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2020 - Έιεγρνη λνκηκόηεηαο δεκνζίωλ ζπκβάζεωλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ
πξάμεωλ ΔΠΑ 2014-2020 από Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο –
Γηαδηθαζία ελζηάζεωλ επί ηωλ απνηειεζκάηωλ αμηνιόγεζεο πξάμεωλ»

ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ
Έρνληαο ππφςε:
1. Τν άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» πνπ
θπξψζεθε γηα ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (ΦΔΚ Α΄98).
2. Τν λ. 4314/2014 (ΦΔΚ Α΄265) ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 θαη ινηπέο δηαηάμεηο,
φπσο θάζε θνξά ηζρχεη θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 58 παξ. 2 απηνχ.
3. Τνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 17εο
Γεθεκβξίνπ 2013 πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν, ην Τακείν Σπλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ
Τακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Τακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί
θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην
Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν, ην Τακείν Σπλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Τακείν Θάιαζζαο θαη
Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006.
4. Τν π.δ. 116/2014
Αληαγσληζηηθφηεηαο».

(ΦΔΚ

Α΄185)

«Οξγαληζκφο

ηνπ

Υπνπξγείνπ

Αλάπηπμεο

&

5. Τν π.δ. 24/2015 (ΦΔΚ Α΄20) «Σχζηαζε θαη κεηνλνκαζία Υπνπξγείσλ, κεηαθνξά ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ», θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 2 απηνχ.
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6. Τν π.δ. 25/2015 (ΦΔΚ Α΄21) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Υπνπξγψλ,
Αλαπιεξσηψλ Υπνπξγψλ θαη Υθππνπξγψλ».
7. Τελ ππ’ αξηζ. 69137/ΔΥΘΥ628/22.06.2015 (ΦΔΚ Β΄1451) «Αλαδηάξζξσζε ηεο Δηδηθήο
Υπεξεζίαο Θεζκηθήο Υπνζηήξημεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 3 ηνπ Ν. 4314/2014 θαη αληηθαηάζηαζε
ηεο ππ’ αξηζκ. 3851/ΔΥΣ 524/29.1.2008 (ΦΔΚ 333/Β΄/29.2.2008) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε,
φπσο ηζρχεη
8. Τν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα δελ πξνθαιείηαη πξφζζεηε δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ.

Απνθαζίδνπκε

Άπθπο 1
Αληηθείκελν
1.

Σην πξψην κέξνο πξνζδηνξίδνληαη νη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ πξάμεσλ πνπ
εληάζζνληαη ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2020 θαη ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην
Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ), ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν (ΔΚΤ)
θαη ην Τακείν Σπλνρήο (ζην εμήο ηα «Τακεία»), ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ «Δπελδχζεηο ζηελ
αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε».
Οη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή θαη πξέπεη λα ηεξνχληαη
απφ φινπο ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ,
αιιά θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ.
Οη θνξείο δηαρείξηζεο δηαζθαιίδνπλ φηη νη δηθαηνχρνη είλαη ελήκεξνη ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο
επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2020, ηνλ ηξφπν
απνηειεζκαηηθήο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ησλ Τακείσλθαζψοθαη αμηνπνίεζεο ηεο
ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κε άιια κέζα ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Τα Τακεία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξέρνπλ ππνζηήξημε ππφ ηε κνξθή:
επηρνξεγήζεσλ
επηζηξεπηέαο ζπλδξνκήο
βξαβείσλ
κέζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο
ζπλδπαζκνχ ησλ αλσηέξσ
Οη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ηεο παξνχζαο αθνξνχλ κφλν ζε πξάμεηο νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη
ππφ κνξθή επηρνξεγήζεσλ θαη επηζηξεπηέαο ζπλδξνκήο.

2.

Σην δεχηεξν κέξνο πξνζδηνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο
ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2020 θαη
δηελεξγνχληαη απφ ηηο Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη ηνπο Δλδηάκεζνπο Φνξείο.

3.

Σην ηξίην κέξνο ζεζπίδεηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, ην δηνηθεηηθφ
φξγαλν πξνο ην νπνίν απηή ζα αζθεζεί, θαζψο θαη ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο απφ ηνπο
δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο
πξνηάζεσλ, ζην πιαίζην πξφζθιεζεο γηα ηελ έληαμε πξάμεσλ ζην ΔΣΠΑ 2014-2020, θαηά
ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο αμηνινγεκέλσλ πξνηάζεσλ.

