαςύα 
Δ3-02 

Αξιολόγηςη προςφορών 
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Διαδικαςύα 
Δ3-03 

Φειριςμόσ ενςτϊςεων/ προςφυγών  

Διαδικαςύα 
Δ3-04 

Τπογραφό ςύμβαςησ – ολοκλόρωςη διαγωνιςμού 

Διαδικαςύα 
Δ3-05 

Τλοπούηςη ϋργου με ύδια μϋςα 

Λειτουργικό 

Περιοχό 

4 

Παρακολούθηςη ϋργου, πιςτοπούηςη φυςικού αντικειμϋνου 

Διαδικαςύα 
Δ4-01 

Κατϊςτρωςη ςχεδύου διαχεύριςησ ϋργου 

Διαδικαςύα 
Δ4-02 

Ϊλεγχοσ προόδου ϋργου – παρακολούθηςη 
χρονοδιαγρϊμματοσ 

Διαδικαςύα 
Δ4-03 

Διαχεύριςη προβλημϊτων και αλλαγών 

Διαδικαςύα 
Δ4-04 

Πιςτοπούηςη φυςικού αντικειμϋνου 

Διαδικαςύα 
Δ4-05 

Ϊλεγχοσ τόρηςησ λοιπών υποχρεώςεων αναδόχου 

Διαδικαςύα 
Δ4-06 

Επικοινωνύα και ενημϋρωςη Διαχειριςτικόσ Αρχόσ  

Λειτουργικό 

Περιοχό 

5 

Οικονομικό διαχεύριςη ϋργου 

Διαδικαςύα 
Δ5-01 

Σόρηςη λογιςτικών υποχρεώςεων 
ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων 

Διαδικαςύα 
Δ5-02 

Διεκπεραύωςη πληρωμών 

Διαδικαςύα 
Δ5-03 

Σόρηςη λογιςτικού ςυςτόματοσ/ ςχεδύου 

Λειτουργικό 

Περιοχό 

6 

Διαχειριςτικό κλεύςιμο 

Διαδικαςύα 
Δ6-01 

Ολοκλόρωςη ϋργου 

Λειτουργικό 

Περιοχό 

0 

Τποςτηρικτικϋσ διαδικαςύεσ 

Διαδικαςύα 
Δ0-01 

Παρακολούθηςη ιςχύουςασ νομοθεςύασ 

Διαδικαςύα 
Δ0-02 

Παροχό νομικόσ υποςτόριξησ 

Διαδικαςύα 
Δ0-03 

Διαχεύριςη εγγρϊφων υςτόματοσ Διαχειριςτικόσ 
Επϊρκειασ 
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2. ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΣΤΠΨΝ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 

τον Πύνακα που ακολουθεύ παρουςιϊζονται τα ϋντυπα του υςτόματοσ 

Διαχειριςτικόσ Επϊρκειασ. Σα ϋντυπα υποςτηρύζουν την εκτϋλεςη των διαδικαςιών 

και τεκμηριώνουν την ςύμφωνη με το ύςτημα Διαχειριςτικόσ Επϊρκειασ 

υλοπούηςό τουσ. 

Σα ϋντυπα εύναι ομαδοποιημϋνα ανϊ διαδικαςύα που υποςτηρύζουν, ενώ υπϊρχει 

ςχετικό ςημεύωςη για το εϊν πρόκειται για εςωτερικϊ ϋντυπα που ϋχουν 

ςχεδιαςτεύ από το Δικαιούχο ό για εξωτερικϊ ϋντυπα που επιβϊλλονται από το 

ύςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου του ΕΠΑ (π.χ. Σεχνικό Δελτύο Ϊργου και 

Τποϋργου, Δελτύο Δόλωςησ Δαπανών Τποϋργου, Δελτύο Παρακολούθηςησ Προόδου 

Πρϊξησ κλπ).  

Οι κωδικού των εντύπων ϋχουν τη μορφό ΔΦ-ΖΖ-Ε-ΧΧ, όπου: 

ΔΦ-ΖΖ: Η διαδικαςύα, τησ οπούασ η εκτϋλεςη υποςτηρύζεται από το ςυγκεκριμϋνο 

ϋντυπο 

ΧΧ: Η αύξουςα αρύθμηςη των εντύπων κϊθε διαδικαςύασ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΣΤΠΨΝ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Λειτουργικό 

Περιοχό 

1 

Διαδικαςύα 

Δ1-01 

Κατϊρτιςη ετηςύου προγρϊμματοσ 

Ϊντυπο  
Δ1-01-Ε-
01 

Ϊντυπο υποβολόσ προτϊςεων ϋργων  

(Εςωτερικό ϋντυπο) 

Ϊντυπο  
Δ1-01-Ε-
02 

Αιτιολογικό ϋκθεςη ςκοπιμότητασ 

(Εςωτερικό ϋντυπο) 

Ϊντυπο  
Δ1-01-Ε-
03 

Ετόςιο πρόγραμμα ϋργων 

(Εςωτερικό ϋντυπο) 
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Λειτουργικό 

Περιοχό 

2 

Διαδικαςύα 

Δ2-01 

Σεχνικόσ και λειτουργικόσ ςχεδιαςμόσ ϋργου – 
προγραμματιςμόσ απαιτούμενων ενεργειών 
ωρύμανςησ ϋργου 

Ϊντυπο  
Δ2-01-Ε-
01 

Πύνακασ απαιτόςεων ωρύμανςησ ϋργου 

(Εςωτερικό ϋντυπο) 

Διαδικαςύα 

Δ2-02 

Διαςφϊλιςη απαιτούμενων πόρων για την 
ωρύμανςη και υλοπούηςη του ϋργου 

Ϊντυπο  
Δ2-02-Ε-
01 

Αύτηςη Φρηματοδότηςησ 

(Εξωτερικό ϋντυπο) 

Ϊντυπο  
Δ2-02-Ε-
02 

 

 

 

 
 

Σεχνικό Δελτύο Προτεινόμενησ Πρϊξησ 

(Εξωτερικό ϋντυπο) 

Ϊντυπο  
Δ2-02-Ε-
03 
 

Ϊντυπο ανϊλυςησ κόςτουσ 

(Εξωτερικό ϋντυπο) 

  
Ϊντυπο  
Δ2-02-Ε-
04 

χϋδιο Απόφαςησ Εκτϋλεςησ με ύδια 
μϋςα (Εξωτερικό ϋντυπο) 

Ϊντυπο  
Δ2-02-Ε-
05 
 

 

Βεβαύωςη μη παραγωγόσ εςόδων 

(Εξωτερικό ϋντυπο) 

Ϊντυπο  
Δ2-02-Ε-
06-1 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Διοικητικό/Επιχειρηςιακό ικανότητα 

Τπόδειγμα 1-ύςταςη, οργϊνωςη και 
ςτελϋχωςη ΙΕΠ 

Ϊντυπο  
Δ2-02-Ε-
06-2 
 

Διοικητικό/Επιχειρηςιακό ικανότητα 

Τπόδειγμα 3-Αποφαινόμενα όργανα 
για αναθϋςεισ προμηθειών και 
υπηρεςιών 

Ϊντυπο  
Δ2-02-Ε-
06-3 

 

Διοικητικό/Επιχειρηςιακό ικανότητα 
Τπόδειγμα 4-υνοπτικό περιγραφό 
τηρουμϋνων διαδικαςιών 

Ϊντυπο  
Δ2-02-Ε-
06-4 

 

Διοικητικό/Επιχειρηςιακό ικανότητα 

Τπόδειγμα6-τοιχεύα 
ςυγχρηματοδοτούμενησ Πρϊξησ 
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Ϊντυπο  
Δ2-02-Ε-
06-5 

 

Διοικητικό/Επιχειρηςιακό ικανότητα 

Τπόδειγμα 8-Εμπειρύα ςτην υλοπούηςη 
ςυναφών ϋργων 

Ϊντυπο  
Δ2-02-Ε-
07 

Τπεύθυνη Δόλωςη για την ακρύβεια και 
την αλόθεια των υποβληθϋντων 
δικαιολογητικών (Εξωτερικό ϋντυπο) 
 (Εξωτερικό ϋντυπο) Ϊντυπο  

Δ2-02-Ε-
08 

Τπεύθυνη Δόλωςη ςχετικϊ με το εϊν η 
Πρϊξη εύναι νϋα ό αποτελεύ ςυνϋχεια 
ϊλλησ (Εξωτερικό ϋντυπο) 

Λειτουργικό 

Περιοχό 

3 

 

Διαδικαςύα 

Δ3-04 

Τπογραφό ςύμβαςησ – ολοκλόρωςη διαγωνιςμού 

Ϊντυπο  
Δ3-04-Ε-
01 

Σεχνικό Δελτύο Τποϋργου 

(Εξωτερικό ϋντυπο) 

Λειτουργικό 

Περιοχό 

4 

Διαδικαςύα 

Δ4-03 

Διαχεύριςη προβλημϊτων και αλλαγών 

Ϊντυπο  
Δ4-03-Ε-
01 

Ϊντυπο προβλημϊτων ϋργων και 
προτϊςεων επύλυςησ 

(Εςωτερικό ϋντυπο) 

Διαδικαςύα 

Δ4-06 

Επικοινωνύα και ενημϋρωςη Διαχειριςτικόσ 
Αρχόσ ό Ενδιϊμεςου Υορϋα Διαχεύριςησ 

Ϊντυπο  
Δ4-06-Ε-
01 

Δελτύο Παρακολούθηςησ Προόδου 
Πρϊξησ/ Τποϋργου 

(Εξωτερικό ϋντυπο) 

Ϊντυπο  
Δ4-06-Ε-
02 

Δελτύο Δόλωςησ Δαπανών Τποϋργου 

(Εξωτερικό ϋντυπο) 

 

Λειτουργικό 

Περιοχό 

6 

Διαδικαςύα 

Δ6-01 

Ολοκλόρωςη ϋργου 

Ϊντυπο  
Δ6-01-Ε-
01 

Ϊκθεςη Ολοκλόρωςησ Πρϊξησ 
(Εξωτερικό ϋντυπο) 

Λειτουργικό 

Περιοχό 0 

 

Διαδικαςύα 

Δ0-01 

Παρακολούθηςη ιςχύουςασ νομοθεςύασ 

Ϊντυπο  
Δ0-01-Ε-
01 

Κατϊςταςη ιςχύουςασ νομοθεςύασ 

(Εςωτερικό ϋντυπο) 

Διαδικαςύα Διαχεύριςη εγγρϊφων υςτόματοσ 
Διαχειριςτικόσ Επϊρκειασ 
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Δ0-03 Ϊντυπο  
Δ0-03-Ε-
01 

Κατϊλογοσ εγκεκριμϋνων εγγρϊφων 

(Εςωτερικό ϋντυπο) 

Ϊντυπο  
Δ0-03-Ε-
02 

Αύτηςη ϋκδοςησ/ αναθεώρηςησ 
εγγρϊφου 

(Εςωτερικό ϋντυπο) 

Ϊντυπο  
Δ0-03-Ε-
03 

Κατϊλογοσ κοινοποιόςεων εγγρϊφων 

(Εςωτερικό ϋντυπο) 



14 
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3. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ  

 
Για τουσ ςκοπούσ του παρόντοσ εγχειριδύου εφαρμόζονται οι παρακϊτω 

όροι και οριςμού εννοιών: 

 

 Ϊργο/Πρϊξη: Μη πϊγια διεργαςύα του οργανιςμού που εκτελεύται για την 

επύτευξη αποτελϋςματοσ, το οπούο ικανοποιεύ προκαθοριςμϋνεσ και 

επαληθεύςιμεσ απαιτόςεισ ςυμπεριλαμβανομϋνων των περιοριςμών ςε 

χρόνο, κόςτοσ και πόρουσ. 

 

 Διεργαςύα: ύνολο αλληλϋνδετων δραςτηριοτότων με αλληλεπιδρϊςεισ που 

μεταςχηματύζουν ειςερχόμενα ςε αποτελϋςματα με ςκοπό την προςθόκη 

αξύασ. 

 

 Διαδικαςύα: Καθοριςμϋνοσ τρόποσ για την εκτϋλεςη μιασ διεργαςύασ ό 

δραςτηριότητασ. 

 

 Πόροι: Σο ανθρώπινο δυναμικό, η υλικοτεχνικό υποδομό, ο εξοπλιςμόσ, τα 

υλικϊ και τα μϋςα. 

 

 Αντικεύμενο του ϋργου: ύνολο των δραςτηριοτότων που απαιτούνται για 

την υλοπούηςη του ϋργου μϋχρι την ολοκλόρωςη του. 

 

 Παραδοτϋο: Προκαθοριςμϋνο και επαληθεύςιμο τελικό προώόν ό 

αποτϋλεςμα ό τα μετρόςιμα αποτελϋςματα ενδιϊμεςων δραςτηριοτότων 

του ϋργου. 
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 Υυςικό αντικεύμενο του ϋργου: ύνολο των παραδοτϋων του ϋργου, 

περιλαμβανομϋνων και των ενδιϊμεςων παραδοτϋων. 

 

 Φρονοδιϊγραμμα του ϋργου: Ϊγγραφο που παρουςιϊζει κατ΄ ελϊχιςτο τισ 

προβλεπόμενεσ ημερομηνύεσ εκτϋλεςησ των δραςτηριοτότων του ϋργου, τα 

ορόςημα και τισ ενδιϊμεςεσ ό τμηματικϋσ προθεςμύεσ του. 

 

 Ορόςημο: ημαντικό γεγονόσ ό ςημεύο ςτο ϋργο το οπούο ςυνδϋεται με την 

ολοκλόρωςη μιασ φϊςησ ό την ολοκλόρωςη ςυγκεκριμϋνων παραδοτϋων 

του ϋργου.  

 

 Ενδιϊμεςη ό τμηματικό προθεςμύα: Καθοριςμϋνο ςτη ςύμβαςη χρονικό 

ςημεύο για την ολοκλόρωςη μιασ φϊςησ ό ςυγκεκριμϋνων παραδοτϋων του 

ϋργου. 

 

 Αποτελεςματικότητα: Βαθμόσ επύτευξησ των ςτόχων 

 

 Αποδοτικότητα: χϋςη αποτελεςμϊτων και χρηςιμοποιούμενων πόρων 

 

 Τλοπούηςη Ϊργου: Διεργαςύεσ που περιλαμβϊνονται ςτο κύκλο ζωόσ του 

ϋργου από τη διαπύςτωςη τησ ανϊγκησ μϋχρι την οριςτικό παραλαβό του. Η 

υλοπούηςη του ϋργου περιλαμβϊνει τισ διεργαςύεσ ϋναρξησ, το ςχεδιαςμό, 

την εκτϋλεςη και την παρακολούθηςη τησ εκτϋλεςησ και τισ διεργαςύεσ 

παραλαβόσ και το κλεύςιμο του ϋργου. Οι διεργαςύεσ ϋναρξησ του ϋργου 

περιλαμβϊνουν τον εντοπιςμό τησ ανϊγκησ για το ϋργο, την εκτύμηςη 
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κόςτουσ και ωφελειών και την προετοιμαςύα και ωρύμανςη μϋχρι την 

εξαςφϊλιςη χρηματοδότηςησ. 

 

 Ψρύμανςη Ϊργου: ύνολο δραςτηριοτότων που απαιτούνται για την πλόρη 

προπαραςκευό του ϋργου από την διαπύςτωςη τησ ανϊγκησ μϋχρι την 

εκδόλωςη τησ πρόθεςησ του φορϋα να εκτελϋςει το ϋργο. Η ωρύμανςη 

αφορϊ κυρύωσ τη φϊςη μϋχρι την εξαςφϊλιςη τησ χρηματοδότηςησ. Η 

ωρύμανςη μπορεύ να αναφϋρεται και ςε ενϋργειεσ προετοιμαςύασ για την 

εκτϋλεςη, π.χ. μϋχρι την διακόρυξη του ϋργου. 

 

 Εκτϋλεςη ϋργου: ύνολο δραςτηριοτότων που απαιτούνται για την 

παραγωγό των παραδοτϋων του ϋργου. Η εκτϋλεςη ϋργου αποτελεύ φϊςη 

τησ υλοπούηςησ ϋργου που αφορϊ τη παραγωγό των παραδοτϋων του ϋργου 

ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ςχεδιαςμό. 

 

 Διαχεύριςη ϋργου: χεδιαςμόσ, οργϊνωςη, παρακολούθηςη, ϋλεγχοσ και 

αναφορϊ όλων των θεμϊτων ενόσ ϋργου και η παρακύνηςη των 

ενδιαφερομϋνων ςτην επύτευξη των ςτόχων του ϋργου. 

 

 Τπεύθυνοσ  ϋργου:  Ωτομο του Οργανιςμού που ορύζεται ωσ υπεύθυνο για 

την υλοπούηςη του ϋργου. 

 

 Μελϋτη ςκοπιμότητασ: Προκαταρκτικό μελϋτη που προςδιορύζει την 

αναγκαιότητα και τη βιωςιμότητα του ϋργου. 

 

 Προώπολογιςμόσ του ϋργου: Εκτιμώμενη δαπϊνη για την εκτϋλεςη του 

ϋργου. 
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 ύμβαςη: Γραπτό ςυμφωνύα για την υλοπούηςη του ϋργου όπου 

προςδιορύζονται το φυςικό αντικεύμενο και τα παραδοτϋα του ϋργου, η 

χρονικό διϊρκεια και οι τυχόν ενδιϊμεςεσ προθεςμύεσ, ο προώπολογιςμόσ 

ϋργου, το εφαρμοςτϋο νομικό πλαύςιο εκτϋλεςησ του ϋργου καθώσ και τα 

δικαιώματα και οι υποχρεώςεισ των ςυμβαλλόμενων. 

 

 Υϊκελοσ του ϋργου: ύνολο πληροφοριών, πρωτογενών ό μη, που 

απαιτούνται για την υλοπούηςη του ϋργου τα οπούα ταξινομούνται και 

αρχειοθετούνται ςε ενιαύο αρχεύο. 

 

 Ψφελούμενοι του ϋργου: Σελικού χρόςτεσ του προώόντοσ του ϋργου ό οι 

αποδϋκτεσ του αποτελϋςματοσ του ϋργου. 

 

 Ικανοπούηςη χρηςτών ϋργου: Αντύληψη των χρηςτών του προώόντοσ του 

ϋργου για το βαθμό κϊλυψησ των αναγκών τουσ και την ικανοπούηςη των 

απαιτόςεων τουσ. 

 

 Δημόςιεσ ςυμβϊςεισ: υμβϊςεισ εξ επαχθούσ αιτύασ, οι οπούεσ ςυνϊπτονται 

γραπτώσ μεταξύ ενόσ ό περιςςοτϋρων οικονομικών φορϋων και μιασ ό 

περιςςότερων αναθετουςών Αρχών και ϋχουν ωσ αντικεύμενο την εκτϋλεςη 

ϋργων, την προμόθεια προώόντων ό την παροχό υπηρεςιών. 

 

 Εκτϋλεςη ϋργου με ύδια μϋςα (αυτεπιςταςύα): Διαδικαςύα παραγωγόσ 

των παραδοτϋων ενόσ Ϊργου από τον οργανιςμό χωρύσ προςφυγό ςε 

ανϊδοχο.  
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 Κύριοσ του ϋργου: Οργανιςμόσ για λογαριαςμό του οπούου καταρτύζεται η 

ςύμβαςη ό υλοποιεύται το ϋργο και ο οπούοσ καθορύζει τουσ όρουσ 

υλοπούηςησ του ϋργου. 

 

 Ανϊδοχοσ: Υυςικό ό νομικό πρόςωπο ςτον οπούο ϋχει ανατεθεύ με δημόςια 

ςύμβαςη, από τον οργανιςμό, η εκτϋλεςη του ϋργου ό μϋρουσ  του. 

 

 Διαχειριςτικό Αρχό: Αρχό που εύναι υπεύθυνη για την διαχεύριςη και την 

υλοπούηςη Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ. 

 

 Διαχειριςτικό επϊρκεια οργανιςμού: Ικανότητα των οργανιςμών να 

υλοποιούν ϋργα και να βελτιώνουν τισ επιδόςεισ τουσ. Η βελτύωςη των 

επιδόςεων ςτη διαχεύριςη ϋργων επιτυγχϊνεται με την βελτύωςη τησ 

λειτουργύασ και του ϋλεγχου των διεργαςιών του ΔΕΠ. 

 

 ύςτημα διαχειριςτικόσ επϊρκειασ (ΔΕΠ): ύνολο διεργαςιών για την 

διαςφϊλιςη και την αναβϊθμιςη τησ ικανότητασ υλοπούηςησ ϋργων. 

 

 Επιβεβαύωςη διαχειριςτικόσ επϊρκειασ οργανιςμού: Επαλόθευςη μϋςω 

τησ παροχόσ αποδεικτικών ςτοιχειών ότι ϋνασ οργανιςμόσ ϋχει την 

ικανότητα να υλοποιεύ ϋργα με επαρκό αποτελεςματικότητα και 

αποδοτικότητα.
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 1. κοπόσ 

κοπόσ τησ παρούςασ διαδικαςύασ εύναι ο ορθολογικόσ και ϋγκαιροσ 
προγραμματιςμόσ των ϋργων που προτύθεται να υλοποιόςει το Ι.Ε.Π. κατϊ το 
επόμενο ϋτοσ, ώςτε να διαςφαλιςτεύ η βϋλτιςτη κατανομό των διαθϋςιμων πόρων, 
η ϋγκαιρη προώθηςη των ενεργειών ωρύμανςόσ τουσ και η αποτελεςματικό 
υλοπούηςό τουσ. 
 

 2. Πεδύο Εφαρμογόσ 

Εφαρμόζεται για τα ϋργα που εκτελεύ το Ι.Ε.Π. και αφορούν ςε προμόθειεσ και 

υπηρεςύεσ, καθώσ και για τισ ενϋργειεσ που εκτελούνται με ύδια μϋςα. 

 

 3. χετικϋσ Διαδικαςύεσ 

Δ1-02: Επανεξϋταςη – αναθεώρηςη 

ετόςιου προγρϊμματοσ  

Ϊπεται τησ Δ1-01. 

Δ2-01: Σεχνικόσ και λειτουργικόσ 

ςχεδιαςμόσ ϋργου - Προγραμματιςμόσ 

απαιτούμενων ενεργειών ωρύμανςησ  

Ϊπεται και τροφοδοτεύται από τα 

αποτελϋςματα τησ Δ1-01. 

 

 4. Δεδομϋνα 

 Προτϊςεισ αρμόδιων Γραφεύων και Σμημϊτων του Ι.Ε.Π. υπό την εποπτεύα 

του Δ.. 

 Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα και λοιπϊ χρηματοδοτικϊ πλαύςια 

 Προςκλόςεισ Διαχειριςτικόσ Αρχόσ  

 Διαθϋςιμοι πόροι – Τποχρεώςεισ ϋργων ςε εξϋλιξη 

 Απολογιςμόσ προηγούμενου ετόςιου προγρϊμματοσ 

 5. Αποτελϋςματα 

 Εγκεκριμϋνο ετόςιο πρόγραμμα ϋργων από το Δ.. του Ι.Ε.Π. 

 

 6. χετικϊ Κεύμενα 

 Νόμοσ 3966/2011 ‘Θεςμικό πλαύςιο των Πρότυπων Πειραματικών χολεύων, 

Ίδρυςη Ινςτιτούτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ, Οργϊνωςη του Ινςτιτούτου 

Σεχνολογύασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων «ΔΙΟΥΑΝΣΟ» και λοιπϋσ διατϊξεισ’ 

(ΥΕΚ Α/118/24.5.2011)  όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει 
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 Νόμοσ 4186/2013 «Αναδιϊρθρωςη τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α/193/17.9.2013) 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.18709/ΕΤΑ 413/24.02.2016 (ΥΕΚ Β΄ 449) 

«Διαδικαςύεσ κατϊρτιςησ, ϋγκριςησ, ανϊθεςησ και υλοπούηςησ ενεργειών 

τεχνικόσ βοόθειασ» 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.110427/ΕΤΘΤ1020/01.11.2016 (ΥΕΚ Β΄3521) 

‘Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 

(ΥΕΚ Β΄1822) υπουργικόσ απόφαςησ «Εθνικού κανόνεσ επιλεξιμότητασ 

δαπανών για τα προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-2020-Ϊλεγχοι νομιμότητασ 

δημοςύων ςυμβϊςεων ςυγχρηματοδοτούμενων  πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 από 

Αρχϋσ Διαχεύριςησ και Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ-Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των 

αποτελεςμϊτων αξιολόγηςησ πρϊξεων»’  

 Απόφαςη του Δ του ΙΕΠ με θϋμα: «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων ςτο Διευθυντό 

του Ι.Ε.Π.» (Πρϊξη 46/24-11-2016, ΑΔΑ:7B2KOΞΛΔ-9NN)  

 Αποφϊςεισ του Δ του ΙΕΠ, με κανονιςτικό περιεχόμενο, που εκδύδονται κατ’ 

εφαρμογό τησ διϊταξησ τησ παραγρϊφου 24 του ϊρθρου 20 του ν. 3966/2011. 

Οι αποφϊςεισ ιςχύουν ϋωσ την ϋκδοςη, κατ’ εφαρμογό των διατϊξεων του 

ϊρθρου 19 του ωσ ϊνω νόμου, του Κανονιςμού Εςωτερικόσ Οργϊνωςησ και 

Λειτουργύασ. 

 
 

7. Περιγραφό Βημϊτων 

Η διαδικαςύα κατϊρτιςησ του ετόςιου προγρϊμματοσ ϋργων περιλαμβϊνει τα 
ακόλουθα βόματα: 
1. Πρόςκληςη για υποβολό προτϊςεων ϋργων 

2. Κατϊρτιςη προτϊςεων ϋργων 

3. Εκτύμηςη ςκοπιμότητασ 

4. Τποβολό προτϊςεων υλοπούηςησ ϋργων 

5. Κατϊρτιςη ςυνολικόσ πρόταςησ Ετόςιου Προγρϊμματοσ ϋργων 

6. Ϊγκριςη Ετόςιου Προγρϊμματοσ ϋργων  

7. Ενημϋρωςη Μονϊδων του Ι.Ε.Π. 

 7.1. Πρόςκληςη για Τποβολό Προτϊςεων Ϊργων 

         Σο Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμϊτων αποςτϋλλει προσ τουσ Προώςταμϋνουσ και τα Γραφεύα τησ 
Επιςτημονικόσ και Διοικητικόσ Τπηρεςύασ ϋγγραφο, που ςυνοδεύεται από το 
Δ1-01-Ε-01: "Ϊντυπο Τποβολόσ Προτϊςεων Ϊργων", ώςτε αυτϋσ να προχωρόςουν 
ςτην κατϊρτιςη των προτϊςεών τουσ για το επόμενο ϋτοσ. 
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 7.2 Κατϊρτιςη Προτϊςεων Ϊργων 

Οι προτϊςεισ καταρτύζονται ετηςύωσ από την Επιςτημονικό και τη Διοικητικό 
Τπηρεςύα του Ι.Ε.Π.    
Για τη διαμόρφωςη των προτϊςεων λαμβϊνονται υπόψη: 
 ο γενικότεροσ ςτρατηγικόσ ςχεδιαςμόσ του Ι.Ε.Π. (επιχειρηςιακό ςχϋδιο 

Οργανιςμού, ςτρατηγικόσ ςχεδιαςμόσ ςε επύπεδο κεντρικού κρατικού 

ςχεδιαςμού και προγραμματιςμού κλπ), 

 οι τρϋχουςεσ ό μελλοντικϋσ προςκλόςεισ Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων για 

υποβολό προτϊςεων χρηματοδότηςησ ϋργων, 

 οι υποχρεώςεισ που απορρϋουν από τα ϋργα του Ι.Ε.Π., τα οπούα εύναι όδη ςε 

εξϋλιξη, 

 προτϊςεισ προηγούμενων ετών, που για διαφόρουσ λόγουσ δεν προχώρηςαν 

εύτε από πλευρϊσ ϋγκριςησ εύτε από πλευρϊσ ωρύμανςησ / υλοπούηςησ. 

Προτϊςεισ μπορούν να υποβϊλλονται με την ύδια ωσ κϊτωθι διαδικαςύα και ςε 
οποιοδόποτε χρόνο, ςτο βαθμό που κρύνονται απαραύτητεσ, προκειμϋνου να 
καλύψουν διαπιςτωμϋνεσ ϋκτακτεσ ανϊγκεσ (μϋςω τησ Διαδικαςύασ Δ1-02: 
"Επανεξϋταςη – αναθεώρηςη ετόςιου προγρϊμματοσ").  
 
Οι προτϊςεισ καταγρϊφονται από τουσ Προώςταμϋνουσ και τα Γραφεύα τησ 
Επιςτημονικόσ και τησ Διοικητικόσ Τπηρεςύασ ςτο ϋντυπο Δ1-01-Ε-01: "Ϊντυπο 
Τποβολόσ Προτϊςεων Ϊργων". 

7.3. Εκτύμηςη κοπιμότητασ 

Κϊθε πρόταςη ϋργου ςυνοδεύεται από ϋκθεςη ςκοπιμότητασ.  
ε περύπτωςη που δεν ϋχει υλοποιηθεύ όδη προκαταρκτικό μελϋτη ςκοπιμότητασ 
από τον ειςηγητό τησ πρόταςησ, ό από προηγούμενεσ ενϋργειεσ ωρύμανςησ, 
διενεργεύται ςε αυτό τη φϊςη εκτύμηςη τησ ςκοπιμότητασ του ϋργου, με ςτόχο την 
τεκμηρύωςη τησ ειςόγηςησ για υλοπούηςη του ϋργου. 
Η εκτύμηςη τησ ςκοπιμότητασ, ανϊλογα με την ϋκταςη και την πολυπλοκότητα του 
υπό εξϋταςη ϋργου, δύναται να ποικύλει ωσ προσ την μορφό και τισ απαιτόςεισ τησ. 
τισ πιο απλϋσ περιπτώςεισ αποτελεύ απλό περιγραφό των βαςικών παραμϋτρων 
και απαιτόςεων του ϋργου. ε κϊθε περύπτωςη ςυμπεριλαμβϊνει βαςικϊ ςτοιχεύα 
του φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου του ϋργου. 
Η ϋκθεςη ςκοπιμότητασ ςυντϊςςεται ςύμφωνα με το τυποποιημϋνο ϋντυπο:  
Δ1-01-Ε-02: "Αιτιολογικό Ϊκθεςη κοπιμότητασ " (για κϊθε προτεινόμενο ϋργο). 

7.4. Τποβολό Προτϊςεων Τλοπούηςησ Ϊργων 

Οι προτϊςεισ υποβϊλλονται από τουσ Προώςταμϋνουσ των Γραφεύων τησ 
Επιςτημονικόσ και Διοικητικόσ Τπηρεςύασ του Ι.Ε.Π. ςτο Γραφεύο  
Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων το 
αργότερο μϋχρι τϋλουσ του μηνόσ επτεμβρύου του προηγούμενου ϋτουσ. 

file://IEP-FS01/UserFiles/Common/Documents%20and%20Settings/C:/Users/user/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/cdamis/AppData/ΕΝΤΥΠΑ/D-01-E-01%20form.doc


 

 

 Εγχειρύδιο Διαδικαςιών Διαχεύριςησ υγχρ/νων 
Ϊργων 2014-2020 

Δ1 – 01  

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΣΗΙΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Αρ.Ϊκδοςησ: 
2η  

Ϊναρξη Ιςχύοσ: 

 

02/03/2017 

 

 

Ελεγχόμενο  Ϊγγραφο Να μην Αναπαρϊγεται Φωρύσ Ωδεια ελύδα 17 από 154 
 

 

7.5. Κατϊρτιςη υνολικόσ Πρόταςησ Ετόςιου Προγρϊμματοσ Ϊργων 

Η ςυγκϋντρωςη των προτϊςεων γύνεται από το Γραφεύο  Φρηματοδοτούμενων 
και υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων. Σο Γραφεύο  
Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων 
επεξεργϊζεται τισ υποβληθεύςεσ προτϊςεισ, λαμβϊνοντασ υπόψη τη ςυμβατότητα 
τουσ με το γενικότερο ςτρατηγικό – επιχειρηςιακό ςχεδιαςμό του Ι.Ε.Π., καθώσ και 
με το Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα ςτο οπούο εν δυνϊμει θα μπορούςαν να προταθούν 
προσ χρηματοδότηςη. τη βϊςη αυτόσ τησ επεξεργαςύασ καταρτύζεται η ειςόγηςη 
του ετηςύου προγρϊμματοσ ϋργων, η οπούα αποτυπώνεται ςτο ϋντυπο: Δ1-01-Ε-03: 
"Ετόςιο Πρόγραμμα Ϊργων". 

7.6. Ϊγκριςη Ετόςιου Προγρϊμματοσ Ϊργων  

Η ειςόγηςη εξετϊζεται από το Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π.. 
ε αυτό το επύπεδο αναςκόπηςησ και οριςτικοπούηςησ του προγρϊμματοσ 
εξετϊζεται η προτεραιότητα υλοπούηςησ των ϋργων, με βϊςη τη ςπουδαιότητα του 
κϊθε ϋργου και ςε ςυνδυαςμό με τουσ ςυνολικϊ διαθϋςιμουσ πόρουσ. 
 
Σο τελικό εγκεκριμϋνο από το Δ.. του Ι.Ε.Π. ετόςιο πρόγραμμα ϋργων 
περιλαμβϊνει τα ϋργα που πρόκειται να ξεκινόςουν εντόσ του υπό εξϋταςη ϋτουσ 
εύτε ωσ ωρύμανςη εύτε ωσ υλοπούηςη, καθώσ και αυτϊ τα οπούα βρύςκονται όδη ςε 
εξϋλιξη και ϋχουν υπόλοιπο προσ υλοπούηςη εντόσ του ϋτουσ, με προςδιοριςμό των 
ϋργων που εκτιμϊται ότι θα ςυγχρηματοδοτηθούν. 
Η ϋγκριςη του ετόςιου προγρϊμματοσ ολοκληρώνεται το αργότερο μϋχρι τϋλουσ 
του μηνόσ Οκτωβρύου του προηγούμενου ϋτουσ.   

7.7. Ενημϋρωςη Μονϊδων Οργανιςμού 

Μετϊ την ϋγκριςη του προγρϊμματοσ γύνονται με την ευθύνη τoυ Γραφεύου  
Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων όλεσ οι 
απαραύτητεσ ενϋργειεσ ςχετικόσ ενημϋρωςησ των Τπηρεςιών του Ι.Ε.Π. 
υγκεκριμϋνα, κοινοποιεύται ηλεκτρονικϊ ςτουσ Προώςταμϋνουσ όλων των 
Γραφεύων και των Σμημϊτων του ΙΕΠ, ςτον κεντρικό πύνακα ανακοινώςεων του 
φορϋα, και ςτην ιςτοςελύδα του.  

8.Αρμόδιοι – Εμπλεκόμενοι 

 Σα Γραφεύα τησ Επιςτημονικόσ και Διοικητικόσ Τπηρεςύασ του ΙΕΠ 
 Υποβολό προτϊςεων για υλοπούηςη ϋργων 

 Γραφεύο  Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμϊτων 

 Αποςτολό εγγρϊφου προσ τουσ Προώςταμϋνουσ και τα Γραφεύα τησ 

Επιςτημονικόσ και Διοικητικόσ Τπηρεςύασ του Ι.Ε.Π. για ςύνταξη και 

υποβολό προτϊςεων ϋργων 
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 Συγκϋντρωςη προτϊςεων από το Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και 

υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων 

 Επεξεργαςύα προτϊςεων και κατϊρτιςη ςυνολικόσ πρόταςησ ετόςιου 

προγρϊμματοσ 

 Υποβολό/Ειςόγηςη/Απόφαςη Διοικητικού  υμβουλύου του Ι.Ε.Π.  

  Ενημϋρωςη των Τπηρεςιών του Ι.Ε.Π. για την ϋγκριςη του ετόςιου 

προγρϊμματοσ ϋργων 

 Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π. 

 Έγκριςη του ετόςιου προγρϊμματοσ ϋργων 

 

 9. Φρηςιμοποιούμενα Ϊντυπα 

Δ1-01-Ε-01 Ϊντυπο Τποβολόσ Προτϊςεων Ϊργων (εςωτερικό ϋντυπο) 
Δ1-01-Ε-02 Αιτιολογικό Ϊκθεςη κοπιμότητασ (εςωτερικό ϋντυπο) 
Δ1-01-Ε-03 Ετόςιο Πρόγραμμα Ϊργων (εςωτερικό ϋντυπο) 
 

 

 10. Πληροφοριακϊ υςτόματα  

 

 11. Αρχεύα 

Υϊκελοσ Ετόςιων Προγραμμϊτων Έργων 

Δ1-01: 
Προγραμματιςμόσ 
ϋργων ϋτουσ ΕΕΕΕ 

 Δ1-01-01: Προτϊςεισ των Προώςταμϋνων και των 

Γραφεύων τησ Επιςτημονικόσ και Διοικητικόσ 

Τπηρεςύασ του Ι.Ε.Π.  

 Δ1-01-02: Τποβολό ετόςιου προγρϊμματοσ προσ 

ϋγκριςη 

 Δ1-01-03: Απόφαςη ϋγκριςησ ετόςιου προγρϊμματοσ 

 Δ1-01-04: Εγκεκριμϋνο ετόςιο πρόγραμμα 

file://IEP-FS01/UserFiles/Common/Documents%20and%20Settings/C:/Users/user/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/cdamis/AppData/ΕΝΤΥΠΑ/D-01-E-01%20form.doc
file://IEP-FS01/UserFiles/Common/Documents%20and%20Settings/C:/Users/user/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/cdamis/AppData/ΕΝΤΥΠΑ/D-01-E-02%20form.doc
file://IEP-FS01/UserFiles/Common/Documents%20and%20Settings/C:/Users/user/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/cdamis/AppData/ΕΝΤΥΠΑ/D-01-E-04%20form.doc


 

 
 
 
  

 Εγχειρύδιο Διαδικαςιών Διαχεύριςησ 
υγχρ/νων Ϊργων 2014-2020 

Δ1 – 02 

ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ – 
ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ 

ΕΣΗΙΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Αρ.Ϊκδοςησ: 
2η  

Ϊναρξη 
Ιςχύοσ: 

 

02/03/2017 

 

 

Ελεγχόμενο  Ϊγγραφο Να μην Αναπαρϊγεται Φωρύσ Ωδεια ελύδα 19 από 154 
 

 

 

 

 

Δ1-02  ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ–ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ 

ΕΣΗΙΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
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 ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΠΟΤ Β’ 

 1. κοπόσ 

κοπόσ τησ διαδικαςύασ αυτόσ εύναι η καθιϋρωςη τησ διεργαςύασ επανεξϋταςησ του 

ετηςύου προγρϊμματοσ ϋργων και αναθεώρηςόσ του, εφόςον παρουςιαςτούν 

αλλαγϋσ ςε ςχετικϊ με αυτό εξωτερικϊ ό και εςωτερικϊ δεδομϋνα, προκειμϋνου να 

λαμβϊνονται τα απαιτούμενα μϋτρα για την αντιμετώπιςη αποκλύςεων και 

αςτοχιών. 

 

 2. Πεδύο Εφαρμογόσ 

Εφαρμόζεται για τα ϋργα που περιλαμβϊνονται ςτο εγκεκριμϋνο ετόςιο πρόγραμμα 

του Ι.Ε.Π., καθώσ και για νϋα προσ ϋνταξη ςτο πρόγραμμα ϋργα. 

 

 3. χετικϋσ Διαδικαςύεσ 

Δ1-01: Κατϊρτιςη ετηςύου 

προγρϊμματοσ 

Προηγεύται και ςε αυτό βαςύζεται η Δ1-

02. 

Δ4-03: Διαχεύριςη προβλημϊτων και 

αλλαγών 

Προηγεύται και τροφοδοτεύ τη Δ1-02. 

Δ2-01: Σεχνικόσ και λειτουργικόσ 

ςχεδιαςμόσ ϋργου - Προγραμματιςμόσ 

απαιτούμενων ενεργειών ωρύμανςησ 

Ϊπεται και τροφοδοτεύται από τα 

αποτελϋςματα τησ Δ1-02. 

 

 4. Δεδομϋνα 

 Εγκεκριμϋνο ετόςιο πρόγραμμα   

 Προβλόματα που εντοπύςτηκαν ςτα υλοποιούμενα ϋργα και διορθωτικϋσ 

ενϋργειεσ που αποφαςύςτηκαν 

 Νϋεσ προςκλόςεισ Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων 
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 5. Αποτελϋςματα 

 Αναθεωρημϋνο ετόςιο πρόγραμμα  

 

 6. χετικϊ Κεύμενα 

 Νόμοσ 3966/2011 ‘Θεςμικό πλαύςιο των Πρότυπων Πειραματικών χολεύων, 

Ίδρυςη Ινςτιτούτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ, Οργϊνωςη του Ινςτιτούτου 

Σεχνολογύασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων «ΔΙΟΥΑΝΣΟ» και λοιπϋσ διατϊξεισ’ 

(ΥΕΚ Α/118/24.5.2011)  όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει 

 Νόμοσ 4186/2013 «Αναδιϊρθρωςη τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α/193/17.9.2013) 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.18709/ΕΤΑ 413/24.02.2016 (ΥΕΚ Β΄ 449) 

«Διαδικαςύεσ κατϊρτιςησ, ϋγκριςησ, ανϊθεςησ και υλοπούηςησ ενεργειών 

τεχνικόσ βοόθειασ» 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.110427/ΕΤΘΤ1020/01.11.2016 (ΥΕΚ Β΄3521) 

‘Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 

(ΥΕΚ Β΄1822) υπουργικόσ απόφαςησ «Εθνικού κανόνεσ επιλεξιμότητασ 

δαπανών για τα προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-2020-Ϊλεγχοι νομιμότητασ 

δημοςύων ςυμβϊςεων ςυγχρηματοδοτούμενων  πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 από 

Αρχϋσ Διαχεύριςησ και Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ-Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των 

αποτελεςμϊτων αξιολόγηςησ πρϊξεων»’  

 Απόφαςη του Δ του ΙΕΠ με θϋμα: «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων ςτο Διευθυντό 

του Ι.Ε.Π.» (Πρϊξη 46/24-11-2016, ΑΔΑ:7B2KOΞΛΔ-9NN)   

 Αποφϊςεισ του Δ του ΙΕΠ, με κανονιςτικό περιεχόμενο, που εκδύδονται κατ’ 

εφαρμογό τησ διϊταξησ τησ παραγρϊφου 24 του ϊρθρου 20 του ν. 3966/2011. 