Υπνπξγηθή Απφθαζε Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο
Έθδνζε: 1ε
Ηκ/ληα Έθδνζεο:31/7/2015

-2 -

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ
ΔΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ ΓΑΠΑΝΩΝ ΔΠ ΔΠΑ 2014 – 2020
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ
Άπθπο 2
Γεληθνί θαλόλεοεπηιεμηκόηεηαο από ηα Σακεία
1.

Όιεο νη δαπάλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ
απνθαζηζηεί απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ νηθείνπ πξνγξάκκαηνο ή ππφ ηελ επζχλε ηεο,
ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί εθ ησλ
πξνηέξσλ απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο είλαη επηιέμηκεο γηα ζηήξημε απφ ηα Τακεία κε
ηελ επηθχιαμε ησλ φξσλ πνπ δηεπθξηλίδνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ηνπ πξψηνπ
κέξνπο ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ.

2.

Μηα πξάμε κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ έλα ή πεξηζζφηεξα Τακεία ή απφ έλα ή
πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα θαη απφ άιια ρξεκαηνδνηηθά κέζα ηεο Έλσζεο, ππφ ηνλ φξν φηη ε
δαπάλε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε αίηεζε πιεξσκήο γηα επηζηξνθή απφ έλα Τακείν δελ
ιακβάλεη ππνζηήξημε απφ άιιν Τακείν ή ρξεκαηνδνηηθφ κέζν ηεο Έλσζεο, νχηε
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ίδην Τακείν ζην πιαίζην άιινπ πξνγξάκκαηνο ή θαη εζληθνχο πφξνπο.

3.

Τν ΔΤΠΑ θαη ην ΔΚΤ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηνχλ, κε ζπκπιεξσκαηηθφ ηξφπν θαη εληφο νξίνπ
10% ηεο ελσζηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα θάζε άμνλα πξνηεξαηφηεηαο ελφο πξνγξάκκαηνο
ηνπ ζηφρνπ «Δπελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε», κέξνο κηαο πξάμεο ηεο νπνίαο
νη δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο γηα ζηήξημε απφ ην άιιν Τακείν βάζεη ησλ θαλφλσλ
επηιεμηκφηεηαο πνπ ηζρχνπλ γηα ην ελ ιφγσ Τακείν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο νη
δαπάλεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή πινπνίεζε ηεο πξάμεο θαη ζπλδένληαη
άκεζα κε απηήλ.

4.

Δπηιέμηκεο γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηα Τακεία είλαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε ζεκαηηθνχο
ζηφρνπο, επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο, εηδηθνχο ζηφρνπο, ελέξγεηεο θαη δξάζεηοπνπ
θαζνξίδνληαη ζηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο ησλ Τακείσλ.

5.

Γαπάλε ε νπνία θαζίζηαηαη επηιέμηκε ιφγσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη
επηιέμηκε κφλν απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ζηελ Δπηηξνπή ή,
ζε πεξίπησζε απφθαζεο ηξνπνπνίεζεο ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ δελ θαιχπηνληαη
απφ ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο ΔΔ,άξζξν 96(11) ηνπ Καλ. 1303/2013,απφ ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ηζρχνο ηεο απφθαζεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.

6.

Οη πξάμεηο δελ επηιέγνληαη γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα Τακεία ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ
πεξαησζεί θπζηθά ή έρνπλ πινπνηεζεί πιήξσο πξηλ λα ππνβάιεη ν δηθαηνχρνο ζηε
δηαρεηξηζηηθή αξρή ηελ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο, αλεμάξηεηα αλ φιεο νη ζρεηηθέο πιεξσκέο
έρνπλ γίλεη απφ ηνλ δηθαηνχρν.

7.

Οη δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε κηαο πξάμεο δχλαληαη λα θαιχπηνπλ φια ηα ζηάδηα εθηέιεζήο
ηεο, απφ ηνλ εθ ησλ πξνηέξσλ πξνγξακκαηηζκφ έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο θαη ηα
ζρεηηθά κέηξα δεκνζηφηεηαο. Οη επηιέμηκεο δαπάλεο κηαο πξάμεο δχλαηαη λα πεξηνξηζηνχλ κε
απφθαζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ζηάδηα ηεο πινπνίεζήο ηεο.

8.

Οη φξνη πινπνίεζεο ηεο πξάμεο φπσο νξίδνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο είλαη νπζηψδεηο θαη
νπνηαδήπνηε κνλνκεξήο αιιαγή απφ ηνλ δηθαηνχρν ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηελ
αξκφδηα δηαρεηξηζηηθή αξρή ζπληζηά βάζηκε αηηία δηαθνπήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο. Οη
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πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλεπεία απηήο ηεο αιιαγήο δελ είλαη επηιέμηκεο κέρξη
ηελ αλαγλψξηζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα δηαρεηξηζηηθή αξρή. Υπνηξνπή ηνπ δηθαηνχρνπ ζπληζηά
βάζηκε αηηία αλάθιεζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο ζην πξφγξακκα θαη κεηαθχιεζε
ζε απηφλ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ επηπηψζεσλ.
9.

Η δηάξθεηα πινπνίεζεο κηαο πξάμεο αθνξά ζηελ απαξαίηεηε ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ
νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα
έρνπλ εθπιεξσζεί νη εηδηθφηεξνη ζηφρνη, φξνη θαη ππνρξεψζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ απφθαζε
έληαμήο ηεο.

10. Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ νξίδεηαη ζηελ απφθαζε έληαμεο θαη κπνξεί λα
ηξνπνπνηείηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ νξγάλνπ πνπ ηελ εμέδσζε κεηά απφ
πξσηνβνπιία ηνπ ή πξηλ ηε ιήμε ηεο, κεηά απφ αίηεκα ηνπ δηθαηνχρνπ.

Άπθπο 3
πκκόξθωζε κε ην ελωζηαθό θαη εζληθό δίθαην
1.

Οη πξάμεηο θαη νη δξαζηεξηφηεηεοαπηψλ θαζψο θαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ
πινπνίεζή ηνπο θαη ππνζηεξίδνληαη απφ ηα Τακεία πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην
εθαξκνζηέν ελσζηαθφ δίθαην θαη εζληθφ δίθαην («εθαξκνζηέν δίθαην») θαη ηδίσο κε ηνπο
θαλφλεο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ίζεο κεηαρείξηζεο θαη κε
δηάθξηζεο θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαλφλεο.

2.

Οη δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ είλαη λφκηκεο θαη θαλνληθέο θαη επηπιένλ έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ήηνη, ζχκθσλα
κε ηηο αξρέο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. Η αξρή ηεο
ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο εθαξκφδεηαη θαη ζηηο δαπάλεο φισλ ησλ δηθαηνχρσλ
αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή ηνπο κνξθή.
Η αξρή ηεο νηθνλνκίαο νξίδεη φηη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην δηθαηνχρν γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πξάμεο θαζίζηαληαη εγθαίξσο δηαζέζηκα, ζηελ
ελδεδεηγκέλε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα θαη ζηελ θαιχηεξε ηηκή.
Η αξρή ηεο απνδνηηθφηεηαο αθνξά ζηελ θαιχηεξε ζρέζε κεηαμχ ρξεζηκνπνηεζέλησλ
κέζσλ θαη επηηεπρζέλησλ απνηειεζκάησλ.
Η αξρή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο αθνξά ζηελ εθπιήξσζε ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ
νξηζζεί θαη ζηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ.

3.

Με ζπκκφξθσζε ηεο πξάμεο κε ηνπο εθαξκνζηένπο θαλφλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
θαλφλσλ επηιεμηκφηεηαο ηεο παξνχζαο, ζπλεπάγεηαη δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε ή/θαη
αλάθηεζε ησλ αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. Τα πνζά ησλ δαπαλψλ
πνπ ηεθκεξηψλνληαη σο κε επηιέμηκεο θαη δηνξζψλνληαη δελ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ
απφ άιιεο επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ δηθαηνχρνπ ζην πιαίζην ηεο πξάμεο.

Άπθπο 4
Δπηιεμηκόηεηα πξάμεωλ βάζεη γεωγξαθηθήο ζέζεο
1.