Οι αποφϊςεισ ιςχύουν ϋωσ την ϋκδοςη, κατ’ εφαρμογό των διατϊξεων του 

ϊρθρου 19 του ωσ ϊνω νόμου, του Κανονιςμού Εςωτερικόσ Οργϊνωςησ και 

Λειτουργύασ. 
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7. Περιγραφό Βημϊτων 

Η διαδικαςύα επανεξϋταςησ και αναθεώρηςησ του ετόςιου προγρϊμματοσ 
περιλαμβϊνει τα ακόλουθα βόματα: 
1. Κατϊρτιςη νϋων προτϊςεων ϋργων 

2. Εκτύμηςη ςκοπιμότητασ 

3. Τποβολό προτϊςεων υλοπούηςησ ϋργων 

4. Επεξεργαςύα προτϊςεων και κατϊρτιςη ςυνολικόσ πρόταςησ αναθεώρηςησ 

ετόςιου προγρϊμματοσ 

5. Ϊγκριςη Αναθεωρημϋνου Ετόςιου Προγρϊμματοσ  

6. Ενημϋρωςη Μονϊδων Οργανιςμού 

7.1. Κατϊρτιςη Νϋων Προτϊςεων Έργων 

Εντόσ του ϋτουσ αναφορϊσ του ετόςιου προγρϊμματοσ εύναι δυνατό να προκύψει 
ανϊγκη εύτε για τροποπούηςη των ϋργων, ϋτςι όπωσ αυτϊ περιλαμβϊνονται ςτο 
εγκεκριμϋνο ετόςιο πρόγραμμα, εύτε για ϋνταξη ςε αυτό νϋων ϋργων/πρϊξεων, ςε 
ςυνϋχεια αλλαγών ςτο εξωτερικό περιβϊλλον του Ι.Ε.Π. (π.χ. νϋεσ προςκλόςεισ 
Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων, κϊλυψη διαπιςτωμϋνων ϋκτακτων αναγκών κλπ.).  
Για την κατϊρτιςη των προτϊςεων χρηςιμοποιεύται το Ϊντυπο Δ1-01-Ε-01: "Ϊντυπο 
Τποβολόσ Προτϊςεων Ϊργων". 

7.2. Εκτύμηςη κοπιμότητασ 

Κϊθε πρόταςη ϋργου ςυνοδεύεται από ϋκθεςη ςκοπιμότητασ.  
Για τα ϋργα που όδη εύναι ενταγμϋνα ςτο εγκεκριμϋνο ετόςιο πρόγραμμα, η ϋκθεςη 
ςκοπιμότητασ αναφϋρεται επύ τησ ουςύασ ςτην αιτούμενη τροποπούηςη, εύτε ςτο 
φυςικό εύτε ςτο οικονομικό αντικεύμενό τουσ. 
Για τα νϋα ϋργα, ςε περύπτωςη που δεν ϋχει υλοποιηθεύ όδη προκαταρκτικό μελϋτη 
ςκοπιμότητασ από τον ειςηγητό τησ πρόταςησ, ό από προηγούμενεσ ενϋργειεσ 
ωρύμανςησ, διενεργεύται ςε αυτό τη φϊςη εκτύμηςη τησ ςκοπιμότητασ του ϋργου, με 
ςτόχο την τεκμηρύωςη τησ ειςόγηςησ για την υλοπούηςη του ϋργου. 
Η εκτύμηςη τησ ςκοπιμότητασ, ανϊλογα με την ϋκταςη και την πολυπλοκότητα του 
υπό εξϋταςη ϋργου, δύναται να ποικύλει ωσ προσ τη μορφό και τισ απαιτόςεισ τησ. 
τισ πιο απλϋσ περιπτώςεισ αποτελεύ απλό περιγραφό των βαςικών παραμϋτρων 
και απαιτόςεων του ϋργου. ε κϊθε περύπτωςη ςυμπεριλαμβϊνει βαςικϊ ςτοιχεύα 
του φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου του ϋργου. 
Η ϋκθεςη ςκοπιμότητασ ςυντϊςςεται ςύμφωνα με το τυποποιημϋνο ϋντυπο:  
Δ1-01-Ε-02: "Αιτιολογικό Ϊκθεςη κοπιμότητασ " (για κϊθε προτεινόμενο ϋργο) 
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7.3. Τποβολό Προτϊςεων Τλοπούηςησ Έργων 

Οι προτϊςεισ υποβϊλλονται ςτο Γραφεύο  Φρηματοδοτούμενων και 
υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων, όποτε από τισ ςυνθόκεσ κρύνεται 
ςκόπιμο και το αργότερο μϋχρι τϋλουσ του μηνόσ επτεμβρύου  κϊθε ϋτουσ. 

7.4. Επεξεργαςύα Προτϊςεων και Κατϊρτιςη υνολικόσ Πρόταςησ 

Αναθεώρηςησ Ετόςιου Προγρϊμματοσ 

Η ςυγκϋντρωςη των προτϊςεων γύνεται από το  Γραφεύο  Φρηματοδοτούμενων 
και υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων.   
Σο Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμϊτων επεξεργϊζεται τισ υποβληθεύςεσ προτϊςεισ, λαμβϊνοντασ υπόψη 
τη ςυμβατότητα των προτεινόμενων ϋργων με το γενικότερο ςτρατηγικό – 
επιχειρηςιακό ςχεδιαςμό του Ι.Ε.Π., καθώσ και με το Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα ςτο 
οπούο εν δυνϊμει θα μπορούςαν να προταθούν προσ χρηματοδότηςη. τη βϊςη 
αυτόσ τησ επεξεργαςύασ καταρτύζεται η ειςόγηςη τησ αναθεώρηςησ του ετηςύου 
προγρϊμματοσ ϋργων, η οπούα αποτυπώνεται ςτο ϋντυπο: Δ1-01-Ε-03: "Ετόςιο 
Πρόγραμμα Ϊργων". 
 

7.5. Έγκριςη Αναθεωρημϋνου Ετόςιου Προγρϊμματοσ   

Η ειςόγηςη εξετϊζεται από το Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π. 
 
ε αυτό το επύπεδο επανεξϋταςησ και αναθεώρηςησ του ετόςιου προγρϊμματοσ 
εξετϊζονται, ενδεικτικϊ, τα εξόσ: 
 Η ανϊγκη τροποπούηςησ των όδη ενταγμϋνων ςτο πρόγραμμα ϋργων και η 

ςπουδαιότητα των αποκλύςεων που παρουςιϊζονται, καθώσ και οι τυχόν 
επιπτώςεισ τουσ ςτην εξϋλιξη ϊλλων ςυνδεόμενων με αυτϊ ϋργων και 
γενικότερα ενεργειών/δρϊςεων του Ι.Ε.Π. 

 Η προτεραιότητα υλοπούηςησ των νϋων ϋργων, με βϊςη τη ςπουδαιότητα και 
την αναγκαιότητα κϊθε ϋργου και ςε ςυνδυαςμό με τουσ ςυνολικϊ διαθϋςιμουσ 
πόρουσ. 

 
Σο αναθεωρημϋνο ετόςιο πρόγραμμα περιλαμβϊνει τα ϋργα που πρόκειται να 
ξεκινόςουν εντόσ του υπό εξϋταςη ϋτουσ εύτε ωσ ωρύμανςη εύτε ωσ υλοπούηςη, 
καθώσ και αυτϊ που βρύςκονται όδη ςε εξϋλιξη και ϋχουν υπόλοιπο προσ υλοπούηςη 
εντόσ του ϋτουσ. 
Η ϋγκριςη του αναθεωρημϋνου ετόςιου προγρϊμματοσ ολοκληρώνεται το αργότερο 
μϋχρι τϋλουσ του μηνόσ Οκτωβρύου κϊθε ϋτουσ.   
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7.6. Ενημϋρωςη Μονϊδων Οργανιςμού 

Σο Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμϊτων προβαύνει ςε όλεσ τισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ ςχετικόσ 
ενημϋρωςησ των Τπηρεςιών του Ι.Ε.Π. υγκεκριμϋνα, κοινοποιεύται ηλεκτρονικϊ 
ςτουσ Προώςταμϋνουσ όλων των Γραφεύων και των Σμημϊτων  του ΙΕΠ, αναρτϊται 
ςτον κεντρικό πύνακα ανακοινώςεων του φορϋα, όπωσ και ςτην ιςτοςελύδα του.  

8. Αρμόδιοι – Εμπλεκόμενοι 

 Σα γραφεύα τησ Επιςτημονικόσ και Διοικητικόσ Τπηρεςύασ του ΙΕΠ 
 Υποβολό προτϊςεων για υλοπούηςη νϋων ϋργων 

 Υποβολό προτϊςεων τροποπούηςησ των όδη ενταγμϋνων ςτο ετόςιο 

πρόγραμμα ϋργων, ωσ διορθωτικϋσ ενϋργειεσ επύ προβλημϊτων που 

παρουςιϊςτηκαν ςτα ϋργα αυτϊ 

 Γραφεύο  Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμϊτων 

 Συγκϋντρωςη προτϊςεων από τουσ Προώςταμϋνουσ, Γραφεύα και τα 

Σμόματα τησ Επιςτημονικόσ και Διοικητικόσ Τπηρεςύασ του Ι.Ε.Π. 

 Επεξεργαςύα προτϊςεων και κατϊρτιςη πρόταςησ αναθεώρηςησ ετόςιου 

προγρϊμματοσ 

 Υποβολό/Ειςόγηςη/Απόφαςη  Διοικητικού  υμβουλύου του Ι.Ε.Π. 

 Ενημϋρωςη των Τπηρεςιών του Ι.Ε.Π. για την ϋγκριςη του αναθεωρημϋνου 

ετόςιου προγρϊμματοσ ϋργων 

 Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π. 

 Επανεξϋταςη και ϋγκριςη του αναθεωρημϋνου ετόςιου προγρϊμματοσ ϋργων 

 9. Φρηςιμοποιούμενα Ϊντυπα 

Δ1-01-Ε-01 Ϊντυπο Τποβολόσ Προτϊςεων Ϊργων (εςωτερικό ϋντυπο) 
Δ1-01-Ε-02 Αιτιολογικό Ϊκθεςη κοπιμότητασ (εςωτερικό ϋντυπο) 
Δ1-01-Ε-03 Ετόςιο Πρόγραμμα Ϊργων (εςωτερικό ϋντυπο) 
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 10. Πληροφοριακϊ υςτόματα  

 11. Αρχεύα 

Υϊκελοσ Ετόςιων Προγραμμϊτων Έργων 

Δ1-02: Αναθεώρηςη 
Προγραμματιςμού 
ϋργων ϋτουσ ΕΕΕΕ 

 Δ1-02-01: Προτϊςεισ των Προώςταμϋνων και 

Γραφεύων τησ Επιςτημονικόσ και Διοικητικόσ 

Τπηρεςύασ του Ι.Ε.Π.  

 Δ1-02-02: Τποβολό αναθεωρημϋνου ετόςιου 

προγρϊμματοσ προσ ϋγκριςη 

 Δ1-02-03: Απόφαςη ϋγκριςησ αναθεωρημϋνου ετόςιου 

προγρϊμματοσ 

 Δ1-02-04: Εγκεκριμϋνο αναθεωρημϋνο ετόςιο 

πρόγραμμα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δ2-01 ΣΕΦΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ 
ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΡΓΟΤ – 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΨΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΨΡΙΜΑΝΗ 
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1. κοπόσ 

κοπόσ τησ παρούςασ διαδικαςύασ εύναι ο τεχνικόσ και λειτουργικόσ ςχεδιαςμόσ 
του ϋργου και ο λεπτομερόσ προγραμματιςμόσ των απαιτούμενων ενεργειών για 
την ωρύμανςό του, προκειμϋνου να υποςτηριχθεύ η ϋγκαιρη και απρόςκοπτη ϋναρξη 
υλοπούηςόσ του και να διαςφαλιςθεύ η εκτϋλεςη των πρόδρομων ενεργειών. 
 

2. Πεδύο Εφαρμογόσ 

Εφαρμόζεται για όλα τα ςυγχρηματοδοτούμενα ϋργα του ετόςιου προγρϊμματοσ του 

Ι.Ε.Π.. 

 

3. χετικϋσ Διαδικαςύεσ 

Δ1-01: Κατϊρτιςη ετηςύου προγρϊμματοσ Προηγεύται και ςε αυτό βαςύζεται η 

Δ2-01. 

Δ1-02: Επανεξϋταςη - αναθεώρηςη  ετηςύου 

προγρϊμματοσ 

Προηγεύται και ςε αυτό βαςύζεται η 

Δ2-01. 

Δ2-02: Διαςφϊλιςη απαιτούμενων πόρων για 

την ωρύμανςη ϋργου 

Ϊπεται και τροφοδοτεύται με τα 

αποτελϋςματα τησ Δ2-01. 

Δ0-02: Παροχό νομικόσ υποςτόριξησ Τποςτηρύζει τη Δ2-01. 

4. Δεδομϋνα 

 Εγκεκριμϋνο ετόςιο πρόγραμμα ϋργων 

 Αναθεωρημϋνο ετόςιο πρόγραμμα ϋργων 

 

5. Αποτελϋςματα 

 Σεχνικόσ και λειτουργικόσ ςχεδιαςμόσ ϋργου 

 Εγκεκριμϋνο ςυνολικό πλαύςιο απαιτόςεων ϋργου 

 Τλοπούηςη ενεργειών ωρύμανςησ 
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7. χετικϊ Κεύμενα 

 Νόμοσ 3966/2011 ‘Θεςμικό πλαύςιο των Πρότυπων Πειραματικών χολεύων, 

Ίδρυςη Ινςτιτούτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ, Οργϊνωςη του Ινςτιτούτου 

Σεχνολογύασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων «ΔΙΟΥΑΝΣΟ» και λοιπϋσ 

διατϊξεισ’ (ΥΕΚ Α/118/24.5.2011)  όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει 

 Νόμοσ 4076/2012 «Ρυθμύςεισ θεμϊτων Ανωτϊτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων 

και ϊλλεσ διατϊξεισ», ϊρθρο 7, «Θϋματα Ινςτιτούτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ» ) 

ωσ ιςχύει κυρύωσ μετϊ τισ τροποποιόςεισ του από την παρϊγραφο 6Α του 

ϊρθρου 329 του ν. 4072/2012 (ΥΕΚ 86 Α/11.4.2012) και τησ παραγρϊφου 7 

του ϊρθρου 7 του ν. 4076/2012 (ΥΕΚ 159 Α/10.8.2012) 

 Νόμοσ 4186/2013 «Αναδιϊρθρωςη τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α/193/17.9.2013) 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.18709/ΕΤΑ 413/24.02.2016 (ΥΕΚ Β΄ 449) 

«Διαδικαςύεσ κατϊρτιςησ, ϋγκριςησ, ανϊθεςησ και υλοπούηςησ ενεργειών 

τεχνικόσ βοόθειασ» 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.110427/ΕΤΘΤ1020/01.11.2016 (ΥΕΚ Β΄3521) 

‘Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 

(ΥΕΚ Β΄1822) υπουργικόσ απόφαςησ «Εθνικού κανόνεσ επιλεξιμότητασ 

δαπανών για τα προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-2020-Ϊλεγχοι νομιμότητασ 

δημοςύων ςυμβϊςεων ςυγχρηματοδοτούμενων  πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 από 

Αρχϋσ Διαχεύριςησ και Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ-Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των 

αποτελεςμϊτων αξιολόγηςησ πρϊξεων»’  

 Απόφαςη του Δ του ΙΕΠ με θϋμα: «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων ςτο Διευθυντό 

του Ι.Ε.Π.»  (Πρϊξη 46/24-11-2016, ΑΔΑ:7B2KOΞΛΔ-9NN)  

 Αποφϊςεισ του Δ του ΙΕΠ, με κανονιςτικό περιεχόμενο, που εκδύδονται κατ’ 

εφαρμογό τησ διϊταξησ τησ παραγρϊφου 24 του ϊρθρου 20 του ν. 3966/2011. 

Οι αποφϊςεισ ιςχύουν ϋωσ την ϋκδοςη, κατ’ εφαρμογό των διατϊξεων του 

ϊρθρου 19 του ωσ ϊνω νόμου, του Κανονιςμού Εςωτερικόσ Οργϊνωςησ και 

Λειτουργύασ. 
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7. Περιγραφό Βημϊτων 

Η διαδικαςύα ςχεδιαςμού και προγραμματιςμού των απαιτούμενων ενεργειών 
ωρύμανςησ του ϋργου περιλαμβϊνει τα ακόλουθα βόματα: 
 Οριςμόσ  Τπεύθυνου Πρϊξησ και Ομϊδασ Τλοπούηςησ  Ϊργου οι οπούοι εύναι 

υπεύθυνοι για το ςχεδιαςμού του ϋργου- προγραμματιςμό απαιτούμενων 

ενεργειών ωρύμανςησ ϋργου 

 Λειτουργικόσ και Σεχνικόσ χεδιαςμόσ Ϊργου – Προςδιοριςμόσ των 

Απαιτούμενων Ενεργειών Ψρύμανςησ του Ϊργου 

 χεδιαςμόσ και Προγραμματιςμόσ των Απαιτούμενων Ενεργειών Ψρύμανςησ 

Ϊργου 

 Ϊγκριςη υνολικού Πλαιςύου Απαιτόςεων Ψρύμανςησ Ϊργου  

 Ενημϋρωςη Εμπλεκόμενων Μονϊδων 

 υντονιςμόσ και Παρακολούθηςη Προόδου Ενεργειών Ψρύμανςησ Ϊργου 

7.1. Οριςμόσ Τπεύθυνου Πρϊξησ και Ομϊδασ Τλοπούηςησ Έργου 

Με βϊςη το εγκεκριμϋνο ετόςιο πρόγραμμα ϋργων, το Γραφεύο  
Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων 
αναλαμβϊνει το ςχεδιαςμό του ϋργου και των ενεργειών ωρύμανςόσ του. Σο εν 
λόγω Γραφεύο ειςηγεύται τον οριςμό τησ Ομϊδασ Τλοπούηςησ Ϊργου, του  
Τπεύθυνου Πρϊξησ και των Τπεύθυνων Τποϋργων (εφόςον απαιτεύται) προσ 
το Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π.  Η Ομϊδα Τλοπούηςησ Ϊργου μπορεύ να 
ςυγκροτεύται από ςτελϋχη του Ι.Ε.Π. μετϊ από ειςόγηςη του Γραφεύου 
Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων εύτε από 
εξωτερικϊ ςτελϋχη μετϊ την ειςόγηςη Επιτροπών επιλογόσ ςτελεχών που 
ςυγκροτούνται από το Δ.. του Ι.Ε.Π.  

7.2. Λειτουργικόσ και Σεχνικόσ χεδιαςμόσ Έργου – Προςδιοριςμόσ των 

Απαιτούμενων Ενεργειών Ωρύμανςησ Έργου 

τη βϊςη των αντύςτοιχων ςτοιχεύων ςε επύπεδο ϋργου, τα οπούα δύνονται, 
καταρχόν, ςτο ετόςιο πρόγραμμα ϋργων,  ο Τπεύθυνοσ Πρϊξησ υπό την εποπτεύα 
του Γραφεύου Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμϊτων και του Γραφεύου Οικονομικόσ Παρακολούθηςησ 
υγχρηματοδοτούμενων Ϊργων, προβαύνει ςτο λειτουργικό και τεχνικό 
ςχεδιαςμό του ϋργου, για τον οπούο λαμβϊνονται υπόψη τα εξόσ : 
α) Η εκτύμηςη για το προσ υλοπούηςη φυςικό και οικονομικό αντικεύμενο του 
ϋργου, τον τρόπο υλοπούηςόσ του και το χρονοδιϊγραμμϊ του 
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β) Οι ιδιαιτερότητεσ του ϋργου και ο βαθμόσ ςτον οπούο αυτϋσ επηρεϊζουν το 
ςχεδιαςμό ό/και την υλοπούηςό του (ςυςχϋτιςη με ϊλλα ϋργα, απαιτόςεισ θεςμικού 
/ διοικητικού πλαιςύου  κ.ϊ.) 
γ) Οι απαιτούμενεσ ενϋργειεσ ωρύμανςησ του ϋργου, οι οπούεσ, ενδεικτικϊ, αφορούν 
ςτην εκπόνηςη μελετών, ςτην προετοιμαςύα θεςμικού / διοικητικού πλαιςύου για 
την εφαρμογό του ϋργου, κ.ϊ.  
Λαμβϊνοντασ υπόψη τα παραπϊνω, ο τεχνικόσ και λειτουργικόσ ςχεδιαςμόσ του 
ϋργου  αναφϋρεται ςτα εξόσ : 
 Υυςικό αντικεύμενο του ϋργου, με αναφορϊ ςτα βαςικϊ τεχνικϊ / λειτουργικϊ 

κ.ϊ. χαρακτηριςτικϊ του 

 Μεθοδολογύα υλοπούηςησ του ϋργου (ανϊλυςη ςε επιμϋρουσ φϊςεισ ό και 

υποϋργα του ϋργου) 

 Παραδοτϋα του ϋργου (αναφορϊ ςτα παραδοτϋα/προώόντα ςε επύπεδο φϊςησ ό 

και υποϋργου) 

 Φρονοδιϊγραμμα του ϋργου 

 Προώπολογιςμόσ του ϋργου και ετόςια κατανομό του, με ανϊλυςη του 

προώπολογιςμού, ανϊ φϊςη ό και υποϋργα. 

7.3. χεδιαςμόσ και Προγραμματιςμόσ των Απαιτούμενων Ενεργειών 

Ωρύμανςησ Έργου 

Με βϊςη τον τεχνικό και λειτουργικό ςχεδιαςμό του ϋργου, ο Τπεύθυνοσ Πρϊξησ 
υπό την εποπτεύα του Γραφεύου Φρηματοδοτούμενων και 
υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων και του Γραφεύου Οικονομικόσ 
Παρακολούθηςησ υγχρηματοδοτούμενων Ϊργων προβαύνει ςτο ςχεδιαςμό 
και προγραμματιςμό των απαιτούμενων ενεργειών ωρύμανςησ του ϋργου (μελϋτεσ, 
προετοιμαςύα θεςμικού/ διοικητικού πλαιςύου, κλπ.). ε θϋματα απαιτόςεων 
θεςμικού/διοικητικού πλαιςύου ενδϋχεται να απαιτηθεύ η παροχό νομικόσ 
υποςτόριξησ από Νομικούσ  του Σμόματοσ Νομικόσ Τποςτόριξησ του Ι.Ε.Π. 
Ο ςχεδιαςμόσ και προγραμματιςμόσ των ενεργειών ωρύμανςησ του ϋργου 
περιλαμβϊνει: 
α) Σην ςυνοπτικό αναφορϊ τησ ςκοπιμότητασ/αναγκαιότητασ των ενεργειών 
ωρύμανςησ  
β) Σην περιγραφό των επιμϋρουσ δρϊςεων κϊθε ενϋργειασ ωρύμανςησ, το 
χρονοδιϊγραμμϊ τουσ και τη μεταξύ τουσ αλληλουχύα 
γ) Σον προτεινόμενο τρόπο υλοπούηςησ των ενεργειών (με ύδια μϋςα ό με ανϊθεςη 
ςε εξωτερικό ανϊδοχο) και το χρονοδιϊγραμμϊ τουσ  
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δ) Σην καταγραφό των αναγκών ςε προςωπικό, υλικοτεχνικό υποδομό και 
οικονομικούσ πόρουσ για την υλοπούηςη των ενεργειών ωρύμανςησ.  
Σα παραπϊνω ςτοιχεύα εύναι διακριτϊ για τισ επιμϋρουσ ενϋργειεσ ωρύμανςησ του 
ϋργου.   
Οι απαιτόςεισ ωρύμανςησ καταγρϊφονται ςε κατϊλληλο πύνακα, ςύμφωνα με το 
ϋντυπο Δ2-01-Ε-01: "Πύνακασ Απαιτόςεων Ψρύμανςησ Ϊργων". Η εξϋλιξη τησ 
προόδου τουσ παρακολουθεύται μϋςω αυτού του Πύνακα, ώςτε να υπϊρχει 
δυνατότητα ϋγκαιρου εντοπιςμού τυχόν προβλημϊτων και καθυςτερόςεων και των 
επιπτώςεων που ενδεχομϋνωσ θα ϋχουν ςε ϊλλεσ αλληλεξαρτώμενεσ ενϋργειεσ 
ωρύμανςησ ό και υλοπούηςησ του ϋργου. τον Πύνακα αυτό καταγρϊφονται και οι 
υπεύθυνοι (όργανα, Μονϊδεσ, ςτελϋχη) για την υλοπούηςη κϊθε μύασ από τισ 
απαιτούμενεσ ενϋργειεσ ωρύμανςησ. Ο Πύνακασ επικαιροποιεύται όταν προκύψει 
αλλαγό ςε κϊποιο από τα ςτοιχεύα των ενεργειών ωρύμανςησ που περιλαμβϊνει 
(χρονοδιϊγραμμα, διϊρκεια, κόςτοσ, υπεύθυνοι). 
Ο Τπεύθυνοσ Πρϊξησ παραδύδει τον Πύνακα Απαιτόςεων Ψρύμανςησ Ϊργου, ςτο 
Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων, 
που ςυντϊςςει ςχετικό ειςόγηςη προσ το Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π. 
προκειμϋνου για την ϋγκριςη του ςυνολικού πλαιςύου απαιτόςεων ωρύμανςησ του 
ϋργου.  

7.4. Έγκριςη υνολικού Πλαιςύου Απαιτόςεων Ωρύμανςησ Έργου  

Σο Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π. προχωρϊ ςτη λόψη απόφαςησ επύ του 
προαναφερόμενου θϋματοσ, με τυχόν αλλαγϋσ επύ του ειςηγηθϋντοσ πλαιςύου.  

7.5. Ενημϋρωςη Εμπλεκομϋνων Μονϊδων 

τη βϊςη τησ ανωτϋρω απόφαςησ, ο Τπεύθυνοσ Πρϊξησ ολοκληρώνει τισ τυχόν 
απαιτούμενεσ προςαρμογϋσ και εν ςυνεχεύα το Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων 
και υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων, κοινοποιεύ το ςυνολικό πλαύςιο 
απαιτόςεων ωρύμανςησ του ϋργου ςε όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ Μονϊδεσ του 
Οργανιςμού.  

7.6. υντονιςμόσ και Παρακολούθηςη Προόδου Ενεργειών Ωρύμανςησ Έργου  

τη βϊςη του εγκεκριμϋνου ςυνολικού πλαιςύου απαιτόςεων ωρύμανςησ του ϋργου, 
το Γραφεύο  Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμϊτων και το Γραφεύο Οικονομικόσ Παρακολούθηςησ 
υγχρηματοδοτούμενων Ϊργων, ςε ςυνεργαςύα με τον Τπεύθυνο Πρϊξησ, 
ςυντονύζει και, κατϊ περύπτωςη, ςυμμετϋχει ςτην υλοπούηςη των ενεργειών 
ωρύμανςησ του ϋργου, ςύμφωνα με το εγκεκριμϋνο χρονοδιϊγραμμα του ςυνολικού 
πλαιςύου απαιτόςεων για την ϋναρξη των οπούων υπϊρχει ςχετικό απόφαςη.   
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Παρϊλληλα, παρακολουθεύ την εξϋλιξη των ςχετικών διαδικαςιών υλοπούηςησ των 
ενεργειών ωρύμανςησ και ενημερώνει/επικαιροποιεύ, εφ’ όςον χρειϊζεται, τον 
Πύνακα Απαιτόςεων Ϊργου. 
Με ευθύνη του Γραφεύου Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμϊτων δημιουργεύται Υϊκελοσ Ψρύμανςησ Ϊργου ςτον οπούο 
καταχωρούνται όλα τα ςχετικϊ ϋγγραφα. Ο Υϊκελοσ αυτόσ ςυμπληρώνεται και 
επικαιροποιεύται ςτη διϊρκεια των υπολούπων φϊςεων ωρύμανςησ του ϋργου και, 
κατϊ τη φϊςη υλοπούηςησ του ϋργου, ενςωματώνεται ςτο Υϊκελο Ϊργου. 
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8. Αρμόδιοι – Εμπλεκόμενοι 

 Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμϊτων - Γραφεύο Οικονομικόσ Παρακολούθηςησ 

υγχρηματοδοτούμενων Ϊργων, 

 Ειςόγηςη για οριςμό Υπεύθυνου Πρϊξησ και ςύςταςη Ομϊδασ Υλοπούηςησ 

Έργου 

 Τεχνικόσ και λειτουργικόσ ςχεδιαςμόσ ϋργου 

 Συντονιςμόσ ενεργειών ωρύμανςησ ϋργου 

 Καθοριςμόσ ςυνολικού πλαιςύου απαιτόςεων ςχεδιαςμού ωρύμανςησ ϋργου 

 Ειςόγηςη για ϋγκριςη του ςυνολικού πλαιςύου απαιτόςεων ωρύμανςησ από  

το Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π.  

 Ενημϋρωςη εμπλεκομϋνων ςτισ ενϋργειεσ ωρύμανςησ  

 Δημιουργύα και τόρηςη Φακϋλου Ωρύμανςησ Έργου 

 Παρακολούθηςη προόδου ενεργειών ωρύμανςησ ϋργου 

 Σμόμα Νομικόσ Τποςτόριξησ του Ι.Ε.Π. 

 Παροχό νομικόσ υποςτόριξησ ςε θϋματα απαιτόςεων θεςμικού / διοικητικού 

πλαιςύου ϋργου 

 Ομϊδα Τλοπούηςησ Ϊργου και Τπεύθυνοσ Πρϊξησ 

 Τεχνικόσ και λειτουργικόσ ςχεδιαςμόσ ϋργου 

 Καθοριςμόσ ςυνολικού πλαιςύου απαιτόςεων ςχεδιαςμού ωρύμανςησ ϋργου 

 Συντονιςμόσ και παρακολούθηςη προόδου ενεργειών ωρύμανςησ ϋργου 

 Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π.  

 Οριςμόσ Υπεύθυνου  Πρϊξησ και Ομϊδασ Υλοπούηςησ Έργου  

 Έγκριςη του ςυνολικού πλαιςύου απαιτόςεων ενεργειών ωρύμανςησ ϋργου 

 

 9. Φρηςιμοποιούμενα Ϊντυπα 

Δ2-01-Ε-01 Πύνακασ Απαιτόςεων Ψρύμανςησ Ϊργου (εςωτερικό ϋντυπο) 
 

 10. Πληροφοριακϊ υςτόματα 
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11. Αρχεύα 

Υϊκελοσ Ωρύμανςησ Έργων 

Δ2-01: Σεχνικόσ & 
Λειτουργικόσ 
χεδιαςμόσ Ϊργου 

 Δ2-01-01: Οριςμόσ Τπεύθυνου Πρϊξησ και Ομϊδασ 

Τλοπούηςησ Ϊργου 

 Δ2-01-02: Σεχνικόσ και λειτουργικόσ ςχεδιαςμόσ ϋργου 

 Δ2-01-03: Πύνακασ Απαιτόςεων Ψρύμανςησ Ϊργου 

 Δ2-01-04: Ϊγκριςη ςυνολικού πλαιςύου απαιτόςεων 

ωρύμανςησ ϋργου 

 Δ2-01-05: τοιχεύα προόδου/ αποτελϋςματα των 

υλοποιούμενων ενεργειών ωρύμανςησ 
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Δ2-02 ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΩΡΙΜΑΝΗ ΚΑΙ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΟΤ 



 

 

 Εγχειρύδιο Διαδικαςιών Διαχεύριςησ 
υγχρ/νων Ϊργων 2014-2020 

Δ2 – 02 

ΔΙΑΥΑΛΙΗ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΨΝ 
ΠΟΡΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΨΡΙΜΑΝΗ ΚΑΙ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
ΕΡΓΟΤ 

Αρ.Ϊκδοςησ: 
2η  

Ϊναρξη 
Ιςχύοσ: 

 

02/03/2017 

 

 

Ελεγχόμενο  Ϊγγραφο Να μην Αναπαρϊγεται Φωρύσ Ωδεια ελύδα 36 από 154 
 

 

1. κοπόσ 

κοπόσ τησ παρούςασ διαδικαςύασ εύναι η διερεύνηςη των δυνατοτότων 
χρηματοδότηςησ του ϋργου και η εξαςφϊλιςη τησ διαθεςιμότητασ των 
απαιτούμενων πόρων για την ωρύμανςη και την υλοπούηςό του. 
 

 2. Πεδύο Εφαρμογόσ 

Εφαρμόζεται για όλα τα ςυγχρηματοδοτούμενα ϋργα που περιλαμβϊνονται ςτο 

εγκεκριμϋνο ετόςιο πρόγραμμα του Ι.Ε.Π. 

 

 3. χετικϋσ Διαδικαςύεσ 

Δ2-01: Σεχνικόσ και λειτουργικόσ 

ςχεδιαςμόσ ϋργου - Προγραμματιςμόσ 

απαιτούμενων ενεργειών ωρύμανςησ  

Προηγεύται και τροφοδοτεύ τη Δ2-02. 

Δ3-01: Προετοιμαςύα και διενϋργεια 

διαγωνιςμού 

Ϊπεται και τροφοδοτεύται με τα 

αποτελϋςματα τησ Δ2-02. 

Δ3-05: Εκτϋλεςη ϋργου με ύδια μϋςα Ϊπεται και τροφοδοτεύται με τα 

αποτελϋςματα τησ Δ2-02. 

 

 4. Δεδομϋνα 

 Σεχνικόσ και λειτουργικόσ ςχεδιαςμόσ ϋργου 

 Προςκλόςεισ Διαχειριςτικόσ Αρχόσ 

 Εγκεκριμϋνο ςυνολικό πλαύςιο απαιτόςεων ωρύμανςησ ϋργου 

 Τλοπούηςη ενεργειών ωρύμανςησ 

 

 5. Αποτελϋςματα 

 Σεχνικό Δελτύο Προτεινόμενησ Πρϊξησ 

 Απόφαςη ϋνταξησ Πρϊξησ 
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 6. χετικϊ Κεύμενα 

 

 Νόμοσ 3966/2011 ‘Θεςμικό πλαύςιο των Πρότυπων Πειραματικών χολεύων, 

Ίδρυςη Ινςτιτούτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ, Οργϊνωςη του Ινςτιτούτου 

Σεχνολογύασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων «ΔΙΟΥΑΝΣΟ» και λοιπϋσ διατϊξεισ’ 

(ΥΕΚ Α/118/24.5.2011)  όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει 

 Νόμοσ 4076/2012 «Ρυθμύςεισ θεμϊτων Ανωτϊτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων 

και ϊλλεσ διατϊξεισ», ϊρθρο 7, «Θϋματα Ινςτιτούτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ» ) 

ωσ ιςχύει κυρύωσ μετϊ τισ τροποποιόςεισ του από την παρϊγραφο 6Α του 

ϊρθρου 329 του ν. 4072/2012 (ΥΕΚ 86 Α/11.4.2012) και τησ παραγρϊφου 7 

του ϊρθρου 7 του ν. 4076/2012 (ΥΕΚ 159 Α/10.8.2012) 

 Νόμοσ 4186/2013 «Αναδιϊρθρωςη τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α/193/17.9.2013) 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.18709/ΕΤΑ 413/24.02.2016 (ΥΕΚ Β΄ 449) 

«Διαδικαςύεσ κατϊρτιςησ, ϋγκριςησ, ανϊθεςησ και υλοπούηςησ ενεργειών 

τεχνικόσ βοόθειασ» 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.110427/ΕΤΘΤ1020/01.11.2016 (ΥΕΚ Β΄3521) 

‘Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 

(ΥΕΚ Β΄1822) υπουργικόσ απόφαςησ «Εθνικού κανόνεσ επιλεξιμότητασ 

δαπανών για τα προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-2020-Ϊλεγχοι νομιμότητασ 

δημοςύων ςυμβϊςεων ςυγχρηματοδοτούμενων  πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 από 

Αρχϋσ Διαχεύριςησ και Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ-Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των 

αποτελεςμϊτων αξιολόγηςησ πρϊξεων»’  

 Απόφαςη του Δ του ΙΕΠ με θϋμα: «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων ςτο Διευθυντό 

του Ι.Ε.Π.» (Πρϊξη 46/24-11-2016, ΑΔΑ:7B2KOΞΛΔ-9NN)  

 Αποφϊςεισ του Δ του ΙΕΠ, με κανονιςτικό περιεχόμενο, που εκδύδονται κατ’ 

εφαρμογό τησ διϊταξησ τησ παραγρϊφου 24 του ϊρθρου 20 του ν. 3966/2011. 

Οι αποφϊςεισ ιςχύουν ϋωσ την ϋκδοςη, κατ’ εφαρμογό των διατϊξεων του 

ϊρθρου 19 του ωσ ϊνω νόμου, του Κανονιςμού Εςωτερικόσ Οργϊνωςησ και 

Λειτουργύασ. 
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 7. Περιγραφό Βημϊτων 

Η διαδικαςύα διαςφϊλιςησ των απαιτούμενων πόρων για την ωρύμανςη και την 
υλοπούηςη του ϋργου περιλαμβϊνει τα ακόλουθα βόματα: 
 

 Διερεύνηςη Δυνατοτότων Φρηματοδότηςησ 

 ύνταξη Σεχνικού Δελτύου Προτεινομϋνησ Πρϊξησ (ΣΔΠΠ) και Τποβολό Αύτηςησ 

Φρηματοδότηςησ ςτη Διαχειριςτικό Αρχό (ΔΑ) 

 Ϊγκριςη ό Απόρριψη από τη Διαχειριςτικό Αρχό (ΔΑ) τησ Αύτηςησ 

Φρηματοδότηςησ – Περαιτϋρω Ενϋργειεσ του Οργανιςμού 

7.1. Διερεύνηςη Δυνατοτότων Φρηματοδότηςησ  

Σο Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμϊτων ςε ςυνεργαςύα με την Ομϊδα Τλοπούηςησ Ϊργου και τον 
Τπεύθυνο Πρϊξησ, εξετϊζουν τισ δυνατότητεσ χρηματοδότηςησ του ϋργου, 
ανϊλογα με τισ προτεραιότητεσ που υπϊρχουν και τισ ευκαιρύεσ που παρϋχονται, ςε 
ςυνδυαςμό με χρονικούσ ό ϊλλουσ περιοριςμούσ (π.χ. χρηματοδότηςη ενεργειών 
ωρύμανςησ από ύδιουσ πόρουσ, όταν η υλοπούηςό τουσ προτϊςςεται τησ ϋνταξησ 
του ϋργου ςε Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα, ό χρηματοδότηςη επιμϋρουσ ενεργειών 
από διϊφορα Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα και από ύδιουσ πόρουσ). 
Σο βόμα αυτό καταλόγει ςε απόφαςη για τον τρόπο χρηματοδότηςησ του ϋργου και 
των ενεργειών ωρύμανςησ από το Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π., ςε ςυνϋχεια 
ςχετικόσ ειςόγηςησ του Γραφεύου Φρηματοδοτούμενων και 
υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων. 

7.2. ύνταξη Σεχνικού Δελτύου Προτεινομϋνησ Πρϊξησ (ΣΔΠΠ) και Τποβολό 

Αύτηςησ Φρηματοδότηςησ ςτη Διαχειριςτικό Αρχό (ΔΑ)  

ε ςυνϋχεια τησ ανωτϋρω απόφαςησ και εφ’ όςον υπϊρχει πρόςκληςη τησ 
Διαχειριςτικόσ Αρχόσ, ςτο πλαύςιο τησ οπούασ πρόκειται να προταθεύ για 
χρηματοδότηςη το ϋργο, ο  Τπεύθυνοσ Πρϊξησ αναλαμβϊνει τη ςυμπλόρωςη τησ 
αύτηςησ χρηματοδότηςησ του ϋργου. Η αύτηςη χρηματοδότηςησ υποβϊλλεται 
αρμοδύωσ υπογεγραμμϋνη ςτη Διαχειριςτικό Αρχό και  ςυνοδεύεται από το 
αντύςτοιχο Σεχνικό Δελτύο Προτεινόμενησ Πρϊξησ (ΣΔΠΠ), για τη ςύνταξη του 
οπούου, ο Τπεύθυνοσ Πρϊξησ υπό την εποπτεύα του Γραφεύου  Οικονομικόσ 
Παρακολούθηςησ υγχρηματοδοτούμενων Ϊργων και του Δ.. του Ι.Ε.Π., 
λαμβϊνει υπόψη, αφενόσ, το ςύνολο των δεδομϋνων/αποτελεςμϊτων τησ 
προηγούμενησ Διαδικαςύασ Δ2-01: "Σεχνικόσ και λειτουργικόσ ςχεδιαςμόσ ϋργου - 
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Προγραμματιςμόσ απαιτούμενων ενεργειών ωρύμανςησ", αφετϋρου, το περιεχόμενο 
τησ πρόςκληςησ τησ Διαχειριςτικόσ Αρχόσ. υνημμϋνα υποβϊλλονται επύςησ, τα 
ακόλουθα:  

1. Αύτηςη χρηματοδότηςησ 

2. Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ (ΣΔΠ)  

3. Παρϊρτημα με αναλυτικό περιγραφό του φυςικού και οικονομικού 

αντικειμϋνου και τεκμηρύωςη τησ πλόρωςησ των κριτηρύων ϋνταξησ τησ 

Προτεινόμενησ Πρϊξησ  

4. Ϊντυπο ανϊλυςησ κόςτουσ Προτεινόμενησ Πρϊξησ (αρχεύο xls) 

5. χϋδιο απόφαςησ εκτϋλεςησ με ύδια μϋςα 

6. τοιχεύα που τεκμηριώνουν τη διοικητικό και επιχειρηςιακό ικανότητα του 

Δικαιούχου:  

6.1. Τπόδειγμα 1: ύςταςη, οργϊνωςη και ςτελϋχωςη ΙΕΠ 

6.2. Τπόδειγμα 3: Αποφαινόμενα όργανα για αναθϋςεισ προμηθειών και 

υπηρεςιών 

6.3. Τπόδειγμα 4: υνοπτικό περιγραφό τηρουμϋνων διαδικαςιών 

6.4. Τπόδειγμα 6: τοιχεύα ςυγχρηματοδοτούμενησ πρϊξησ 

6.5. Τπόδειγμα 8: Εμπειρύα ςτην υλοπούηςη ςυναφών ϋργων 

7. τοιχεύα που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιόςει την 

Προτεινόμενη Πρϊξη  

8. Πρϊξη με αρ.3/19-01-2017 Δ ΙΕΠ (Οριςμόσ Τπευθύνου Πρϊξησ) 

9. Λοιπϊ ϋγγραφα:  

9.1 Yπεύθυνη δόλωςη για την ακρύβεια και αλόθεια των υποβληθϋντων 

δικαιολογητικών 

9.2  Τπεύθυνη δόλωςη ςχετικϊ με το εϊν η Πρϊξη εύναι νϋα ό αποτελεύ ςυνϋχεια 

ϊλλησ  

 
 



 

 

 Εγχειρύδιο Διαδικαςιών Διαχεύριςησ 
υγχρ/νων Ϊργων 2014-2020 

Δ2 – 02 

ΔΙΑΥΑΛΙΗ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΨΝ 
ΠΟΡΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΨΡΙΜΑΝΗ ΚΑΙ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
ΕΡΓΟΤ 

Αρ.Ϊκδοςησ: 
2η  

Ϊναρξη 
Ιςχύοσ: 

 

02/03/2017 

 

 

Ελεγχόμενο  Ϊγγραφο Να μην Αναπαρϊγεται Φωρύσ Ωδεια ελύδα 40 από 154 
 

 

Η τελικό ευθύνη ςύνταξησ του ΣΔΠΠ και προετοιμαςύασ τησ αύτηςησ 
χρηματοδότηςησ ανόκει ςτον Τπεύθυνο Πρϊξησ, ο οπούοσ και υπογρϊφει το 
Σεχνικό Δελτύο. 
Σο Σεχνικό Δελτύο Προτεινόμενησ Πρϊξησ υπογρϊφεται επύςησ από το νόμιμο 
εκπρόςωπο  του Ι.Ε.Π. ωσ Δικαιούχου του Υορϋα. ε περύπτωςη που η 
Διαχειριςτικό Αρχό ζητόςει ςυμπληρωματικϊ ςτοιχεύα ό τροποπούηςη τησ 
πρόταςησ, ο Τπεύθυνοσ Πρϊξησ εύναι αρμόδιοσ για τισ ςχετικϋσ ενϋργειεσ από 
πλευρϊσ του Ι.Ε.Π.. 