Καηά γεληθφ θαλφλα, νη πξάμεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Τακεία, κε ηελ επηθχιαμε ησλ
παξεθθιίζεσλ πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ θαη ησλ εηδηθψλ θαλφλσλ γηα θάζε Τακείν,
πινπνηνχληαη ζηελ πεξηνρήπνπ αθνξά ζην νηθείν πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλ. 1303/2013.
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(i) Γηα πξάμεηο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην ΔΤΠΑ θαη ην Τακείν Σπλνρήο, ε δηαρεηξηζηηθή
αξρή δχλαηαη λα απνδερζεί ηελ πινπνίεζε κηαο πξάμεο εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο αιιά εληφο ηεο Έλσζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαη φινη νη
αθφινπζνη φξνη:
α)

ε πξάμε είλαη πξνο φθεινο ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο,

β)

ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ θαηαλέκεηαη απφ ην πξφγξακκα ζε πξάμεηο πνπ πινπνηνχληαη
εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ ππεξβαίλεη ην 15% ηεο ππνζηήξημεο απφ
ην ΔΤΠΑ θαη ην Τακείν Σπλνρήο ζε επίπεδν πξνηεξαηφηεηαο,

γ)

ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο έρεη εγθξίλεη ηελ πξάμε ή ηνπο ηχπνπο ησλ ελ ιφγσ
πξάμεσλ,

δ)

νη ππνρξεψζεηο ησλ αξρψλ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ην πξφγξακκα ζε ζρέζε κε ηε
δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηνλ δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν ηεο ελ ιφγσ πξάμεο
εθπιεξψλνληαηαπφ ηηο αξρέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ην πξφγξακκα ζην πιαίζην ηνπ
νπνίνπ ππνζηεξίδεηαη ε ελ ιφγσ πξάμε ή ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο κε ηηο αξρέο ηεο
πεξηνρήο ζηελ νπνία πινπνηείηαη ε πξάμε.

(ii) Γηα πξάμεηο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην ΔKT, ην ΔΚΤ δχλαηαη λα παξάζρεη ζηήξημε γηα
δαπάλεο πνπ αθνξνχλ πξάμεηο πνπ εθηεινχληαη εθηφο ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο, αιιά εληφο ηεο Έλσζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαη νη
αθφινπζνη δχν φξνη:
α) ε πξάμε είλαη πξνο φθεινο ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο φπνπ πινπνηείηαη ην
πξφγξακκα,
β)

νη ππνρξεψζεηο ησλ αξρψλ γηα ην πξφγξακκα ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν
θαη ηνλ δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν ηεο ελ ιφγσ πξάμεο εθπιεξψλνληαη απφ ηηο αξρέο
πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ην πξφγξακκα ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ππνζηεξίδεηαη ε ελ
ιφγσ πξάμε ή ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο κε ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν
πινπνηείηαη ε πξάμε ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο πιεξνχληαη
νη ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηνλ δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν
ηεο ελ ιφγσ πξάμεο.

Δληφο ηνπ νξίνπ ηνπ 3% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ελφο πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΚΤ ή ηνπ
ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ην ΔΚΤ κέξνπο ελφο πνιπηακεηαθνχ πξνγξάκκαηνο, νη δαπάλεο
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο ηεο Έλσζεο είλαη επηιέμηκεο γηα ελίζρπζε απφ ην ΔΚΤ
εθφζνλ αθνξνχλ ζηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο ηνπ άξζξνπ 3(1)(α) ή ηνπ άξζξνπ 3(1)(γ)
ηνπ Καλ. ΔΚΤ θαη εθφζνλ ε νηθεία επηηξνπή παξαθνινχζεζεο έρεη εγθξίλεη ηελ πξάμε ή
ηνπο ηχπνπο ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ.
(iii)Γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηερληθή ζπλδξνκή ή δξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο θαη δελ
ππνζηεξίδνληαη απφ ην ΔΚΤ,νη δαπάλεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθηφο ηεο
Έλσζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξάμε είλαη πξνο φθεινο ηεο πεξηνρήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη πιεξνχληαη νη ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη
ηνλ δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν ηεο ελ ιφγσ πξάμεο.
2.

Οη πξάμεηο ηερληθήο ζπλδξνκήο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηαΤακεία,κπνξνχλ λα πινπνηνχληαη
εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά εληφο ηεο Έλσζεο, ππφ ηνλ φξν φηη νη πξάμεηο
ιεηηνπξγνχλ πξνο φθεινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Τερληθή Βνήζεηα», πξνο φθεινο ησλ ινηπψλ νηθείσλ πξνγξακκάησλ.

3.

Οη δαπάλεο ησλ πξάμεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΤΠΑ ή ην ΔΚΤ θαη αθνξνχλ
νξηδφληηεο δξάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ άκεζε επίπησζε ζε φιεο ή πνιιέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο
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είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ επηκεξίδνληαη κε βάζε θξηηήξην θαηαλνκήο πνπ ήδε πεξηγξάθεηαη ζην
εγθεθξηκέλν πξφγξακκα ή ειιείςεη ζρεηηθήο πξφβιεςεο ζην πξφγξακκα, κε βάζε
ηεθκεξησκέλε θαηαλνκή.

Άπθπο 5
Πεξίνδνο επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ
1.

Μηα δαπάλε είλαη επηιέμηκε γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα Τακεία εθφζνλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί
απφ έλαλ δηθαηνχρν θαη έρεη πιεξσζεί ην δηάζηεκα απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο ηελ
31εΓεθεκβξίνπ 2023. Καηά παξέθθιηζε, νη δαπάλεο γηα ηελ ΠΑΝ είλαη επηιέμηκεο απφ ηελ 1ε
Σεπηεκβξίνπ 2013.

2.

Σε πεξίπησζε επηζηξνθήο δαπαλψλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ζεκεία (β)
θαη (γ),ηππνπνηεκέλεο θιίκαθεο κνλαδηαίνπ θφζηνπο θαη θαη’ απνθνπή πνζά πνπ δελ
ππεξβαίλνπλ ηηο 100.000€ δεκφζηαο δαπάλεο,νη δξάζεηο πνπ απνηεινχλ ηε βάζε γηα
επηζηξνθή πξέπεη λα έρνπλ εθηειεζηεί θαηά ην δηάζηεκα απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο
ηελ 31εΓεθεκβξίνπ 2023. Καηά παξέθθιηζε, ε εκεξνκελία έλαξμεο φζνλ αθνξά ηηο
επηζηξεθφκελεο δαπάλεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ζεκεία (β) θαη (γ), γηα δξάζεηο ζην
πιαίζην ηεο ΠΑΝ είλαη ε 1ε Σεπηεκβξίνπ 2013.

3.

Γηα ηηο θαηεγνξίεο πξάμεσλ/ελεξγεηψλ/δξάζεσλ πνπ ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο ρνξεγείηαη γηα
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, είλαη επηιέμηκεο γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε νη δαπάλεο πνπ
πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
(α) αθνξνχλ έξγν, πξντφλ ή ππεξεζία ην νπνίν παξαζρέζεθε εληφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ρξνληθήο πεξηφδνπ,
(β) έρνπλ θαηαβιεζεί εληφο ηεο ζπγθεθξηκέλε ρξνληθήο πεξηφδνπ, κε εμαίξεζε ηηο
πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ε επηιέμηκε πεξίνδνο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο φξνπο ηεο
ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ.

4.

Γηα ηηο πξάμεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, γηα ηηο νπνίεο νη απνθάζεηο έγθξηζεο ρνξήγεζεο ηεο
ελίζρπζεο εθδφζεθαλ κεηά ηελ 01.01.2014, είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ
νη δηθαηνχρνη κεηά ηελ 01.01.2014θαη κεηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα
ρξεκαηνδφηεζε,εθηφο εάλ νξίδεηαη κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία ζην εθάζηνηε θαζεζηψο
ελίζρπζεο. Γηα ηηο πξάμεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηηο νπνίεο νη απνθάζεηο έγθξηζεο
ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο εθδφζεθαλ πξηλ ηελ 01.01.2014 είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ 01.01.2014εθηφο εάλ νξίδεηαη κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία ζηηο
απνθάζεηο πνπ νξίδνπλ ηνπο φξνπο ηεο ελίζρπζεο.

Άπθπο 6
Γηάξθεηα ηωλ πξάμεωλ
1.

Μηα πξάμε πνπ πεξηιακβάλεη επέλδπζε ζε ππνδνκή ε παξαγσγηθή επέλδπζε επηζηξέθεη ηελ
ζπλεηζθνξά ησλ Τακείσλ, εάλ εληφο πέληε εηψλ απφ ηελ ηειηθή πιεξσκή ζηνλ δηθαηνχρν ή
εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηνπο θαλφλεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, θαηά πεξίπησζε,
ππφθεηηαη ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα:
α)

παχζε ή κεηεγθαηάζηαζε κηαο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλ. 1303/2013,
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β)

αιιαγή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ελφο ζηνηρείνπ ππνδνκήο, ε νπνία παξέρεη ζε κηα
εηαηξεία ή δεκφζην νξγαληζκφ αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα,

γ)

νπζηαζηηθή κεηαβνιή πνπ επεξεάδεη ηε θχζε ηεο, ηνπο ζηφρνπο ή ηνπο φξνπο
πινπνίεζεο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ππνλφκεπζε ησλ αξρηθψλ ζηφρσλ
ηεο.