7.3. Έγκριςη ό Απόρριψη από τη Διαχειριςτικό Αρχό (ΔΑ) τησ Αύτηςησ 

Φρηματοδότηςησ – Περαιτϋρω Ενϋργειεσ του Οργανιςμού 

Σο Ι.Ε.Π. ενημερώνεται από τη Διαχειριςτικό Αρχό ςχετικϊ με την ϋγκριςη ό την 
απόρριψη τησ πρϊξησ. την περύπτωςη ϋγκριςησ τησ χρηματοδότηςησ τησ πρϊξησ, 
αποςτϋλλεται από την Δ.Α. ςτο Ι.Ε.Π. το ςχϋδιο τησ Απόφαςησ Ϊνταξησ του 
ςυγκεκριμϋνου ϋργου, το οπούο το Ι.Ε.Π. εύναι υποχρεωμϋνο να επιςτρϋψει ςτη ΔΑ, 
υπογεγραμμϋνο από το νόμιμο εκπρόςωπό του, εντόσ δϋκα (10) ημερών.  
Με την παραλαβό του υπογεγραμμϋνου ςχεδύου  εκδύδεται από τη Διαχειριςτικό 
Αρχό η Απόφαςη Ϊνταξησ Πρϊξησ.  
Η Απόφαςη Ϊνταξησ Πρϊξησ και το Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ κοινοποιούνται με 
ευθύνη του Γραφεύου Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμϊτων, ςε όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ ςτο ϋργο Μονϊδεσ του Ι.Ε.Π., και 
ακολουθούνται οι επόμενεσ αυτόσ διαδικαςύεσ ενώ ςε περύπτωςη απόρριψησ τησ 
πρϊξησ, το Ι.Ε.Π. προχωρϊ ςτη λόψη απόφαςησ ςχετικϊ με την υλοπούηςη ό μη του 
ϋργου. 
 
 
 

 

10. Αρμόδιοι – Εμπλεκόμενοι 

 

 Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμϊτων  

 Διερεύνηςη δυνατοτότων χρηματοδότηςησ και ειςόγηςη ςτο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. για τον τρόπο χρηματοδότηςησ 

 Κοινοπούηςη τησ απόφαςησ ϋνταξησ και του Τεχνικού Δελτύου Πρϊξησ ςτισ 

εμπλεκόμενεσ ςτο ϋργο Μονϊδεσ του Οργανιςμού 

 Γραφεύο Οικονομικόσ Παρακολούθηςησ υγχρηματοδοτούμενων Ϊργων 
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- Συμβολό ςτη ςύνταξη του Τεχνικού Δελτύου Προτεινόμενησ Πρϊξησ και ςτη 

ςυμπλόρωςη τησ Αύτηςησ Χρηματοδότηςησ Πρϊξησ 

- Συνεργαςύα με το Γραφεύο Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμϊτων  

 Τπεύθυνοσ Πρϊξησ 

 Εποπτεύα ςυμπλόρωςησ Αύτηςησ Χρηματοδότηςησ Πρϊξησ – Υποβολό ςτη 

Διαχειριςτικό Αρχό 

 Ομϊδα Τλοπούηςησ Ϊργου/ Τπεύθυνοσ Πρϊξησ 

 Διερεύνηςη δυνατοτότων χρηματοδότηςησ ϋργου 

 Κατϊρτιςη αύτηςησ χρηματοδότηςησ του Έργου (Τεχνικό Δελτύο 

Προτεινόμενησ Πρϊξησ και ςυνοδευτικϊ ϋγγραφα)  

 Επικοινωνύα με τη Διαχειριςτικό Αρχό για διευθϋτηςη επιμϋρουσ θεμϊτων 

 Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π.  

 Λόψη απόφαςησ ςχετικϊ με τον τρόπο χρηματοδότηςησ του ϋργου 

 Λόψη απόφαςησ επύ του ϋργου, ςε περύπτωςη απόρριψησ τησ πρόταςησ 

χρηματοδότηςόσ του από τη Διαχειριςτικό Αρχό 

 Νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Ι.Ε.Π. 

 Υπογραφό τησ αύτηςησ χρηματοδότηςησ, του Τεχνικού Δελτύου 

Προτεινόμενησ Πρϊξησ και των λοιπών, κατϊ περύπτωςη, ςυνοδευτικών 

εγγρϊφων   

 Υπογραφό τησ Απόφαςησ Ένταξησ Πρϊξησ 

 

 9. Φρηςιμοποιούμενα Ϊντυπα 
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Δ2-02-Ε-02 Σεχνικό Δελτύο Προτεινόμενησ Πρϊξησ (ΣΔΠΠ) (εξωτερικό ϋντυπο) 
Δ2-02-Ε-03 Ϊντυπο ανϊλυςησ κόςτουσ (εξωτερικό ϋντυπο) 
Δ2-02-Ε-04 χϋδιο Απόφαςησ Εκτϋλεςησ με ύδια μϋςα (εξωτερικό ϋντυπο) 
Δ2-02-Ε-05 Βεβαύωςη μη παραγωγόσ εςόδων 
Δ2-02-Ε-06-1 Διοικητικό/Επιχειρηςιακό ικανότητα-Τπόδειγμα 1 
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δικαιολογητικών 
Δ2-02-Ε-08 Τπεύθυνη Δόλωςη ςχετικϊ με το εϊν η Πρϊξη εύναι νϋα ό αποτελεύ 

ςυνϋχεια ϊλλησ 
 

 10. Πληροφοριακϊ υςτόματα 

 

 11. Αρχεύα 

Υϊκελοσ Ωρύμανςησ Έργου / Υϊκελοσ Έργου 

Δ2-02: Διαςφϊλιςη 
Απαιτούμενων Πόρων 
Ψρύμανςησ & 
Τλοπούηςησ Ϊργου 

 

 Δ2-02-01: Απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου 

του Ι.Ε.Π.  ςχετικϊ με τον τρόπο χρηματοδότηςησ 

 Δ2-02-02: Αύτηςη Φρηματοδότηςησ, με τα 

ςυνοδευτικϊ, κατϊ περύπτωςη, ϋγγραφα 

 Δ2-02-03: Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ  

 Δ2-02-04: Απόφαςη Ϊνταξησ Πρϊξησ 
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Δ3-01 ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 
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1. κοπόσ 

κοπόσ τησ διαδικαςύασ αυτόσ εύναι η προετοιμαςύα των απαιτούμενων ενεργειών 
για τη διενϋργεια διαγωνιςμού, για τη ςύναψη ςύμβαςησ με εξωτερικό ανϊδοχο με 
αντικεύμενο την προμόθεια προώόντων ό την παροχό υπηρεςιών, ςύμφωνα με το 
ιςχύον θεςμικό και κανονιςτικό πλαύςιο. 
 

 2. Πεδύο Εφαρμογόσ 

Εφαρμόζεται για όλα τα ςυγχρηματοδοτούμενα ϋργα που περιλαμβϊνονται ςτο 

εγκεκριμϋνο ετόςιο πρόγραμμα του Ι.Ε.Π. και τα οπούα πρόκειται να υλοποιηθούν, 

ςτο ςύνολό τουσ ό τμηματικϊ, μϋςω ανϊθεςησ ςε εξωτερικό ανϊδοχο. 

 

 3. χετικϋσ Διαδικαςύεσ 

Δ2-02: Διαςφϊλιςη απαιτούμενων 

πόρων για την ωρύμανςη και την 

υλοπούηςη ϋργου 

Προηγεύται και τροφοδοτεύ τη Δ3-01. 

Δ3-02: Αξιολόγηςη προςφορών  Ϊπεται και τροφοδοτεύται από τη Δ3-01. 

Δ3-03: Φειριςμόσ ενςτϊςεων Σροφοδοτεύται από τη Δ3-01, αλλϊ 

ενδεχομϋνωσ και την τροφοδοτεύ, με τα 

αποτελϋςματϊ τησ. 

Δ0-02: Παροχό νομικόσ υποςτόριξησ Τποςτηρύζει τη Δ3-01. 

 

 4. Δεδομϋνα 

 Πρόςκληςη υποβολόσ προτϊςεων από Διαχειριςτικό Αρχό 

 Απόφαςη Ϊνταξησ Πρϊξησ 

 Σεχνικό Δελτύο Ϊργου 

 5. Αποτελϋςματα 

 Σεύχη Διαγωνιςμού 

 Περύληψη Προκόρυξησ 

 Τποβληθεύςεσ προςφορϋσ 

 Σεχνικό Δελτύο Τπο- Ϊργου 
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 6. χετικϊ Κεύμενα 

 Ν. 3966/2011  (ΥΕΚ Α/118/24.5.2011)  «Θεςμικό πλαύςιο των Πρότυπων 

Πειραματικών χολεύων, Ίδρυςη Ινςτιτούτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ, 

Οργϊνωςη του Ινςτιτούτου Σεχνολογύασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων 

‘ΔΙΟΥΑΝΣΟ’ και λοιπϋσ διατϊξεισ» όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει  

 Νόμοσ 4186/2013 «Αναδιϊρθρωςη τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α/193/17.9.2013) 

 Ν. 4412/2016 (Υ.Ε.Κ. 147/Α'/8.8.16) «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, 

Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» 

 Ν. 4270/2014 (Υ.Ε.Κ. 143/Α'/28.6.14) «Αρχϋσ Δημοςιονομικόσ Διαχεύριςησ 

και Εποπτεύασ - Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ - Δημόςιο Λογιςτικό και 

ϊλλεσ διατϊξεισ» 

  Ν. 4250/2014 (Υ.Ε.Κ. 71/Α’/26.3/14) «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ- 

Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημόςιου 

Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ 

  Ν. 4013/2011 (Υ.Ε.Κ. 204/Α'/15.9.2011) «ύςταςη Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ 

Αρχόσ Δημόςιων υμβϊςεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων 

υμβϊςεων, Αντικατϊςταςη του ϋκτου κεφαλαύου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ 

κώδικασ), Προ πτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ και ϊλλεσ διατϊξεισ» 

  Ν. 3861/2010 (Υ.Ε.Κ. 112/Α'/13.7.10) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την 

υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ 

διατϊξεισ» 

  Σο ϊρθρο  4 του Π.Δ. 118/2007 (Υ.Ε.Κ. 150/Α'/10.7.2007) «Κ.Π.Δ.» 

  Ν. 3548/2007 (Υ.Ε.Κ. 68/Α'/20.3.2007) «Καταχώρηςη δημοςιεύςεων των 

φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ» 

 Ν. 3469/2006 (Υ.Ε.Κ. 131/Α'/28.6.2006) «Εθνικό Συπογραφεύο, Εφημερύδα 

τησ Κυβϋρνηςησ και λοιπϋσ διατϊξεισ» 
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  Ν. 2859/2000 (Υ.Ε.Κ. 248/Α'/7.11.2000) «Κύρωςη Κώδικα Υόρου 

Προςτιθϋμενησ Αξύασ» 

  Ν. 2690/1999 (Υ. Ε. Κ. 45/ Α' /9.3.1999) «Κύρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ 

Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ» και ιδύωσ των ϊρθρων 7 και 13 και 15 

  Π.Δ. 28/2015 (Υ.Ε.Κ. 34/Α'/23.3.2015) «Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την 

πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και ςτοιχεύα» 

  Σο ϊρθρου 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013 (Υ.Ε.Κ. 167/Α'/23.7.2013) 

«Υορολογύα ειςοδόματοσ, επεύγοντα μϋτρα εφαρμογόσ του ν. 4046/2012, του ν. 

4093/2012 και του ν. 4127 /2013 και ϊλλεσ διατϊξεισ» 

 Εγχειρύδιο Διαδικαςιών Διαχεύριςησ και Ελϋγχου υγχρηματοδοτούμενων 

Πρϊξεων, ωσ ιςχύει 

 Εγκύκλιοσ Π1/3187/22-9-2009 για την αυτεπϊγγελτη αναζότηςη 

δικαιολογητικών ςτισ διαδικαςύεσ δημοςύων διαγωνιςμών για τη ςύναψη 

ςυμβϊςεων προμηθειών 

 Γνωμοδότηςη ΝΚ 117/2009 για την αυτεπϊγγελτη αναζότηςη 

δικαιολογητικών 

 Γνωμοδότηςη ΝΚ 253/2008 για την αυτεπϊγγελτη αναζότηςη 

δικαιολογητικών 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.18709/ΕΤΑ 413/24.02.2016 (ΥΕΚ Β΄ 449) 

«Διαδικαςύεσ κατϊρτιςησ, ϋγκριςησ, ανϊθεςησ και υλοπούηςησ ενεργειών 

τεχνικόσ βοόθειασ» 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.110427/ΕΤΘΤ1020/01.11.2016 (ΥΕΚ Β΄3521) 

‘Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 

(ΥΕΚ Β΄1822) υπουργικόσ απόφαςησ «Εθνικού κανόνεσ επιλεξιμότητασ 

δαπανών για τα προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-2020-Ϊλεγχοι νομιμότητασ 

δημοςύων ςυμβϊςεων ςυγχρηματοδοτούμενων  πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 από 

Αρχϋσ Διαχεύριςησ και Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ-Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των 

αποτελεςμϊτων αξιολόγηςησ πρϊξεων»’  

 Απόφαςη του Δ του ΙΕΠ με θϋμα: «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων ςτο Διευθυντό 

του Ι.Ε.Π.»  (Πρϊξη 46/24-11-2016, ΑΔΑ:7B2KOΞΛΔ-9NN)  

 Αποφϊςεισ του Δ του ΙΕΠ, με κανονιςτικό περιεχόμενο, που εκδύδονται κατ’ 

εφαρμογό τησ διϊταξησ τησ παραγρϊφου 24 του ϊρθρου 20 του ν. 3966/2011. 

Οι αποφϊςεισ ιςχύουν ϋωσ την ϋκδοςη, κατ’ εφαρμογό των διατϊξεων του 
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ϊρθρου 19 του ωσ ϊνω νόμου, του Κανονιςμού Εςωτερικόσ Οργϊνωςησ και 

Λειτουργύασ.  

 

7. Περιγραφό Βημϊτων 

Η διαδικαςύα προετοιμαςύασ και διενϋργειασ διαγωνιςμού περιλαμβϊνει τα 
ακόλουθα βόματα: 
1. Προςδιοριςμόσ τύπου ςύμβαςησ προσ ςύναψη και εύδουσ διαδικαςύασ ανϊθεςησ 

2. ύνταξη Σευχών Διαγωνιςμού/ προδιαγραφών ϋργου – Ϊγκριςη του Δ.. 

3. ύνταξη Περύληψησ Διαγωνιςμού προσ δημοςύευςη ςτον ελληνικό τύπο ό/ και 

ςτην Ε.Ε. ςτη ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ςτο Ηλεκτρονικό Μητρώο 

4. Τποβολό χεδύου Προκόρυξησ Διαγωνιςμού ςτη Διαχειριςτικό Αρχό για 

διατύπωςη γνώμησ 

5. Τποβολό χεδύου Προκόρυξησ Διαγωνιςμού ςτο Διοικητικό υμβούλιο του 

Ι.Ε.Π  προσ τελικό ϋγκριςη 

6. Τπογραφό Προκόρυξησ Διαγωνιςμού - Δημοςιοπούηςη  

7. Παροχό διευκρινόςεων επύ τησ Προκόρυξησ Διαγωνιςμού 

8. υγκρότηςη Επιτροπόσ Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμού, και  

Επιτροπόσ Αξιολόγηςησ Ενςτϊςεων ό/ και Προςφυγών  

9. Διενϋργεια Διαγωνιςμού. 

7.1. Προςδιοριςμόσ Σύπου ύμβαςησ προσ ύναψη και Εύδουσ Διαδικαςύασ 

Ανϊθεςησ 

Σο Σμόμα Διαγωνιςμών και υμβϊςεων προςδιορύζει, ςύμφωνα με το ςχετικό 
θεςμικό και κανονιςτικό πλαύςιο περύ ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων και αυτό του 
Ι.Ε.Π., τον τύπο τησ ςύμβαςησ προσ ςύναψη με εξωτερικό ανϊδοχο (δημόςια 
ςύμβαςη, θϋςπιςη ςυμφωνύασ πλαιςύου κλπ.), το εύδοσ τησ διαδικαςύασ διενϋργειασ 
του διαγωνιςμού (απ’ ευθεύασ ανϊθεςη, πρόχειροσ διαγωνιςμόσ, ανοιχτόσ 
διαγωνιςμόσ, κλειςτόσ διαγωνιςμόσ, διαπραγμϊτευςη με ό χωρύσ δημοςύευςη 
προκόρυξησ, ανταγωνιςτικόσ διϊλογοσ), καθώσ και τη διαδικαςύα δημοςιοπούηςόσ 
του (εθνικόσ ό διεθνόσ), καθώσ και ο τρόποσ διενϋργειασ (ηλεκτρονικόσ 
πλειςτηριαςμόσ ό όχι). 
την περύπτωςη κατϊ την οπούα υπϊρχει η δυνατότητα για περιςςότερεσ από μύα 
διαδικαςύεσ, η απόφαςη για τη διαδικαςύα που θα ακολουθηθεύ λαμβϊνεται από το 
Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π., κατόπιν ειςόγηςησ του Σμόματοσ 
Διαγωνιςμών και υμβϊςεων. 
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7.2. ύνταξη Σευχών Διαγωνιςμού – Προδιαγραφών Έργου 

Σα τεύχη του διαγωνιςμού και οι προδιαγραφϋσ ϋργου ςυντϊςςονται από το 
Σμόμα Διαγωνιςμών και υμβϊςεων  με την απαιτούμενη, κατϊ περύπτωςη, 
υποςτόριξη του Σμόματοσ Νομικόσ Τποςτόριξησ του  Ι.Ε.Π.. 
Σα τεύχη διαγωνιςμού περιλαμβϊνουν: 

 Όρουσ διενϋργειασ διαγωνιςμού 

 υγγραφό υποχρεώςεων  

 Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (φυςικό και οικονομικό αντικεύμενο ϋργου) 

 χϋδιο ύμβαςησ 

Ο Τπεύθυνοσ Πρϊξησ ςυμμετϋχει ςτη ςύνταξη των τευχών διαγωνιςμού, ιδύωσ ςε 
ό,τι αφορϊ ςτισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ του ϋργου. 
Για τισ περιπτώςεισ ϋργων που απαιτεύται ςύνταξη ειδικών προδιαγραφών, αυτϋσ 
υποβϊλλονται προσ το Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π. προσ ϋγκριςη, πριν από 
την υποβολό τουσ ςτην Διαχειριςτικό Αρχό για διατύπωςη γνώμησ. 

7.3. ύνταξη Περύληψησ Προκόρυξησ Διαγωνιςμού προσ Δημοςύευςη ςτον 

Ελληνικό Σύπο ό/και ςτην Ε.Ε. 

Εφ’ όςον απαιτεύται, ςυντϊςςεται από το Σμόμα Διαγωνιςμών και υμβϊςεων  
η περύληψη του διαγωνιςμού προσ δημοςύευςη ςτην Ε.Ε., ενώ αντύςτοιχα 
ετοιμϊζεται και η περύληψη τησ δημοςύευςησ και ςτον ελληνικό τύπο (εφ’ όςον 
απαιτεύται), ςτη Διαύγεια ό ςτο ηλεκτρονικό μητρώο. 
Μετϊ την ολοκλόρωςη των ωσ ϊνω εργαςιών προετοιμϊζεται φϊκελοσ με τα 
απαραύτητα για την εξϋταςη τησ νομιμότητασ τησ διαδικαςύασ δημοπρϊτηςησ 
ϋγγραφα, προκειμϋνου να αποςταλεύ ςτη Διαχειριςτικό Αρχό για τη διατύπωςη 
γνώμησ. 

7.4. Τποβολό χεδύου Προκόρυξησ Διαγωνιςμού ςτο Διοικητικό υμβούλιο του 

Ι.Ε.Π. προσ Έγκριςη 

Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ ςύνταξησ των τευχών του διαγωνιςμού – 
προδιαγραφών του ϋργου, αυτϊ υποβϊλλονται προσ ϋγκριςη ςτο Διοικητικό 
υμβούλιο του Ι.Ε.Π..  
Αφού ληφθούν υπόψη τυχόν παρατηρόςεισ του Διοικητικού υμβουλύου του 
Ι.Ε.Π., το Σμόμα Διαγωνιςμών και υμβϊςεων οριςτικοποιεύ το ςχϋδιο τησ 
προκόρυξησ. 
 

7.5. Τποβολό χεδύου Προκόρυξησ ςτη Διαχειριςτικό Αρχό για Διατύπωςη 

Γνώμησ 

Πριν από τη διενϋργεια του διαγωνιςμού, ο φϊκελοσ με όλα τα ϋγγραφα του 
διαγωνιςμού υποβϊλλεται ςτη Διαχειριςτικό Αρχό για τη διατύπωςη γνώμησ επύ 
τησ νομιμότητασ τησ διαδικαςύασ. 
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Με ςχετικό ϋγγραφο (προϋγκριςη δημοπρϊτηςησ), η Διαχειριςτικό Αρχό 
διατυπώνει ςύμφωνη γνώμη ό ςύμφωνη γνώμη υπό προώποθϋςεισ, τισ οπούεσ 
οφεύλει να εφαρμόςει ο Οργανιςμόσ ό αρνητικό γνώμη, η οπούα κοινοποιεύται ςτον 
Οργανιςμό. 
τη ςυνϋχεια ενημερώνεται το Σμόμα Διαγωνιςμών και υμβϊςεων, 
προκειμϋνου να προχωρόςει ςτισ περαιτϋρω, κατϊ περύπτωςη, ενϋργειεσ 
(δημοςύευςη διαγωνιςμού, διόρθωςη τευχών διαγωνιςμού,  κλπ.). 

7.6. Τπογραφό Προκόρυξησ Διαγωνιςμού - Δημοςιοπούηςη   

Σα τεύχη τησ προκόρυξησ του διαγωνιςμού, αφού υπογραφούν από το Διοικητικό 
υμβούλιο του Ι.Ε.Π., δημοςιοποιούνται ςύμφωνα με το θεςμικό / διοικητικό 
πλαύςιο ςτο οπούο βαςύζονται. Ανϊλογα με το εύδοσ τησ διαδικαςύασ που ϋχει 
αποφαςιςτεύ για το διαγωνιςμό, δημοςιεύεται η περιληπτικό προκόρυξό του. 
Επιςημαύνεται ότι για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ προμηθειών και υπηρεςιών, αξύασ 
μεγαλύτερησ των 20.000 ευρώ και μικρότερησ των 60.000 ευρώ (χωρύσ Υ.Π.Α), η 
περιληπτικό προκόρυξό τουσ θα πρϋπει να αναρτϊται για 12 τουλϊχιςτον ημϋρεσ, 
προ τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμού, ςτην ιςτοςελύδα του Ι.Ε.Π. ό/ και τησ 
Διαχειριςτικόσ Αρχόσ. 

7.7. Παροχό Διευκρινόςεων επύ τησ Προκόρυξησ Διαγωνιςμού  

Σο Σμόμα Διαγωνιςμών και υμβϊςεων  ορύζει το αρμόδιο ϊτομο (ό τα αρμόδια 
ϊτομα), το (τα) οπούο (οπούα), κατϊ τη διϊρκεια τησ περιόδου προετοιμαςύασ των 
προςφορών, παρϋχει (παρϋχουν) διευκρινύςεισ, ςτην περύπτωςη που ζητηθούν από 
τουσ ενδιαφερόμενουσ για ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό, ςύμφωνα με όςα ςχετικϊ 
αναφϋρονται ςτην προκόρυξη. 

7.8. υγκρότηςη Επιτροπόσ Αξιολόγηςησ Προςφορών και Επιτροπόσ 

Αξιολόγηςησ Ενςτϊςεων 

Μετϊ από ςχετικό ειςόγηςη του Σμόματοσ Διαγωνιςμών και υμβϊςεων, με 
απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου του Ι.Ε.Π. ςυγκροτεύται η Επιτροπό 
Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμού, ςύμφωνα με όςα ςχετικϊ 
αναφϋρονται ςτην προκόρυξη και κατϊ τη διαδικαςύα που ορύζει η ςχετικό 
νομοθεςύα. Κατϊ τον ύδιο τρόπο ςυγκροτεύται η Επιτροπό Αξιολόγηςησ 
Ενςτϊςεων ό/ και Προςφυγών τησ οπούασ τα μϋλη εύναι διϊφορα από τα μϋλη 
τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμού. 

7.9. Διενϋργεια Διαγωνιςμού 

Οι ςχετικϋσ με το ϋργο προςφορϋσ των υποψηφύων αναδόχων υποβϊλλονται και 
παραλαμβϊνονται από το Ι.Ε.Π., ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτην οικεύα 
προκόρυξη (τρόποσ, χρόνοσ και τόποσ υποβολόσ, αρμόδια υπηρεςύα παραλαβόσ 
των προςφορών κλπ.) 
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ΗΜΕΙΨΗ: Κϊθε ϋργο, ςύμφωνα με τον προώπολογιςμό του, αυτοτελώσ ακολουθεύ 
διαδικαςύεσ αναθϋςεων.
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  8. Αρμόδιοι – Εμπλεκόμενοι 

 Σμόμα Διαγωνιςμών και υμβϊςεων 

 Προςδιοριςμόσ τύπου ςύμβαςησ προσ ςύναψη με εξωτερικό ανϊδοχο και 

εύδουσ διαδικαςύασ ανϊθεςησ – Σχετικό ειςόγηςη για λόψη απόφαςησ (εφ’ 

όςον απαιτεύται) ςτο Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π. 

 Σύνταξη τευχών διαγωνιςμού  

 Σύνταξη περύληψησ διαγωνιςμού ςτην Ε.Ε. και τον ελληνικό τύπο (εφ’ όςον 

απαιτεύται) ςτη Διαύγεια και ςτο ηλεκτρονικό μητρώο. 

 Προετοιμαςύα φακϋλου ςχεδύου προκόρυξησ για διατύπωςη γνώμησ 

(προϋγκριςη δημοπρϊτηςησ) από τη Διαχειριςτικό Αρχό  

 Διευθϋτηςη θεμϊτων τευχών διαγωνιςμού (ανϊλογα με τη διατύπωςη γνώμησ 

από τη Διαχειριςτικό Αρχό) 

 Υποβολό τευχών διαγωνιςμού προσ ϋγκριςη ςτο Διοικητικό υμβούλιο του 

Ι.Ε.Π. 

 Δημοςιοπούηςη του Διαγωνιςμού – Αποςτολό περιληπτικόσ προκόρυξησ ςτην 

Ε.Ε. και  τον ελληνικό τύπο (εφ’ όςον απαιτεύται)  

 Οριςμόσ αρμοδύων προςώπων για την παροχό διευκρινύςεων 

 Ειςόγηςη προσ το Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π. για τη ςυγκρότηςη 

Επιτροπόσ Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμού, Επιτροπόσ Αξιολόγηςησ 

Ενςτϊςεων ό/ και Προςφυγών και Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ και 

Παραλαβόσ του Έργου. 

 Σμόμα Νομικόσ Τποςτόριξησ του Ι.Ε.Π. 

 Παροχό νομικόσ υποςτόριξησ ςτην προετοιμαςύα τησ προκόρυξησ 

 Τπεύθυνοσ Πρϊξησ 

 Συμμετοχό ςτη ςύνταξη των τευχών διαγωνιςμού και ιδύωσ των τεχνικών 

προδιαγραφών του ϋργου 

 Διοικητικό υμβούλιο Ι.Ε.Π. 

 Λόψη απόφαςησ ςχετικϊ με τη διαδικαςύα που θα ακολουθηθεύ για την 

ανϊθεςη του ϋργου (εφ’ όςον απαιτεύται) 

 Έγκριςη προδιαγραφών ϋργου (εφόςον απαιτεύται λόγω ειδικών 

προδιαγραφών) 

 Έγκριςη τευχών διαγωνιςμού  

 Οριςμόσ Επιτροπόσ Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμού, Επιτροπόσ 

Αξιολόγηςησ Ενςτϊςεων ό/ και Προςφυγών  

 Υπογραφό τησ προκόρυξησ  
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 9. Φρηςιμοποιούμενα Ϊντυπα 

 Πρότυπα τευχών (εςωτερικό ϋντυπο) 
 Πρότυπα ςυμβϊςεων (εςωτερικό ϋντυπο) 
 

 10. Πληροφοριακϊ υςτόματα 

 

 11. Αρχεύα 

Υϊκελοσ Έργου 

Δ3-01: Προετοιμαςύα & 
Διενϋργεια Διαγωνιςμού 

 Δ3-01-01: Σεύχη Διαγωνιςμών – Προδιαγραφϋσ ϋργου 

– Διευκρινιςτικϋσ απαντόςεισ  

 Δ3-01-02: Περιλόψεισ ςτον ελληνικό τύπο ό και την 

Ε.Ε. ςτη Διαύγεια και ςτο ηλεκτρονικό μητρώο 

 Δ3-01-03: Υϊκελοσ προϋγκριςησ δημοπρϊτηςησ από 

τη Διαχειριςτικό Αρχό 

 Δ3-01-04: Αποδεικτικϊ ςτοιχεύα δημοςιοπούηςησ τησ 

προκόρυξησ 

 Δ3-01-05: Οριςμόσ Επιτροπόσ Διενϋργειασ και 

Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμού 

 Δ3-01-06: Οριςμόσ Επιτροπόσ Αξιολόγηςησ 

Ενςτϊςεων ό/ και Προςφυγών 

 Δ3-01-07: Αποδεικτικϊ υποβολόσ των προςφορών 

 Δ3-01-08: Τποβληθεύςεσ προςφορϋσ 
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Δ3-02 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 
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 1. κοπόσ 

κοπόσ τησ διαδικαςύασ αυτόσ εύναι η διαςφϊλιςη τησ αξιολόγηςησ των προςφορών 

των υποψηφύων αναδόχων που υποβϊλλονται ςτο πλαύςιο διαγωνιςμού, η ανϊδειξη 

του κατϊλληλου αναδόχου και η λόψη απόφαςησ κατακύρωςησ από το Διοικητικό 

υμβούλιο του Ι.Ε.Π., ςύμφωνα με το θεςμικό πλαύςιο και τουσ όρουσ τησ 

προκόρυξησ. 

 

 2. Πεδύο Εφαρμογόσ 

Εφαρμόζεται για όλα τα ςυγχρηματοδοτούμενα ϋργα για τα οπούα ακολουθεύται η 

διαδικαςύα υλοπούηςησ μϋςω ςύναψησ ςύμβαςησ με εξωτερικό ανϊδοχο. 

 

 3. χετικϋσ Διαδικαςύεσ 

Δ3-01: Προετοιμαςύα και διενϋργεια 

διαγωνιςμού 

Προηγεύται και τροφοδοτεύ τη Δ3-02. 

 

Δ3-03: Φειριςμόσ ενςτϊςεων Σροφοδοτεύται από τη Δ3-02. 

Δ3-04: Τπογραφό ςύμβαςησ – 

Ολοκλόρωςη διαγωνιςμού  

Ϊπεται και τροφοδοτεύται από τη Δ3-02. 

Δ0-02: Παροχό νομικόσ υποςτόριξησ Τποςτηρύζει τη Δ3-02. 

 

 4. Δεδομϋνα 

 Σεύχη Διαγωνιςμού 

 Τποβληθεύςεσ προςφορϋσ 

 Τποβαλλόμενα δικαιολογητικϊ και ϋγγραφα (ϊρθρο 43 του ΠΔ 60/2007) 

 Απόφαςη οριςμού Επιτροπόσ Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμών 

 

 5. Αποτελϋςματα 

 Απόφαςη κατακύρωςησ 

 

 6. χετικϊ Κεύμενα 

 Ν. 3966/2011  (ΥΕΚ Α/118/24.5.2011)  «Θεςμικό πλαύςιο των Πρότυπων 

Πειραματικών χολεύων, Ίδρυςη Ινςτιτούτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ, 
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Οργϊνωςη του Ινςτιτούτου Σεχνολογύασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων 

‘ΔΙΟΥΑΝΣΟ’ και λοιπϋσ διατϊξεισ» όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει  

 Νόμοσ 4186/2013 «Αναδιϊρθρωςη τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α/193/17.9.2013) 

 Ν. 4412/2016 (Υ.Ε.Κ. 147/Α'/8.8.16) «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, 

Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» 

 Ν. 4270/2014 (Υ.Ε.Κ. 143/Α'/28.6.14) «Αρχϋσ Δημοςιονομικόσ Διαχεύριςησ 

και Εποπτεύασ - Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ - Δημόςιο Λογιςτικό και 

ϊλλεσ διατϊξεισ» 

  Ν.4250/2014 (Υ.Ε.Κ. 71/Α’/26.3/14) «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ- 

Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημόςιου 

Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ. 

  Ν.4013/2011 (Υ.Ε.Κ. 204/Α'/15.9.2011) «ύςταςη Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ 

Αρχόσ Δημόςιων υμβϊςεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων 

υμβϊςεων, Αντικατϊςταςη του ϋκτου κεφαλαύου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ 

κώδικασ), Προ πτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ και ϊλλεσ διατϊξεισ» 

  Ν.3861/2010 (Υ.Ε.Κ. 112/Α'/13.7.10) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την 

υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ 

διατϊξεισ» 

  Σο ϊρθρο  4 του Π.Δ. 118/2007 (Υ.Ε.Κ. 150/Α'/10.7.2007) «Κ.Π.Δ.» 

  Ν. 3548/2007 (Υ.Ε.Κ. 68/Α'/20.3.2007) «Καταχώρηςη δημοςιεύςεων των 

φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ» 

 Ν. 3469/2006 (Υ.Ε.Κ. 131/Α'/28.6.2006) «Εθνικό Συπογραφεύο, Εφημερύδα 

τησ Κυβϋρνηςησ και λοιπϋσ διατϊξεισ» 

  Ν. 2859/2000 (Υ.Ε.Κ. 248/Α'/7.11.2000) «Κύρωςη Κώδικα Υόρου 

Προςτιθϋμενησ Αξύασ» 
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  Ν. 2690/1999 (Υ. Ε. Κ. 45/ Α' /9.3.1999) «Κύρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ 

Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ» και ιδύωσ των ϊρθρων 7 και 13 και 15 

  Π.Δ. 28/2015 (Υ.Ε.Κ. 34/Α'/23.3.2015) «Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την 

πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και ςτοιχεύα» 

  Σο ϊρθρου 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013 (Υ.Ε.Κ. 167/Α'/23.7.2013) 

«Υορολογύα ειςοδόματοσ, επεύγοντα μϋτρα εφαρμογόσ του ν. 4046/2012, του ν. 

4093/2012 και του ν. 4127 /2013 και ϊλλεσ διατϊξεισ»  

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.18709/ΕΤΑ 413/24.02.2016 (ΥΕΚ Β΄ 449) 

«Διαδικαςύεσ κατϊρτιςησ, ϋγκριςησ, ανϊθεςησ και υλοπούηςησ ενεργειών τεχνικόσ 

βοόθειασ» 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.110427/ΕΤΘΤ1020/01.11.2016 (ΥΕΚ Β΄3521) 

‘Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 (ΥΕΚ 

Β΄1822) υπουργικόσ απόφαςησ «Εθνικού κανόνεσ επιλεξιμότητασ δαπανών για τα 

προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-2020-Ϊλεγχοι νομιμότητασ δημοςύων ςυμβϊςεων 

ςυγχρηματοδοτούμενων  πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχϋσ Διαχεύριςησ και 

Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ-Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των αποτελεςμϊτων αξιολόγηςησ 

πρϊξεων»’  

 Απόφαςη του Δ του ΙΕΠ με θϋμα: «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων ςτο Διευθυντό 

του Ι.Ε.Π.»  (Πρϊξη 46/24-11-2016, ΑΔΑ:7B2KOΞΛΔ-9NN)  

 Αποφϊςεισ του Δ του ΙΕΠ, με κανονιςτικό περιεχόμενο, που εκδύδονται κατ’ 

εφαρμογό τησ διϊταξησ τησ παραγρϊφου 24 του ϊρθρου 20 του ν. 3966/2011. 

Οι αποφϊςεισ ιςχύουν ϋωσ την ϋκδοςη, κατ’ εφαρμογό των διατϊξεων του 

ϊρθρου 19 του ωσ ϊνω νόμου, του Κανονιςμού Εςωτερικόσ Οργϊνωςησ και 

Λειτουργύασ. 

 

 

 

7. Περιγραφό Βημϊτων 

Η διαδικαςύα αξιολόγηςησ προςφορών περιλαμβϊνει τα ακόλουθα βόματα: 
1. Παραλαβό και αποςφρϊγιςη των προςφορών  

2. Αξιολόγηςη των προςφορών   

3. ύνταξη πρακτικού (πρακτικών) αξιολόγηςησ – Κοινοπούηςη ςτουσ 

υποψηφύουσ αναδόχουσ 
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4. Τποβολό Απαιτούμενων Δικαιολογητικών από τον επιλεγϋντα ανϊδοχο - 

Ϊλεγχοσ   

5. Απόφαςη κατακύρωςησ. 

7.1. Παραλαβό και Αποςφρϊγιςη Προςφορών  

Η Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμού παραλαμβϊνει και 
αποςφραγύζει τισ προςφορϋσ, ςύμφωνα με όςα αναφϋρονται ςτη ςχετικό 
προκόρυξη, ςυντϊςςοντασ αντύςτοιχο πρακτικό. Για λόγουσ διαφϊνειασ, οι 
ςυμμετϋχοντεσ ςτο διαγωνιςμό υποψόφιοι ανϊδοχοι καλούνται να παρευρεθούν, 
εφ’ όςον το επιθυμούν, ςτην αποςφρϊγιςη των προςφορών ςύμφωνα με τα 
ςχετικϊ οριζόμενα ςτην προκόρυξη και το ςχετικό θεςμικό πλαύςιο. 
Η αποςφρϊγιςη των προςφορών (φϊκελοσ προςφορϊσ – φϊκελοσ 
δικαιολογητικών - φϊκελοσ τεχνικών προςφορών - φϊκελοσ οικονομικών 
προςφορών) γύνεται κατϊ ςτϊδια και ςύμφωνα με τον τρόπο που προβλϋπεται 
ςτην προκόρυξη του διαγωνιςμού.   

7.2. Αξιολόγηςη των Προςφορών 

Οι προςφορϋσ αξιολογούνται από την Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ 
Διαγωνιςμού, ςύμφωνα με τη διαδικαςύα και τα κριτόρια αξιολόγηςησ που ορύζει 
η προκόρυξη (ϋλεγχοσ δικαιολογητικών για τη νομιμότητα τησ ςυμμετοχόσ, ϋλεγχοσ 
εκπλόρωςησ κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ, αξιολόγηςη τεχνικόσ προςφορϊσ, 
αξιολόγηςη οικονομικόσ προςφορϊσ) και με την ιςχύουςα νομοθεςύα. 
τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ αξιολόγηςησ η Επιτροπό Διενϋργειασ και 
Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμού ϋχει τη δυνατότητα να ζητόςει ςυμπληρωματικϊ 
ςτοιχεύα ό και διευκρινύςεισ από τουσ υποψηφύουσ αναδόχουσ, ςε ςχϋςη με την 
προςφορϊ που υπϋβαλαν, ςύμφωνα με την προκόρυξη και το ςχετικό θεςμικό 
πλαύςιο.  

7.3. ύνταξη Πρακτικού (Πρακτικών) Αξιολόγηςησ – Κοινοπούηςη ςτουσ 

Τποψηφύουσ Αναδόχουσ 

ύμφωνα με τα ςχετικϊ αναφερόμενα ςτην προκόρυξη, η Επιτροπό Διενϋργειασ 
και Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμού, αφού ολοκληρώςει την αξιολόγηςη, ςυντϊςςει 
πρακτικό αξιολόγηςησ των υποβληθειςών προτϊςεων. Σα πρακτικϊ αυτϊ μπορεύ 
να εύναι περιςςότερα του ενόσ, εφ’ όςον η αξιολόγηςη γύνεται κατϊ ςτϊδια. 
Σα πρακτικϊ εγκρύνονται από το Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π., ενώ τα 
αποτελϋςματϊ τουσ κοινοποιούνται με μϋριμνα του Σμόματοσ Διαγωνιςμών και 
υμβϊςεων  ςτουσ υποψηφύουσ αναδόχουσ, ϋγκαιρα, προκειμϋνου αυτού να ϋχουν 
τη δυνατότητα να αςκόςουν τα ϋννομα δικαιώματϊ τουσ. 
Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ αξιολόγηςησ, η Επιτροπό Διενϋργειασ και 
Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμού προβαύνει ςτη ςύνταξη του Σελικού Πύνακα 
Κατϊταξησ των διαγωνιζομϋνων, ανϊλογα με τo κριτόριο ανϊθεςησ (πλϋον 
ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ ό χαμηλότερη τιμό) που 
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προβλϋπεται ςτην προκόρυξη.  Σϋλοσ το Σμόμα Διαγωνιςμών και υμβϊςεων 
μεριμνϊ για την κοινοπούηςό του ςτουσ υποψηφύουσ αναδόχουσ. 

7.4. Τποβολό Απαιτούμενων Δικαιολογητικών Από τον Επιλεγϋντα Ανϊδοχο - 

Έλεγχοσ   

Μετϊ το πϋρασ τησ αξιολόγηςησ και την ανϊδειξη του επιλεγϋντα αναδόχου 
(προςωρινόσ ανϊδοχοσ) ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη (πρώτοσ 
ςτον Σελικό Πύνακα Κατϊταξησ), αυτόσ υποχρεούται να προςκομύςει, ςύμφωνα με 
τα οριζόμενα ςτην προκόρυξη, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικϊ και ϋγγραφα   
εντόσ εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη ςε αυτόν ϋγγραφησ ειδοπούηςησ 
από το Σμόμα Διαγωνιςμών και υμβϊςεων. Σα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ 
και ϋγγραφα προςκομύζονται ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο που παραδύδεται 
εμπρόθεςμα ςτην Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμού η οπούα 
προβαύνει ςτην αποςφρϊγιςό του και ςτον ϋλεγχο των δικαιολογητικών, παρουςύα 
και των ϊλλων προςφερόντων που προςκαλούνται ςχετικϊ. ε περύπτωςη που ο 
επιλεγεύσ, προςωρινόσ, ανϊδοχοσ δεν προςκομύςει ϋνα ό περιςςότερα απαιτούμενα 
δικαιολογητικϊ και ϋγγραφα, η κατακύρωςη γύνεται ςτον επόμενο κατϊ ςειρϊ 
υποψόφιο ανϊδοχο, με τισ ύδιεσ προώποθϋςεισ. 

7.5. Απόφαςη Κατακύρωςησ  

Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ αξιολόγηςησ, το χειριςμό τυχόν ενςτϊςεων 
ςτη διϊρκεια των επιμϋρουσ ςταδύων τησ (Διαδικαςύα Δ3-03: "Φειριςμόσ 
ενςτϊςεων/ προςφυγών") ό την πϊροδο ϊπρακτησ τησ προθεςμύασ για την 
υποβολό ενςτϊςεων και τϋλοσ, τον ϋλεγχο των προςκομιςθϋντων ςτο πλαύςιο τησ 
παρ. 7.4 ανωτϋρω δικαιολογητικών και εγγρϊφων, η Επιτροπό Διενϋργειασ και 
Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμού ειςηγεύται ςτο Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π. την 
κατακύρωςη ςτον επιλεγϋντα υποψόφιο. 
Σο Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π. εκδύδει την απόφαςη κατακύρωςησ τησ 
ςύμβαςησ ςτον επιλεγϋντα ανϊδοχο, ο οπούοσ καθύςταται πλϋον, οριςτικόσ 
ανϊδοχοσ. 
 
 

 8. Αρμόδιοι – Εμπλεκόμενοι 

 Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμού 
 Παραλαβό και αποςφρϊγιςη προςφορών 

 Αξιολόγηςη υποβληθειςών προςφορών 

 Σύνταξη πρακτικών αξιολόγηςησ – Ειςόγηςη προσ το Δ.. του Ι.Ε.Π. 

 Έλεγχοσ δικαιολογητικών επιλεγϋντα αναδόχου 

 Ειςόγηςη προσ το Δ.. του Ι.Ε.Π. για κατακύρωςη του διαγωνιςμού ςτον 

επιλεγϋντα ανϊδοχο 

 Σμόμα Διαγωνιςμών και υμβϊςεων 
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 Επικοινωνύα και ενημϋρωςη υποψηφύων αναδόχων 

 Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π. 

 Έγκριςη πρακτικών αξιολόγηςησ 

 Έκδοςη απόφαςησ κατακύρωςησ 

 

 9. Φρηςιμοποιούμενα Ϊντυπα 

  
 

 10. Πληροφοριακϊ υςτόματα 

 

 11. Αρχεύα 

Υϊκελοσ Έργου 

Δ3-02: Αξιολόγηςη 
Προςφορών 

 Δ3-02-01: Πρακτικό (πρακτικϊ) αποςφρϊγιςησ των 

προςφορών 

 Δ3-02-02: Πρακτικό (πρακτικϊ) αξιολόγηςησ των 

προςφορών –  

 Δ3-02-03: Ϊγκριςη από το Διοικητικό υμβούλιο 

του Ι.Ε.Π. 

 Δ3-02-04: Αλληλογραφύα με υποψόφιουσ αναδόχουσ  

 Δ3-02-05: Δικαιολογητικϊ και ϋγγραφα προςωπικόσ 

κατϊςταςησ επιλεγϋντα αναδόχου 

 Δ3-02-06: Απόφαςη κατακύρωςησ του ϋργου ςτον 

επιλεγϋντα ανϊδοχο 
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Δ3-03 ΦΕΙΡΙΜΟ ΕΝΣΑΕΨΝ - 

ΠΡΟΥΤΓΨΝ 
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 1. κοπόσ 

κοπόσ τησ διαδικαςύασ αυτόσ εύναι ο νόμιμοσ χειριςμόσ των ενςτϊςεων / 
προςφυγών, που υποβϊλλονται εκ μϋρουσ των υποψηφύων αναδόχων, κατϊ τα 
ςτϊδια του διαγωνιςμού και μϋχρι την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 
 

 2. Πεδύο Εφαρμογόσ 

Εφαρμόζεται για όλα τα ςυγχρηματοδοτούμενα ϋργα, για τα οπούα ακολουθεύται η 

διαδικαςύα υλοπούηςησ μϋςω ςύναψησ ςύμβαςησ με εξωτερικό ανϊδοχο και εφ’ όςον 

υποβληθούν ενςτϊςεισ/προςφυγϋσ. 

 

 3. χετικϋσ Διαδικαςύεσ 

Δ3-02: Αξιολόγηςη προςφορών Προηγεύται, τροφοδοτεύ, αλλϊ εύναι 

δυνατόν και να τροφοδοτεύται από τη 

Δ3-03. 

Δ3-04: Τπογραφό ςύμβαςησ – 

Ολοκλόρωςη διαγωνιςμού  

Ϊπεται και τροφοδοτεύται από τη Δ3-03. 

Δ0-02: Παροχό νομικόσ υποςτόριξησ Τποςτηρύζει τη Δ3-03. 

 

 4. Δεδομϋνα 

 Σεύχη Διαγωνιςμού 

 Δημοςύευςη προκόρυξησ 

 Πρακτικϊ αξιολόγηςησ – Ϊγκριςη πρακτικών αξιολόγηςησ από το Διοικητικό 

υμβούλιο του Ι.Ε.Π. 

 Απόφαςη κατακύρωςησ 

 Τποβληθεύςεσ ενςτϊςεισ/προςφυγϋσ 

 Απόφαςη οριςμού Επιτροπόσ Αξιολόγηςησ Ενςτϊςεων ό/ και Προςφυγών 

 

 5. Αποτελϋςματα 

 Γνωμοδότηςη/ειςόγηςη Επιτροπόσ Αξιολόγηςησ Ενςτϊςεων ό/ και 

Προςφυγών 

 Απόφαςη Διοικητικού υμβουλύου του Ι.Ε.Π. 
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 6. χετικϊ Κεύμενα 

 Ν. 3966/2011  (ΥΕΚ Α/118/24.5.2011)  «Θεςμικό πλαύςιο των Πρότυπων 

Πειραματικών χολεύων, Ίδρυςη Ινςτιτούτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ, 

Οργϊνωςη του Ινςτιτούτου Σεχνολογύασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων 

‘ΔΙΟΥΑΝΣΟ’ και λοιπϋσ διατϊξεισ» όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει  

 Νόμοσ 4186/2013 «Αναδιϊρθρωςη τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α/193/17.9.2013) 

 Ν. 4412/2016 (Υ.Ε.Κ. 147/Α'/8.8.16) «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, 

Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» 

 Ν. 4270/2014 (Υ.Ε.Κ. 143/Α'/28.6.14) «Αρχϋσ Δημοςιονομικόσ Διαχεύριςησ 

και Εποπτεύασ - Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ - Δημόςιο Λογιςτικό και 

ϊλλεσ διατϊξεισ» 

  Ν. 4250/2014 (Υ.Ε.Κ. 71/Α’/26.3/14) «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ- 

Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημόςιου 

Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ 

  Ν. 4013/2011 (Υ.Ε.Κ. 204/Α'/15.9.2011) «ύςταςη Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ 

Αρχόσ Δημόςιων υμβϊςεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων 

υμβϊςεων, Αντικατϊςταςη του ϋκτου κεφαλαύου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ 

κώδικασ), Προ πτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ και ϊλλεσ διατϊξεισ» 

  Ν. 3861/2010 (Υ.Ε.Κ. 112/Α'/13.7.10) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την 

υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ 

διατϊξεισ» 

  Σο ϊρθρο  4 του Π.Δ. 118/2007 (Υ.Ε.Κ. 150/Α'/10.7.2007) «Κ.Π.Δ.» 

  Ν. 3548/2007 (Υ.Ε.Κ. 68/Α'/20.3.2007) «Καταχώρηςη δημοςιεύςεων των 

φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ» 

 Ν. 3469/2006 (Υ.Ε.Κ. 131/Α'/28.6.2006) «Εθνικό Συπογραφεύο, Εφημερύδα 

τησ Κυβϋρνηςησ και λοιπϋσ διατϊξεισ» 
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  Ν. 2859/2000 (Υ.Ε.Κ. 248/Α'/7.11.2000) «Κύρωςη Κώδικα Υόρου 

Προςτιθϋμενησ Αξύασ» 

  Ν. 2690/1999 (Υ. Ε. Κ. 45/ Α' /9.3.1999) «Κύρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ 

Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ» και ιδύωσ των ϊρθρων 7 και 13 και 15 

  Π.Δ. 28/2015 (Υ.Ε.Κ. 34/Α'/23.3.2015) «Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την 

πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και ςτοιχεύα» 

  Σο ϊρθρου 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013 (Υ.Ε.Κ. 167/Α'/23.7.2013) 

«Υορολογύα ειςοδόματοσ, επεύγοντα μϋτρα εφαρμογόσ του ν. 4046/2012, του ν. 

4093/2012 και του ν. 4127 /2013 και ϊλλεσ διατϊξεισ»  

 Απόφαςη του Δ του ΙΕΠ με θϋμα: «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων ςτο  Διευθυντό 

του Ι.Ε.Π.» (Πρϊξη 46/24-11-2016, ΑΔΑ:7B2KOΞΛΔ-9NN) 

 Αποφϊςεισ του Δ του ΙΕΠ, με κανονιςτικό περιεχόμενο, που εκδύδονται κατ’ 

εφαρμογό τησ διϊταξησ τησ παραγρϊφου 24 του ϊρθρου 20 του ν. 3966/2011. 

Οι αποφϊςεισ ιςχύουν ϋωσ την ϋκδοςη, κατ’ εφαρμογό των διατϊξεων του 

ϊρθρου 19 του ωσ ϊνω νόμου, του Κανονιςμού Εςωτερικόσ Οργϊνωςησ και 

Λειτουργύασ. 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.18709/ΕΤΑ 413/24.02.2016 (ΥΕΚ Β΄ 449) 

«Διαδικαςύεσ κατϊρτιςησ, ϋγκριςησ, ανϊθεςησ και υλοπούηςησ ενεργειών 

τεχνικόσ βοόθειασ» 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.110427/ΕΤΘΤ1020/01.11.2016 (ΥΕΚ Β΄3521) 

‘Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 

(ΥΕΚ Β΄1822) υπουργικόσ απόφαςησ «Εθνικού κανόνεσ επιλεξιμότητασ 

δαπανών για τα προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-2020-Ϊλεγχοι νομιμότητασ 

δημοςύων ςυμβϊςεων ςυγχρηματοδοτούμενων  πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 από 

Αρχϋσ Διαχεύριςησ και Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ-Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των 

αποτελεςμϊτων αξιολόγηςησ πρϊξεων»’  

 

 

 

 

7. Περιγραφό Βημϊτων 

Η Διαδικαςύα χειριςμού των ενςτϊςεων / προςφυγών εύναι μύα διαδικαςύα, με τα 
εξόσ χαρακτηριςτικϊ: 
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 Ακολουθεύται, μόνο εφ’ όςον υπϊρξουν ενςτϊςεισ/προςφυγϋσ, αλλιώσ 

παραλεύπεται και μετϊ από τη διαδικαςύα Δ3-02: "Αξιολόγηςη προςφορών" 

ακολουθεύ, απ’ ευθεύασ, η διαδικαςύα Δ3-04: "Τπογραφό ςύμβαςησ – 

Ολοκλόρωςη διαγωνιςμού" 

 Η ϋκβαςη των επιμϋρουσ βημϊτων αυτόσ τησ διαδικαςύασ εύναι δυνατό να 

οδηγόςει ςτην επιςτροφό και ςτην επανϊληψη οριςμϋνων βημϊτων τησ 

διαδικαςύασ Δ3-02: "Αξιολόγηςη προςφορών" (7.2, 7.3 και 7.4), ενδεχομϋνωσ 

και τησ Διαδικαςύασ Δ3-01: "Προετοιμαςύα και διενϋργεια διαγωνιςμού", 

όταν η ϋνςταςη αφορϊ ςτο ςτϊδιο τησ προκόρυξησ του διαγωνιςμού. 

Η ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα περιλαμβϊνει τα εξόσ βόματα: 
o Παραλαβό και εξϋταςη ενςτϊςεων / προςφυγών – Γνωμοδότηςη / 

ειςόγηςη 

o Απόφαςη επύ των υποβληθειςών ενςτϊςεων / προςφυγών και 

ενημϋρωςη ενδιαφερομϋνων 

7.1. Παραλαβό και Εξϋταςη Ενςτϊςεων / Προςφυγών – Γνωμοδότηςη / 

Ειςόγηςη 

Οι υποψόφιοι ανϊδοχοι, ςύμφωνα με το θεςμικό πλαύςιο ςτο οπούο βαςύζεται η 
διενϋργεια του διαγωνιςμού, ϋχουν τη δυνατότητα υποβολόσ 
ενςτϊςεων/προςφυγών ςε διϊφορα ςτϊδια του διαγωνιςμού, από την προκόρυξη 
ϋωσ την ϋκδοςη τησ κατακυρωτικόσ απόφαςησ. 
Η ϋνςταςη/προςφυγό παραλαμβϊνεται και εξετϊζεται από την αρμόδια Επιτροπό 
Αξιολόγηςησ Ενςτϊςεων ό/ και Προςφυγών, με την υποςτόριξη, εφ’ όςον 
απαιτηθεύ, του Σμόματοσ Νομικόσ Τποςτόριξησ του Ι.Ε.Π.. Η εξϋταςη τησ 
ϋνςταςησ / προςφυγόσ καταλόγει ςε γνωμοδότηςη/ειςόγηςη προσ το Διοικητικό 
υμβούλιο του Ι.Ε.Π. για την ϋκδοςη ςχετικόσ απόφαςησ.  

7.2. Απόφαςη επύ των Τποβληθειςών Ενςτϊςεων / Προςφυγών και 

Ενημϋρωςη Ενδιαφερομϋνων  

Λαμβϊνοντασ υπόψη τη γνωμοδότηςη/ειςόγηςη τησ Επιτροπόσ Αξιολόγηςησ 
Ενςτϊςεων, το Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π. εκδύδει ςχετικό απόφαςη η οπούα 
κοινοποιεύται ςτον ενιςτϊμενο/προςφεύγοντα υποψόφιο ανϊδοχο, καθώσ και 
ςτουσ υποψηφύουσ κατϊ των οπούων ςτρϋφεται η ϋνςταςη/ προςφυγό. Σο 
διϊςτημα κατϊ το οπούο υπϊρχει εκ του νόμου η δυνατότητα υποβολόσ 
ενςτϊςεων/ προςφυγών κατϊ απόφαςησ του Δ.. του Ι.Ε.Π. από προςφϋροντα, δεν 
προχωρϊ η διαδικαςύα του διαγωνιςμού. 
 

 8. Αρμόδιοι – Εμπλεκόμενοι 

 Επιτροπό Αξιολόγηςησ Ενςτϊςεων ό/ και Προςφυγών 
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 Παραλαβό και εξϋταςη ενςτϊςεων – Γνωμοδότηςη/ειςόγηςη προσ το Δ.. 

του Ι.Ε.Π.  

 Σμόμα Νομικόσ Τποςτόριξησ του Ι.Ε.Π. 

 Παροχό νομικόσ υποςτόριξησ (εφόςον απαιτεύται) 

 Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π. 

 Έκδοςη αποφϊςεων επύ των ενςτϊςεων και προςφυγών των υποψηφύων 

αναδόχων, βϊςει των ειςηγόςεων τησ Επιτροπόσ Αξιολόγηςησ Ενςτϊςεων  

 Ενημϋρωςη τόςο των ενιςτϊμενων, όςο και των υποψηφύων κατϊ των 

οπούων ςτρϋφεται η ϋνςταςη 

 

 9. Φρηςιμοποιούμενα Ϊντυπα 

  
 

 10. Πληροφοριακϊ υςτόματα 

 

 11. Αρχεύα 

Υϊκελοσ Έργου 

Δ3-03: Φειριςμόσ 
Ενςτϊςεων/ 
Προςφυγών 

 Δ3-03-01: Τποβληθεύςεσ ενςτϊςεισ/ προςφυγϋσ 

 Δ3-03-02: Γνωμοδοτόςεισ/ ειςηγόςεισ Επιτροπόσ 

Αξιολόγηςησ Ενςτϊςεων ό/ και Προςφυγών 

 Δ3-03-03: Αποφϊςεισ του Διοικητικού υμβουλύου 

Ι.Ε.Π. 

 Δ3-03-04: Αλληλογραφύα με Τποψόφιουσ Αναδόχουσ 
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Δ3-04 ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΗ – 

ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 
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 1. κοπόσ 

κοπόσ τησ διαδικαςύασ αυτόσ εύναι η διαςφϊλιςη των ενεργειών που απαιτούνται 

μετϊ την κατακύρωςη ϋωσ και την υπογραφό ςύμβαςησ με τον επιλεγϋντα ανϊδοχο. 

 

 2. Πεδύο Εφαρμογόσ 

Εφαρμόζεται για όλα τα ςυγχρηματοδοτούμενα ϋργα, για τα οπούα ακολουθεύται η 

διαδικαςύα υλοπούηςησ μϋςω ςύναψησ ςύμβαςησ με εξωτερικό ανϊδοχο. 

 

 3. χετικϋσ Διαδικαςύεσ 

Δ3-02: Αξιολόγηςη προςφορών Προηγεύται και τροφοδοτεύ τη Δ3-04. 

Δ3-03: Φειριςμόσ ενςτϊςεων / 

προςφυγών 

Προηγεύται τησ Δ3-04. 

Δ4-01: Κατϊςτρωςη χεδύου 

Διαχεύριςησ Ϊργου 

Ϊπεται και τροφοδοτεύται από τη Δ3-04. 

Δ0-02: Παροχό νομικόσ υποςτόριξησ Τποςτηρύζει τη Δ3-04. 

 

 4. Δεδομϋνα 

 Σεύχη Διαγωνιςμού 

 χϋδιο ύμβαςησ 

 Αξιολογηθεύςα προςφορϊ επιλεγϋντα αναδόχου 

 Απόφαςη κατακύρωςησ 

 

 5. Αποτελϋςματα 

 Τπογραφεύςα ςύμβαςη μεταξύ Ι.Ε.Π. και επιλεγϋντα αναδόχου 

 Σεχνικό Δελτύο Τποϋργου 

 

 6. χετικϊ Κεύμενα 

 Ν. 3966/2011  (ΥΕΚ Α/118/24.5.2011)  «Θεςμικό πλαύςιο των Πρότυπων 

Πειραματικών χολεύων, Ίδρυςη Ινςτιτούτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ, 
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Οργϊνωςη του Ινςτιτούτου Σεχνολογύασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων 

‘ΔΙΟΥΑΝΣΟ’ και λοιπϋσ διατϊξεισ» όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει  

 Νόμοσ 4186/2013 «Αναδιϊρθρωςη τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α/193/17.9.2013) 

 Ν. 4412/2016 (Υ.Ε.Κ. 147/Α'/8.8.16) «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, 

Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» 

 Ν. 4270/2014 (Υ.Ε.Κ. 143/Α'/28.6.14) «Αρχϋσ Δημοςιονομικόσ Διαχεύριςησ 

και Εποπτεύασ - Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ - Δημόςιο Λογιςτικό και 

ϊλλεσ διατϊξεισ» 

  Ν. 4250/2014 (Υ.Ε.Κ. 71/Α’/26.3/14) «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ- 

Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημόςιου 

Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ 

  Ν. 4013/2011 (Υ.Ε.Κ. 204/Α'/15.9.2011) «ύςταςη Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ 

Αρχόσ Δημόςιων υμβϊςεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων 

υμβϊςεων, Αντικατϊςταςη του ϋκτου κεφαλαύου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ 

κώδικασ), Προ πτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ και ϊλλεσ διατϊξεισ» 

  Ν. 3861/2010 (Υ.Ε.Κ. 112/Α'/13.7.10) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την 

υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ 

διατϊξεισ» 

  Σο ϊρθρο  4 του Π.Δ. 118/2007 (Υ.Ε.Κ. 150/Α'/10.7.2007) «Κ.Π.Δ.» 

  Ν. 3548/2007 (Υ.Ε.Κ. 68/Α'/20.3.2007) «Καταχώρηςη δημοςιεύςεων των 

φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ» 

 Ν. 3469/2006 (Υ.Ε.Κ. 131/Α'/28.6.2006) «Εθνικό Συπογραφεύο, Εφημερύδα 

τησ Κυβϋρνηςησ και λοιπϋσ διατϊξεισ» 

  Ν. 2859/2000 (Υ.Ε.Κ. 248/Α'/7.11.2000) «Κύρωςη Κώδικα Υόρου 

Προςτιθϋμενησ Αξύασ» 
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  Ν. 2690/1999 (Υ. Ε. Κ. 45/ Α' /9.3.1999) «Κύρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ 

Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ» και ιδύωσ των ϊρθρων 7 και 13 και 15 

  Π.Δ. 28/2015 (Υ.Ε.Κ. 34/Α'/23.3.2015) «Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την 

πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και ςτοιχεύα» 

  Σο ϊρθρου 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013 (Υ.Ε.Κ. 167/Α'/23.7.2013) 

«Υορολογύα ειςοδόματοσ, επεύγοντα μϋτρα εφαρμογόσ του ν. 4046/2012, του ν. 

4093/2012 και του ν. 4127 /2013 και ϊλλεσ διατϊξεισ»  

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.18709/ΕΤΑ 413/24.02.2016 (ΥΕΚ Β΄ 449) 

«Διαδικαςύεσ κατϊρτιςησ, ϋγκριςησ, ανϊθεςησ και υλοπούηςησ ενεργειών τεχνικόσ 

βοόθειασ» 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.110427/ΕΤΘΤ1020/01.11.2016 (ΥΕΚ Β΄3521) 

‘Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 

(ΥΕΚ Β΄1822) υπουργικόσ απόφαςησ «Εθνικού κανόνεσ επιλεξιμότητασ 

δαπανών για τα προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-2020-Ϊλεγχοι νομιμότητασ 

δημοςύων ςυμβϊςεων ςυγχρηματοδοτούμενων  πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 από 

Αρχϋσ Διαχεύριςησ και Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ-Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των 

αποτελεςμϊτων αξιολόγηςησ πρϊξεων»’  

 Απόφαςη του Δ του ΙΕΠ με θϋμα: «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων ςτο Διευθυντό 

του Ι.Ε.Π.» (Πρϊξη 46/24-11-2016, ΑΔΑ:7B2KOΞΛΔ-9NN)  

 Αποφϊςεισ του Δ του ΙΕΠ, με κανονιςτικό περιεχόμενο, που εκδύδονται κατ’ 

εφαρμογό τησ διϊταξησ τησ παραγρϊφου 24 του ϊρθρου 20 του ν. 3966/2011. 

Οι αποφϊςεισ ιςχύουν ϋωσ την ϋκδοςη, κατ’ εφαρμογό των διατϊξεων του 

ϊρθρου 19 του ωσ ϊνω νόμου, του Κανονιςμού Εςωτερικόσ Οργϊνωςησ και 

Λειτουργύασ.  

 

 

 

7. Περιγραφό Βημϊτων 

Η διαδικαςύα υπογραφόσ ςύμβαςησ και ολοκλόρωςησ διαγωνιςμού περιλαμβϊνει 
τα εξόσ βόματα: 
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1. Κατϊρτιςη ςχεδύου ςύμβαςησ και υποβολό του για διατύπωςη γνώμησ από τη 

Διαχειριςτικό Αρχό (ό και το Ελεγκτικό υνϋδριο) 

2. Τπογραφό τησ ςύμβαςησ - Ολοκλόρωςη του διαγωνιςμού 

3. Οριςμόσ Τπεύθυνου Τποϋργου - ύνταξη Σεχνικού Δελτύου Τποϋργου και 

υποβολό του ςτη Διαχειριςτικό Αρχό. 

7.1. Κατϊρτιςη χεδύου ύμβαςησ και Τποβολό του για Διατύπωςη Γνώμησ 

από τη Διαχειριςτικό Αρχό (ό και το Ελεγκτικό υνϋδριο) 

Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ αξιολόγηςησ και την επιλογό του αναδόχου 
για τη ςύναψη ςύμβαςησ ανϊθεςησ του ϋργου,  το Σμόμα Διαγωνιςμών και 
υμβϊςεων καταρτύζει τη ςύμβαςη με τον ανϊδοχο, ςύμφωνα με το ςχϋδιο που 
περιλαμβϊνεται ςτην προκόρυξη, καθώσ και την υποβληθεύςα και αξιολογηθεύςα 
προςφορϊ του αναδόχου. Εφ’ όςον κριθεύ ςκόπιμο, ζητεύται υποςτόριξη, από το 
Σμόμα Νομικόσ Τποςτόριξησ του Ι.Ε.Π.. Σο ςχϋδιο ςύμβαςησ υποβϊλλεται προσ 
ϋγκριςη από το Δ.. του Ι.Ε.Π.  
Μετϊ την ϋγκριςη από το Δ.. του ςχεδύου τησ ςύμβαςησ, το Σμόμα Διαγωνιςμών 
και υμβϊςεων, καταρτύζει Υϊκελο με το ςχϋδιο τησ ςύμβαςησ, καθώσ και τα 
απαιτούμενα ϋγγραφα για την εξϋταςη τησ νομιμότητασ τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, 
τον οπούο υποβϊλλει ςτη Διαχειριςτικό Αρχό ό και ςτο Ελεγκτικό υνϋδριο, εφόςον 
απαιτεύται, για διατύπωςη γνώμησ. 
Η Διαχειριςτικό Αρχό με ςχετικό ϋγγραφό τησ (προϋγκριςη ςχεδύου ςύμβαςησ), 
διατυπώνει ςύμφωνη γνώμη ό ςύμφωνη γνώμη υπό προώποθϋςεισ, τισ οπούεσ 
οφεύλει να εφαρμόςει το Ι.Ε.Π. ό αρνητικό γνώμη.  
Σο Σμόμα Διαγωνιςμών και υμβϊςεων προχωρεύ ςτισ περαιτϋρω, κατϊ 
περύπτωςη, ενϋργειεσ (διόρθωςη, ςυμπλόρωςη, κλπ). Σελικό ςχϋδιο ςύμβαςησ 
επανυποβϊλλεται προσ ϋγκριςη ςτο Δ.. του Ι.Ε.Π.  

7.2. Τπογραφό τησ ύμβαςησ - Ολοκλόρωςη του Διαγωνιςμού   

Ο ανϊδοχοσ, ςτον οπούο κατακυρώθηκε το ϋργο, καλεύται από το Ι.Ε.Π. όπωσ 
προςϋλθει εντόσ ςυγκεκριμϋνησ προθεςμύασ για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, 
προςκομύζοντασ και την προβλεπόμενη από το τεύχοσ τησ προκόρυξησ εγγύηςη 
καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ. 
Μετϊ από τισ απαιτούμενεσ κατϊ περύπτωςη ενϋργειεσ, υπογρϊφεται η ςύμβαςη με 
τον ανϊδοχο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού υμβουλύου του Ι.Ε.Π.  και 
ενημερώνεται ςχετικϊ το Σμόμα Διαγωνιςμών και υμβϊςεων, ο Τπεύθυνοσ 
Πρϊξησ και ο Τπεύθυνοσ Τλοπούηςησ Τποϋργου. Επύςησ, για τουσ διεθνεύσ 
ανοικτούσ διαγωνιςμούσ, το Σμόμα Διαγωνιςμών και υμβϊςεων  αποςτϋλλει 
ςτην Ε.Ε., προσ δημοςύευςη ςτην Επύςημη Εφημερύδα των Ε.Κ., τα αποτελϋςματα 
του διαγωνιςμού, όπωσ προβλϋπεται από τη νομοθεςύα. Η ανακούνωςη υπογραφόσ 
ςύμβαςησ πραγματοποιεύται προσ όλουσ τουσ φορεύσ που προβλϋπονται από το 
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εκϊςτοτε ιςχύον νομοθετικό πλαύςιο. 

7.3. Οριςμόσ Τπεύθυνου Τποϋργου - ύνταξη Σεχνικού Δελτύου Τποϋργου και 

Τποβολό του ςτη Διαχειριςτικό Αρχό   

Ο Τπεύθυνοσ Πρϊξησ, ωσ Επιβλϋπων του Τποϋργου, ειςηγεύται προσ το Δ.. του 
Ι.Ε.Π. τον οριςμό Τπεύθυνου Τποϋργου, εφόςον κρύνει ότι απαιτεύται από το 
μϋγεθοσ και την πολυπλοκότητα του Ϊργου, ο οπούοσ μπορεύ να ταυτύζεται με τον 
Τπεύθυνο Πρϊξησ.  
Ο Τπεύθυνοσ Τποϋργου, με την υποςτόριξη του Τπεύθυνου Πρϊξησ, προβαύνει ςτη 
ςύνταξη του, ςχετικού με την υπογραφεύςα ςύμβαςη, Σεχνικού Δελτύου Τποϋργου. 
Σο Σεχνικό Δελτύο Τποϋργου (καθώσ και αντύγραφο τησ ςύμβαςησ) υποβϊλλεται, με 
ευθύνη του Τπεύθυνου Πρϊξησ, ςε ϋντυπη και ηλεκτρονικό μορφό ςτη 
Διαχειριςτικό Αρχό.  
Σα ςτοιχεύα αυτϊ (Σεχνικό Δελτύο Τποϋργου και αντύγραφο τησ ςύμβαςησ) 
αποτελούν ειςροϋσ ςτη διαδικαςύα Δ4-01: "Κατϊςτρωςη χεδύου Διαχεύριςησ 
Ϊργου". 

8. Αρμόδιοι Εμπλεκόμενοι 

 Σμόμα Διαγωνιςμών και υμβϊςεων 

 Κατϊρτιςη ςχεδύου ςύμβαςησ με τον ανϊδοχο του ϋργου 

 Προετοιμαςύα φακϋλου διαδικαςύασ ανϊθεςησ και υποβολό του για 

διατύπωςη γνώμησ από τη Διαχειριςτικό Αρχό ό το Ελεγκτικό Συνϋδριο 

 Προώθηςη ςύμβαςησ προσ υπογραφό από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. 

και τον ανϊδοχο του ϋργου 

 Αποςτολό των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμού ςτην Ε.Ε., εφ’ όςον 

απαιτεύται από το ςχετικό θεςμικό πλαύςιο 

 Τπεύθυνοσ Πρϊξησ  
 Ειςόγηςη για τον οριςμό Υπεύθυνου Υποϋργου  

 Υποςτόριξη του Υπεύθυνου Υποϋργου ςτη ςύνταξη του Τεχνικού Δελτύου 

Υποϋργου και υποβολό του ςτη Διαχειριςτικό Αρχό  

 Τπεύθυνοσ Τποϋργου (ο οπούοσ μπορεύ να ταυτύζεται με τον Τπεύθυνο 

Πρϊξησ) 

 Σύνταξη Τεχνικού Δελτύου Υποϋργου 

 Σμόμα Νομικόσ Τποςτόριξησ του Ι.Ε.Π. 

 Παροχό νομικόσ υποςτόριξησ ςτην κατϊρτιςη του ςχεδύου ςύμβαςησ 

 Διοικητικό υμβούλιο Ι.Ε.Π.  

 Οριςμόσ Υπεύθυνου Υποϋργου 

 Εξουςιοδότηςη για την υπογραφό  
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 Έγκριςη ςχεδύου ςύμβαςησ 

 

 9. Φρηςιμοποιούμενα Ϊντυπα 

Δ3-04-Ε-01 Σεχνικό Δελτύο Τποϋργου (ΣΔΤ) (εξωτερικό ϋντυπο) 
 

 10. Πληροφοριακϊ υςτόματα 

 

 11. Αρχεύα 

Υϊκελοσ Έργου 

Δ3-04: Τπογραφό 
ύμβαςησ – 
Ολοκλόρωςη 
Διαγωνιςμού 

 Δ3-04-01: Υϊκελοσ προϋγκριςησ ςχεδύου ςύμβαςησ 

από τη Διαχειριςτικό Αρχό   

 Δ3-04-02: Τπογραφεύςα ςύμβαςη 

 Δ3-04-03: Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ του ϋργου 

 Δ3-04-04: Απόφαςη οριςμού Τπευθύνου Τποϋργου 

 Δ3-04-05: Αποδεικτικϊ ςτοιχεύα δημοςιοπούηςησ 

αποτελεςμϊτων διαγωνιςμού.  

 Δ3-04-06: Σεχνικό Δελτύο Τποϋργου 
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Δ3-05 ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΙΔΙΑ 

ΜΕΑ 
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 1. κοπόσ 

κοπόσ τησ διαδικαςύασ αυτόσ εύναι η προετοιμαςύα των απαιτούμενων ενεργειών 
για την υλοπούηςη του ϋργου με ύδια μϋςα, ςύμφωνα με το ιςχύον ςχετικό θεςμικό 
και κανονιςτικό πλαύςιο. 
 

 2. Πεδύο Εφαρμογόσ 

Εφαρμόζεται ςε όλα τα ϋργα του Ι.Ε.Π., τα οπούα υλοποιούνται, ςτο ςύνολό τουσ ό 

τμηματικϊ, με ύδια μϋςα. 

 

 3. χετικϋσ Διαδικαςύεσ 

Δ2-02: Διαςφϊλιςη απαιτούμενων 

πόρων για την ωρύμανςη και την 

υλοπούηςη του ϋργου 

Προηγεύται και τροφοδοτεύ τη Δ3-05. 

Δ4-01: Κατϊςτρωςη χεδύου 

Διαχεύριςησ Ϊργου 

Ϊπεται και τροφοδοτεύται από τη Δ3-05. 

 

 4. Δεδομϋνα 

 Απόφαςη ϋνταξησ πρϊξησ 

 Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ 

 

 5. Αποτελϋςματα 

 Εγκριτικό απόφαςη υλοπούηςησ ϋργου με ύδια μϋςα 

 Σεχνικό Δελτύο Τποϋργου 

 

 6. χετικϊ Κεύμενα 

 Ν. 3966/2011  (ΥΕΚ Α/118/24.5.2011)  «Θεςμικό πλαύςιο των Πρότυπων 

Πειραματικών χολεύων, Ίδρυςη Ινςτιτούτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ, Οργϊνωςη 

του Ινςτιτούτου Σεχνολογύασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων ‘ΔΙΟΥΑΝΣΟ’ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ» όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει  



 

 

 Εγχειρύδιο Διαδικαςιών Διαχεύριςησ 
υγχρ/νων Ϊργων 2014-2020 

Δ3 – 05 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
ΕΡΓΟΤ ΜΕ 
ΙΔΙΑ ΜΕΑ 

Αρ.Ϊκδοςησ: 
2η  

Ϊναρξη 
Ιςχύοσ: 

 

02/03/2017 

 

 

Ελεγχόμενο  Ϊγγραφο Να μην Αναπαρϊγεται Φωρύσ Ωδεια ελύδα 75 από 154 
 

 

 Νόμοσ 4186/2013 «Αναδιϊρθρωςη τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και 

λοιπϋσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α/193/17.9.2013) 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.18709/ΕΤΑ 413/24.02.2016 (ΥΕΚ Β΄ 449) 

«Διαδικαςύεσ κατϊρτιςησ, ϋγκριςησ, ανϊθεςησ και υλοπούηςησ ενεργειών τεχνικόσ 

βοόθειασ» 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.110427/ΕΤΘΤ1020/01.11.2016 (ΥΕΚ Β΄3521) 

‘Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 

(ΥΕΚ Β΄1822) υπουργικόσ απόφαςησ «Εθνικού κανόνεσ επιλεξιμότητασ 

δαπανών για τα προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-2020-Ϊλεγχοι νομιμότητασ 

δημοςύων ςυμβϊςεων ςυγχρηματοδοτούμενων  πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 από 

Αρχϋσ Διαχεύριςησ και Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ-Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των 

αποτελεςμϊτων αξιολόγηςησ πρϊξεων»’  

 Απόφαςη του Δ του ΙΕΠ με θϋμα: «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων ςτο Διευθυντό 

του Ι.Ε.Π.»  (Πρϊξη 46/24-11-2016, ΑΔΑ:7B2KOΞΛΔ-9NN)  

 Αποφϊςεισ του Δ του ΙΕΠ, με κανονιςτικό περιεχόμενο, που εκδύδονται κατ’ 

εφαρμογό τησ διϊταξησ τησ παραγρϊφου 24 του ϊρθρου 20 του ν. 3966/2011. 

Οι αποφϊςεισ ιςχύουν ϋωσ την ϋκδοςη, κατ’ εφαρμογό των διατϊξεων του 

ϊρθρου 19 του ωσ ϊνω νόμου, του Κανονιςμού Εςωτερικόσ Οργϊνωςησ και 

Λειτουργύασ. 

 

 

 

7. Περιγραφό Βημϊτων 

Η διαδικαςύα υλοπούηςησ ϋργου με ύδια μϋςα περιλαμβϊνει τα εξόσ βόματα: 
 ύνταξη ςχεδύου απόφαςησ υλοπούηςησ ϋργου με ύδια μϋςα  

 Τποβολό  ςχεδύου απόφαςησ υλοπούηςησ ϋργου με ύδια μϋςα ςτη Διαχειριςτικό 

Αρχό για διατύπωςη γνώμησ  

 Ϊκδοςη εγκριτικόσ απόφαςησ υλοπούηςησ ϋργου με ύδια μϋςα 

 Οριςμόσ Τπεύθυνου Τποϋργου - ύνταξη Σεχνικού Δελτύου Τποϋργου και 

υποβολό του ςτη Διαχειριςτικό Αρχό   

 Διαδικαςύεσ ανϊθεςησ ϋργου 

 Επιλογό ωφελουμϋνων. 

7.1. ύνταξη χεδύου Απόφαςησ Τλοπούηςησ Ϊργου με άδια Μϋςα  

Λαμβϊνοντασ υπόψη τισ προηγούμενεσ διαδικαςύεσ (Δ1-01, Δ1-02, Δ2-01 και Δ2-
02), όπου μεταξύ ϊλλων ϋχει προςδιοριςτεύ και ο τρόποσ υλοπούηςησ του ϋργου ό 
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μϋρουσ αυτού (μϋςω ςύμβαςησ με εξωτερικό ανϊδοχο ό με ύδια μϋςα), ο  
Τπεύθυνοσ Πρϊξησ ςε ςυνεργαςύα με το Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και 
υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων και το Γραφεύο Οικονομικόσ 
Παρακολούθηςησ υγχρηματοδοτούμενων Έργων,  προβαύνει ςτη ςύνταξη του 
ςχεδύου απόφαςησ υλοπούηςησ του ϋργου με ύδια μϋςα. 
Η απόφαςη υλοπούηςησ ϋργου με ύδια μϋςα περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον τα εξόσ: 

 περιγραφό των μϋςων (προςωπικό, υποδομό κλπ), τα οπούα θα διατεθούν 

για την υλοπούηςη του ϋργου  

 περιγραφό των εργαςιών, υπηρεςιών, υλικών, που θα χρηςιμοποιηθούν, με 

το αντύςτοιχο κόςτοσ τουσ, καθώσ και το χρονοδιϊγραμμα των επιμϋρουσ 

ςτοιχεύων του φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τουσ.  

 περιγραφό των τυχόν επύ μϋρουσ αναθϋςεων προμηθειών ό υπηρεςιών ό 

εργαςιών ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ του ϋργου (αναφορϊ ςε επιμϋρουσ φϊςεισ 

και παραδοτϋα, κόςτοσ, χρονοδιϊγραμμα).  

 περιγραφό των ςχετικών διαδικαςιών, με τεκμηρύωςη ωσ προσ την τόρηςη 

και διαςφϊλιςη του ιςχύοντοσ θεςμικού πλαιςύου που διϋπει τη ςύναψη των 

ςυμβϊςεων και την ϋγκριςη των αναθϋςεων ςε φυςικϊ πρόςωπα.  

 Ειδικότερα όςον αφορϊ ςτην απαςχόληςη εξωτερικών ςυνεργατών ςτο 

ϋργο, με την υποςτόριξη του Σμόματοσ Νομικόσ Τποςτόριξησ του Ι.Ε.Π.  

εφ’ όςον απαιτηθεύ, γύνεται ιδιαύτερη αναφορϊ ςτο ιςχύον θεςμικό και 

διοικητικό πλαύςιο του Ι.Ε.Π. που διϋπει τισ διαδικαςύεσ αυτϋσ και 

περιγρϊφεται το ςύςτημα επιλογόσ των εξωτερικών ςυνεργατών που θα 

ακολουθηθεύ (δημοςιοπούηςη, κριτόρια επιλογόσ, διαδικαςύα επιλογόσ, 

υπογραφό ςύμβαςησ κλπ).  

 Περιγραφό του ςυςτόματοσ εςωτερικόσ παρακολούθηςησ, ελϋγχου και 

παραλαβόσ των εργαςιών, υπηρεςιών και υλικών φυςικού και οικονομικού 

αντικειμϋνου του ϋργου, καθώσ των διαδικαςιών και των οργϊνων για την 

πιςτοπούηςη, ϋλεγχο και παραλαβό των προβλεπόμενων ςτην απόφαςη 

παραδοτϋων. 

7.2. Τποβολό χεδύου Απόφαςησ Τλοπούηςησ Έργου με Ίδια Μϋςα ςτη 

Διαχειριςτικό Αρχό για Διατύπωςη Γνώμησ  

Σο ςχϋδιο απόφαςησ υλοπούηςησ του ϋργου με ύδια μϋςα υποβϊλλεται προσ εξϋταςη 
ςτη Διαχειριςτικό Αρχό. Με ςχετικό ϋγγραφο η Διαχειριςτικό Αρχό διατυπώνει 
ςύμφωνη γνώμη ό ςύμφωνη γνώμη υπό προώποθϋςεισ, τισ οπούεσ οφεύλει να 
εφαρμόςει το Ι.Ε.Π. ό αρνητικό γνώμη, η οπούα κοινοποιεύται ςτο Ι.Ε.Π. 
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τη ςυνϋχεια ενημερώνεται το Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και 
υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων προκειμϋνου να προχωρόςει ςτισ 
περαιτϋρω, κατϊ περύπτωςη, ενϋργειεσ. 

7.3. Έκδοςη Εγκριτικόσ Απόφαςησ Τλοπούηςησ Έργου με Ίδια Μϋςα 

Μετϊ από την οριςτικοπούηςό του (ςύμφωνη γνώμη Διαχειριςτικόσ Αρχόσ), το 
ςχϋδιο απόφαςησ υλοπούηςησ του ϋργου με ύδια μϋςα υποβϊλλεται από το Γραφεύο 
Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων προσ 
ϋγκριςη ςτο Διοικητικό υμβούλιου του Ι.Ε.Π. και διαβιβϊζεται ςτον Τπεύθυνο 
Πρϊξησ και ςτο Γραφεύο Οικονομικόσ Παρακολούθηςησ 
υγχρηματοδοτούμενων Ϊργων. 

7.4. Οριςμόσ Τπεύθυνου Τποϋργου - ύνταξη Σεχνικού Δελτύου Τποϋργου και 

Τποβολό του ςτη Διαχειριςτικό Αρχό   

Σο Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμϊτων ωσ Επιβλϋπων, ειςηγεύται προσ το Διοικητικό υμβούλιο του 
Ι.Ε.Π. τον οριςμό Τπεύθυνου Τποϋργου, εϊν απαιτεύται, ο οπούοσ μπορεύ να 
ταυτύζεται με τον Τπεύθυνο Πρϊξησ.  
Ο Τπεύθυνοσ Πρϊξησ, προβαύνει ςτη ςύνταξη του ςχετικού με την εγκριτικό 
απόφαςη υλοπούηςησ του ϋργου, Σεχνικού Δελτύου Τποϋργου υπό την εποπτεύα του 
Γραφεύου Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων 
και του Γραφεύου Οικονομικόσ Παρακολούθηςησ υγχρηματοδοτούμενων 
Ϊργων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Σο Σεχνικό Δελτύο Τποϋργου (καθώσ και αντύγραφο τησ εγκριτικόσ απόφαςησ 
υλοπούηςησ του ϋργου με ύδια μϋςα) υποβϊλλεται, με ευθύνη του Τπεύθυνου 
Πρϊξησ, ςε ϋντυπη και ηλεκτρονικό μορφό ςτη Διαχειριςτικό Αρχό.  
Σα ςτοιχεύα αυτϊ (Σεχνικό Δελτύο Τποϋργου και αντύγραφο τησ ςύμβαςησ) 
αποτελούν ειςροϋσ ςτη διαδικαςύα Δ4-01: "Κατϊςτρωςη χεδύου Διαχεύριςησ 
Ϊργου".  