2.

Τα αρξεσζηήησο θαηαβαιιφκελα πνζά γηα ηελ ελ ιφγσ πξάμε αλαθηψληαη αλαινγηθά πξνο
ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία δελ εθπιεξψζεθαλ νη απαηηήζεηο.

3.

Τν νξηδφκελν ζην πξψην εδάθην ρξνληθφ πεξηζψξην κεηψλεηαη ζηα ηξία έηε φηαλ πξφθεηηαη γηα
πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε δηαηήξεζε επελδχζεσλ ή ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ απφ ΜΜΔ.

4.

Μηα πξάμε πνπ πεξηιακβάλεη επέλδπζε ζε ππνδνκή ή παξαγσγηθή επέλδπζε επηζηξέθεη ηε
ζπλεηζθνξά ησλ Τακείσλ εάλ, εληφο 10 εηψλ απφ ηελ ηειηθή πιεξσκή ζηνλ δηθαηνχρνε
παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαθέξεηαη εθηφο ηεο Έλσζεο, κε ηελ εμαίξεζε ηεο πεξίπησζεο
ν δηθαηνχρνο λα είλαη ΜΜΔ. Όηαλ ε ζπλεηζθνξά απφ ηα Τακεία ιακβάλεη ηε κνξθή θξαηηθήο
ελίζρπζεο, ε πεξίνδνο ησλ 10 εηψλ αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ ηζρχνπζα πξνζεζκία ζχκθσλα
κε ηνπο θαλφλεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ.

5.

Πξάμεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΤ θαη πξάμεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα άιια
Τακεία νη νπνίεο δελ απνηεινχλ επελδχζεηο ζε ππνδνκή ή παξαγσγηθέο επελδχζεηο
επηζηξέθνπλ ηε ζπλεηζθνξά απφ ην Τακείν κφλν φηαλ ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε δηαηήξεζεο
ηεο επέλδπζεο βάζεη ησλ εθαξκνζηέσλ θαλφλσλ πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη ππφθεηληαη
ζε παχζε ή κεηεγθαηάζηαζε κηαο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηεο πεξηφδνπ πνπ
νξίδεηαη ζηνπο ελ ιφγσ θαλφλεο.

6.

Οη αλσηέξσ παξάγξαθνη 1, 4 θαη 5δελ εθαξκφδνληαη ζηηο ζπλεηζθνξέο πξνο θάζε πξάμε ε
νπνία ππφθεηηαη ζε παχζε κηαο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο εμαηηίαο κε δφιηαο πηψρεπζεο.

7.

Οη αλσηέξσ παξάγξαθνη 1, 4 θαη 5 δελ εθαξκφδνληαη ζε θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη
δηθαηνχρνη ελίζρπζεο γηα επέλδπζε θαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επελδπηηθήο πξάμεο,
θαζίζηαληαη επηιέμηκνη γηα λα ιάβνπλ θαη ιακβάλνπλ ελίζρπζε βάζεη ηνπ Καλ.1309/2013,
φηαλ ε ελ ιφγσ επέλδπζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ ηχπν δξαζηεξηφηεηαο πνπ θξίλεηαη σο
επηιέμηκε γηα ελίζρπζε απφ ην Δπξσπατθφ Τακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε.

Άπθπο 7
Δπίπεδν δεκηνπξγίαο ηεο δαπάλεο
1.

Δπηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην δηθαηνχρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
πξάμεο θαη θαηαγξάθνληαη ζην ινγηζηηθφ ηνπ ζχζηεκα.

2.

Σηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπο ζπκκεηέρνπλ επί κέξνπο θνξείο ππφ
ηελ ζπλνιηθή επζχλε ηνπ δηθαηνχρνπ, είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ
πξάμε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θνξείο θαη πιεξψλνληαη απφ ηνλ νξηζζέληα δηθαηνχρν, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη αθφινπζνη φξνη:
α)

ππάξρνπλ έγγξαθα ηεθκήξηα ηεο ζπκθσλίαο κε ηνπο άιινπο θνξείο ζρεηηθά κε ηε
ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο,

β)

ν δηθαηνχρνο δηαηεξεί ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο πξάμεο,
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γ)

νη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο άιινπο θνξείο ζπλνδεχνληαη απφ εμνθιεκέλα
ηηκνιφγηα, ή, φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, απφ ινγηζηηθά έγγξαθα ηζνδχλακεο
απνδεηθηηθήο αμίαο,

δ)

νη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο άιινπο θνξείο ππνβάιινληαη ζην δηθαηνχρν θαη
αλαθέξνληαη ζην έξγν. Ο νξηζζείο δηθαηνχρνο έρεη ηελ επζχλε λα επαιεζεχζεη ην
ππαξθηφ θαη ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ αλαθεξφκελσλ δαπαλψλ θαζψο θαη ηελ νινθιήξσζε
ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, πξηλ ηηο δειψζεη ζηε
δηαρεηξηζηηθή αξρή ή ζηελ αξρή πηζηνπνίεζεο ή ζηνλ ελδηάκεζν θνξέα,

ε)

ε δηαδξνκή ειέγρνπ θαιχπηεη έσο θαη ην επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ,

ζη) ν δηθαηνχρνο θαη νη ζπκκεηέρνληεο θνξείο είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ νξζή
εθηέιεζε ηεο πξάμεο θαζψο θαη γηα πηζαλέο θπξψζεηο πνπ επηθέξεη ή κε εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο, θαη κέρξη ηνπ πνζνχ
ζπκκεηνρήο ηνπ θαζελφο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξάμεο.
Σηνπο επηκέξνπο θνξείο δχλαηαη λα πεξηιακβάλνληαη θαη θνξείο νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ην
νξηζζέληα δηθαηνχρν κε δεζκφ λνκηθφ ή θεθαιαηαθφ, ν νπνίνο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ πξάμε
γηα ηελ νπνία δεηείηαη ρξεκαηνδφηεζε, νχηε δεκηνπξγείηαη κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζή
ηεο.
3.

Η παξαπάλσ παξάγξαθνο 2 δελ ηζρχεη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπνη επηκέξνπο θνξείο,
ζρεκαηίδνπλ απφ θνηλνχ έλαλέν εληαίν θνξέα, κε αλεμάξηεηε λνκηθή κνξθή απφ απηήλ ησλ
επηκέξνπο θνξέσλ, ν νπνίνο νξίδεηαη σο ν κνλαδηθφο δηθαηνχρνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πεξίπησζεο θαηά ηελ νπνία ν λένο θνξέαο δεκηνπξγείηαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ ηεο πινπνίεζεο
ηεο πξάμεο.

4.

Όηαλ νη ζπκκεηέρνληεο θνξείο ζηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο, ή θάπνηνη απφ απηνχο
επηιέγνληαη απφ ην δηθαηνχρν κέζσ αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο(δηαδηθαζία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ) ν δηθαηνχρνο παξακέλεη ππεχζπλνο γηα ηελ πξάμε, θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηνπ ππαξθηνχ θαη ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ πνπ δειψλεη, θαζψο θαη γηα
ηελ νινθιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ ή ησλ πξντφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ελ ιφγσ δαπάλεο.
Οη δαπάλεο πνπ δειψλνληαη απφ ηνλ δηθαηνχρν πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ εμνθιεκέλα
ηηκνιφγηα, ηα νπνία έρεη εθδψζεη ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο ζηνλ δηθαηνχρν, ή, φηαλ απηφ
δελ είλαη εθηθηφ, απφ ινγηζηηθά έγγξαθα ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο. Σηελ πεξίπησζε
απηή νη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή ζπκβαηηθψλ πξνθαηαβνιψλ έρνπλ εθαξκνγή.

5.

Σηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ γηα ηηο νπνίεο ηελ επζχλε πινπνίεζεο ηεο πξάμεο αλαιακβάλεη
άιινο θνξέαο σο δηθαηνχρνο αληί ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ζηε βάζε πξνγξακκαηηθήο
ζχκβαζεο, είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ πξάμε, απφ ηνλ θχξην ηνπ
έξγνπ ή απφ ην δηθαηνχρν, αλάινγα κε ηα πξνζδηνξηδφκελα ζηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε,
ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο :
α)

Η ζχλαςε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ πεξηιακβάλεη κε θάζε ιεπηνκέξεηα θαη αθξίβεηα
φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηεί ην νηθείν ζεζκηθφ πιαίζην.