7.5 Διαδικαςύεσ ανϊθεςησ ϋργου 

Για την επιςτημονικό, ςυμβουλευτικό, επιμορφωτικό υποςτόριξη, καθώσ και την 
παρακολούθηςη και τη διαχεύριςη των Ϊργων, ανατύθεται ςε φυςικϊ ό νομικϊ 
πρόςωπα ςυγκεκριμϋνο ϋργο, κατόπιν ανοιχτόσ ό κλειςτόσ διαδικαςύασ ςύμφωνα 
με την κεύμενη νομοθεςύα. Σο ΙΕΠ δύναται να διαθϋτει μητρώο για την επιλογό 
φυςικών ό νομικών προςώπων ειδικόσ κατηγορύασ, που απαςχολούνται ςτο 
πλαύςιο υλοπούηςησ των ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων. Οι ανϊδοχοι από το 
εκϊςτοτε μητρώο επιλϋγονται κατόπιν πρόςκληςησ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ του 
ΙΕΠ, ςτο πλαύςιο ανοιχτόσ διαδικαςύασ. 

7.6. Επιλογό Ωφελουμϋνων 

Εφ’ όςον το ϋργο περιλαμβϊνει παροχό υπηρεςιών ςε ωφελούμενουσ, γύνεται ειδικό 
αναφορϊ ςτο θεςμικό πλαύςιο που ορύζει τισ διαδικαςύεσ επιλογόσ τουσ. Εϊν το 
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υπϊρχον πλαύςιο δεν καλύπτει αυτϋσ τισ διαδικαςύεσ ό το ϋργο ϋχει τϋτοιεσ 
ιδιαιτερότητεσ που επιβϊλλουν διαφορετικό προςϋγγιςη, το ςχϋδιο υλοπούηςησ του 
ϋργου περιλαμβϊνει ακριβό και αναλυτικό αναφορϊ ςτισ διαδικαςύεσ που θα 
ακολουθηθούν για την επιλογό των ωφελουμϋνων (με τη ςυνδρομό του Σμόματοσ 
Νομικόσ Τποςτόριξησ του Ι.Ε.Π., εφ’ όςον απαιτεύται) και ειδικότερα ςε ςχϋςη με 
τα εξόσ:  
 Σρόποσ δημοςιοπούηςησ τησ πρόςκληςησ για εκδόλωςη ενδιαφϋροντοσ 

ςυμμετοχόσ ςτο ϋργο 

 Φαρακτηριςτικϊ των ωφελουμϋνων για τη ςυμμετοχό τουσ ςτο ϋργο 

 Κριτόρια αξιολόγηςησ και διαδικαςύα επιλογόσ των ωφελουμϋνων 

 Διαδικαςύα δημοςιοπούηςησ των αποτελεςμϊτων, με ςτόχο τη διαςφϊλιςη τησ 

διαφϊνειασ τησ διαδικαςύασ αξιολόγηςησ και παροχό τησ δυνατότητασ 

υποβολόσ ενςτϊςεων, εκ μϋρουσ των ενδιαφερομϋνων που δεν επιλϋχθηκαν. 

ε κϊθε περύπτωςη, το ςύνολο των ανωτϋρω ςτοιχεύων, θα διαςφαλύζει τισ αρχϋσ 
τησ διαφϊνειασ, τησ ύςησ μεταχεύριςησ και τησ μη διϊκριςησ. 
 

8. Αρμόδιοι – Εμπλεκόμενοι 

 Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμϊτων 

 Συμβολό ςτη ςύνταξη ςχεδύου υλοπούηςησ ϋργου με ύδια μϋςα  

 Υποβολό ςχεδύου υλοπούηςησ ϋργου με ύδια μϋςα για διατύπωςη γνώμησ 

(προϋγκριςη ςχεδύου απόφαςησ) από τη Διαχειριςτικό Αρχό  

 Ειςόγηςη ςτο Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π. για την ϋγκριςη του ςχεδύου 

υλοπούηςησ 

 Ειςόγηςη για τον οριςμό Υπεύθυνου Υποϋργου 

 Γραφεύο Οικονομικόσ Παρακολούθηςησ υγχρηματοδοτούμενων Ϊργων 

  Συμβολό ςτη ςύνταξη ςχεδύου υλοπούηςησ ϋργου με ύδια μϋςα  

 Τπεύθυνοσ Πρϊξησ 
 Σύνταξη ςχεδύου υλοπούηςησ ϋργου με ύδια μϋςα  

 Υποςτόριξη του Υπεύθυνου Υποϋργου ςτη ςύνταξη του Τεχνικού Δελτύου 

Υποϋργου και υποβολό του ςτη Διαχειριςτικό Αρχό  

 Τπεύθυνοσ Τποϋργου (μπορεύ να ταυτύζεται με τον Τπεύθυνο Πρϊξησ) 

 Σύνταξη Τεχνικού Δελτύου Υποϋργου 

 Σμόμα Νομικόσ Τποςτόριξησ του Ι.Ε.Π. 

 Παροχό νομικόσ υποςτόριξησ ςτην προετοιμαςύα του ςχεδύου υλοπούηςησ 

ϋργου με ύδια μϋςα, ιδιαύτερα όςον αφορϊ ςτισ διαδικαςύεσ απαςχόληςησ 

εξωτερικών ςυνεργατών καθώσ και ςτη διαδικαςύα επιλογόσ ωφελουμϋνων 
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 Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π. 

 Οριςμόσ Υπεύθυνου Υποϋργου  

 Έγκριςη ςχεδύου υλοπούηςησ ϋργου με ύδια μϋςα. 

 

 9. Φρηςιμοποιούμενα Ϊντυπα 

Δ3-04-Ε-01 Σεχνικό Δελτύο Τποϋργου (ΣΔΤ) (εξωτερικό ϋντυπο) 
 

 

 10. Πληροφοριακϊ υςτόματα 

 

 
 

 11. Αρχεύα 

Υϊκελοσ Έργου 

Δ3-05: Τλοπούηςη 
Ϊργου με Ιδύα Μϋςα 

 Δ3-05-01: Προϋγκριςη ςχεδύου υλοπούηςησ ϋργου με 

ύδια μϋςα από τη Διαχειριςτικό Αρχό  

 Δ3-05-02: Εγκριτικό Απόφαςη υλοπούηςησ ϋργου με 

ύδια μϋςα  

 Δ3-05-03: Απόφαςη οριςμού Τπευθύνου Τποϋργου 

 Δ3-05-04: Σεχνικό Δελτύο Τποϋργου 
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Δ4-01 ΚΑΣΑΣΡΨΗ ΦΕΔΙΟΤ 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΡΓΟΤ 
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 1. κοπόσ 

κοπόσ τησ παρούςασ διαδικαςύασ εύναι ο αναλυτικόσ ςχεδιαςμόσ και η καταγραφό 

του ςυνόλου των ενεργειών, παραμϋτρων και απαιτόςεων για την ομαλό και 

απρόςκοπτη υλοπούηςη του ϋργου. 

 

 2. Πεδύο Εφαρμογόσ 

Εφαρμόζεται για τα ςυγχρηματοδοτούμενα ϋργα που εκτελεύ το Ι.Ε.Π.. 

 3. χετικϋσ Διαδικαςύεσ 

Δ3-0.4: Τπογραφό ύμβαςησ – 

Ολοκλόρωςη Διαγωνιςμού 

Προηγεύται και τροφοδοτεύ με τα 

αποτελϋςματϊ τησ τη Δ4-01. 

Δ3-0.5: Τλοπούηςη ϋργου με ύδια μϋςα Προηγεύται και τροφοδοτεύ με τα 

αποτελϋςματϊ τησ τη Δ4-01. 

Δ4-02: Ϊλεγχοσ προόδου ϋργου – 

παρακολούθηςη χρονοδιαγρϊμματοσ 

Ϊπεται και τροφοδοτεύται από τα 

αποτελϋςματα τησ Δ4-01. 
 

 4. Δεδομϋνα 

 Απόφαςη Ϊνταξησ Πρϊξησ 

 Σεχνικό Δελτύο Ϊργου 

 Σεχνικό Δελτύο Τποϋργου 

 ύμβαςη ανϊθεςησ ϋργου 

 Εγκριτικό απόφαςη υλοπούηςησ ϋργου με ύδια μϋςα 

 

 5. Αποτελϋςματα 

 χϋδιο Διαχεύριςησ Ϊργου 

 6. χετικϊ Κεύμενα 

 Ν. 3966/2011  (ΥΕΚ Α/118/24.5.2011)  «Θεςμικό πλαύςιο των Πρότυπων 

Πειραματικών χολεύων, Ίδρυςη Ινςτιτούτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ, Οργϊνωςη 

του Ινςτιτούτου Σεχνολογύασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων ‘ΔΙΟΥΑΝΣΟ’ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ» όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει  

 Νόμοσ 4186/2013 «Αναδιϊρθρωςη τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και 

λοιπϋσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α/193/17.9.2013) 
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 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.18709/ΕΤΑ 413/24.02.2016 (ΥΕΚ Β΄ 449) 

«Διαδικαςύεσ κατϊρτιςησ, ϋγκριςησ, ανϊθεςησ και υλοπούηςησ ενεργειών τεχνικόσ 

βοόθειασ» 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.110427/ΕΤΘΤ1020/01.11.2016 (ΥΕΚ Β΄3521) 

‘Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 (ΥΕΚ 

Β΄1822) υπουργικόσ απόφαςησ «Εθνικού κανόνεσ επιλεξιμότητασ δαπανών για τα 

προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-2020-Ϊλεγχοι νομιμότητασ δημοςύων ςυμβϊςεων 

ςυγχρηματοδοτούμενων  πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχϋσ Διαχεύριςησ και 

Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ-Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των αποτελεςμϊτων αξιολόγηςησ 

πρϊξεων»’  

 Απόφαςη του Δ του ΙΕΠ με θϋμα: «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων ςτο Διευθυντό 

του Ι.Ε.Π.»  (Πρϊξη 46/24-11-2016, ΑΔΑ:7B2KOΞΛΔ-9NN)  

 Αποφϊςεισ του Δ του ΙΕΠ, με κανονιςτικό περιεχόμενο, που εκδύδονται κατ’ 

εφαρμογό τησ διϊταξησ τησ παραγρϊφου 24 του ϊρθρου 20 του ν. 3966/2011. 

Οι αποφϊςεισ ιςχύουν ϋωσ την ϋκδοςη, κατ’ εφαρμογό των διατϊξεων του 

ϊρθρου 19 του ωσ ϊνω νόμου, του Κανονιςμού Εςωτερικόσ Οργϊνωςησ και 

Λειτουργύασ.  

 

 

 

 

7. Περιγραφό Βημϊτων 

Η διαδικαςύα κατϊςτρωςησ του χεδύου Διαχεύριςησ Ϊργου περιλαμβϊνει τα 

ακόλουθα βόματα: 

 Κατϊρτιςη χεδύου Διαχεύριςησ Ϊργου 

 Τποβολό και ϋγκριςη χεδύου Διαχεύριςησ Ϊργου  

 Σροποπούηςη χεδύου Διαχεύριςησ Ϊργου.  

 

7.1. Κατϊρτιςη ςχεδύου διαχεύριςησ Ϊργου  

Ο Τπεύθυνοσ Πρϊξησ ςε ςυνεργαςύα με το Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και 

υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων ςυντϊςςει το χϋδιο Διαχεύριςησ Ϊργου.  

Η κατϊρτιςη του χεδύου Διαχεύριςησ Ϊργου αφορϊ ςτισ ακόλουθεσ επιμϋρουσ 

ενϋργειεσ: 

 Καθοριςμόσ αρμοδιοτότων Ομϊδασ Τλοπούηςησ Ϊργου  

Με ευθύνη του Τπεύθυνου Πρϊξησ περιγρϊφονται αναλυτικϊ οι αρμοδιότητεσ και 

υποχρεώςεισ του Τπεύθυνου Πρϊξησ, Τπεύθυνου Τποϋργων,  τησ Επιτροπόσ 



 

 

 Εγχειρύδιο Διαδικαςιών Διαχεύριςησ 
υγχρ/νων Ϊργων 2014-2020 

Δ 4– 01 

ΚΑΣΑΣΡΨΗ 
ΦΕΔΙΟΤ 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ΕΡΓΟΤ 

Αρ.Ϊκδοςησ: 
2η  

Ϊναρξη 
Ιςχύοσ: 

 

02/03/2017 

 

 

Ελεγχόμενο  Ϊγγραφο Να μην Αναπαρϊγεται Φωρύσ Ωδεια ελύδα 83 από 154 
 

 

Παραλαβόσ Παραδοτϋων και Πιςτοπούηςησ Υυςικού Αντικειμϋνου/ Επιτροπό 

Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ του Ϊργου, κλπ.  

 Αναγνώριςη και καταγραφό θεςμικών απαιτόςεων ϋργου.  

Ο Τπεύθυνοσ Πρϊξησ, ςε ςυνεργαςύα με το Σμόμα Νομικόσ Τποςτόριξησ του 

Ι.Ε.Π., προβαύνει ςτισ απαιτούμενεσ ενϋργειεσ για τον προςδιοριςμό και τη ςυλλογό 

όλων των ςχετιζόμενων με τη φύςη και τισ απαιτόςεισ του ϋργου νομικών 

εγγρϊφων ςε ενιαύο φϊκελο νομοθεςύασ, που τηρεύται και ενημερώνεται κατϊλληλα 

ςε όλη τη διϊρκεια ζωόσ του ϋργου. Επύςησ, ο Τπεύθυνοσ Πρϊξησ μεριμνϊ για την 

ενημϋρωςη και την εξαςφϊλιςη ϊμεςησ πρόςβαςησ ςτο ςχετικό υλικό από όλουσ 

τουσ εμπλεκόμενουσ . 

 Καθοριςμόσ απαιτόςεων μηχανιςμών πιςτοπούηςησ και παρακολούθηςησ  

Σο Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμϊτων, ανϊλογα με τα διαθϋςιμα ςτοιχεύα, προβαύνει ςτον καθοριςμό 

των απαιτόςεων ςυγκρότηςησ Επιτροπών Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ Ϊργου 

(υποϋργων) ό ϊλλων μηχανιςμών/ οργϊνων πιςτοπούηςησ τησ υλοπούηςησ του 

ϋργου δηλαδό Επιτροπών Παραλαβόσ Παραδοτϋων και Πιςτοπούηςησ Υυςικού 

Αντικειμϋνου.  

 Καθοριςμόσ προδιαγραφών για τη ςύνταξη Οδηγού Εφαρμογόσ 

ε περιπτώςεισ ϋργων που υλοποιούνται αποκεντρωμϋνα ό για την υλοπούηςό τουσ 

εύναι απαραύτητη η ςυμμετοχό μεγϊλου αριθμού εμπλεκομϋνων, ο Τπεύθυνοσ 

Πρϊξησ ςε ςυνεργαςύα με το Γραφεύο Οικονομικόσ Παρακολούθηςησ 

υγχρηματοδοτούμενων Ϊργων, καθορύζουν τισ προδιαγραφϋσ για τη ςύνταξη 

του Οδηγού Εφαρμογόσ που θα ρυθμύζει τισ ςχϋςεισ, αρμοδιότητεσ και τον τρόπο 

επικοινωνύασ των εμπλεκομϋνων.  

 Καθοριςμόσ πλαιςύου παρακολούθηςησ προόδου 

Σο Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμϊτων προςδιορύζει τον τρόπο ςυλλογόσ των απαραύτητων δεδομϋνων, 

ςτοιχεύων και πληροφοριών για την πρόοδο των δεικτών παρακολούθηςησ του 

ϋργου  

 Καθοριςμόσ προδιαγραφών για τη δημιουργύα πληροφοριακού ςυςτόματοσ 

εςωτερικόσ παρακολούθηςησ του ϋργου.  

Ο Τπεύθυνοσ Πρϊξησ και η Ομϊδα Τλοπούηςησ Ϊργου, ορύζουν τισ ελϊχιςτεσ 

απαιτόςεισ παρακολούθηςησ τησ προόδου υλοπούηςησ του ϋργου και τον τρόπο με 

τον οπούο τα ςτοιχεύα προόδου του φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου θα 

καταχωρούνται ςτο πληροφοριακό ςύςτημα εςωτερικόσ παρακολούθηςησ του 

Ϊργου. Σο πληροφοριακό ςύςτημα εςωτερικόσ παρακολούθηςησ ςχεδιϊζεται ςτη 
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βϊςη των λειτουργιών του ΟΠ, ώςτε να παρϋχεται η δυνατότητα ϊμεςησ 

ςυμπλόρωςησ των ςχετικών εντύπων και αναφορών. 

 Καθοριςμόσ προδιαγραφών οργϊνωςησ και τόρηςησ Υακϋλου Ϊργου.  

Σο Γραφεύο Οικονομικόσ Παρακολούθηςησ υγχρηματοδοτούμενων Ϊργων 

ορύζει τισ προδιαγραφϋσ για τη δομό και το περιεχόμενο του Υακϋλου Ϊργου, 

ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ και απαιτόςεισ διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ. Ο 

Υϊκελοσ Ϊργου τοποθετεύται ςε ςυγκεκριμϋνο ςημεύο και χαρακτηρύζεται ευκρινώσ 

από ςυγκεκριμϋνο κωδικό (Κωδικόσ Ϊνταξησ Πρϊξησ/ Τποϋργου ςτο ΟΠ), ώςτε να 

εύναι εύκολοσ ο εντοπιςμόσ του και η πρόςβαςη από όλα τα εμπλεκόμενα ςτελϋχη 

του Ι.Ε.Π. 

 Καθοριςμόσ πλαιςύου δημοςιότητασ ϋργου.  

Σο Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμϊτων καθορύζει το πλαύςιο δημοςιότητασ του ϋργου, λαμβϊνοντασ 

υπόψη τισ υποχρεώςεισ του Ι.Ε.Π., ωσ Δικαιούχου, όπωσ αυτϋσ περιλαμβϊνονται ςτο 

θεςμικό/κανονιςτικό πλαύςιο εφαρμογόσ των Προγραμμϊτων του ΕΠΑ, ςε 

ςυνδυαςμό με τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ του ϋργου. 

7.3. Τποβολό και Ϊγκριςη ςχεδύου Τλοπούηςησ & Διαχεύριςησ 

Ϊργου   

Σο χϋδιο Διαχεύριςησ Ϊργου υποβϊλλεται ςτο Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων 

και υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων και διαβιβϊζεται για ϋγκριςη ςτο 

Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π. 

Η ςχετικό απόφαςη ϋγκριςησ κοινοποιεύται, με ευθύνη του Τπεύθυνου Πρϊξησ, ςε 

όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτο ϋργο. 

7.4. Σροποπούηςη ςχεδύου Τλοπούηςησ και διαχεύριςησ Ϊργου.  

Η ανϊγκη τροποπούηςησ του χεδύου Διαχεύριςησ Ϊργου δημιουργεύται κϊθε φορϊ 

που μεταβϊλλονται ςημαντικϊ οι απαιτόςεισ διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ του 

ϋργου (π.χ. ϋνταξη νϋων υποϋργων, αντιμετώπιςη προβλημϊτων). Σο χϋδιο 

Διαχεύριςησ του Ϊργου μπορεύ να τροποποιηθεύ ςε οποιαδόποτε χρονικό ςτιγμό και 

κατόπιν ςχετικόσ αιτιολογημϋνησ ειςόγηςησ του Τπεύθυνου Πρϊξησ, ςε ςυνεργαςύα 

με το Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων  

Προγραμμϊτων ςτο Δ.. του Ι.Ε.Π., εφόςον απαιτεύται. Η απόφαςη ϋγκριςησ 

εκδύδεται και κοινοποιεύται ςύμφωνα με τα παραπϊνω προβλεπόμενα.  
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8. Αρμόδιοι – Εμπλεκόμενοι 

 Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμϊτων  

- Ειςόγηςη ςε ςυνεργαςύα με τον Υπεύθυνο Πρϊξησ, του Σχεδύου Διαχεύριςησ Έργου 

- Υποβολό τροποπούηςησ του Σχεδύου Διαχεύριςησ Έργου 

 Γραφεύο Οικονομικόσ Παρακολούθηςησ υγχρηματοδοτούμενων Έργων  

- Καθοριςμόσ προδιαγραφών οργϊνωςησ και τόρηςησ φακϋλου του ϋργου 

 Τπεύθυνοσ Πρϊξησ 

- Ενημϋρωςη εμπλεκομϋνων, περύ του εγκεκριμϋνου Σχεδύου Διαχεύριςησ Έργου 

 Σμόμα Νομικόσ Τποςτόριξησ του Ι.Ε.Π. 

 Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π. 

 Έγκριςη Σχεδύου Υλοπούηςησ και  Διαχεύριςησ Έργου και των τροποποιόςεών του 

 

9. Φρηςιμοποιούμενα Ϊντυπα 

  
 

10. Πληροφοριακϊ υςτόματα 

11. Αρχεύα 

Υϊκελοσ Έργου  

Δ4-01: Κατϊςτρωςη 
χεδύου Διαχεύριςησ 
Ϊργου 

 Δ4-01-01: χϋδιο Διαχεύριςησ Ϊργου 

 Δ4-01-02: Τποβολό χεδύου Διαχεύριςησ 

Ϊργου και τυχόν τροποποιόςεών του 

 Δ4-01-03: Υϊκελοσ Νομοθεςύασ Ϊργου  

 Δ4-01-04: Ϊγκριςη χεδύου Διαχεύριςησ 

Ϊργου και τυχόν τροποποιόςεών του 



 

 

 Εγχειρύδιο Διαδικαςιών Διαχεύριςησ 
υγχρ/νων Ϊργων 2014-2020 

Δ 4– 02 

ΕΛΕΓΦΟ ΠΡΟΟΔΟΤ 
ΕΡΓΟΤ – 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Αρ.Ϊκδος
ησ: 

2η  

Ϊναρξη 
Ιςχύοσ: 

 

02/03/2017 

 

 

Ελεγχόμενο  Ϊγγραφο Να μην Αναπαρϊγεται Φωρύσ Ωδεια ελύδα 86 από 154 
 

 

 

 

 

 

 

 

Δ4-02 ΕΛΕΓΦΟ ΠΡΟΟΔΟΤ ΕΡΓΟΤ –     

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 
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1. κοπόσ 

κοπόσ τησ παρούςασ διαδικαςύασ εύναι ο ϋλεγχοσ τησ προόδου και η 

παρακολούθηςη του χρονοδιαγρϊμματοσ του ϋργου καθώσ και ο εντοπιςμόσ τυχόν 

αποκλύςεων ό προβλημϊτων που μπορεύ να θϋςουν ςε κύνδυνο την ομαλό και 

απρόςκοπτη ολοκλόρωςη του ϋργου, ϋτςι ώςτε να εξαςφαλύζεται η ϋγκαιρη 

ενημϋρωςη των εμπλεκόμενων ςτο ϋργο φορϋων και προςώπων και να 

λαμβϊνονται τα κατϊλληλα μϋτρα. 

 

2. Πεδύο Εφαρμογόσ 

Εφαρμόζεται για το ςύνολο των ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων που εκτελεύ το 

Ι.Ε.Π. 

 

3. χετικϋσ Διαδικαςύεσ  

Δ4-01: Κατϊςτρωςη χεδύου 

Τλοπούηςησ και Διαχεύριςησ Ϊργου 

Προηγεύται και τροφοδοτεύ με τα 

αποτελϋςματϊ τησ τη Δ4-02. 

Δ4-03: Διαχεύριςη προβλημϊτων και 

αλλαγών 

Ϊπεται και τροφοδοτεύται από τη Δ4-

02. 

Δ4-04: Πιςτοπούηςη φυςικού 

αντικειμϋνου 

Διεξϊγεται παρϊλληλα και τροφοδοτεύ 

με τα αποτελϋςματϊ τησ τη Δ4-02. 

Δ5-02: Διεκπεραύωςη πληρωμών Διεξϊγεται παρϊλληλα και τροφοδοτεύ 

με τα αποτελϋςματϊ τησ τη Δ4-02. 

Δ4-06: Επικοινωνύα και ενημϋρωςη 

Διαχειριςτικόσ Αρχόσ  

Ϊπεται και τροφοδοτεύται από τη Δ4-

02. 
 

4. Δεδομϋνα 

 Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ 

 Σεχνικό Δελτύο Τποϋργου 

 ύμβαςη ανϊθεςησ ϋργου 

 χϋδιο Διαχεύριςησ ϋργου 

 Εγκριτικό απόφαςη υλοπούηςησ ϋργου με ύδια μϋςα 
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5. Αποτελϋςματα 

 Οριςμόσ Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ Ϊργου / Τποϋργου ό 

οριςμόσ Επιτροπόσ Παραλαβόσ Παραδοτϋων και Πιςτοπούηςησ Υυςικού 

Αντικειμϋνου 

 Επικαιροποιημϋνο αναλυτικό χρονοδιϊγραμμα Ϊργου 

 Πληροφοριακό ςύςτημα εςωτερικόσ παρακολούθηςησ Ϊργου. 

6. χετικϊ Κεύμενα 

 Ν. 3966/2011  (ΥΕΚ Α/118/24.5.2011)  «Θεςμικό πλαύςιο των Πρότυπων 

Πειραματικών χολεύων, Ίδρυςη Ινςτιτούτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ, 

Οργϊνωςη του Ινςτιτούτου Σεχνολογύασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων 

‘ΔΙΟΥΑΝΣΟ’ και λοιπϋσ διατϊξεισ» όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει  

 Νόμοσ 4186/2013 «Αναδιϊρθρωςη τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και 

λοιπϋσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α/193/17.9.2013) 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.110427/ΕΤΘΤ1020/01.11.2016 (ΥΕΚ Β΄3521) 

‘Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 

81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 (ΥΕΚ Β΄1822) υπουργικόσ απόφαςησ «Εθνικού 

κανόνεσ επιλεξιμότητασ δαπανών για τα προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-

2020-Ϊλεγχοι νομιμότητασ δημοςύων ςυμβϊςεων ςυγχρηματοδοτούμενων  

πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχϋσ Διαχεύριςησ και Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ-

Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των αποτελεςμϊτων αξιολόγηςησ πρϊξεων»’  

 Απόφαςη του Δ του ΙΕΠ με θϋμα: «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων ςτο 

Διευθυντό του Ι.Ε.Π.»  (Πρϊξη 46/24-11-2016, ΑΔΑ:7B2KOΞΛΔ-9NN)  

 Αποφϊςεισ του Δ του ΙΕΠ, με κανονιςτικό περιεχόμενο, που εκδύδονται κατ’ 

εφαρμογό τησ διϊταξησ τησ παραγρϊφου 24 του ϊρθρου 20 του ν. 

3966/2011. Οι αποφϊςεισ ιςχύουν ϋωσ την ϋκδοςη, κατ’ εφαρμογό των 

διατϊξεων του ϊρθρου 19 του ωσ ϊνω νόμου, του Κανονιςμού Εςωτερικόσ 

Οργϊνωςησ και Λειτουργύασ.  

 

 

7. Περιγραφό Βημϊτων 

Η διαδικαςύα ελϋγχου προόδου ϋργου και παρακολούθηςησ χρονοδιαγρϊμματοσ 

περιλαμβϊνει τα ακόλουθα βόματα: 

 Σόρηςη Υακϋλου Ϊργου 
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 Οριςμόσ Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ Ϊργου/ Τποϋργου ό 

Επιτροπό Παραλαβόσ Παραδοτϋων και Πιςτοπούηςησ Υυςικού Αντικειμϋνου 

 Παρακολούθηςη – Ϊλεγχοσ προόδου ϋργου 

 Επικαιροπούηςη χρονοδιαγρϊμματοσ και καταγραφό αποκλύςεων. 

7.1. Σόρηςη φακϋλου Έργου 

Με ευθύνη του Γραφεύου Οικονομικόσ Παρακολούθηςησ 

υγχρηματοδοτούμενων Ϊργων τηρεύται ο Υϊκελοσ Ϊργου, ςύμφωνα με τισ 

προδιαγραφϋσ που τϋθηκαν ςτο χϋδιο Διαχεύριςησ του Ϊργου (ΔΕ), ςτο πλαύςιο 

τησ Διαδικαςύασ Δ4-01: "Κατϊςτρωςη ςχεδύου διαχεύριςησ ϋργου". Ο Υϊκελοσ 

ενημερώνεται ςυςτηματικϊ με όλα τα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ που αφορούν το 

ϋργο, από τη φϊςη ωρύμανςησ ωσ την ολοκλόρωςό του και ελϋγχεται τακτικϊ η 

πληρότητα των περιεχόμενων εγγρϊφων.  

7.2. Οριςμόσ Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ Έργου/ 

Τποϋργου ό Επιτροπόσ Παραλαβόσ Παραδοτϋων και Πιςτοπούηςησ 

Υυςικού Αντικειμϋνου 

ύμφωνα με τα ςχετικϊ οριζόμενα ςτο εγκεκριμϋνο ΔΕ και λαμβϊνοντασ υπόψη 

τισ απαιτόςεισ των ϋργων (υποϋργων) αρμοδιότητϊσ του, το Γραφεύο 

Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων ειςηγεύται 

προσ το Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π. τη ςυγκρότηςη Επιτροπών 

Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ Ϊργου ό ϊλλων μηχανιςμών/ οργϊνων 

πιςτοπούηςησ τησ υλοπούηςησ του ϋργου.  

Ο οριςμόσ κϊθε Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ Ϊργου/ 

Τποϋργου ό Επιτροπόσ Παραλαβόσ Παραδοτϋων και Πιςτοπούηςησ Υυςικού 

Αντικειμϋνου πραγματοποιεύται με ςχετικό απόφαςη του Δ.. του Ι.Ε.Π.  

7.3. Παρακολούθηςη – Έλεγχοσ προόδου Έργου 

Σο Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμϊτων παρακολουθεύ και ελϋγχει την τόρηςη των χρονικών δεςμεύςεων, 

ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο αναλυτικό χρονοδιϊγραμμα του ϋργου, ϋτςι όπωσ 

αυτό αποτυπώνεται ςτο χϋδιο Διαχεύριςησ Ϊργου, ςε τακτικό βϊςη. Προσ τούτο το 

Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων, 

μεριμνϊ για τη ςυλλογό ςτοιχεύων προόδου των ϋργων.  
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Μϋςω των ςτοιχεύων προόδου που ςυλλϋγονται ενημερώνεται από το 

Πληροφοριακό ύςτημα Εςωτερικόσ Παρακολούθηςησ Ϊργου, τα ςτοιχεύα του 

οπούου αποτελούν ειςροό για τη ςυμπλόρωςη των Δελτύων Παρακολούθηςησ 

Πρϊξησ και Τποϋργου καθώσ και των Δελτύων Δόλωςησ Δαπανών Τποϋργου. 

7.4. Επικαιροπούηςη χρονοδιαγρϊμματοσ και καταγραφό αποκλύςεων 

Με ευθύνη του Γραφεύου Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμϊτων, ενημερώνεται το αναλυτικό χρονοδιϊγραμμα των εργαςιών του 

ϋργου και επιςημαύνονται τυχόν αποκλύςεισ και ενδεχόμενοι κύνδυνοι μη τόρηςησ 

των χρονικών δεςμεύςεων εκ μϋρουσ του Ι.Ε.Π , ωσ Δικαιούχου. Οι εν λόγω 

ενϋργειεσ αποτελούν ειςροϋσ ςτη Διαδικαςύα Δ4-03 : "Διαχεύριςη προβλημϊτων και 

αλλαγών". 

8. Αρμόδιοι – Εμπλεκόμενοι 

 Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμϊτων  

 Παρακολούθηςη – Έλεγχοσ προόδου ϋργου 

 Επικαιροπούηςη χρονοδιαγρϊμματοσ και καταγραφό αποκλύςεων  

 Διαμόρφωςη ειςόγηςησ για τον οριςμό Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ και 

Παραλαβόσ Έργου/ Υποϋργου ό Επιτροπόσ Παραλαβόσ Παραδοτϋων και 

Πιςτοπούηςησ Φυςικού Αντικειμϋνου 

 

 Γραφεύο Οικονομικόσ Παρακολούθηςησ υγχρηματοδοτούμενων Έργων 

 Τόρηςη/ ενημϋρωςη Φακϋλου Έργου 

Σα ςτοιχεύα που ςυλλϋγονται αφορούν ςτα εξόσ : 
 Πρόοδο ανϊληψησ νομικών δεςμεύςεων, πρόοδο επύτευξησ ποςοτικών 

ςτόχων που ϋχουν τεθεύ με βϊςη τισ αρχικϊ αναληφθεύςεσ νομικϋσ 
δεςμεύςεισ 

 Ϊγκαιρη ολοκλόρωςη των επιμϋρουσ εργαςιών του υποϋργου 
 Εμπρόθεςμη παρϊδοςη και διεκπεραύωςη των διαδικαςιών παραλαβόσ των 

προβλεπόμενων παραδοτϋων 
 Προςδιοριςμό και αξιολόγηςη τυχόν αποκλύςεων από τισ 

προγραμματιςθεύςεσ ενϋργειεσ εξϋλιξησ των υποϋργων 
 Διορθωτικϋσ ενϋργειεσ που ϋχουν ληφθεύ ό πρόκειται να ληφθούν ςε 

περιπτώςεισ αποκλύςεων 
 Ρεαλιςτικότητα των προβλϋψεων φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου 
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 Διαβύβαςη ςτοιχεύων παρακολούθηςησ τησ προόδου του οικονομικού 

αντικειμϋνου του ϋργου ςτο Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και 

υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων  

 Συλλογό ςτοιχεύων παρακολούθηςησ τησ προόδου του ϋργου 

  Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π.  

 Οριςμόσ μελών Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ Έργου/ 

Υποϋργου ό Επιτροπόσ Παραλαβόσ Παραδοτϋων και Πιςτοπούηςησ Φυςικού 

Αντικειμϋνου 

 

9. Φρηςιμοποιούμενα Ϊντυπα 

  

10. Πληροφοριακϊ υςτόματα 

 Πληροφοριακό ύςτημα Παρακολούθηςησ Έργων 

 Ενιαύο Λογιςτικό χϋδιο 

11. Αρχεύα 

Υϊκελοσ Έργου  

Δ4-02: Ϊλεγχοσ 
Προόδου Ϊργου – 
Παρακολούθηςη 
Φρονοδιαγρϊμματοσ 

 Δ4-02-01: Οριςμόσ Επιτροπόσ 

Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ Ϊργου/ 

Τποϋργου ό Επιτροπόσ Παραλαβόσ 

Παραδοτϋων και Πιςτοπούηςησ Υυςικού 

Αντικειμϋνου 

 Δ4-02-02: Αναλυτικό χρονοδιϊγραμμα 

εργαςιών ϋργου – Ϊκδοςη (μόνασ – ϋτοσ) 

 Δ4-02-03: Αντύγραφα εκτυπώςεων αναφορών 

πληροφοριακού ςυςτόματοσ εςωτερικόσ 

παρακολούθηςησ ϋργου – Ϊκδοςη (μόνασ – 

ϋτοσ) 



 

 

 Εγχειρύδιο Διαδικαςιών Διαχεύριςησ 
υγχρ/νων Ϊργων 2014-2020 

Δ 4– 03 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΨΝ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΨΝ 

Αρ.Ϊκδοςησ: 
2η  

Ϊναρξη 
Ιςχύοσ: 

 

02/03/2017 

 

 

Ελεγχόμενο  Ϊγγραφο Να μην Αναπαρϊγεται Φωρύσ Ωδεια ελύδα 92 από 154 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ4-03     ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΨΝ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΨΝ 
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1. κοπόσ 

κοπόσ τησ παρούςασ διαδικαςύασ εύναι ο εντοπιςμόσ τυχόν αποκλύςεων ό 

προβλημϊτων που προκύπτουν κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ και μπορούν να 

θϋςουν ςε κύνδυνο την ομαλό ολοκλόρωςη του ϋργου και την επύτευξη των 

επιμϋρουσ ςτόχων του και η λόψη των κατϊλληλων και ςύμφωνων με το ιςχύον 

θεςμικό πλαύςιο μϋτρων για τη διαχεύριςη αυτών. 

 

2. Πεδύο Εφαρμογόσ 

Εφαρμόζεται για το ςύνολο των ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων που εκτελεύ το 

Ι.Ε.Π. 

 

3. χετικϋσ Διαδικαςύεσ  

Δ4-02: Ϊλεγχοσ προόδου ϋργου – 

παρακολούθηςη χρονοδιαγρϊμματοσ 

Προηγεύται και τροφοδοτεύ με τα 

αποτελϋςματϊ τησ τη Δ4-03. 

Δ4-04: Πιςτοπούηςη φυςικού 

αντικειμϋνου 

Ενδϋχεται να τροφοδοτόςει με τα 

αποτελϋςματϊ τησ τη Δ4.03. 

Δ1-02: Επανεξϋταςη – αναθεώρηςη 

ετηςύου προγρϊμματοσ 

Σροφοδοτεύται ενδεχομϋνωσ από τη 

Δ4-03. 
 

4. Δεδομϋνα 

 Ϊλεγχοσ προόδου φυςικού αντικειμϋνου – παρακολούθηςη χρονοδιαγρϊμματοσ 

 Ειςόγηςη ό και πρακτικϊ παραλαβόσ Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ και 

Παραλαβόσ Ϊργου/ Τποϋργου ό Επιτροπόσ Παραλαβόσ Παραδοτϋων και 

Πιςτοπούηςησ Υυςικού Αντικειμϋνου. 

 

5. Αποτελϋςματα 

 Σροποπούηςη ςύμβαςησ και ΣΔΕ/ΣΔΤ (εφόςον απαιτεύται και επιτρϋπεται) 

 Σροποπούηςη ςχεδύου υλοπούηςησ ϋργου με ύδια μϋςα 

 Σροποπούηςη χεδύου Διαχεύριςησ ϋργου 

 

6. χετικϊ Κεύμενα 
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 Ν. 3966/2011  (ΥΕΚ Α/118/24.5.2011)  «Θεςμικό πλαύςιο των Πρότυπων 

Πειραματικών χολεύων, Ίδρυςη Ινςτιτούτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ, 

Οργϊνωςη του Ινςτιτούτου Σεχνολογύασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων 

‘ΔΙΟΥΑΝΣΟ’ και λοιπϋσ διατϊξεισ» όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει  

 Νόμοσ 4186/2013 «Αναδιϊρθρωςη τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και 

λοιπϋσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α/193/17.9.2013) 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.110427/ΕΤΘΤ1020/01.11.2016 (ΥΕΚ Β΄3521) 

‘Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 

81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 (ΥΕΚ Β΄1822) υπουργικόσ απόφαςησ «Εθνικού 

κανόνεσ επιλεξιμότητασ δαπανών για τα προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-

2020-Ϊλεγχοι νομιμότητασ δημοςύων ςυμβϊςεων ςυγχρηματοδοτούμενων  

πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχϋσ Διαχεύριςησ και Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ-

Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των αποτελεςμϊτων αξιολόγηςησ πρϊξεων»’  

 Απόφαςη του Δ του ΙΕΠ με θϋμα: «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων ςτο 

Διευθυντό του Ι.Ε.Π.»  (Πρϊξη 46/24-11-2016, ΑΔΑ:7B2KOΞΛΔ-9NN)  

 Αποφϊςεισ του Δ του ΙΕΠ, με κανονιςτικό περιεχόμενο, που εκδύδονται κατ’ 

εφαρμογό τησ διϊταξησ τησ παραγρϊφου 24 του ϊρθρου 20 του ν. 

3966/2011. Οι αποφϊςεισ ιςχύουν ϋωσ την ϋκδοςη, κατ’ εφαρμογό των 

διατϊξεων του ϊρθρου 19 του ωσ ϊνω νόμου, του Κανονιςμού Εςωτερικόσ 

Οργϊνωςησ και Λειτουργύασ.  

 

 

 

7. Περιγραφό Βημϊτων 

Η διαδικαςύα διαχεύριςησ προβλημϊτων και αλλαγών περιλαμβϊνει τα ακόλουθα 

βόματα: 

 Εντοπιςμόσ προβλημϊτων και αποκλύςεων – Διαμόρφωςη προτϊςεων 

αντιμετώπιςησ 

 Επικαιροπούηςη χρονοδιαγρϊμματοσ και καταγραφό αποκλύςεων. 

 Κατϊρτιςη ςχεδύου τροποπούηςησ ςύμβαςησ ό ςχεδύου τροποπούηςησ τησ 

εγκριτικόσ απόφαςησ υλοπούηςησ του ϋργου με ύδια μϋςα - Τποβολό για 

διατύπωςη γνώμησ από τη Διαχειριςτικό Αρχό  

 Τπογραφό τησ τροποποιημϋνησ ςύμβαςησ ό ϋκδοςη τροποποιημϋνησ εγκριτικόσ 

απόφαςησ υλοπούηςησ ϋργου με ύδια μϋςα  
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 ύνταξη Σεχνικού Δελτύου Τποϋργου και υποβολό του ςτη Διαχειριςτικό Αρχό.  

7.1. Εντοπιςμόσ Προβλημϊτων και Αποκλύςεων – Διαμόρφωςη Προτϊςεων 
Αντιμετώπιςησ 

Σο Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμϊτων και το Γραφεύο Οικονομικόσ Παρακολούθηςησ 

υγχρηματοδοτούμενων Ϊργων ενημερώνονται από την Επιτροπό 

Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ Ϊργου/ Τποϋργου και Επιτροπόσ 

Παραλαβόσ Παραδοτϋων και Πιςτοπούηςησ Υυςικού Αντικειμϋνου για 

προβλόματα και αποκλύςεισ που ενδεχομϋνωσ εμφανύζονται ςτη διϊρκεια 

υλοπούηςησ του ϋργου και προβαύνουν ςτην εκτύμηςη των επιπτώςεων που 

πιθανόν θα ϋχουν ςε αυτό ό και ςε ϊλλα ςχετιζόμενα με το ςυγκεκριμϋνο ϋργα. τη 

ςυνϋχεια, προςδιορύζονται οι κατϊλληλεσ κατϊ περύπτωςη λύςεισ/διορθωτικϋσ 

ενϋργειεσ αντιμετώπιςησ των προβλημϊτων. 

Σα ανωτϋρω αποτυπώνονται ςτο Δ4-03-Ε-01: "Ϊντυπο προβλημϊτων ϋργων και 

προτϊςεων επύλυςόσ τουσ". 

ε περύπτωςη που οι προτεινόμενεσ λύςεισ/διορθωτικϋσ ενϋργειεσ δεν οδηγούν ςε 

τροποπούηςη ουςιωδών ςτοιχεύων του ϋργου (τροποπούηςη χρονοδιαγρϊμματοσ, 

φυςικού ό και οικονομικού αντικειμϋνου του ϋργου), το Γραφεύο 

Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων και το 

Γραφεύο Οικονομικόσ Παρακολούθηςησ υγχρηματοδοτούμενων Ϊργων 

αποφαςύζουν ςχετικϊ με την ϋγκριςό τουσ και ενημερώνουν  τον Τπεύθυνο Πρϊξησ 

και  την Ομϊδα Τλοπούηςησ Ϊργου. Σα ςτοιχεύα αυτϊ αποτελούν ειςροϋσ ςτη 

διαδικαςύα Δ4-01: "Κατϊςτρωςη ςχεδύου υλοπούηςησ και διαχεύριςησ ϋργου" και 

ςτη διαδικαςύα Δ4-02: "Ϊλεγχοσ προόδου ϋργου – παρακολούθηςη 

χρονοδιαγρϊμματοσ".  

Εφ’ όςον τα προβλόματα/ αποκλύςεισ που εντοπύζονται ςτο ϋργο οδηγούν 

υποχρεωτικϊ ςε τροποπούηςη χαρακτηριςτικών του ϋργου τότε, μϋςω του 

παραπϊνω εντύπου, το Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και 

υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων ςε ςυνεργαςύα με το Γραφεύο 

Οικονομικόσ Παρακολούθηςησ υγχρηματοδοτούμενων Ϊργων ειςηγούνται 

ςτο Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π., προκειμϋνου να λϊβει την τελικό απόφαςη 

επύ των προτεινόμενων ενεργειών – μϋτρων αντιμετώπιςησ των προβλημϊτων.  

ε περύπτωςη που η απόφαςη ςυνεπϊγεται την τροποπούηςη τησ ςχετικόσ 

ςύμβαςησ ό του ςχεδύου απόφαςησ υλοπούηςησ ϋργου με ύδια μϋςα ακολουθούν τα 

παρακϊτω βόματα. 
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7.2. Κατϊρτιςη χεδύου Σροποπούηςησ ύμβαςησ Ή χεδύου Σροποπούηςησ 
τησ Εγκριτικόσ Απόφαςησ Τλοπούηςησ του Έργου με Ίδια Μϋςα - Τποβολό για 
Διατύπωςη Γνώμησ από τη Διαχειριςτικό Αρχό  

ε περύπτωςη που το Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π. αποφαςύςει την 

τροποπούηςη τησ ςύμβαςησ, ό τησ εγκριτικόσ απόφαςησ υλοπούηςησ ϋργου με ύδια 

μϋςα,  το Σμόμα Διαγωνιςμών και υμβϊςεων ό ο Τπεύθυνοσ Πρϊξησ 

προβαύνουν ςτισ απαιτούμενεσ τροποποιόςεισ με τη ςυνδρομό του Σμόματοσ 

Νομικόσ Τποςτόριξησ του Ι.Ε.Π.  εφ’ όςον απαιτεύται.  

τη ςυνϋχεια, ο Τπεύθυνοσ Πρϊξησ καταρτύζει Υϊκελο με το ςχϋδιο τροποπούηςησ 

τησ ςύμβαςησ ό τησ απόφαςησ υλοπούηςησ με ύδια μϋςα, τον οπούο υποβϊλει ςτη 

Διαχειριςτικό Αρχό για διατύπωςη γνώμησ.   

Η Διαχειριςτικό Αρχό προβαύνει ςτη εξϋταςη του φακϋλου τησ τροποπούηςησ τησ 

ςύμβαςησ ό τησ απόφαςησ υλοπούηςησ με ύδια μϋςα με βϊςη τα ςτοιχεύα του 

φακϋλου, το ιςχύον θεςμικό και κανονιςτικό πλαύςιο παραγωγόσ του ϋργου και 

τουσ εθνικούσ κανόνεσ επιλεξιμότητασ. 

Με ςχετικό ϋγγραφο (προϋγκριςη τροποπούηςησ ςύμβαςησ ό τησ απόφαςησ 

υλοπούηςησ με ύδια μϋςα) ό τησ απόφαςησ, η Διαχειριςτικό Αρχό διατυπώνει 

ςύμφωνη γνώμη ό ςύμφωνη γνώμη υπό προώποθϋςεισ, τισ οπούεσ οφεύλει να 

εφαρμόςει το Ι.Ε.Π. ό αρνητικό γνώμη, προκειμϋνου ο Τπεύθυνοσ Πρϊξησ να 

προχωρόςει ςτισ περαιτϋρω, κατϊ περύπτωςη, ενϋργειεσ. 

Εφ’ όςον τροποποιούνται ςτοιχεύα τησ απόφαςησ ϋνταξησ πρϊξησ, τροποποιεύται η 

Απόφαςη Ϊνταξησ Πρϊξησ και αναλόγωσ και το Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ.  

7.3. Τπογραφό τησ Σροποποιημϋνησ ύμβαςησ Ή Έκδοςη Σροποποιημϋνησ 
Εγκριτικόσ Απόφαςησ Τλοπούηςησ Έργου με Ίδια Μϋςα 

Μετϊ τη ςχετικό προϋγκριςη τησ Διαχειριςτικόσ Αρχόσ και με ευθύνη του 

Σμόματοσ Διαγωνιςμών και υμβϊςεων, υπογρϊφεται η τροποπούηςη τησ 

ςύμβαςησ με τον ανϊδοχο από τον εξουςιοδοτηθϋντα από το Διοικητικό 

υμβούλιο του Ι.Ε.Π. ό εκδύδεται η τροποπούηςη απόφαςησ υλοπούηςησ με ύδια 

μϋςα.  

7.4. ύνταξη Σεχνικού Δελτύου Τποϋργου και Τποβολό του ςτη 
Διαχειριςτικό Αρχό  

ε ςυνϋχεια των παραπϊνω, ο Τπεύθυνοσ Τποϋργου αναλαμβϊνει τη ςύνταξη του 

τροποποιημϋνου ΣΔΤ. Σο τροποποιημϋνο ΣΔΤ υποβϊλλεται ςτη Διαχειριςτικό Αρχό, 

ςε ϋντυπη και ηλεκτρονικό μορφό και ςυνοδευόμενο από αντύγραφο τησ αρμοδύωσ 

υπογεγραμμϋνησ ςύμβαςησ ό τησ νϋασ εγκριτικόσ απόφαςησ υλοπούηςησ του ϋργου 

με ύδια μϋςα. 
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Σα παραπϊνω ςτοιχεύα (Σεχνικό Δελτύο Τποϋργου και αντύγραφο τησ ςύμβαςησ) 

αποτελούν ειςροϋσ ςτη διαδικαςύα Δ4-01: "Κατϊςτρωςη ςχεδύου διαχεύριςησ 

ϋργου" και ςτη διαδικαςύα Δ4-02: "Ϊλεγχοσ προόδου ϋργου – παρακολούθηςη 

χρονοδιαγρϊμματοσ".  
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8. Αρμόδιοι – Εμπλεκόμενοι 
 
 Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμϊτων   

 Εντοπιςμόσ και αξιολόγηςη προβλημϊτων/ αποκλύςεων ϋργων για την 

επύλυςη των προβλημϊτων ςε ςυνεργαςύα με Γραφεύο Οικονομικόσ 

Παρακολούθηςησ Συγχρηματοδοτούμενων Έργων 

 Υποβολό τεκμηριωμϋνησ ειςόγηςησ προσ το Δ.. του Ι.Ε.Π. για τη λόψη 

απαιτούμενων μϋτρων – Συμπλόρωςη Εντύπου προβλημϊτων ϋργων και 

προτϊςεων επύλυςόσ τουσ 

 Κατϊρτιςη ςχεδύου απόφαςησ υλοπούηςησ ϋργου με ύδια μϋςα, ςε ςυνεργαςύα 

με τον υπεύθυνο τησ πρϊξησ, προετοιμαςύα ςχετικού φακϋλου και υποβολό 

του ςτη Διαχειριςτικό Αρχό για διατύπωςη γνώμησ από τη (ΔΑ)  

 Ενημϋρωςη Σχεδύου Διαχεύριςησ Έργου και ςτοιχεύων ελϋγχου και 

παρακολούθηςησ χρονοδιαγρϊμματοσ ϋργου.  

 
 Γραφεύο Οικονομικόσ Παρακολούθηςησ υγχρηματοδοτούμενων Ϊργων 

 Εντοπιςμόσ και αξιολόγηςη προβλημϊτων/ αποκλύςεων ϋργων για την 

επύλυςη των προβλημϊτων ςε ςυνεργαςύα με Γραφεύο Χρηματοδοτούμενων 

και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων 

 Ενημϋρωςη Σχεδύου Διαχεύριςησ Έργου και ςτοιχεύων ελϋγχου και 

παρακολούθηςησ χρονοδιαγρϊμματοσ ϋργου.  

 

 Σμόμα Διαγωνιςμών και υμβϊςεων  

-Συμβολό ςτην υπογραφό τησ τροποποιημϋνησ ςύμβαςησ 

 Σμόμα Νομικόσ Τποςτόριξησ του Ι.Ε.Π. 

- Παροχό νομικόσ υποςτόριξησ ςτην προετοιμαςύα τησ τροποπούηςησ τησ 

ςύμβαςησ ό τησ εγκριτικόσ απόφαςησ υλοπούηςησ ϋργου με ύδια μϋςα 

 Τπεύθυνοσ Πρϊξησ 

 Κατϊρτιςη ςχεδύου απόφαςησ υλοπούηςησ ϋργου με ύδια μϋςα, ςε ςυνεργαςύα 

με το Γραφεύο Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμϊτων, προετοιμαςύα ςχετικού φακϋλου και υποβολό του ςτη 

Διαχειριςτικό Αρχό για διατύπωςη γνώμησ από τη (ΔΑ)  

 Υποβολό Τεχνικού Δελτύου Υποϋργου ςτη Διαχειριςτικό Αρχό    

 Τπεύθυνοσ Τποϋργου 

 Σύνταξη νϋου Τεχνικού Δελτύου Υποϋργου (ΤΔΥ) και διαβύβαςό του ςτον 

Υπεύθυνο Πρϊξησ. 
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 Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π. 

 Διατύπωςη γνώμησ επύ τησ προτεινόμενησ τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ ό τησ 

εγκριτικόσ απόφαςησ υλοπούηςησ ϋργου με ύδια μϋςα 

 Υπογραφό τροποποιημϋνησ ςύμβαςησ  

 Έκδοςη νϋασ εγκριτικόσ απόφαςησ υλοπούηςησ ϋργου με ύδια μϋςα. 

9. Φρηςιμοποιούμενα Ϊντυπα 

Δ4-03-Ε-01 Ϊντυπο προβλημϊτων ϋργων και προτϊςεων επύλυςόσ τουσ 
(εςωτερικό ϋντυπο) 

Δ3-04-Ε-01 Σεχνικό Δελτύο Τποϋργου (ΣΔΤ) (εξωτερικό ϋντυπο) 
 

10. Πληροφοριακϊ υςτόματα 

 Πληροφοριακό ύςτημα Παρακολούθηςησ Ϊργων 

 Ενιαύο Λογιςτικό χϋδιο 

11. Αρχεύα 

Υϊκελοσ Έργου  

Δ4-03: Διαχεύριςη 
Προβλημϊτων και 
Αλλαγών 

Δ4-03-01: υμπληρωμϋνα ϋντυπα προβλημϊτων 

ϋργων και προτϊςεων επύλυςόσ τουσ  

Δ4-03-02: Αποφϊςεισ του Διοικητικού 

υμβουλύου του Ι.Ε.Π. 

Δ4-03-03: Υϊκελοσ τροποπούηςησ ςύμβαςησ ό 

εγκριτικόσ απόφαςησ υλοπούηςησ ϋργου με ύδια 

μϋςα 

Δ4-03-04: Προϋγκριςη τροποπούηςησ ςύμβαςησ ό 

εγκριτικόσ απόφαςησ υλοπούηςησ ϋργου με ύδια 

μϋςα 
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Δ4-04 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΥΤΙΚΟΤ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 
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1. κοπόσ 

κοπόσ τησ παρούςασ διαδικαςύασ εύναι η πιςτοπούηςη και παραλαβό του φυςικού 

αντικειμϋνου και η παραλαβό των αντύςτοιχων παραδοτϋων του ϋργου, ςύμφωνα 

με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφϋσ τησ ςύμβαςησ ό τησ εγκριτικόσ απόφαςησ 

εκτϋλεςησ ϋργου με ύδια μϋςα. 

 

2. Πεδύο Εφαρμογόσ 

Εφαρμόζεται για το ςύνολο των ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων που εκτελεύ το 

Ι.Ε.Π. 

3. χετικϋσ Διαδικαςύεσ  

Δ3-04: Τπογραφό ύμβαςησ – 

Ολοκλόρωςη Διαγωνιςμού 

Προηγεύται και τροφοδοτεύ με τα 

αποτελϋςματϊ τησ τη Δ4-04.  

Δ3-05: Εκτϋλεςη Ϊργου με ύδια μϋςα Προηγεύται και τροφοδοτεύ με τα 

αποτελϋςματϊ τησ τη Δ4-04. 

Δ4-02: Ϊλεγχοσ προόδου ϋργου – 

παρακολούθηςη χρονοδιαγρϊμματοσ 

Διεξϊγεται παρϊλληλα και 

τροφοδοτεύται από τη Δ4-04. 

Δ4-03: Διαχεύριςη προβλημϊτων και 

αλλαγών 

Ενδϋχεται να ακολουθόςει, 

τροφοδοτούμενη από τα 

αποτελϋςματα τησ Δ4-04. 

Δ4-05: Ϊλεγχοσ τόρηςησ λοιπών 

υποχρεώςεων αναδόχου 

Πραγματοποιεύται παρϊλληλα και 

τροφοδοτεύ τη Δ4-04. 

Δ5-02: Διεκπεραύωςη πληρωμών Ϊπεται και τροφοδοτεύται από τα 

αποτελϋςματα τησ Δ4-04. 

Δ6-01: Ολοκλόρωςη Ϊργου Ϊπεται και τροφοδοτεύται από τα 

αποτελϋςματα τησ Δ4-04. 
 

4. Δεδομϋνα 

 Απόφαςη Ϊνταξησ Πρϊξησ 

 Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ 

 Σεχνικό Δελτύο Τποϋργου 

 ύμβαςη/εισ ανϊθεςησ ϋργου  

 Εγκριτικό απόφαςη υλοπούηςησ ϋργου με ύδια μϋςα 
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 Τλοποιηθϋν φυςικό αντικεύμενο (παραδοτϋα του αναδόχου ό του ϋργου που 

υλοποιεύται με ύδια μϋςα) 

5. Αποτελϋςματα 

 Πρωτόκολλα παραλαβόσ (ό απόρριψησ) ϋργου. 

 χετικϊ Κεύμενα 

 Ν. 3966/2011  (ΥΕΚ Α/118/24.5.2011)  «Θεςμικό πλαύςιο των Πρότυπων 

Πειραματικών χολεύων, Ίδρυςη Ινςτιτούτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ, 

Οργϊνωςη του Ινςτιτούτου Σεχνολογύασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων 

‘ΔΙΟΥΑΝΣΟ’ και λοιπϋσ διατϊξεισ» όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει  

 Νόμοσ 4186/2013 «Αναδιϊρθρωςη τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και 

λοιπϋσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α/193/17.9.2013) 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.110427/ΕΤΘΤ1020/01.11.2016 (ΥΕΚ Β΄3521) 

‘Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 

81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 (ΥΕΚ Β΄1822) υπουργικόσ απόφαςησ «Εθνικού 

κανόνεσ επιλεξιμότητασ δαπανών για τα προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-

2020-Ϊλεγχοι νομιμότητασ δημοςύων ςυμβϊςεων ςυγχρηματοδοτούμενων  

πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχϋσ Διαχεύριςησ και Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ-

Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των αποτελεςμϊτων αξιολόγηςησ πρϊξεων»’  

 Απόφαςη του Δ του ΙΕΠ με θϋμα: «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων ςτο 

Διευθυντό του Ι.Ε.Π.»  (Πρϊξη 46/24-11-2016, ΑΔΑ:7B2KOΞΛΔ-9NN)  

 Αποφϊςεισ του Δ του ΙΕΠ, με κανονιςτικό περιεχόμενο, που εκδύδονται κατ’ 

εφαρμογό τησ διϊταξησ τησ παραγρϊφου 24 του ϊρθρου 20 του ν. 

3966/2011. Οι αποφϊςεισ ιςχύουν ϋωσ την ϋκδοςη, κατ’ εφαρμογό των 

διατϊξεων του ϊρθρου 19 του ωσ ϊνω νόμου, του Κανονιςμού Εςωτερικόσ 

Οργϊνωςησ και Λειτουργύασ.  

  

 

 

7. Περιγραφό Βημϊτων 

Η διαδικαςύα πιςτοπούηςησ φυςικού αντικειμϋνου περιλαμβϊνει τα ακόλουθα 

βόματα: 

 Παρϊδοςη φυςικού αντικειμϋνου 

 Διενϋργεια πιςτοπούηςησ 
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 υνεδρύαςη Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ του Ϊργου/ Τποϋργου 

ό Επιτροπό Παραλαβόσ Παραδοτϋων και Πιςτοπούηςησ Υυςικού Αντικεύμενου 

 Ϊλεγχοσ ςυμμόρφωςησ 

 ύνταξη Πρωτοκόλλου Παραλαβόσ ό Απόρριψησ 

7.1. Παρϊδοςη Υυςικού Αντικειμϋνου 

Ο ανϊδοχοσ ό ο επικεφαλόσ ϋργου (ςτην περύπτωςη υλοπούηςησ του ϋργου με ύδια 

μϋςα) υποχρεούται να παραδύδει το φυςικό αντικεύμενο του ϋργου, τμηματικϊ ό 

ςτο ςύνολο του, ςύμφωνα με τουσ όρουσ, τισ προδιαγραφϋσ και τισ προθεςμύεσ 

παρϊδοςησ που ορύζει η ςύμβαςη ό η εγκριτικό απόφαςη υλοπούηςησ ϋργου με ύδια 

μϋςα, χωρύσ προηγούμενη ειδοπούηςη από την αρμόδια Επιτροπό Παρακολούθηςησ 

και Παραλαβόσ του Ϊργου/ Τποϋργου ό την Επιτροπό Παραλαβόσ Παραδοτϋων και 

Πιςτοπούηςησ Υυςικού Αντικειμϋνου.  

7.2. Διενϋργεια Πιςτοπούηςησ 

Η αρμόδια Επιτροπό Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ του Ϊργου/ Τποϋργου 

ό την Επιτροπό Παραλαβόσ Παραδοτϋων και Πιςτοπούηςησ Υυςικού 

Αντικειμϋνου ελϋγχει το υλοποιηθϋν φυςικό αντικεύμενο ωσ προσ την ποςότητα, 

την ποιότητα και τισ προθεςμύεσ παρϊδοςησ, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτη 

ςχετικό ςύμβαςη ό την εγκριτικό απόφαςη υλοπούηςησ του ϋργου με ύδια μϋςα. 

Ανϊλογα με τη φύςη του ϋργου και τα ςχετικϊ παραδοτϋα και εφόςον δεν ορύζεται 

διαφορετικϊ από τη ςύμβαςη ό την εγκριτικό απόφαςη υλοπούηςησ του ϋργου με 

ύδια μϋςα, η πιςτοπούηςη του φυςικού αντικειμϋνου μπορεύ να λϊβει μύα από τισ 

παρακϊτω μορφϋσ ό να αποτελϋςει ςυνδυαςμό τουσ: 

 Διοικητικό πιςτοπούηςη (επαλόθευςη): Η διοικητικό πιςτοπούηςη ςυνύςταται 

ςτην εξϋταςη όλων των αποδεικτικών ςτοιχεύων τεκμηρύωςησ τησ υλοπούηςησ 

του φυςικού αντικειμϋνου που υποβϊλλονται από τον ανϊδοχο ό τον 

επικεφαλόσ του ϋργου ςτην περύπτωςη εγκριτικόσ απόφαςησ υλοπούηςησ του 

ϋργου με ύδια μϋςα, ςτο πλαύςιο των υποχρεώςεων τουσ και ςύμφωνα με τα 

οριζόμενα ςτη ςχετικό ςύμβαςη ό εγκριτικό απόφαςη. Η διοικητικό 

πιςτοπούηςη εφαρμόζεται κυρύωσ ςτισ περιπτώςεισ ϋργων, το φυςικό 

αντικεύμενο των οπούων μπορεύ να πιςτοποιηθεύ ςτη βϊςη εγγρϊφων και 

αποδεικτικών ςτοιχεύων, χωρύσ να απαιτεύται επιτόπου επύςκεψη τησ 

Επιτροπόσ. 

 Επιτόπια επαλόθευςη: Εφόςον η φύςη του ϋργου ό η ςχετικό ςύμβαςη ό η  

εγκριτικό απόφαςη υλοπούηςησ του ϋργου με ύδια μϋςα το επιβϊλουν ό εφόςον 
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κρύνεται ςκόπιμο από τα μϋλη τησ αρμόδιασ Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ 

και Παραλαβόσ του Ϊργου/ Τποϋργου ό την Επιτροπό Παραλαβόσ 

Παραδοτϋων και Πιςτοπούηςησ Υυςικού Αντικειμϋνου, η πιςτοπούηςη του 

φυςικού αντικειμϋνου πραγματοποιεύται ςτο πλαύςιο αυτοψύασ ςτουσ χώρουσ 

υλοπούηςησ του ϋργου. ε αυτό την περύπτωςη, η Επιτροπό Παρακολούθηςησ 

και Παραλαβόσ του Ϊργου/ Τποϋργου ό την Επιτροπό Παραλαβόσ Παραδοτϋων 

και Πιςτοπούηςησ Υυςικού Αντικειμϋνου,  προγραμματύζει επύςκεψη ςτο ϋργο, 

ςύμφωνα με τισ οριζόμενεσ ςτη ςύμβαςη ό την εγκριτικό απόφαςη υλοπούηςησ 

του ϋργου με ύδια μϋςα προθεςμύεσ παρϊδοςησ του φυςικού αντικειμϋνου ό και 

με βϊςη τα ςτοιχεύα προόδου του ϋργου (βλ. Δ4-02 "Ϊλεγχοσ προόδου ϋργου – 

Παρακολούθηςη χρονοδιαγρϊμματοσ"). Η επύςκεψη πραγματοποιεύται μετϊ τη 

γνωςτοπούηςη από τον ανϊδοχο ό τον επικεφαλόσ του ϋργου (υλοπούηςη ϋργου 

με ύδια μϋςα) για την ολοκλόρωςη μϋρουσ ό του ςυνόλου του ϋργου. το πλαύςιο 

τησ αυτοψύασ, η Επιτροπό Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ του Ϊργου/ 

Τποϋργου ό την Επιτροπό Παραλαβόσ Παραδοτϋων και Πιςτοπούηςησ 

Υυςικού Αντικειμϋνου, διαπιςτώνει το βαθμό προόδου του ϋργου και τη 

ςυμφωνύα τησ πραγματικόσ υλοπούηςησ με τα αντύςτοιχα δηλωθϋντα ςτοιχεύα 

προόδου του ϋργου, τη νομιμότητα και κανονικότητα τησ εκτϋλεςησ του ϋργου, 

καθώσ και την τόρηςη όλων των λοιπών υποχρεώςεων του αναδόχου ό του 

επικεφαλόσ του ϋργου ςε ςχϋςη με το υλοποιούμενο ϋργο. Επύςησ λαμβϊνει 

εικόνα για τυχόν προβλόματα που προκύπτουν κατϊ την υλοπούηςη του ϋργου, 

προκειμϋνου να προτεύνει εφικτϋσ και αποτελεςματικϋσ λύςεισ, ςτο πλαύςιο τησ 

διαδικαςύασ Δ4-03: "Διαχεύριςη προβλημϊτων και αλλαγών".  

7.3. υνεδρύαςη Επιτροπόσ/ Οργϊνου Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ 

Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ διοικητικόσ ό επιτόπιασ εξϋταςησ του φυςικού 

αντικειμϋνου, η Επιτροπό Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ του Ϊργου / 

Τποϋργου ό την Επιτροπό Παραλαβόσ Παραδοτϋων και Πιςτοπούηςησ 

Υυςικού Αντικειμϋνου,  ςυνεδριϊζει προκειμϋνου να αξιολογόςει τα ςχετικϊ 

ευρόματα. ε περύπτωςη που διαπιςτωθούν ελλεύψεισ, η Επιτροπό μπορεύ να 

προτεύνει διορθωτικϋσ ό βελτιωτικϋσ ενϋργειεσ εντόσ των χρονικών ορύων και 

ςύμφωνα με τισ διαδικαςύεσ που ορύζονται ςτη ςύμβαςη ό την εγκριτικό απόφαςη 

υλοπούηςη του ϋργου με ύδια μϋςα. ε αυτό την περύπτωςη, η Επιτροπό 

Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ του Ϊργου/ Τποϋργου ό την Επιτροπό 

Παραλαβόσ Παραδοτϋων και Πιςτοπούηςησ Υυςικού Αντικειμϋνου,  ςυντϊςςει και 

αποςτϋλλει ςτον ανϊδοχο ό ςτον επικεφαλόσ του ϋργου (ςτην περύπτωςη των 

ιδύων μϋςων) ςχετικό επιςτολό, όπου περιγρϊφονται με ςαφόνεια οι ςυςτϊςεισ 
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τησ. τισ περιπτώςεισ ςημαντικών αποκλύςεων ό παραλεύψεων που μπορούν να 

θϋςουν ςε κύνδυνο την ομαλό και αποδοτικό υλοπούηςη του ϋργου, ακολουθεύται η 

διαδικαςύα Δ4-03: "Διαχεύριςη προβλημϊτων και αλλαγών". 

Σο ςύνολο των προαναφερόμενων ςτοιχεύων, τα οπούα εξετϊζονται κατϊ τη 

ςυνεδρύαςη τησ Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ του Ϊργου / 

Τποϋργου ό την Επιτροπό Παραλαβόσ Παραδοτϋων και Πιςτοπούηςησ 

Υυςικού Αντικειμϋνου, καταγρϊφονται ςε πρακτικϊ, τα οπούα ςυνυπογρϊφονται 

από τα μϋλη τησ Επιτροπόσ. 

7.4. Ϊλεγχοσ υμμόρφωςησ 

Σα μϋλη τησ Επιτροπόσ εύναι υπεύθυνα για την παρακολούθηςη και τον ϋλεγχο 

ςυμμόρφωςησ του αναδόχου ό του επικεφαλόσ του ϋργου (ςτην περύπτωςη των 

ιδύων μϋςων) με τισ ςυςτϊςεισ τησ. Ο βαθμόσ ςυμμόρφωςησ με τισ ςυςτϊςεισ 

ελϋγχεται τόςο ωσ προσ την ποιότητα όςο και ωσ προσ το χρόνο, όπωσ αυτϊ 

ορύζονται ςτη ςχετικό επιςτολό τησ Επιτροπόσ. 

7.5. ύνταξη Πρωτοκόλλου Παραλαβόσ Ϋ Απόρριψησ 

Η διαδικαςύα πιςτοπούηςησ, τμόματοσ ό του ςυνόλου, του φυςικού αντικειμϋνου 

του ϋργου ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη Πρωτοκόλλου από την αρμόδια Επιτροπό 

Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ του Ϊργου / Τποϋργου ό την Επιτροπό 

Παραλαβόσ Παραδοτϋων και Πιςτοπούηςησ Υυςικού Αντικειμϋνου. 

Ανϊλογα με τα ευρόματα τησ Επιτροπόσ, το Πρωτόκολλο μπορεύ να εύναι: 

1. Πρωτόκολλο Παραλαβόσ. υντϊςςεται ςτισ περιπτώςεισ που η Επιτροπό 

Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ του Ϊργου/ Τποϋργου ό την Επιτροπό 

Παραλαβόσ Παραδοτϋων και Πιςτοπούηςησ Υυςικού Αντικειμϋνου, δεν 

διαπιςτώςει ςοβαρϋσ ελλεύψεισ ό αποκλύςεισ από τισ οριζόμενεσ, ςτη ςύμβαςη ό 

την εγκριτικό απόφαςη υλοπούηςησ ϋργου με ύδια μϋςα, προδιαγραφϋσ και 

κοινοποιεύται ςτο Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και 

υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων και ςτο  Γραφεύο Οικονομικόσ 

Παρακολούθηςησ υγχρηματοδοτούμενων Ϊργων. 

2. Πρωτόκολλο Απόρριψησ. υντϊςςεται ςτισ περιπτώςεισ ςοβαρών αποκλύςεων 

από τα οριζόμενα, ςτη ςύμβαςη ό την εγκριτικό απόφαςη υλοπούηςησ ϋργου με 

ύδια μϋςα, τεχνικϊ, λειτουργικϊ και λοιπϊ χαρακτηριςτικϊ του φυςικού 

αντικειμϋνου του ϋργου και περιλαμβϊνει επαρκό τεκμηρύωςη τησ απόρριψησ. 

Κοινοποιεύται ςτο Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και 

υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων και ςτο Γραφεύο Οικονομικόσ 

Παρακολούθηςησ υγχρηματοδοτούμενων Ϊργων για την ανϊληψη των εκ 
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μϋρουσ τουσ ενεργειών, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο θεςμικό πλαύςιο και 

τουσ ςυμβατικούσ όρουσ ό τουσ όρουσ που περιλαμβϊνονται ςτην εγκριτικό 

απόφαςη υλοπούηςησ του ϋργου με ύδια μϋςα. Ο Τπεύθυνοσ Πρϊξησ 

ενεργοποιεύ τη διαδικαςύα Δ4-03: "Διαχεύριςη προβλημϊτων και αλλαγών". 

Σο Πρωτόκολλο (παραλαβόσ ό απόρριψησ) εγκρύνεται από το Διοικητικό 

υμβούλιο του Ι.Ε.Π., μετϊ από ςχετικό ειςόγηςη του Γραφεύου 

Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων.  
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8. Αρμόδιοι – Εμπλεκόμενοι 

 Επιτροπό Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ του Ϊργου/ Τποϋργου ό την 

Επιτροπό Παραλαβόσ Παραδοτϋων και Πιςτοπούηςησ Υυςικού 

Αντικειμϋνου  

- Διενϋργεια πιςτοπούηςησ (διοικητικό ό/και επιτόπια επαλόθευςη)  

υλοποιηθϋντοσ φυςικού αντικειμϋνου ϋργου 

- Διατύπωςη ςυςτϊςεων - Έλεγχοσ ςυμμόρφωςησ  

- Έκδοςη Πρωτοκόλλου Παραλαβόσ ό Απόρριψησ Έργου – Ενημϋρωςη του  

Υπεύθυνου Πρϊξησ. 

 Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π. 

 Έγκριςη Πρωτοκόλλου Παραλαβόσ ό Απόρριψησ ϋργου 

 
 

9. Φρηςιμοποιούμενα Ϊντυπα 

  
 

10. Πληροφοριακϊ υςτόματα 
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11. Αρχεύα 

Υϊκελοσ Έργου  

Δ4-04: Πιςτοπούηςη 
Υυςικού Αντικειμϋνου 

 Δ4-04-01: Παραδοτϋο φυςικό αντικεύμενο 

(ανϊλογα με τη φύςη του ϋργου) και ϋγγραφα 

παρϊδοςόσ του 

 Δ4-04-02: Πρακτικϊ υνεδριϊςεων 

Επιτροπών/ Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ 

ϋργων/ Τποϋργων ό Επιτροπόσ Παραλαβόσ 

Παραδοτϋων και Πιςτοπούηςησ Υυςικού 

Αντικειμϋνου 

 Δ4-04-03: Ϊγγραφα ςυςτϊςεων προσ τον 

ανϊδοχο ό τον επικεφαλόσ του ϋργου 

(υλοπούηςη ϋργου με ύδια μϋςα) 

 Δ4-04-04: Πρωτόκολλα Παραλαβόσ (ό 

Απόρριψησ) ϋργων 

 Δ4-04-05: Ϊγκριςη Πρωτοκόλλων Παραλαβόσ 
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Δ4-05 ΕΛΕΓΦΟ ΣΗΡΗΗ ΛΟΙΠΨΝ 

ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 
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1. κοπόσ 

κοπόσ τησ παρούςασ διαδικαςύασ εύναι η εξϋταςη και επιβεβαύωςη τησ 

ςυμμόρφωςησ του αναδόχου με το ςύνολο των ςυμβατικών του υποχρεώςεων και 

ο εντοπιςμόσ τυχόν παραλεύψεων/ αποκλύςεων από αυτϋσ. 

 

2. Πεδύο Εφαρμογόσ 

Εφαρμόζεται για το ςύνολο των ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων που εκτελεύ το 

Ι.Ε.Π., μϋςω ςύμβαςησ ανϊθεςησ ςε εξωτερικό ανϊδοχο. 

 

3. χετικϋσ Διαδικαςύεσ  

Δ4-04: Πιςτοπούηςη φυςικού 

αντικειμϋνου 

Πραγματοποιεύται παρϊλληλα και 

τροφοδοτεύται με τα αποτελϋςματα 

τησ Δ4-05. 

4. Δεδομϋνα 

 ύμβαςη ανϊθεςησ ϋργου 

5. Αποτελϋςματα 

 Πρωτόκολλο παραλαβόσ ϋργου 

 χετικϊ Κεύμενα 

 Ν. 3966/2011  (ΥΕΚ Α/118/24.5.2011)  «Θεςμικό πλαύςιο των Πρότυπων 

Πειραματικών χολεύων, Ίδρυςη Ινςτιτούτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ, 

Οργϊνωςη του Ινςτιτούτου Σεχνολογύασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων 

‘ΔΙΟΥΑΝΣΟ’ και λοιπϋσ διατϊξεισ» όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει  

 Νόμοσ 4186/2013 «Αναδιϊρθρωςη τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και 

λοιπϋσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α/193/17.9.2013) 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.110427/ΕΤΘΤ1020/01.11.2016 (ΥΕΚ Β΄3521) 

‘Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 

81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 (ΥΕΚ Β΄1822) υπουργικόσ απόφαςησ «Εθνικού 

κανόνεσ επιλεξιμότητασ δαπανών για τα προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-

2020-Ϊλεγχοι νομιμότητασ δημοςύων ςυμβϊςεων ςυγχρηματοδοτούμενων  
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πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχϋσ Διαχεύριςησ και Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ-

Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των αποτελεςμϊτων αξιολόγηςησ πρϊξεων»’  

 Απόφαςη του Δ του ΙΕΠ με θϋμα: «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων ςτο 

Διευθυντό του Ι.Ε.Π.» (Πρϊξη 46/24-11-2016, ΑΔΑ:7B2KOΞΛΔ-9NN)  

 Αποφϊςεισ του Δ του ΙΕΠ, με κανονιςτικό περιεχόμενο, που εκδύδονται κατ’ 

εφαρμογό τησ διϊταξησ τησ παραγρϊφου 24 του ϊρθρου 20 του ν. 

3966/2011. Οι αποφϊςεισ ιςχύουν ϋωσ την ϋκδοςη, κατ’ εφαρμογό των 

διατϊξεων του ϊρθρου 19 του ωσ ϊνω νόμου, του Κανονιςμού Εςωτερικόσ 

Οργϊνωςησ και Λειτουργύασ.  

  

 

 

 

7. Περιγραφό Βημϊτων 

Η διαδικαςύα ελϋγχου τόρηςησ λοιπών υποχρεώςεων αναδόχου περιλαμβϊνει τα 

ακόλουθα βόματα: 

 Καταγραφό λοιπών υποχρεώςεων αναδόχου 

 Ϊλεγχοσ τόρηςησ υποχρεώςεων αναδόχου 

 Ϊλεγχοσ ςυμμόρφωςησ αναδόχου – Ενςωμϊτωςη των αποτελεςμϊτων ςτο 

Πρωτόκολλο Παραλαβόσ ό Απόρριψησ 

7.1. Καταγραφό Λοιπών Τποχρεώςεων Αναδόχου 

Με ευθύνη τησ Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ Ϊργου 

καταρτύζεται πλόρησ κατϊλογοσ ςτον οπούο καταγρϊφονται οι λοιπϋσ υποχρεώςεισ 

του αναδόχου που απορρϋουν από το ιςχύον θεςμικό πλαύςιο, τη ςύμβαςη και το 

διαχειριςτικό πλαύςιο του Προγρϊμματοσ. Η Επιτροπό Παρακολούθηςησ και 

Παραλαβόσ Ϊργου μεριμνϊ για τη ςυςτηματικό ενημϋρωςη του καταλόγου με 

όλεσ τισ μεταβολϋσ ό επιπλϋον απαιτόςεισ που ενδϋχεται να προκύψουν κατϊ την 

υλοπούηςη του ϋργου και οι οπούεσ ϋχουν αποτυπωθεύ ςε ςχετικό τροποπούηςη τησ 

ςύμβαςησ.  
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7.2. Ϊλεγχοσ Σόρηςησ Τποχρεώςεων Αναδόχου 

Ο ϋλεγχοσ τόρηςησ των λοιπών υποχρεώςεων του αναδόχου πραγματοποιεύται, με 

τη βοόθεια του ςχετικού καταλόγου, ςτο πλαύςιο τησ πιςτοπούηςησ και παραλαβόσ 

του ϋργου από την αρμόδια Επιτροπό Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ του 

Ϊργου και ςύμφωνα με τη διαδικαςύα Δ4-04: "Πιςτοπούηςη φυςικού 

αντικειμϋνου". ε περύπτωςη που κατϊ τη διαδικαςύα πιςτοπούηςησ του φυςικού 

αντικειμϋνου διαπιςτωθεύ πλημμελόσ ό μη τόρηςη των λοιπών υποχρεώςεων του 

Αναδόχου (π.χ. μη τόρηςη των κανόνων δημοςιότητασ), γύνεται ϋγγραφη ςύςταςη 

για ςυμμόρφωςη εντόσ ςυγκεκριμϋνησ προθεςμύασ.  

7.3. Ϊλεγχοσ υμμόρφωςησ Αναδόχου – Ενςωμϊτωςη των Αποτελεςμϊτων 

ςτο Πρωτόκολλο Παραλαβόσ Ϋ Απόρριψησ 

Σα μϋλη τησ Επιτροπόσ εύναι υπεύθυνα για την παρακολούθηςη και τον ϋλεγχο 

ςυμμόρφωςησ του αναδόχου με τισ ςυςτϊςεισ τησ, όςον αφορϊ τη μη τόρηςη 

οποιαςδόποτε υποχρϋωςόσ του ςυνδϋεται ϊμεςα ό ϋμμεςα με το ϋργο. Ο βαθμόσ 

ςυμμόρφωςησ με τισ ςυςτϊςεισ ελϋγχεται τόςο ωσ προσ την ποιότητα όςο και ωσ 

προσ το χρόνο, όπωσ αυτϊ ορύζονται ςτη ςχετικό επιςτολό τησ Επιτροπόσ, τα δε 

αποτελϋςματα του ελϋγχου εξετϊζονται ςτο πλαύςιο των ςυνεδριϊςεων τησ 

Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ του Ϊργου και αποτελούν ειςροό 

Ειδικϊ, οι λοιπϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου μπορεύ να αφορούν τα ακόλουθα: 

 Αποδοχό επιτόπιων επαληθεύςεων από τα αρμόδια όργανα του Ι.Ε.Π. και 

παροχό όλων των αιτούμενων ςτοιχεύων και δικαιολογητικών ςτο πλαύςιο 

τησ διαδικαςύασ παρακολούθηςησ, πιςτοπούηςησ και παραλαβόσ του ϋργου 

 Σόρηςη κανόνων δημοςιότητασ. Οι ενϋργειεσ δημοςιότητασ δεν αποτελούν 

απαραύτητα τμόμα του φυςικού αντικειμϋνου του ϋργου του αναδόχου, 

ςυνιςτούν ωςτόςο υποχρϋωςη του αναδόχου καθ’ όλη τη διϊρκεια ζωόσ 

του ϋργου 

 Σόρηςη λοιπών υποχρεώςεων που ςυνδϋονται ϋμμεςα με το φυςικό 

αντικεύμενο, εφόςον προβλϋπονται ςτη ςύμβαςη (όπωσ, εγγύηςη καλόσ 

λειτουργύασ, αποκατϊςταςη κρυμμϋνων ελαττωμϊτων κλπ.) 

 Τλοπούηςη ϋργου ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ τησ καλόσ πύςτησ και των 

ςυναλλακτικών ηθών.  
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για τη ςύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβόσ ό απόρριψησ ςτο πλαύςιο τησ 

διαδικαςύασ Δ4-04: "Πιςτοπούηςη φυςικού αντικειμϋνου". 
 

8. Αρμόδιοι – Εμπλεκόμενοι 

 Επιτροπό Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ Ϊργου 

- Δημιουργύα και ενημϋρωςη καταλόγου λοιπών υποχρεώςεων αναδόχου  

- Διενϋργεια πιςτοπούηςησ – Έλεγχοσ τόρηςησ λοιπών υποχρεώςεων αναδόχου  

- Διατύπωςη ςυςτϊςεων - Έλεγχοσ ςυμμόρφωςησ (εφόςον προκύπτει ανϊγκη) 

- Ενςωμϊτωςη αποτελεςμϊτων ελϋγχου τόρηςησ υποχρεώςεων αναδόχου ςτο 

πρωτόκολλο παραλαβόσ ό απόρριψησ. 

 Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π.  

 Έγκριςη Πρωτοκόλλου Παραλαβόσ ϋργου  

9. Φρηςιμοποιούμενα Ϊντυπα 

 

  
 

10. Πληροφοριακϊ υςτόματα 

 Πληροφοριακό ύςτημα Παρακολούθηςησ Ϊργων 

 Ενιαύο Λογιςτικό χϋδιο  

11. Αρχεύα 

Υϊκελοσ Έργου  

Δ4-05: Ϊλεγχοσ Σόρηςησ 
Λοιπών Τποχρεώςεων 
Αναδόχου 

 Δ4-05-01: Κατϊλογοσ λοιπών υποχρεώςεων 

αναδόχου (ενημερωμϋνοσ) 

 Δ4-05-02: υμπληρωμϋνοι κατϊλογοι λοιπών 

υποχρεώςεων αναδόχου (ανϊ πιςτοπούηςη)  

 Δ4-05-03: Ϊγγραφα ςυςτϊςεων προσ τον 

ανϊδοχο 
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Δ4-06 ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΨΗ 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ 
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1. κοπόσ 

κοπόσ τησ διαδικαςύασ εύναι η διαςφϊλιςη τησ επικοινωνύασ με τη Διαχειριςτικό 

Αρχό και τησ ενημϋρωςησ τησ κατϊ τη διϊρκεια όλων των ςταδύων υλοπούηςησ των 

ϋργων, μϋςω τησ διαβύβαςησ των απαιτούμενων και ορθϊ ςυμπληρωμϋνων 

εγγρϊφων και αναφορών. 

 

2. Πεδύο Εφαρμογόσ 

Εφαρμόζεται για το ςύνολο των ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων που εκτελεύ το 

Ι.Ε.Π. 

 

3. χετικϋσ Διαδικαςύεσ  

Δ4-02: Ϊλεγχοσ προόδου ϋργου – 

παρακολούθηςη χρονοδιαγρϊμματοσ 

Προηγεύται και τροφοδοτεύ με τα 

αποτελϋςματϊ τησ τη Δ4-06. 
 

4. Δεδομϋνα 

 Απόφαςη Ϊνταξησ Πρϊξησ 

 Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ 

 Σεχνικό Δελτύο Τποϋργου 

 τοιχεύα προόδου του ϋργου 

 Αλληλογραφύα με Διαχειριςτικό Αρχό για υποβολό ϋκτακτων αναφορών 

 

5. Αποτελϋςματα 

 Σακτικϋσ ό ϋκτακτεσ αναφορϋσ προσ τη Διαχειριςτικό Αρχό – Δελτύα 

Παρακολούθηςησ Προόδου Πρϊξησ και Τποϋργου – Δελτύα Δόλωςησ Δαπανών 

Τποϋργου 

 

7. χετικϊ Κεύμενα 

 Ν. 3966/2011  (ΥΕΚ Α/118/24.5.2011)  «Θεςμικό πλαύςιο των Πρότυπων 

Πειραματικών χολεύων, Ίδρυςη Ινςτιτούτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ, 

Οργϊνωςη του Ινςτιτούτου Σεχνολογύασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων 

‘ΔΙΟΥΑΝΣΟ’ και λοιπϋσ διατϊξεισ» όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει  
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 Νόμοσ 4186/2013 «Αναδιϊρθρωςη τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και 

λοιπϋσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α/193/17.9.2013) 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.110427/ΕΤΘΤ1020/01.11.2016 (ΥΕΚ Β΄3521) 

‘Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 

81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 (ΥΕΚ Β΄1822) υπουργικόσ απόφαςησ «Εθνικού 

κανόνεσ επιλεξιμότητασ δαπανών για τα προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-

2020-Ϊλεγχοι νομιμότητασ δημοςύων ςυμβϊςεων ςυγχρηματοδοτούμενων  

πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχϋσ Διαχεύριςησ και Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ-

Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των αποτελεςμϊτων αξιολόγηςησ πρϊξεων»’  

 Απόφαςη του Δ του ΙΕΠ με θϋμα: «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων ςτο 

Διευθυντό του Ι.Ε.Π.» (Πρϊξη 46/24-11-2016, ΑΔΑ:7B2KOΞΛΔ-9NN)  

 Αποφϊςεισ του Δ του ΙΕΠ, με κανονιςτικό περιεχόμενο, που εκδύδονται κατ’ 

εφαρμογό τησ διϊταξησ τησ παραγρϊφου 24 του ϊρθρου 20 του ν. 

3966/2011. Οι αποφϊςεισ ιςχύουν ϋωσ την ϋκδοςη, κατ’ εφαρμογό των 

διατϊξεων του ϊρθρου 19 του ωσ ϊνω νόμου, του Κανονιςμού Εςωτερικόσ 

Οργϊνωςησ και Λειτουργύασ.  

 

 

 

 

7. Περιγραφό Βημϊτων 

Η διαδικαςύα επικοινωνύασ και ενημϋρωςησ Διαχειριςτικόσ περιλαμβϊνει τα 

ακόλουθα βόματα: 

 Διαχεύριςη επικοινωνύασ με τη Διαχειριςτικό Αρχό  

 ύνταξη και υποβολό δελτύων και αναφορών ϋργου 

 Κϊλυψη ϋκτακτων αναγκών ενημϋρωςησ και επικοινωνύασ. 

7.1. Διαχεύριςη Επικοινωνύασ με τη Διαχειριςτικό Αρχό  

Σο Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμϊτων  δύνει ςαφεύσ οδηγύεσ για τον τρόπο διαχεύριςησ τησ επικοινωνύασ 

του Ι.Ε.Π. με τη Διαχειριςτικό Αρχό, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ςχετικϋσ υποχρεώςεισ 

που απορρϋουν από την Απόφαςη Ϊνταξησ τησ πρϊξησ  και το ύςτημα Διαχεύριςησ 

του Προγραμμϊτων του ΕΠΑ. Οι οδηγύεσ αφορούν ειδικότερα ςτα ακόλουθα: 
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 Διαχεύριςη ειςερχόμενησ αλληλογραφύασ ϋργου. Με ευθύνη του Προώςτϊμενου 

του Γραφεύου Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμϊτων καθορύζονται και κατανϋμονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητεσ 

των επιμϋρουσ ςτελεχών. 

Ειδικϊ οι αρμοδιότητεσ αφορούν: 
- την παραλαβό των ειςερχομϋνων εγγρϊφων 
- το χαρακτηριςμό και ςτην παρϊδοςη/κοινοπούηςό τουσ ςτουσ λοιπούσ 

αποδϋκτεσ, και  
- την αρχειοθϋτηςη των εγγρϊφων ςτο αντύςτοιχο τμόμα του Υακϋλου 

Ϊργου 
 Διαχεύριςη εξερχόμενησ αλληλογραφύασ ϋργου. Με ευθύνη του Προώςτϊμενου 

Γραφεύου Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμϊτων καθορύζονται οι ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ περιεχομϋνου και 

μορφοπούηςησ των απευθυνόμενων ςτη Διαχειριςτικό Αρχό εγγρϊφων 

(πρότυπο επιςτολόσ) και κατανϋμονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητεσ των 

επιμϋρουσ ςτελεχών. 

Ειδικϊ, οι απαιτόςεισ αφορούν: 
- ςτη ςύνταξη του εγγρϊφου  
- ςτον προςδιοριςμό του/ων αποδϋκτη/ών 
- ςτον χαρακτηριςμό του (π.χ. «επεύγον», «προσ ενημϋρωςη» κλπ.) 
- ςτην πρωτοκόλληςό του 
- ςτην παρϊδοςη και κοινοπούηςό του ςτουσ εμπλεκόμενουσ 
- ςτην αρχειοθϋτηςό του ςτο αντύςτοιχο τμόμα του Υακϋλου Ϊργου. 

 Διαχεύριςη ηλεκτρονικόσ αλληλογραφύασ ϋργου. Με ευθύνη του Προώςτϊμενου 

του Γραφεύου Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμϊτων καθορύζονται οι ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ διαχεύριςησ τησ 

ηλεκτρονικόσ αλληλογραφύασ του ϋργου, προκειμϋνου να εξαςφαλύζεται η 

ϊμεςη πρόςβαςη και ανϊκτηςη των ηλεκτρονικών εγγρϊφων καθ’ όλη τη 

διϊρκεια ζωόσ του ϋργου.  

Ειδικϊ, καθορύζονται: 
- ο τρόποσ ςύνταξησ των ηλεκτρονικών εγγρϊφων (περιεχόμενο, 

μορφοπούηςη, υπογραφό) 
- ο τρόποσ πρωτοκόλληςησ και αρχειοθϋτηςησ των ηλεκτρονικών 

(ειςερχόμενων & εξερχόμενων) εγγρϊφων ςτον ηλεκτρονικό φϊκελο ϋργου. 

7.2. ύνταξη και Τποβολό δελτύων και Αναφορών Ϊργου 

Η ενημϋρωςη τησ Διαχειριςτικόσ Αρχόσ για την πρόοδο υλοπούηςησ του ϋργου 

πραγματοποιεύται μϋςω των τυποποιημϋνων Δελτύων Παρακολούθηςησ Προόδου 

τησ Πρϊξησ και των Δελτύων Δόλωςησ Δαπανών Τποϋργου που υποβϊλλονται από 
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το Ι.Ε.Π., ςύμφωνα με ςυγκεκριμϋνο χρονοδιϊγραμμα που προκύπτει από την 

Απόφαςη Ϊνταξησ Πρϊξησ και ενςωματώνεται ςτο χϋδιο Τλοπούηςησ και 

Διαχεύριςησ του Ϊργου.  

Ο Τπεύθυνοσ Πρϊξησ μεριμνϊ για την ορθό ςυμπλόρωςη και την ϋγκαιρη υποβολό 

των δελτύων και αναφορών του Ϊργου ωσ ακολούθωσ: 

 ύνταξη δελτύου/αναφορϊσ: Σα επιφορτιςμϋνα με το ϋργο υποςτόριξησ τησ 

ςυμπλόρωςησ του εκϊςτοτε δελτύου/αναφορϊσ ςτελϋχη, όπωσ ϋχουν 

προςδιοριςθεύ ςτο χϋδιο Διαχεύριςησ του Ϊργου, ςυμπληρώνουν τα 

δελτύα/αναφορϋσ, ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ του Τπεύθυνου Πρϊξησ και εντόσ 

των προβλεπόμενων χρονικών ορύων. 

Η ςυμπλόρωςη του εντύπου Δ4-06-Ε-01: "Δελτύο Παρακολούθηςησ Προόδου 

Πρϊξησ/ Τποϋργου", υποςτηρύζεται από τα ςτοιχεύα που ςυλλϋγονται κατϊ τη 

Διαδικαςύα Δ4-02: "Ϊλεγχοσ προόδου ϋργου – παρακολούθηςη 

χρονοδιαγρϊμματοσ", ςυμπεριλαμβανομϋνων αυτών του Πληροφοριακού 

υςτόματοσ Εςωτερικόσ Παρακολούθηςησ Ϊργου, τα ςτοιχεύα του οπούου 

αποτελούν, ειςροό για τη ςυμπλόρωςη των Δελτύων. 

Αντύςτοιχη διαδικαςύα ακολουθεύται και για το ϋντυπο Δ4-06-Ε-02: "Δελτύο 

Δόλωςησ Δαπανών Τποϋργου", τα ςτοιχεύα για τη ςυμπλόρωςη 

προετοιμϊζονται και υποβϊλλονται από το Γραφεύο Οικονομικόσ 

Παρακολούθηςησ υγχρηματοδοτούμενων Ϊργων. Κατϊ τον ύδιο τρόπο, 

διαβιβϊζονται και τα αντύγραφα παραςτατικών δαπανών ό λογιςτικών 

καταςτϊςεων, ό εντύπων κύνηςησ τραπεζικών λογαριαςμών – extrait, κλπ, που  

θα πρϋπει να ςυνοδεύουν υποχρεωτικϊ τα Δελτύα Δόλωςησ Δαπανών Τποϋργου.  

 Ϊλεγχοσ δελτύου/αναφορϊσ: Ο Τπεύθυνοσ Πρϊξησ εξετϊζει τα ςυμπληρωμϋνα  

δελτύα/αναφορϋσ ωσ προσ την ορθότητα και πληρότητα του περιεχομϋνου και 

προβαύνει ςε διορθώςεισ – βελτιώςεισ, όπου απαιτούνται. 

 Τποβολό δελτύου/αναφορϊσ: Ο Τπεύθυνοσ Πρϊξησ, ο οπούοσ ϋχει την τελικό 

ευθύνη ςύνταξησ και υπογραφόσ του δελτύου/αναφορϊσ, μεριμνϊ για την 

ϋγκαιρη υποβολό του εκϊςτοτε δελτύου/ αναφορϊσ, ςε ϋντυπη ό και 

ηλεκτρονικό μορφό, προσ τη Διαχειριςτικό Αρχό.  

7.3.  Κϊλυψη Εκτϊκτων Αναγκών Ενημϋρωςησ και Επικοινωνύασ 

Η Διαχειριςτικό Αρχό μπορεύ να αιτεύται ενημϋρωςησ, με τη μορφό ϋκτακτων 

αναφορών ό και απλόσ προφορικόσ ενημϋρωςησ, ςχετικϊ με την πρόοδο 

υλοπούηςησ του ϋργου και τυχόν προβλόματα ό αποκλύςεισ που προκύπτουν κατϊ 

την υλοπούηςό του, ςε όλη τη διϊρκεια ζωόσ του ϋργου. Ο Τπεύθυνοσ Πρϊξησ και 
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τα εμπλεκόμενα ςτελϋχη, ανϊλογα με το ρόλο και την αρμοδιότητα του καθενόσ, 

ανταποκρύνονται ϋγκαιρα ςε οποιαδόποτε πρόςθετη ό ϋκτακτη ανϊγκη 

ενημϋρωςησ με την παροχό ορθών και επύκαιρων ςτοιχεύων προόδου του ϋργου, 

ςύμφωνα με τισ εκϊςτοτε ανϊγκεσ ενημϋρωςησ (π.χ. επύτευξη δεικτών, πρόοδοσ 

φυςικού/ οικονομικού αντικειμϋνου, διαχεύριςη ςυγκεκριμϋνων προβλημϊτων 

κλπ.). 

Αντύςτοιχη διαθεςιμότητα, με το ςυντονιςμό του Τπευθύνου Πρϊξησ, επιδεικνύει 

τόςο το Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμϊτων όςο και τα Γραφεύα του Σμόματοσ Οικονομικόσ Τποςτόριξησ,  

ςτο πλαύςιο των επιτόπιων επαληθεύςεων του ϋργου εκ μϋρουσ τησ Διαχειριςτικόσ 

Αρχόσ. 

8. Αρμόδιοι – Εμπλεκόμενοι 

 Τπεύθυνοσ Πρϊξησ 

i. Σύνταξη οδηγιών διαχεύριςησ επικοινωνύασ με τη Διαχειριςτικό Αρχό  

ii. Σύνταξη και υποβολό δελτύων / αναφορών προσ τη Διαχειριςτικό Αρχό  

iii. Συμμετοχό ςτην επικοινωνύα  του Ι.Ε.Π. με τη Διαχειριςτικό Αρχό 

 Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμϊτων  

i. Υποςτόριξη του Υπεύθυνου Πρϊξησ ςτη ςυμπλόρωςη των δελτύων / αναφορών 

προσ τη Διαχειριςτικό Αρχό 

ii. Συντονιςμόσ και  διαχεύριςη τησ ειςερχόμενησ και εξερχόμενησ αλληλογραφύασ 

του Ι.Ε.Π. με τη Διαχειριςτικό Αρχό  

iii. Συντονιςμόσ τησ  επικοινωνύασ του Ι.Ε.Π. με τη Διαχειριςτικό Αρχό και ςτην, 

κατϊ περύπτωςη, ενημϋρωςό του. 

 Τπεύθυνοσ Πρϊξησ 

- Παροχό προσ το Γραφεύο Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμϊτων των απαιτούμενων ςτοιχεύων και εγγρϊφων για την τακτικό και 

ϋκτακτη ενημϋρωςη τησ Διαχειριςτικόσ Αρχόσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των 

αποτελεςμϊτων των διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύςεων του ϋργου.  

 Γραφεύο Οικονομικόσ Παρακολούθηςησ υγχρηματοδοτούμενων Ϊργων 

i. Υποςτόριξη του Υπεύθυνου Πρϊξησ ςτη ςυμπλόρωςη και υποβολό των δελτύων 

/ αναφορών προσ τη Διαχειριςτικό Αρχό 

ii. Παροχό οικονομικών ςτοιχεύων προσ τη Διαχειριςτικό Αρχό. 

iii. Συμμετοχό ςτην επικοινωνύα του Ι.Ε.Π. με τη Διαχειριςτικό Αρχό και ςτην, κατϊ 

περύπτωςη, ενημϋρωςό του. 
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9. Φρηςιμοποιούμενα Ϊντυπα 

Δ4-06-Ε-01 Δελτύο Παρακολούθηςησ Προόδου Πρϊξησ/ Τποϋργου 
(εξωτερικό ϋντυπο) 

Δ4-06-Ε-02 Δελτύο Δόλωςησ Δαπανών Τποϋργου (εξωτερικό ϋντυπο) 
 

10. Πληροφοριακϊ υςτόματα 

 

11. Αρχεύα 

Υϊκελοσ Έργου  

Δ4-06: Επικοινωνύα και 
Ενημϋρωςη 
Διαχειριςτικόσ Αρχόσ 

 Δ4-06-01: Οδηγύεσ διαχεύριςησ επικοινωνύασ 

με τη Διαχειριςτικό Αρχό 

 Δ4-06-02: Ειςερχόμενη αλληλογραφύα ϋργου 

από τη Διαχειριςτικό Αρχό 

 Δ4-06-03: Εξερχόμενη αλληλογραφύα ϋργου 

με τη Διαχειριςτικό Αρχό 

 Δ4-06-04: Ηλεκτρονικό αλληλογραφύα ϋργου 

(εκτυπώςεισ) μεταξύ Ι.Ε.Π. και Διαχειριςτικό 

Αρχόσ 

 Δ4-06-05: Δελτύα Παρακολούθηςησ Πρϊξησ 

 Δ4-06-06: Δελτύα Παρακολούθηςησ Τποϋργου 

 Δ4-06-07: Δελτύα Δόλωςησ Δαπανών 

Τποϋργου και ςυνοδευτικϊ αυτών 

 Δ4-06-08: Ϊκτακτεσ αναφορϋσ προσ τη 

Διαχειριςτικό Αρχό 
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Δ5-01 ΣΗΡΗΗ ΛΟΓΙΣΙΚΨΝ 

ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 

ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΡΓΨΝ 
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 1. κοπόσ 

κοπόσ τησ διαδικαςύασ αυτόσ εύναι η διαςφϊλιςη τησ τόρηςησ των υποχρεώςεων 
του Ι.Ε.Π. που ςυνδϋονται με την οικονομικό διαχεύριςη των 
ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων και απορρϋουν από το πλαύςιο χρηματοδότηςησ 
αυτών (π.χ. ύςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου των Προγραμμϊτων ΕΠΑ, κ.α.). 
 

 2. Πεδύο Εφαρμογόσ 

Εφαρμόζεται για όλα τα ςυγχρηματοδοτούμενα ϋργα του Ι.Ε.Π.. 

 

 3. χετικϋσ Διαδικαςύεσ 

Δ2-02: Διαςφϊλιςη των απαιτούμενων 

πόρων για την ωρύμανςη και την 

υλοπούηςη του ϋργου 

Προηγεύται και τροφοδοτεύ τη Δ5-01. 

Δ5-02: Διεκπεραύωςη πληρωμών Ϊπεται και τροφοδοτεύται με τα 

αποτελϋςματα τησ Δ5-01. 

 

 4. Δεδομϋνα 

 Απόφαςη Ϊνταξησ Πρϊξησ 

 

 5. Αποτελϋςματα 

 Κατανομό αρμοδιοτότων για την εκτϋλεςη των απαιτούμενων ενεργειών που 

ςχετύζονται με την τόρηςη των λογιςτικών υποχρεώςεων των 

ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων 

 

 6. χετικϊ Κεύμενα 

 Ν. 3966/2011  (ΥΕΚ Α/118/24.5.2011)  «Θεςμικό πλαύςιο των Πρότυπων 

Πειραματικών χολεύων, Ίδρυςη Ινςτιτούτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ, Οργϊνωςη 

του Ινςτιτούτου Σεχνολογύασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων ‘ΔΙΟΥΑΝΣΟ’ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ» όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει  

 Νόμοσ 4186/2013 «Αναδιϊρθρωςη τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α/193/17.9.2013) 
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 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.110427/ΕΤΘΤ1020/01.11.2016 (ΥΕΚ Β΄3521) 

‘Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 (ΥΕΚ 

Β΄1822) υπουργικόσ απόφαςησ «Εθνικού κανόνεσ επιλεξιμότητασ δαπανών για τα 

προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-2020-Ϊλεγχοι νομιμότητασ δημοςύων ςυμβϊςεων 

ςυγχρηματοδοτούμενων  πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχϋσ Διαχεύριςησ και 

Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ-Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των αποτελεςμϊτων αξιολόγηςησ 

πρϊξεων»’  

 Απόφαςη του Δ του ΙΕΠ με θϋμα: «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων ςτο Διευθυντό 

του Ι.Ε.Π.» (Πρϊξη 46/24-11-2016, ΑΔΑ:7B2KOΞΛΔ-9NN)  

 Αποφϊςεισ του Δ του ΙΕΠ, με κανονιςτικό περιεχόμενο, που εκδύδονται κατ’ 

εφαρμογό τησ διϊταξησ τησ παραγρϊφου 24 του ϊρθρου 20 του ν. 3966/2011. Οι 

αποφϊςεισ ιςχύουν ϋωσ την ϋκδοςη, κατ’ εφαρμογό των διατϊξεων του ϊρθρου 19 

του ωσ ϊνω νόμου, του Κανονιςμού Εςωτερικόσ Οργϊνωςησ και Λειτουργύασ.  

  
 

 

 

7. Περιγραφό Βημϊτων 

Η διαδικαςύα τόρηςησ λογιςτικών υποχρεώςεων ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων 
περιλαμβϊνει τα ακόλουθα βόματα: 
1. Αναγνώριςη υποχρεώςεων 

2. Σόρηςη αρχικών υποχρεώςεων 

3. Οριςμόσ αρμοδιοτότων οικονομικόσ διαχεύριςησ. 

7.1. Αναγνώριςη Τποχρεώςεων 

Η Απόφαςη Ϊνταξησ Πρϊξησ και το Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ από το Γραφεύο 
Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων, 
διαβιβϊζεται ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτο ϋργο. 
Σο Σμόμα Οικονομικόσ Τποςτόριξησ  καταγρϊφει τισ υποχρεώςεισ του Ι.Ε.Π. που 
ςχετύζονται με την οικονομικό διαχεύριςη του ϋργου και εύναι: 
 Να τηρεύ ξεχωριςτό λογιςτικό μερύδα για την πρϊξη (ϋργο), ςτην οπούα θα 

καταχωρούνται όλεσ οι δαπϊνεσ που θα αντιςτοιχούν πλόρωσ προσ τισ 

δηλούμενεσ προσ τη Διαχειριςτικό Αρχό ςτα Δελτύα Δόλωςησ Δαπανών. 

 Να υποβϊλει ςτη Διαχειριςτικό Αρχό και ςτην Αρχό Πιςτοπούηςησ, μετϊ την 

ολοκλόρωςη τησ πρϊξησ, ςτοιχεύα για τουσ δημιουργούμενουσ τόκουσ από τη 

χρηματοοικονομικό διαχεύριςη των πόρων που διατύθενται. 
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 Να υποβϊλει επικαιροποιημϋνη χρηματοοικονομικό μελϋτη για το ϋργο που 

παρϊγει ϋςοδα, μετϊ την ολοκλόρωςό του. ε περύπτωςη ϋργου που ϋχει 

παρϊξει ϋςοδα και δεν ϋχουν προςδιοριςτεύ ςτη ςχετικό μελϋτη κόςτουσ 

οφϋλουσ υποβϊλει κατϊ την ολοκλόρωςη τησ πρϊξησ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ 

από την εκμετϊλλευςό του.  

 Να τηρεύ όλα τα δικαιολογητικϊ ϋγγραφα ςχετικϊ με τισ δαπϊνεσ και τουσ  

λογιςτικούσ ελϋγχουσ των πρϊξεων για διϊςτημα τριών ετών μετϊ το κλεύςιμο 

του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ και τουλϊχιςτον μϋχρι το 2020. Σο ανωτϋρω 

διϊςτημα μπορεύ να παρατεύνεται εύτε ςτην περύπτωςη ενδύκων διαδικαςιών 

εύτε κατόπιν δεόντωσ αιτιολογημϋνησ αύτηςησ τησ Επιτροπόσ. Σα ανωτϋρω 

ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ ϋγγραφα τηρούνται εύτε ςε πρωτότυπη μορφό, εύτε 

ςε ακριβό αντύγραφα των πρωτότυπων εγγρϊφων εύτε επικυρωμϋνα 

φωτοαντύγραφα από το πρωτότυπο ό από το ακριβϋσ αντύγραφο των 

εγγρϊφων εύτε ςε απλϊ φωτοαντύγραφα των πρωτοτύπων, εύτε ςε ηλεκτρονικό 

μορφό. 

 
Σο Γραφεύο Οικονομικόσ Παρακολούθηςησ υγχρηματοδοτούμενων Ϊργων 
και το Γραφεύο Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμϊτων ενημερώνονται για τουσ κανόνεσ επιλεξιμότητασ δαπανών και 
λαμβϊνουν όλα τα απαραύτητα μϋτρα για την ακριβό τόρηςό τουσ. 

7.2. Σόρηςη Αρχικών Τποχρεώςεων 

Σο Σμόμα Οικονομικόσ Τποςτόριξησ προχωρϊ ςτισ παρακϊτω ενϋργειεσ: 
 Ωνοιγμα ιδιαύτερου ϋντοκου τραπεζικού λογαριαςμού, ςτον οπούο θα 

κατατύθενται οι πιςτώςεισ που ϋχουν δεςμευτεύ για το ϋργο. τον ύδιο τραπεζικό 

λογαριαςμό θα τηρούνται και οι τόκοι και τα λοιπϊ ϋςοδα που πιθανόν να 

προκύψουν από οποιαδόποτε αιτύα και τα οπούα χρηςιμοποιούνται υπϋρ του 

ϋργου 

 Δημιουργύα ξεχωριςτόσ λογιςτικόσ μερύδασ για την καταχώρηςη όλων των 

οικονομικών πρϊξεων που ςχετύζονται με την υλοπούηςη του ϋργου  

 

 Δημιουργύα κϋντρων κόςτουσ ανϊ υποϋργο/ςύμβαςη, με αντύςτοιχη ανϊπτυξη 

λογαριαςμών δαπανών. Η δόμηςη των υποϋργων/ςυμβϊςεων ωσ κϋντρων 

κόςτουσ θα πρϋπει να παρϋχει τη δυνατότητα ϊθροιςησ των δαπανών ςε 

επύπεδο ϋργου. 

 Δημιουργύα φακϋλου για την τόρηςη των δικαιολογητικών εγγρϊφων ςχετικϊ 

με τισ δαπϊνεσ του ϋργου. 
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 Διεκπεραύωςη όλων των απαραύτητων ενεργειών για την ϋγκαιρη καταβολό 

των πιςτώςεων ςτο ϋργο 

 Διεκπεραύωςη όλων των απαραύτητων ενεργειών για την καταβολό των 

πληρωμών ςτουσ αναδόχουσ 

 Ενημϋρωςη του Τπευθύνου Πρϊξησ για τισ δαπϊνεσ του ϋργου, προκειμϋνου να 

ςυνταχθεύ και να υποβληθεύ ϋγκαιρα και ορθϊ το Δελτύο Δόλωςησ Δαπανών, 

καθώσ και τα ςυνοδευτικϊ αυτού ϋγγραφα και ςτοιχεύα 

 Ενημϋρωςη του φακϋλου τόρηςησ των οικονομικών ςτοιχεύων του ϋργου 

 Παρακολούθηςη και καταγραφό ενδεχόμενων εςόδων που δημιουργούνται από 

την υλοπούηςη του ϋργου. 

 ύνταξη αιτόματοσ χρηματοδότηςησ και τυχόν περιοδικού αιτόματοσ 

χρηματοδότηςησ. 

8.Αρμόδιοι – Εμπλεκόμενοι 
 

 Σμόμα Οικονομικόσ Τποςτόριξησ 

 Αναγνώριςη των απαιτόςεων που ςυνδϋονται με την οικονομικό διαχεύριςη 

του ϋργου 

 Τόρηςη των αρχικών υποχρεώςεων για την οικονομικό διαχεύριςη του ϋργου 

 Καθοριςμόσ επιμϋρουσ αρμοδιοτότων για την οικονομικό διαχεύριςη του 

ϋργου 

9. Φρηςιμοποιούμενα Ϊντυπα 

  
 

10. Πληροφοριακϊ υςτόματα 

 Μηχανογραφικό ςύςτημα οικονομικόσ διαχεύριςησ 

 Ενιαύο Λογιςτικό ύςτημα 

11. Αρχεύα 

Υϊκελοσ Οικονομικών τοιχεύων Έργου 

Δ5-01: Σόρηςη 
Λογιςτικών 
Τποχρεώςεων 
υγχρηματοδοτούμενων 
Ϊργων 

 Δ5-01-01: Οριςμόσ Τπευθύνου Οικονομικόσ 

Διαχεύριςησ ϋργου 

 Δ5-01-02: Απόδειξη ανούγματοσ ιδιαύτερου ϋντοκου 

τραπεζικού λογαριαςμού 
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Δ5-02 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΨΗ ΠΛΗΡΨΜΨΝ 
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 1. κοπόσ 

 κοπόσ τησ διαδικαςύασ αυτόσ εύναι η διαςφϊλιςη τησ επιλεξιμότητασ, τησ 
νομιμότητασ και κανονικότητασ των δαπανών του ϋργου και των ςχετικών 
πληρωμών καθώσ και η διεκπεραύωςη και λογιςτικό απεικόνιςό τουσ. 
  
 

 2. Πεδύο Εφαρμογόσ 

Εφαρμόζεται για όλα τα ςυγχρηματοδοτούμενα ϋργα του Ι.Ε.Π. 

 3. χετικϋσ Διαδικαςύεσ 

Δ5-01: Σόρηςη λογιςτικών 

υποχρεώςεων ςυγχρηματοδοτούμενων 

ϋργων 

Προηγεύται και τροφοδοτεύ τη Δ5-02. 

Δ4-04: Πιςτοπούηςη φυςικού 

αντικειμϋνου 

Προηγεύται και τροφοδοτεύ με τα 

αποτελϋςματϊ τησ τη Δ5-02. 

Δ5-03: Σόρηςη λογιςτικού ςυςτόματοσ – 

ςχεδύου 

Ϊπεται και τροφοδοτεύται με τα 

αποτελϋςματα τησ Δ5-02. 

Δ4-02: Ϊλεγχοσ προόδου ϋργου – 

παρακολούθηςη χρονοδιαγρϊμματοσ 

Διεξϊγεται παρϊλληλα και 

τροφοδοτεύται από τη Δ5-02. 

 

 4. Δεδομϋνα 

 τοιχεύα πιςτοπούηςησ φυςικού αντικειμϋνου του ϋργου 

 

 5. Αποτελϋςματα 

 Καταβολό πληρωμών ςτουσ αναδόχουσ των ϋργων 

 

 6. χετικϊ Κεύμενα 

 Ν. 3966/2011  (ΥΕΚ Α/118/24.5.2011)  «Θεςμικό πλαύςιο των Πρότυπων 

Πειραματικών χολεύων, Ίδρυςη Ινςτιτούτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ, Οργϊνωςη 

του Ινςτιτούτου Σεχνολογύασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων ‘ΔΙΟΥΑΝΣΟ’ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ» όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει  

 Νόμοσ 4186/2013 «Αναδιϊρθρωςη τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α/193/17.9.2013) 
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 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.110427/ΕΤΘΤ1020/01.11.2016 (ΥΕΚ Β΄3521) 

‘Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 (ΥΕΚ 

Β΄1822) υπουργικόσ απόφαςησ «Εθνικού κανόνεσ επιλεξιμότητασ δαπανών για τα 

προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-2020-Ϊλεγχοι νομιμότητασ δημοςύων ςυμβϊςεων 

ςυγχρηματοδοτούμενων  πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχϋσ Διαχεύριςησ και 

Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ-Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των αποτελεςμϊτων αξιολόγηςησ 

πρϊξεων»’  

 Απόφαςη του Δ του ΙΕΠ με θϋμα: «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων ςτο Διευθυντό 

του Ι.Ε.Π.» (Πρϊξη 46/24-11-2016, ΑΔΑ:7B2KOΞΛΔ-9NN)  

 Αποφϊςεισ του Δ του ΙΕΠ, με κανονιςτικό περιεχόμενο, που εκδύδονται κατ’ 

εφαρμογό τησ διϊταξησ τησ παραγρϊφου 24 του ϊρθρου 20 του ν. 3966/2011. Οι 

αποφϊςεισ ιςχύουν ϋωσ την ϋκδοςη, κατ’ εφαρμογό των διατϊξεων του ϊρθρου 19 

του ωσ ϊνω νόμου, του Κανονιςμού Εςωτερικόσ Οργϊνωςησ και Λειτουργύασ.  
 

 

 

7. Περιγραφό Βημϊτων 

Η διαδικαςύα διεκπεραύωςησ πληρωμών περιλαμβϊνει τα ακόλουθα βόματα: 
 Ϊλεγχοσ νομιμότητασ δαπϊνησ 

 Ϊκδοςη εντολόσ πληρωμόσ 

 Πληρωμό ςε δικαιούχο 

 Ενημϋρωςη Τπευθύνου Πρϊξησ για την πραγματοπούηςη πληρωμόσ 

 

7.1. Έλεγχοσ Νομιμότητασ Πληρωμόσ 

  Για οποιοδόποτε παραςτατικό δαπϊνησ που ςχετύζεται με την υλοπούηςη 
ςυγχρηματοδοτούμενου ϋργου ςυντϊςςεται ειςόγηςη - εντολό πληρωμόσ , από τον 
Τπεύθυνο Πρϊξησ και η οπούα υποβϊλλεται ςτο Γραφεύο Οικονομικόσ 
Παρακολούθηςησ υγχρηματοδοτούμενων Ϊργων, ςυνοδευόμενη 
υποχρεωτικϊ από τα υπόλοιπα δικαιολογητικϊ που πιςτοποιούν την 
πραγματοπούηςη τησ δαπϊνησ. Σο Γραφεύο Οικονομικόσ Παρακολούθηςησ 
υγχρηματοδοτούμενων Ϊργων, διενεργεύ ϋλεγχο νομιμότητασ τησ δαπϊνησ 
αντιπαραβϊλλοντασ τα υποβληθϋντα ςτοιχεύα τεκμηρύωςησ του φυςικού 
αντικειμϋνου (πρωτόκολλο παραλαβόσ κλπ.) με το αντύςτοιχο παραςτατικό 
ςύμφωνα και με τα ςχετικώσ προβλεπόμενα ςτη ςύμβαςη, ϋλεγχο επιλεξιμότητασ 
τησ πληρωμόσ ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ επιλεξιμότητασ του ΕΠΑ και 
επιβεβαιώνει την επϊρκεια των ςτοιχεύων τεκμηρύωςησ του οικονομικού 
αντικειμϋνου, ςτη βϊςη του ςχετικού ιςχύοντοσ θεςμικού και κανονιςτικού 
πλαιςύου.  
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7.2. Έκδοςη Εντολόσ Πληρωμόσ   

τη βϊςη τησ ανωτϋρω περιγραφόμενησ διαδικαςύασ (Βόμα 7.1) και εφόςον δεν 
διαπιςτωθεύ κϊποια ϋλλειψη ό παρατυπύα, το Γραφεύο Οικονομικόσ 
Παρακολούθηςησ υγχρηματοδοτούμενων Ϊργων,  διαβιβϊζει την ειςόγηςη – 
εντολό πληρωμόσ τησ δαπϊνησ  για ϋγκριςη ςτο Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π. 

7.3. Καταβολό Πληρωμόσ  

Η εγκεκριμϋνη ειςόγηςη - εντολό πληρωμόσ τησ δαπϊνησ διαβιβϊζεται, 
ςυνοδευόμενη από το παραςτατικό και τυχόν ϊλλα ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ που 
αφορούν τη ςυγκεκριμϋνη δαπϊνη, ςτο Γραφεύο Λογιςτικόσ Τποςτόριξησ 
προκειμϋνου αυτό να προχωρόςει ςτη διεκπεραύωςη τησ πληρωμόσ. 
Ο Τπεύθυνοσ του Γραφεύου Λογιςτικόσ Τποςτόριξησ προχωρεύ : 

α) ςτη λογιςτικοπούηςη τησ δαπϊνησ, ςτην ϋκδοςη του ςχετικού εντϊλματοσ 
πληρωμόσ και ςτην υπογραφό του  από τα αρμόδια όργανα του Ι.Ε.Π. 

β) ανϊρτηςη ςτη διαύγεια και  

γ) ϋκδοςη εντολόσ προσ τη τρϊπεζα για κατϊθεςη του ποςού ςτον τραπεζικό 
λογαριαςμό του δικαιούχου 

7.4. Ενημϋρωςη Τπευθύνου Πρϊξησ για την Πραγματοπούηςη Πληρωμόσ    

Με την καταβολό τησ πληρωμόσ, το Γραφεύο Λογιςτικόσ Τποςτόριξησ 
ενημερώνει τον Τπεύθυνο Πρϊξησ, προκειμϋνου να ενημερωθεύ ο Υϊκελοσ του 
ϋργου.   

8. Αρμόδιοι – Εμπλεκόμενοι 

 Γραφεύο Οικονομικόσ Παρακολούθηςησ υγχρηματοδοτούμενων Ϊργων 

 Έλεγχοσ νομιμότητασ και επιλεξιμότητασ δαπϊνησ 

 Διαβύβαςη ειςόγηςησ – εντολόσ πληρωμόσ ςτο Γραφεύο Λογιςτικόσ 

Υποςτόριξησ 

 

      Γραφεύο Λογιςτικόσ Τποςτόριξησ 

 Διεκπεραύωςη πληρωμόσ 

 Διαβύβαςη ςτοιχεύων τεκμηρύωςησ δαπϊνησ/ πληρωμόσ ςτον Υπεύθυνο 

Πρϊξησ για ενημϋρωςη Φακϋλου Έργου 

 

  Τπεύθυνοσ Πρϊξησ 

- Έκδοςη ειςόγηςησ - εντολόσ πληρωμόσ 

 

 Διοικητικό υμβούλιο 

- Έγκριςη εντολόσ πληρωμόσ δαπϊνησ. 
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 9. Φρηςιμοποιούμενα Ϊντυπα 

  
 

 10. Πληροφοριακϊ υςτόματα 

 Μηχανογραφικό ςύςτημα οικονομικόσ διαχεύριςησ 

 Ενιαύο Λογιςτικό χϋδιο 

 

 11. Αρχεύα 

Υϊκελοσ Οικονομικών τοιχεύων Έργου 

Δ5-02: Διεκπεραύωςη 
Πληρωμών 

 Δ5-02-01: Εντολό πληρωμόσ 

 Δ5-02-02: Παραςτατικϊ πληρωμόσ και εξόφληςησ 

 Δ5-02-03: υμφωνύα ειδικού τραπεζικού λογαριαςμού 
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Δ5-03 ΣΗΡΗΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ 
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 1. κοπόσ 

κοπόσ τησ διαδικαςύασ εύναι η  ορθολογικό οικονομικό διαχεύριςη του ϋργου και 
ειδικότερα η  διαςφϊλιςη τησ τόρηςησ των υποχρεώςεων που προκύπτουν από τισ 
απαιτόςεισ που θϋτει η νομοθεςύα και η ςυμφωνύα παραςτατικών, λογιςτικών 
εγγραφών και ταμειακών ροών. 
 

 2. Πεδύο Εφαρμογόσ 

Εφαρμόζεται για όλα τα ςυγχρηματοδοτούμενα ϋργα του Ι.Ε.Π. 

 

 3. χετικϋσ Διαδικαςύεσ 

Δ5-02: Διεκπεραύωςη πληρωμών Προηγεύται και τροφοδοτεύ τη Δ5-03. 

Δ6-01: Ολοκλόρωςη ϋργου Ϊπεται και τροφοδοτεύται με τα 

αποτελϋςματα τησ Δ5-03. 

 

 4. Δεδομϋνα 

 Παραςτατικϊ δαπανών και εξόφληςησ 

 

 5. Αποτελϋςματα 

 Εγγραφϋσ λογιςτικού ςυςτόματοσ  

 Οικονομικϋσ και λογιςτικϋσ καταςτϊςεισ 

 

 6. χετικϊ Κεύμενα 

 Ν. 3966/2011  (ΥΕΚ Α/118/24.5.2011)  «Θεςμικό πλαύςιο των Πρότυπων 

Πειραματικών χολεύων, Ίδρυςη Ινςτιτούτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ, Οργϊνωςη 

του Ινςτιτούτου Σεχνολογύασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων ‘ΔΙΟΥΑΝΣΟ’ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ» όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει  

 Νόμοσ 4186/2013 «Αναδιϊρθρωςη τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α/193/17.9.2013) 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.110427/ΕΤΘΤ1020/01.11.2016 (ΥΕΚ Β΄3521) 

‘Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 (ΥΕΚ 

Β΄1822) υπουργικόσ απόφαςησ «Εθνικού κανόνεσ επιλεξιμότητασ δαπανών για τα 

προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-2020-Ϊλεγχοι νομιμότητασ δημοςύων ςυμβϊςεων 
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ςυγχρηματοδοτούμενων  πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχϋσ Διαχεύριςησ και 

Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ-Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των αποτελεςμϊτων αξιολόγηςησ 

πρϊξεων»’  

 Απόφαςη του Δ του ΙΕΠ με θϋμα: «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων ςτο Διευθυντό 

του Ι.Ε.Π.»  (Πρϊξη 46/24-11-2016, ΑΔΑ:7B2KOΞΛΔ-9NN)  

 Αποφϊςεισ του Δ του ΙΕΠ, με κανονιςτικό περιεχόμενο, που εκδύδονται κατ’ 

εφαρμογό τησ διϊταξησ τησ παραγρϊφου 24 του ϊρθρου 20 του ν. 3966/2011. Οι 

αποφϊςεισ ιςχύουν ϋωσ την ϋκδοςη, κατ’ εφαρμογό των διατϊξεων του ϊρθρου 19 

του ωσ ϊνω νόμου, του Κανονιςμού Εςωτερικόσ Οργϊνωςησ και Λειτουργύασ.  
 

 

 

 

 7. Περιγραφό Βημϊτων 

Η διαδικαςύα τόρηςησ λογιςτικού ςυςτόματοσ περιλαμβϊνει τα ακόλουθα βόματα: 
 Καταχώρηςη παραςτατικών ςτο λογιςτικό ςύςτημα 

 Ϊλεγχοσ λογιςτικών καταχωρόςεων. 

7.1. Καταχώρηςη Παραςτατικών ςτο Λογιςτικό ύςτημα 

ύμφωνα με το δεύτερο βόμα τησ διαδικαςύασ Δ5-01: "Σόρηςη λογιςτικών 
υποχρεώςεων ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων", ϋχει όδη ανοιχθεύ από το Σμόμα 
Οικονομικόσ Τποςτόριξησ ειδικό οικονομικό μερύδα – λογαριαςμόσ ςτον 
προώπολογιςμό (για την εύςπραξη ςτουσ κωδικούσ των εςόδων και για τισ 
πληρωμϋσ ςτουσ κωδικούσ των εξόδων), καθώσ και ςτο Λογιςτικό χϋδιο του Ι.Ε.Π.  
Με την ϋκδοςη κϊθε παραςτατικού γύνεται ενημϋρωςη των κωδικών των 
λογαριαςμών του ϋργου, καθώσ και των αντύςτοιχων Βιβλύων.  
Σα παραςτατικϊ που καταχωρύζονται ςτο Λογιςτικό ύςτημα, χαρακτηρύζονται 
από τον Προώςτϊμενο του Σμόματοσ Οικονομικόσ Τποςτόριξησ.  
Με την ολοκλόρωςη των εγγραφών τα παραςτατικϊ αρχειοθετούνται. Σηρεύται 
οργανωμϋνο και ελεγχόμενο αρχεύο για την τόρηςη όλων των παραςτατικών και 
των δικαιολογητικών που ςυνδϋονται με τισ λογιςτικϋσ εγγραφϋσ και γενικϊ την 
οικονομικό διαχεύριςη. 

7.2. Έλεγχοσ Λογιςτικών Καταχωρόςεων 

το τϋλοσ κϊθε μόνα και οπωςδόποτε αμϋςωσ μετϊ την ολοκλόρωςη του ϋργου, 
γύνεται ϋλεγχοσ των λογιςτικών καταχωρόςεων που περιλαμβϊνει: 
 ϋλεγχο ορθόσ τόρηςησ των κανονιςτικών και νομοθετικών διατϊξεων που 

ιςχύουν 

 ϋλεγχο τησ  ςυμφωνύασ των παραςτατικών με τισ  λογιςτικϋσ εγγραφϋσ. 
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την περύπτωςη που διαπιςτωθούν λανθαςμϋνεσ εγγραφϋσ, ο Τπεύθυνοσ του 
Γραφεύου Λογιςτικόσ Τποςτόριξησ προχωρϊ ςε διορθωτικό ενϋργεια, ςύμφωνα 
με τισ διατϊξεισ που καθορύζονται για τη ςυγκεκριμϋνη λανθαςμϋνη καταχώρηςη. 
 
 
 

 8. Αρμόδιοι – Εμπλεκόμενοι 

 Γραφεύο Λογιςτικόσ Τποςτόριξησ 

-  Καταχώρηςη παραςτατικών ςτο λογιςτικό ςύςτημα 
-  Έλεγχοσ λογιςτικών καταχωρόςεων. 

 

 9. Φρηςιμοποιούμενα Ϊντυπα 

  
 

 10. Πληροφοριακϊ υςτόματα 

 Μηχανογραφικό ςύςτημα οικονομικόσ διαχεύριςησ  

 

 

 11. Αρχεύα 

Υϊκελοσ Οικονομικών τοιχεύων Έργου 

Δ5-03: Σόρηςη 
Λογιςτικού υςτόματοσ 

 Δ5-03-01: Εκτυπώςεισ/ αναφορϋσ λογιςτικού 

ςυςτόματοσ 
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Δ6-01 ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΕΡΓΟΤ 
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 1. κοπόσ 

κοπόσ τησ διαδικαςύασ αυτόσ εύναι η επιβεβαύωςη τησ ολοκλόρωςησ του φυςικού 
και οικονομικού αντικειμϋνου του ϋργου ςύμφωνα με τισ υποχρεώςεισ που 
απορρϋουν από το πλαύςιο χρηματοδότηςησ του ϋργου. 
 

 2. Πεδύο Εφαρμογόσ 

Εφαρμόζεται για όλα τα ςυγχρηματοδοτούμενα ϋργα του Ι.Ε.Π. 
 

 3. χετικϋσ Διαδικαςύεσ 

Δ4-03: Πιςτοπούηςη φυςικού 

αντικειμϋνου 

Προηγεύται και τροφοδοτεύ τη Δ6-01. 

Δ5-03: Σόρηςη λογιςτικού ςυςτόματοσ – 

ςχεδύου 

Προηγεύται και τροφοδοτεύ τη Δ6-01. 

 

 4. Δεδομϋνα 

 Ολοκλόρωςη φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου ϋργου 

 

 5. Αποτελϋςματα 

 Ϊκθεςη Ολοκλόρωςησ Πρϊξησ 

 Απόφαςη Ολοκλόρωςησ Πρϊξησ 

 

 6. χετικϊ Κεύμενα 

 Ν. 3966/2011  (ΥΕΚ Α/118/24.5.2011) «Θεςμικό πλαύςιο των Πρότυπων 

Πειραματικών χολεύων, Ίδρυςη Ινςτιτούτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ, Οργϊνωςη 

του Ινςτιτούτου Σεχνολογύασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων ‘ΔΙΟΥΑΝΣΟ’ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ» όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει  

 Νόμοσ 4186/2013 «Αναδιϊρθρωςη τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α/193/17.9.2013) 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.110427/ΕΤΘΤ1020/01.11.2016 (ΥΕΚ Β΄3521) 

‘Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 (ΥΕΚ 

Β΄1822) υπουργικόσ απόφαςησ «Εθνικού κανόνεσ επιλεξιμότητασ δαπανών για τα 

προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-2020-Ϊλεγχοι νομιμότητασ δημοςύων ςυμβϊςεων 

ςυγχρηματοδοτούμενων  πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχϋσ Διαχεύριςησ και 
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Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ-Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των αποτελεςμϊτων αξιολόγηςησ 

πρϊξεων»’  

 Απόφαςη του Δ του ΙΕΠ με θϋμα: «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων ςτο Διευθυντό 

του Ι.Ε.Π.»  (Πρϊξη 46/24-11-2016, ΑΔΑ:7B2KOΞΛΔ-9NN)  

 Αποφϊςεισ του Δ του ΙΕΠ, με κανονιςτικό περιεχόμενο, που εκδύδονται κατ’ 

εφαρμογό τησ διϊταξησ τησ παραγρϊφου 24 του ϊρθρου 20 του ν. 3966/2011. Οι 

αποφϊςεισ ιςχύουν ϋωσ την ϋκδοςη, κατ’ εφαρμογό των διατϊξεων του ϊρθρου 19 

του ωσ ϊνω νόμου, του Κανονιςμού Εςωτερικόσ Οργϊνωςησ και Λειτουργύασ.  
 

 

 

 

7. Περιγραφό Βημϊτων 

Η διαδικαςύα ολοκλόρωςησ του ϋργου περιλαμβϊνει τα ακόλουθα βόματα: 
 Επιβεβαύωςη ολοκλόρωςησ ϋργου 

 ύνταξη και υποβολό Ϊκθεςησ Ολοκλόρωςησ Πρϊξησ 

 Ϊκδοςη και κοινοπούηςη Απόφαςησ Ολοκλόρωςησ Πρϊξησ 

 Σακτοπούηςη Υακϋλου Ϊργου 

7.1. Επιβεβαύωςη Ολοκλόρωςησ Έργου 

Ψσ ολοκλόρωςη ενόσ ϋργου νοεύται η ολοκλόρωςη του φυςικού και οικονομικού 
αντικειμϋνου του ςυνόλου των υποϋργων, ώςτε το ϋργο να αποδύδει το 
αναμενόμενο λειτουργικό αποτϋλεςμα. Η ολοκλόρωςη τόςο του φυςικού όςο και 
του οικονομικού αντικειμϋνου διαπιςτώνεται ςτο πλαύςιο τησ ςυγκεκριμϋνησ, για 
κϊθε υποϋργο, κανονιςτικόσ διαδικαςύασ υλοπούηςησ του. Κατϊ ςυνϋπεια, ανϊλογα 
με τη φύςη του υποϋργου και την προβλεπόμενη – θεςμοθετημϋνη – διαδικαςύα 
υλοπούηςόσ του, καθορύζεται και η χρονικό ςτιγμό ολοκλόρωςόσ του. 

 Η ολοκλόρωςη του φυςικού αντικειμϋνου κϊθε υποϋργου 

πραγματοποιεύται τη χρονικό ςτιγμό κατϊ την οπούα διαπιςτώνεται και 

πιςτοποιεύται από το δικαιούχο με προκαθοριςμϋνεσ και θεςμοθετημϋνεσ 

διοικητικϋσ ενϋργειεσ, ότι το φυςικό αντικεύμενο του υποϋργου 

ολοκληρώθηκε όπωσ προβλεπόταν ςτην αντύςτοιχη ςύμβαςη ό ϊλλη 

νομικό δϋςμευςη και όπωσ περιγρϊφεται ςτη ςχετικό απόφαςη ϋνταξησ 

ςτο ΕΠ. 

 Η ολοκλόρωςη του οικονομικού αντικειμϋνου κϊθε υποϋργου 

πραγματοποιεύται τη χρονικό ςτιγμό κατϊ την οπούα ϋχει όδη 

ολοκληρωθεύ το προβλεπόμενο, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ απόφαςησ 
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ϋνταξησ (όπωσ αυτό ιςχύει), φυςικό αντικεύμενο και ο δικαιούχοσ ϋχει 

πιςτοποιόςει και καταβϊλει τισ δαπϊνεσ για την υλοπούηςό του.  

Ειδικότερα όςον αφορϊ: 
 Σισ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ προμηθειών και υπηρεςιών: 

 Ψσ πϋρασ ολοκλόρωςησ του φυςικού αντικειμϋνου θεωρεύται η οριςτικό 

ποιοτικό και ποςοτικό παραλαβό των ειδών ό υπηρεςιών και 

 ωσ πϋρασ ολοκλόρωςησ του οικονομικού αντικειμϋνου, η ϋκδοςη από τον 

δικαιούχο του παραςτατικού πληρωμόσ για τα αντύςτοιχα εύδη ό 

υπηρεςύεσ. 

 Σην υλοπούηςη ϋργων με ύδια μϋςα 

 Ψσ πϋρασ ολοκλόρωςησ του φυςικού αντικειμϋνου θεωρεύται η 

παραλαβό του ςυνόλου των εργαςιών 

 Ψσ πϋρασ ολοκλόρωςησ του οικονομικού αντικειμϋνου η τελευταύα 

εξόφληςη τιμολογύου, μιςθοδοςύασ κ.λπ. 

Με βϊςη τα ανωτϋρω ο Τπεύθυνοσ Πρϊξησ εύναι αρμόδιοσ για την διαπύςτωςη του 
κατϊ πόςο πληρούνται οι παραπϊνω ςυνθόκεσ για την ολοκλόρωςη του ϋργου, ςε 
ςυνεργαςύα με την αρμόδια Επιτροπό Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ Ϊργου 
/Τποϋργου ό Επιτροπόσ Παραλαβόσ Παραδοτϋων και Πιςτοπούηςησ Υυςικού 
Αντικειμϋνου και το Σμόμα Οικονομικόσ Τποςτόριξησ, καθώσ και το Γραφεύο 
Φρηματοδοτούμενων και υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμϊτων. 

7.2. ύνταξη και Τποβολό Έκθεςησ Ολοκλόρωςησ Πρϊξησ 

Αφού ο Τπεύθυνοσ Πρϊξησ επιβεβαιώςει την εκπλόρωςη των προώποθϋςεων 
ολοκλόρωςησ του ϋργου, προχωρϊ ςτη ςύνταξη τησ Ϊκθεςησ Ολοκλόρωςησ 
Πρϊξησ, ςύμφωνα με το τυποποιημϋνο ϋντυπο Δ6-01-Ε-01: "Ϊκθεςη Ολοκλόρωςησ 
Πρϊξησ". Σαυτόχρονα θα πρϋπει να ςυντϊξει και το Σελικό Δελτύο Παρακολούθηςησ 
Προόδου Πρϊξησ και το Σελικό Δελτύο Δόλωςησ Δαπανών (εϊν εκκρεμεύ). 
Η Ϊκθεςη περιλαμβϊνει τα παρακϊτω μϋρη: 
 Περιγραφό ολοκληρωμϋνου φυςικού αντικειμϋνου ϋργου και αποτελϋςματα 

 Οικονομικό αντικεύμενο ϋργου 

 τοιχεύα πιςτοπούηςησ φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου ϋργου 

 υμμόρφωςη δικαιούχου ςε ςυςτϊςεισ ελϋγχων/ επαληθεύςεων ελεγκτικών 

οργϊνων 

Επύςησ η Ϊκθεςη ςυνοδεύεται από μια ςειρϊ ςυνημμϋνων ςτοιχεύων, τα οπούα 
ςυλλϋγονται με ευθύνη του Τπευθύνου Πρϊξησ. 
Η Ϊκθεςη υποβϊλλεται προσ ϋγκριςη ςτο Διοικητικό υμβούλιο του Ι.Ε.Π. και 
υπογρϊφεται από νόμιμο εκπρόςωπό του. τη ςυνϋχεια αποςτϋλλεται ςτη 
Διαχειριςτικό Αρχό. 
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7.3. Έκδοςη και Κοινοπούηςη Απόφαςησ Ολοκλόρωςησ Πρϊξησ  

Η Διαχειριςτικό Αρχό εξετϊζει τα υποβληθϋντα από το Ι.Ε.Π. ςτοιχεύα, καθώσ και 
αυτϊ που τηρεύ ςτον φϊκελο ϋργου και ςτο ΟΠ, προκειμϋνου να επαληθεύςει: 
 Σα παραδοτϋα (φυςικό αντικεύμενο) του ϋργου και την ικανοπούηςη του 

λειτουργικού του αποτελϋςματοσ 

 Σα ςτοιχεύα του οικονομικού αντικειμϋνου, όπωσ αυτό ϋχει αποτυπωθεύ ςτο 

ΟΠ, ςε ςχϋςη με τα τηρούμενα ςτοιχεύα ςτη λογιςτικό μερύδα τησ πρϊξησ 

 Ση ςυμμόρφωςη του Ι.Ε.Π. ςε τυχόν ςυςτϊςεισ προγενϋςτερων ελϋγχων, που 

ϋχουν διενεργηθεύ ςτο ϋργο από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα. 

την περύπτωςη που ζητηθούν οποιαδόποτε ςυμπληρωματικϊ ςτοιχεύα ό 
διευκρινόςεισ από τη Διαχειριςτικό Αρχό, ο Τπεύθυνοσ Πρϊξησ εύναι αρμόδιοσ για 
τη ςυγκϋντρωςη και υποβολό τουσ. 
την περύπτωςη που κατϊ τη διοικητικό επαλόθευςη των ςτοιχεύων από τη 
Διαχειριςτικό Αρχό διαπιςτωθούν προβλόματα ό εϊν με βϊςη τα διαθϋςιμα 
ςτοιχεύα το φυςικό αντικεύμενο του ϋργου που πραγματοποιόθηκε και το 
λειτουργικό αποτϋλεςμα δεν εύναι δυνατόν να επαληθευτούν διοικητικϊ, 
προγραμματύζει επιτόπια επαλόθευςη. 
Ο Τπεύθυνοσ Πρϊξησ, μόλισ ενημερωθεύ για την πραγματοπούηςη τησ επιτόπιασ 
επαλόθευςησ, λαμβϊνει όλα τα απαραύτητα μϋτρα για τη διευκόλυνςη τησ 
επιτόπιασ επαλόθευςησ, τη  διαςφϊλιςη τησ ετοιμότητασ των εμπλεκόμενων 
υπηρεςιών του Ι.Ε.Π. και τη δυνατότητα πρόςβαςησ ςτο ςύνολο των απαιτούμενων 
πληροφοριών και ςτοιχεύων. 
Μετϊ το πϋρασ τησ διοικητικόσ ό και επαλόθευςησ, η Διαχειριςτικό Αρχό προβαύνει 
ςτισ απαιτούμενεσ ενϋργειεσ για την ϋκδοςη τησ Απόφαςησ Ολοκλόρωςησ Πρϊξησ, η 
οπούα κοινοποιεύται ςτο Ι.Ε.Π., με ςυνημμϋνο το Σεχνικό Δελτύο Εγκεκριμϋνησ 
Πρϊξησ, προκειμϋνου να καταχωρηθεύ από τον Τπεύθυνο Πρϊξησ ςτο Υϊκελο 
Ϊργου. 

7.4. Σακτοπούηςη Υακϋλου Έργου 

Ο Τπεύθυνοσ Πρϊξησ καταχωρεύ την Απόφαςη Ολοκλόρωςησ Πρϊξησ και το Σεχνικό 
Δελτύο Εγκεκριμϋνησ Πρϊξησ ςτο Υϊκελο Ϊργου, επιβεβαιώνει την πληρότητα του 
φακϋλου, ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ του χεδύου Διαχεύριςησ Ϊργου και 
διαςφαλύζει τη φύλαξό του ςε αςφαλϋσ μϋροσ. 
 

8. Αρμόδιοι – Εμπλεκόμενοι 

 Τπεύθυνοσ Πρϊξησ 

- Επιβεβαύωςη τησ ολοκλόρωςησ του φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου του 

Έργου 

- Σύνταξη και υποβολό ςτη Διαχειριςτικό Αρχό τησ Έκθεςησ Ολοκλόρωςησ Πρϊξησ  

- Τακτοπούηςη του Φακϋλου Έργου 
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 Διοικητικό υμβούλιο Ι.Ε.Π.  

 Έγκριςη Έκθεςησ Ολοκλόρωςησ Πρϊξησ 

 

 9. Φρηςιμοποιούμενα Ϊντυπα 

Δ6-01-Ε-01 Ϊκθεςη Ολοκλόρωςησ Πρϊξησ (εξωτερικό ϋντυπο) 
Δ4-06-Ε-01 Δελτύο Παρακολούθηςησ Πρϊξησ/ Τποϋργου (εξωτερικό ϋντυπο) 
Δ4-06-Ε-02 Δελτύο Δόλωςησ Δαπανών (εξωτερικό ϋντυπο) 
 

 10. Πληροφοριακϊ υςτόματα 

Μηχανογραφικό ςύςτημα οικονομικόσ διαχεύριςησ  

 11. Αρχεύα 

Υϊκελοσ Έργου 

Δ6-01: Ολοκλόρωςη 
Ϊργου 

 Δ6-01-01: Ϊκθεςη Ολοκλόρωςησ Πρϊξησ 

 Δ6-01-02: Απόφαςη Ολοκλόρωςησ Πρϊξησ 

 Δ6-01-03: Σεχνικό Δελτύο Εγκεκριμϋνησ Πρϊξησ 
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Δ0-01    ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΙΦΤΟΤΑ    ΝΟΜΟΘΕΙΑ 
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 1. κοπόσ 

κοπόσ τησ διαδικαςύασ αυτόσ εύναι η ςυγκϋντρωςη, αξιολόγηςη και αξιοπούηςη 
όλων των νομικών κειμϋνων, που ςχετύζονται με τισ φϊςεισ του κύκλου ζωόσ των 
ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων, ιδιαύτερα ςτουσ τομεύσ που αφορούν ςτισ δημόςιεσ 
ςυμβϊςεισ, τισ κρατικϋσ ενιςχύςεισ, την ιςότητα και μη διϊκριςη, το περιβϊλλον και 
την επιλεξιμότητα των δαπανών. Επιπλϋον παρακολουθούνται θϋματα που ϋχουν 
ςχϋςη με τη λειτουργύα του φορϋα (π.χ. αλλαγϋσ ςε αρμοδιότητεσ, θϋματα 
οικονομικόσ διαχεύριςησ και δημόςιου λογιςτικού, κ.λ.π). 
 

 2. Πεδύο Εφαρμογόσ 

Εφαρμόζεται για όλα τα ςυγχρηματοδοτούμενα ϋργα του Ι.Ε.Π.. 

 

 3. χετικϋσ Διαδικαςύεσ 

Τποςτηρύζει το ςύνολο των Διαδικαςιών του υςτόματοσ Διαχειριςτικόσ 

Επϊρκειασ. 

 

 4. Δεδομϋνα 

 Θεςμικϋσ απαιτόςεισ ϋργων που υλοποιεύ ο Ι.Ε.Π. 

 

 5. Αποτελϋςματα 

 Πλόρωσ ενημερωμϋνο αρχεύο ιςχύουςασ νομοθεςύασ 

 

 6. χετικϊ Κεύμενα 

 Ν. 3966/2011  (ΥΕΚ Α/118/24.5.2011)  «Θεςμικό πλαύςιο των Πρότυπων 

Πειραματικών χολεύων, Ίδρυςη Ινςτιτούτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ, Οργϊνωςη 

του Ινςτιτούτου Σεχνολογύασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων ‘ΔΙΟΥΑΝΣΟ’ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ» όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει  

 Νόμοσ 4186/2013 «Αναδιϊρθρωςη τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α/193/17.9.2013) 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.110427/ΕΤΘΤ1020/01.11.2016 (ΥΕΚ Β΄3521) 

‘Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 

81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 (ΥΕΚ Β΄1822) υπουργικόσ απόφαςησ «Εθνικού 
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κανόνεσ επιλεξιμότητασ δαπανών για τα προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-

2020-Ϊλεγχοι νομιμότητασ δημοςύων ςυμβϊςεων ςυγχρηματοδοτούμενων  

πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχϋσ Διαχεύριςησ και Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ-

Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των αποτελεςμϊτων αξιολόγηςησ πρϊξεων»’  

 Απόφαςη του Δ του ΙΕΠ με θϋμα: «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων ςτο 

Διευθυντό του Ι.Ε.Π.»  (Πρϊξη 46/24-11-2016, ΑΔΑ:7B2KOΞΛΔ-9NN)  

 Αποφϊςεισ του Δ του ΙΕΠ, με κανονιςτικό περιεχόμενο, που εκδύδονται κατ’ 

εφαρμογό τησ διϊταξησ τησ παραγρϊφου 24 του ϊρθρου 20 του ν. 

3966/2011. Οι αποφϊςεισ ιςχύουν ϋωσ την ϋκδοςη, κατ’ εφαρμογό των 

διατϊξεων του ϊρθρου 19 του ωσ ϊνω νόμου, του Κανονιςμού Εςωτερικόσ 

Οργϊνωςησ και Λειτουργύασ  

 

 

 

 7. Περιγραφό Βημϊτων 

Η διαδικαςύα παρακολούθηςησ ιςχύουςασ νομοθεςύασ περιλαμβϊνει τα ακόλουθα 
βόματα: 
 Αναγνώριςη ςχετικόσ νομοθεςύασ 

 Ενημϋρωςη εμπλεκομϋνων 

 Σόρηςη αρχεύου νομοθεςύασ 

7.1. Αναγνώριςη χετικόσ Νομοθεςύασ 

Σο Σμόμα Νομικόσ Τποςτόριξησ του Ι.Ε.Π. ενημερώνεται τακτικϊ για την ϋκδοςη 
νομοθετημϊτων και αναγνωρύζει αυτϊ που ςχετύζονται με τα ϋργα που υλοποιεύ το 
Ι.Ε.Π. 
 
Η ενημϋρωςη επιτυγχϊνεται μϋςω: 
 Παρακολούθηςησ των δημοςιεύςεων των τευχών Α και Β τησ Εφημερύδασ τησ 

Κυβϋρνηςησ,  
 Αρμόδιων φορϋων (Τπουργεύα, Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ κλπ) 
 Ειδικευμϋνων νομικών εντύπων και τραπεζών νομικών πληροφοριών 
αρμόδιων Διευθύνςεων του Ι.Ε.Π. 
 

7.2. Ενημϋρωςη Εμπλεκομϋνων 

Σο Σμόμα Νομικόσ Τποςτόριξησ του Ι.Ε.Π. πληροφορεύ όλουσ τουσ 
εμπλεκόμενουσ εντόσ του Ι.Ε.Π. για κϊθε μεταβολό τησ ιςχύουςασ νομοθεςύασ. 
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Η πληροφόρηςη επιτυγχϊνεται μϋςω ενημερωτικού ςημειώματοσ, ενώ ςε 
περιπτώςεισ ςημαντικών μεταβολών ό θϋςπιςησ νϋου θεςμικού πλαιςύου, η 
ενημϋρωςη μπορεύ να διενεργηθεύ μϋςω ςυναντόςεων ό εςωτερικών 
παρουςιϊςεων ό ακόμη και με την πραγματοπούηςη ειδικών εκπαιδευτικών 
προγραμμϊτων. 
 
ε περιπτώςεισ που υπϊρχει αλλαγό του υφιςτϊμενου θεςμικού πλαιςύου η οπούα 
επηρεϊζει τον τρόπο υλοπούηςησ των εκτελούμενων ϋργων,  το Σμόμα Νομικόσ 
Τποςτόριξησ του Ι.Ε.Π.   ενημερώνει τισ εμπλεκόμενεσ Μονϊδεσ του Ι.Ε.Π. για τισ 
ενϋργειεσ προςαρμογόσ που πρϋπει να αναλϊβουν. 

7.3. Σόρηςη Αρχεύου Νομοθεςύασ  

Σο Σμόμα Νομικόσ Τποςτόριξησ του Ι.Ε.Π.  μόλισ αναγνωρύςει  κϊποιο νομοθετικό 
κεύμενο που ςχετύζεται με την υλοπούηςη των ϋργων του Ι.Ε.Π., το καταγρϊφει ςτο 
ϋντυπο Δ0-01-Ε01: "Κατϊςταςη ιςχύουςασ νομοθεςύασ" και ενημερώνει ςχετικϊ το 
φυςικό ό/και ηλεκτρονικό αρχεύο νομοθεςύασ.  
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 8. Αρμόδιοι – Εμπλεκόμενοι 

 Σμόμα Νομικόσ Τποςτόριξησ του Ι.Ε.Π. 
 Αναγνώριςη νομοθεςύασ ςχετικόσ με τα ϋργα που υλοποιούνται 

 Ενημϋρωςη των εντόσ του Ι.Ε.Π.  εμπλεκομϋνων για μεταβολϋσ τησ νομοθεςύασ 

 Τόρηςη αρχεύου νομοθεςύασ 

 

 9. Φρηςιμοποιούμενα Ϊντυπα 

Δ0-01-Ε-
01 

Κατϊςταςη ιςχύουςασ νομοθεςύασ (εςωτερικό ϋντυπο) 

 

 

 10. Πληροφοριακϊ υςτόματα 

 

 11. Αρχεύα 

Υϊκελοσ Νομοθεςύασ Έργων 

Δ0-01: Παρακολούθηςη 
Ιςχύουςασ Νομοθεςύασ 

 Δ0-01-01: Νομοθετικϊ κεύμενα 
 Δ0-01-02: Ενημερωμϋνη κατϊςταςη ιςχύουςασ 

νομοθεςύασ 
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Δ0-02 ΠΑΡΟΦΗ ΝΟΜΙΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
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 1. κοπόσ 

κοπόσ τησ διαδικαςύασ αυτόσ εύναι η εξαςφϊλιςη τησ απαραύτητησ νομικόσ 
κϊλυψησ του Ι.Ε.Π. ςε θϋματα που ςχετύζονται με όλεσ τισ φϊςεισ του κύκλου ζωόσ 
των ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων, ώςτε να διαςφαλύζεται η εναρμόνιςη των 
υλοποιούμενων ϋργων με τισ απαιτόςεισ του ιςχύοντοσ θεςμικού πλαιςύου. 
 

 2. Πεδύο Εφαρμογόσ 

Εφαρμόζεται για όλα τα ςυγχρηματοδοτούμενα ϋργα του Ι.Ε.Π.. 

 

 3. χετικϋσ Διαδικαςύεσ 

Δ2-01: Σεχνικόσ και λειτουργικόσ 

ςχεδιαςμόσ ϋργου - Προγραμματιςμόσ 

απαιτούμενων ενεργειών ωρύμανςησ  

Τποςτηρύζεται από τη Δ0-02 

Δ3-01: Προετοιμαςύα και διενϋργεια 

διαγωνιςμού 

Τποςτηρύζεται από τη Δ0-02 

Δ3-02: Αξιολόγηςη προςφορών Τποςτηρύζεται από τη Δ0-02 

Δ3-03: Φειριςμόσ ενςτϊςεων Τποςτηρύζεται από τη Δ0-02 

Δ3-04: Τπογραφό ςύμβαςησ Τποςτηρύζεται από τη Δ0-02 

Δ3-05: Τλοπούηςη Ϊργου με ύδια μϋςα Τποςτηρύζεται από τη Δ0-02 

Δ4-03: Διαχεύριςη προβλημϊτων και 

αλλαγών 

Τποςτηρύζεται από τη Δ0-02 

 

 4. Δεδομϋνα 

 Αιτόματα νομικόσ υποςτόριξησ 

 

 5. Αποτελϋςματα 

 Γνωμοδοτόςεισ επύ νομικών θεμϊτων 

 

 6. χετικϊ Κεύμενα 

 Ν. 3966/2011  (ΥΕΚ Α/118/24.5.2011)  «Θεςμικό πλαύςιο των Πρότυπων 

Πειραματικών χολεύων, Ίδρυςη Ινςτιτούτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ, Οργϊνωςη 
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του Ινςτιτούτου Σεχνολογύασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων ‘ΔΙΟΥΑΝΣΟ’ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ» όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει  

 Νόμοσ 4186/2013 «Αναδιϊρθρωςη τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και 

λοιπϋσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α/193/17.9.2013) 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.110427/ΕΤΘΤ1020/01.11.2016 (ΥΕΚ Β΄3521) 

‘Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 

(ΥΕΚ Β΄1822) υπουργικόσ απόφαςησ «Εθνικού κανόνεσ επιλεξιμότητασ 

δαπανών για τα προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-2020-Ϊλεγχοι νομιμότητασ 

δημοςύων ςυμβϊςεων ςυγχρηματοδοτούμενων  πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 από 

Αρχϋσ Διαχεύριςησ και Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ-Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των 

αποτελεςμϊτων αξιολόγηςησ πρϊξεων»’  

 Απόφαςη του Δ του ΙΕΠ με θϋμα: «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων ςτο Διευθυντό 

του Ι.Ε.Π.» (Πρϊξη 46/24-11-2016, ΑΔΑ:7B2KOΞΛΔ-9NN)  

 Αποφϊςεισ του Δ του ΙΕΠ, με κανονιςτικό περιεχόμενο, που εκδύδονται κατ’ 

εφαρμογό τησ διϊταξησ τησ παραγρϊφου 24 του ϊρθρου 20 του ν. 3966/2011. 

Οι αποφϊςεισ ιςχύουν ϋωσ την ϋκδοςη, κατ’ εφαρμογό των διατϊξεων του 

ϊρθρου 19 του ωσ ϊνω νόμου, του Κανονιςμού Εςωτερικόσ Οργϊνωςησ και 

Λειτουργύασ.  

 

 

 

7. Περιγραφό Βημϊτων 

Η διαδικαςύα παροχόσ νομικόσ υποςτόριξησ περιλαμβϊνει τα ακόλουθα βόματα: 
 Τποβολό αιτόματοσ νομικόσ υποςτόριξησ 

 Εξϋταςη αιτόματοσ – ύνταξη γνωμοδότηςησ 

 Παρακολούθηςη εφαρμογόσ των απαραύτητων ενεργειών 

7.1. Τποβολό Αιτόματοσ Νομικόσ Τποςτόριξησ 

Όλεσ οι εμπλεκόμενεσ ςτην υλοπούηςη ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων 
Γραφεύα/Όργανα του Ι.Ε.Π. μπορούν και οφεύλουν να κϊνουν χρόςη υπηρεςιών 
νομικόσ υποςτόριξησ ςε οποιαδόποτε φϊςη του κύκλου ζωόσ ενόσ ϋργου: 
ςχεδιαςμό του ϋργου, ανϊθεςη δημοςύων ςυμβϊςεων, διαχεύριςη ςυμβϊςεων κλπ. 
ε κϊθε περύπτωςη που προκύπτει ανϊγκη νομικόσ υποςτόριξησ το αντύςτοιχο 
Γραφεύο/Όργανο του Ι.Ε.Π. αιτεύται γραπτώσ υποςτόριξη από το Σμόμα Νομικόσ 
Τποςτόριξησ του Ι.Ε.Π.  
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7.2. Εξϋταςη Αιτόματοσ – ύνταξη Γνωμοδότηςησ 

Σο Σμόμα Νομικόσ Τποςτόριξησ του Ι.Ε.Π. εξετϊζει το θϋμα και προβαύνει ςτη 
ςύνταξη ειδικόσ γνωμοδότηςησ την οπούα διαβιβϊζουν ςτο αντύςτοιχο 
Γραφεύο/Όργανο. 
ε ειδικϊ θϋματα που απαιτούν ςυνεχό νομικό υποςτόριξη μπορεύ να κριθεύ 
απαραύτητο η νομικό υποςτόριξη να παρϋχεται μϋςω τησ ςυμμετοχόσ του Νομικού 
υμβούλου ςε Ομϊδα Ϊργου ό Εργαςύασ, Επιτροπό Αξιολόγηςησ, Επιτροπό 
Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ κλπ. 

7.3. Παρακολούθηςη τησ Εφαρμογόσ των Απαραύτητων Ενεργειών 

Σο Σμόμα Νομικόσ Τποςτόριξησ του Ι.Ε.Π. παρακολουθεύ και υποςτηρύζει τα 
Γραφεύα/Όργανα του Ι.Ε.Π. ςτην εφαρμογό των ενεργειών που προκύπτουν ωσ 
ςυνϋχεια τησ γνωμοδότηςόσ/ειςόγηςόσ τουσ, μϋχρι την οριςτικό διευθϋτηςη του 
θϋματοσ.  

8. Αρμόδιοι – Εμπλεκόμενοι 

 Γραφεύα/Όργανα  του Ι.Ε.Π., Τπεύθυνοι Πρϊξεων/Επιτροπϋσ 

 Υποβολό αιτόματοσ νομικόσ υποςτόριξησ 

 
 Σμόμα Νομικόσ Τποςτόριξησ  

- Εξϋταςη αιτόματοσ και ςύνταξη ςχετικόσ γνωμοδότηςησ 

- Παρακολούθηςη τησ εφαρμογόσ των απαραύτητων ενεργειών 

-  Εξϋταςη τησ νομιμότητασ προκηρύξεων  
 

9. Φρηςιμοποιούμενα Ϊντυπα 

 

10. Πληροφοριακϊ υςτόματα 

 

11. Αρχεύα 

Υϊκελοσ Έργων 

Δ0-02: Παροχό Νομικόσ 
Τποςτόριξησ 

 Δ0-02-01: Αιτόματα νομικόσ υποςτόριξησ 

 Δ0-02-02: Γνωμοδοτόςεισ  Νομικών με τουσ οπούουσ 

ςυνεργϊζεται το Ι.Ε.Π..  
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Δ0-03 ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΓΓΡΑΥΨΝ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
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 1. κοπόσ 

κοπόσ τησ διαδικαςύασ αυτόσ εύναι o καθοριςμόσ του τρόπου ϋκδοςησ, 
αναγνώριςησ και ελϋγχου των εγγρϊφων του υςτόματοσ Διαχειριςτικόσ 
Επϊρκειασ (ΔΕΠ). 
 

 2. Πεδύο Εφαρμογόσ 

Εφαρμόζεται για όλα τα ϋγγραφα του υςτόματοσ Διαχειριςτικόσ Επϊρκειασ που 

χρηςιμοποιεύ το Ι.Ε.Π. για την υλοπούηςη και τη διαχεύριςη των 

ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων. 

 

 3. χετικϋσ Διαδικαςύεσ 

Η Δ0-03 υποςτηρύζει το ςύνολο των διαδικαςιών του ΔΕΠ 

 

 4. Δεδομϋνα 

 Ανϊγκεσ τεκμηρύωςησ του ΔΕΠ  

 

 5. Αποτελϋςματα 

 Κατϊλογοσ εγκεκριμϋνων εγγρϊφων 

 

 6. χετικϊ Κεύμενα 

 Ν. 3966/2011  (ΥΕΚ Α/118/24.5.2011)  «Θεςμικό πλαύςιο των Πρότυπων 

Πειραματικών χολεύων, Ίδρυςη Ινςτιτούτου Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ, Οργϊνωςη 

του Ινςτιτούτου Σεχνολογύασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων ‘ΔΙΟΥΑΝΣΟ’ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ» όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει  

 Νόμοσ 4186/2013 «Αναδιϊρθρωςη τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και 

λοιπϋσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α/193/17.9.2013) 

 Τπουργικό απόφαςη υπ’αριθ.110427/ΕΤΘΤ1020/01.11.2016 (ΥΕΚ Β΄3521) 

‘Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 (ΥΕΚ 

Β΄1822) υπουργικόσ απόφαςησ «Εθνικού κανόνεσ επιλεξιμότητασ δαπανών για τα 

προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-2020-Ϊλεγχοι νομιμότητασ δημοςύων ςυμβϊςεων 
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ςυγχρηματοδοτούμενων  πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχϋσ Διαχεύριςησ και 

Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ-Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των αποτελεςμϊτων αξιολόγηςησ 

πρϊξεων»’  

 Απόφαςη του Δ του ΙΕΠ με θϋμα: «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων ςτο Διευθυντό 

του Ι.Ε.Π.» (Πρϊξη 46/24-11-2016, ΑΔΑ:7B2KOΞΛΔ-9NN)  

 Αποφϊςεισ του Δ του ΙΕΠ, με κανονιςτικό περιεχόμενο, που εκδύδονται κατ’ 

εφαρμογό τησ διϊταξησ τησ παραγρϊφου 24 του ϊρθρου 20 του ν. 3966/2011. 

Οι αποφϊςεισ ιςχύουν ϋωσ την ϋκδοςη, κατ’ εφαρμογό των διατϊξεων του 

ϊρθρου 19 του ωσ ϊνω νόμου, του Κανονιςμού Εςωτερικόσ Οργϊνωςησ και 

Λειτουργύασ. 

 

 

 

7. Περιγραφό Βημϊτων 

Η διαδικαςύα διαχεύριςησ των εγγρϊφων του ΔΕΠ περιλαμβϊνει τα ακόλουθα 
βόματα: 
1. Κωδικοπούηςη και ϋλεγχοσ εγγρϊφων 

2. Ϊκδοςη και αναθεώρηςη εγγρϊφων 

3. Διανομό εγγρϊφων 

7.1. Κωδικοπούηςη και Έλεγχοσ Εγγρϊφων 

Ο Τπεύθυνοσ του υςτόματοσ Διαχειριςτικόσ Επϊρκειασ εύναι αρμόδιοσ για το 
ςυντονιςμό ϋκδοςησ και αναθεώρηςησ όλων των εγγρϊφων που τεκμηριώνουν το 
ΔΕΠ και για τη διανομό τουσ ςτα ενδιαφερόμενα Γραφεύα / Μονϊδεσ του Ι.Ε.Π. 
Όλα τα ϋγγραφα εύναι κωδικοποιημϋνα και καταγεγραμμϋνα ςτο ϋντυπο Δ0-03-Ε-
01: "Κατϊλογοσ εγκεκριμϋνων εγγρϊφων".  
Σα ϋγγραφα που τεκμηριώνουν το ΔΕΠ, κατηγοριοποιούνται ςε δύο ιεραρχικϊ 
επύπεδα: 
Σακτικό επύπεδο 
Διαδικαςύεσ. Περιγρϊφουν τον τρόπο εκτϋλεςησ των διεργαςιών που ςχετύζονται 
με τη διαχεύριςη τησ υλοπούηςησ των ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων. Οι κωδικού 
των διαδικαςιών ϋχουν την μορφό ΔΦ-ΖΖ, όπου: 
Φ: η λειτουργικό περιοχό του κύκλου ζωόσ του ϋργου, και 
ΖΖ: η αύξουςα αρύθμηςη των διαδικαςιών κϊθε λειτουργικόσ περιοχόσ. 
Λειτουργικό επύπεδο 
Ϊντυπα. Τποςτηρύζουν την εκτϋλεςη των διαδικαςιών. Να ςημειωθεύ ότι ςτα 
ϋντυπα του ςυςτόματοσ περιλαμβϊνονται τα εςωτερικϊ ϋντυπα και όλα τα ϋντυπα 
εξωτερικόσ προϋλευςησ που υποςτηρύζουν τη λειτουργύα του ΔΕΠ. Σα εξωτερικϊ 
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ϋντυπα εύναι κυρύωσ αυτϊ που υπαγορεύονται από το ύςτημα Διαχεύριςησ και 
Ελϋγχου των Προγραμμϊτων του ΕΠΑ (π.χ. Σεχνικό Δελτύο Ϊργου και Τποϋργου, 
Δελτύο Δόλωςησ Δαπανών Τποϋργου, Δελτύο Παρακολούθηςησ Προόδου Πρϊξησ 
κλπ). Οι κωδικού των εντύπων ϋχουν την μορφό ΔΦ-ΖΖ-Ε-ΧΧ, όπου: 
ΔΦ-ΖΖ: η διαδικαςύα, τησ οπούασ η εκτϋλεςη υποςτηρύζεται από το ςυγκεκριμϋνο 
ϋντυπο 
ΧΧ: η αύξουςα αρύθμηςη των εντύπων κϊθε διαδικαςύασ. 

7.2. Έκδοςη και Αναθεώρηςη Εγγρϊφων 

Κϊθε Γραφεύο/ Μονϊδα του Ι.Ε.Π., αφού επεξεργαςτεύ τισ ειςηγόςεισ των ςτελεχών 

και του προςωπικού, ϋχει δικαύωμα υποβολόσ πρόταςησ ςτον Τπεύθυνο του ΔΕΠ 

για την ϋκδοςη νϋου ό αναθεώρηςησ οποιουδόποτε εςωτερικού εγγρϊφου του 

ΔΕΠ επηρεϊζει τισ λειτουργύεσ τησ. 

Η πρόταςη κοινοποιεύται υπό μορφό ειςόγηςησ, με τη χρόςη του εντύπου Δ0-03-Ε-

02: "Αύτηςη ϋκδοςησ/αναθεώρηςησ εγγρϊφου ΔΕΠ", ςτον Τπεύθυνο του ΔΕΠ, ο 

οπούοσ ελϋγχει την ςυμβατότητϊ τησ με τη λειτουργύα του ΔΕΠ και αποφαςύζει 

ςχετικϊ με την ϋγκριςη τησ πρόταςησ.  

Για τισ εγκεκριμϋνεσ προτϊςεισ γύνονται οι παρακϊτω ενϋργειεσ: 

Για κϊθε ϋγγραφο του ΔΕΠ, ο Τπεύθυνοσ του ΔΕΠ εύναι αρμόδιοσ για την 

καταγραφό του ςτο ϋντυπο Δ0-03-Ε-01: "Κατϊλογοσ εγκεκριμϋνων εγγρϊφων". Ο 

Τπεύθυνοσ του ΔΕΠ ελϋγχει εϊν το νϋο ϋγγραφο επηρεϊζει και ϊλλα ςημεύα του 

ΔΕΠ και προβαύνει ςτισ αντύςτοιχεσ ενϋργειεσ αναθεώρηςησ.  

ε περύπτωςη που η πρόταςη δεν εγκριθεύ, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενοσ για 

τουσ λόγουσ μη ςυμβατότητασ τησ πρόταςόσ του με τη λειτουργύα του ΔΕΠ του 

Ι.Ε.Π. 

7.3. Διανομό Εγγρϊφων 

Σο ϋγγραφο, με ευθύνη του Τπευθύνου του ΔΕΠ και με ςόμανςη, όπου εύναι 
εφικτό, ςτο ςημεύο ό ςημεύα αλλαγόσ κοινοποιεύται ςε όλα τα εμπλεκόμενα Γραφεύα 
/ Μονϊδεσ, όπωσ προκύπτουν από το ϋντυπο Δ0-03-Ε-03: "Κατϊλογοσ 
Κοινοποιόςεων ΔΕΠ". Η προηγούμενη ϋκδοςη αποςύρεται και αρχειοθετεύται.     
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8. Αρμόδιοι – Εμπλεκόμενοι 

 Διοικητικό υμβούλιο  

 Ϊγκριςη αναθεώρηςησ εγγρϊφων ΔΕΠ  

 Τπεύθυνοσ υςτόματοσ Διαχειριςτικόσ Επϊρκειασ 

 Έκδοςη, διανομό και αναθεώρηςη εγγρϊφων του ΣΔΕΠ 

 Ενημϋρωςη Διαχειριςτικόσ Αρχόσ 

 Γραφεύα / Μονϊδεσ του Ι.Ε.Π. που εμπλϋκονται ςτην εφαρμογό των διαδικαςιών 

του ΔΕΠ 

 Υποβολό προτϊςεων για την ϋκδοςη ό αναθεώρηςη εγγρϊφων του ΣΔΕΠ 

 Ενημϋρωςη προςωπικού 

 

9. Φρηςιμοποιούμενα Ϊντυπα 

Δ0-03-Ε-
01 

Κατϊλογοσ εγκεκριμϋνων εγγρϊφων (εςωτερικό ϋντυπο) 

Δ0-03-Ε-
02 

Αύτηςη ϋκδοςησ/αναθεώρηςησ εγγρϊφου ΔΕΠ (εςωτερικό ϋντυπο) 

Δ0-03-Ε-
03 

Κατϊλογοσ κοινοποιόςεων εγγρϊφων ΔΕΠ (εςωτερικό ϋντυπο) 

 

10. Πληροφοριακϊ υςτόματα 

11. Αρχεύα 

Υϊκελοσ Έγγραφων ΔΕΠ 

Δ0-03: Διαχεύριςη 
Εγγρϊφων .Δ.ΕΠ. 

 Δ0-03-01: Κατϊλογοσ εγκεκριμϋνων εγγρϊφων ΔΕΠ 

 Δ0-03-02: Αιτόςεισ ϋκδοςησ/ αναθεώρηςησ εγγρϊφων 

 Δ0-03-03: Κατϊλογοσ κοινοποιόςεων εγγρϊφων ΔΕΠ 
 