β)

Η πινπνίεζε πξάμεσλ κέζσ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ, αθνινπζεί ηηο γεληθέο θαη
εηδηθέο, αλάινγα κε ηε θχζε απηψλ, δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην ζχλνιν ησλ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ. Δηδηθφηεξα φινη νη αληηζπκβαιιφκελνη, αλεμαξηήησο
λνκηθήο κνξθήο, ηεξνχλ ηελ εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνζεζία θαη εηδηθφηεξα, ηνπο
θαλφλεο γηα ηνλ αληαγσληζκφ, ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη
ππεξεζηψλ, ηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δεκνζηφηεηα.
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γ)

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην πξφγξακκα ν δηθαηνχρνο
ππνρξενχηαη λα δειψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο κέζσ πξνγξακκαηηθήο
ζχκβαζεο.

δ)

Η δηαρεηξηζηηθή αξρή, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο πξάμεο, ππνρξενχηαη λα
αμηνινγεί ηνλ αλαιακβάλνληα ηελ εθηέιεζε κέζσ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο θνξέα,
σο δηθαηνχρν, ή/θαη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνγξακκαηηθή
ζχκβαζε πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε κέξνπο ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο πξάμεο απφ απηφλ.

ε)

Αλάινγα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, ν δηθαηνχρνο ή ν θχξηνο
ηνπ έξγνπ δηαηεξεί ηε ζπλνιηθή επζχλε ηεο πξάμεο, επαιεζεχεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη
ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ δαπαλψλ, θαζψο θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, πξηλ απφ ηε δήισζε ζηελ αξκφδηα
δηαρεηξηζηηθή αξρή. Σε θάζε πεξίπησζε ελεκεξψλεηαη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο πξάμεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο θαη ηηο
πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο.

ζη) Η πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε πξνβιέπεη ξεηά ζε πνηφλ εθδίδνληαη ηα ηηκνιφγηα ή άιια
παξαζηαηηθά έγγξαθα ηεο πξάμεο θαη πνηνο θαηαβάιιεη ηε δαπάλε γηα ηελ εμφθιεζή
ηνπο.Οη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο απφ ην δηθαηνχρν ή/θαη απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ,
φηαλ έηζη πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη θαη
λα ζπλνδεχνληαη απφ εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα, ή φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, απφ
ινγηζηηθά έγγξαθα ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο.

5.

δ)

Η δηαδξνκή ειέγρνπ θαιχπηεη θαη ην επίπεδν ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, φηαλ απηφο
θαηαβάιιεη ηηο δαπάλεο (ηειηθφο ιήπηεο πηζηψζεσλ).

ε)

Οη ζπκβαιιφκελνη ζηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε νθείινπλ λα ηεξνχλ ν θαζέλαο πιήξε
θάθειν κε φια ηα ζηνηρεία ηεο πξάμεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη
ινηπψλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελήξγεζαλ θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ πξάμε.

ζ)

Ο δηθαηνχρνο θαη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα πηζαλέο θπξψζεηο
πνπ επηθέξεη ή κε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ απφθαζε
έληαμεο, ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαιακβάλεη ν θαζέλαο κέζσ ηεο
πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο.

Γαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ πνπ εθηεινχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ απφ
θεληξηθέο αξρέο, ζχκθσλα κε ην εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ζεσξνχληαη σο πξαγκαηηθέο
δαπάλεο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη είλαη επηιέμηκεο.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΔΠΣΔΑ ΤΝΓΡΟΜΗ
Άπθπο 8
Δπηρνξεγήζεηο θαη επηζηξεπηέα ζπλδξνκή
Α. Δπισοπηγήζειρ
1.

Οη επηρνξεγήζεηο είλαη άκεζεο κε επηζηξεπηέεο ρξεκαηνδνηηθέο ζπλεηζθνξέο, απφ ην
πξφγξακκα, νη νπνίεο ρνξεγνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζεί:
α)

είηε πξάμε πξννξηδφκελε λα πξνσζήζεη ηελ πινπνίεζε ελφο ζηφρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
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β)

είηε ε ιεηηνπξγία νξγαληζκνχ/θνξέα ν νπνίνο επηδηψθεη θαη ππνζηεξίδεη ζηφρν ή ζηφρνπο
ηνπ πξνγξάκκαηνο (επηρνξήγεζε ιεηηνπξγίαο).

2.

Οη επηρνξεγήζεηο ιεηηνπξγίαο ρνξεγνχληαη θαη’ έηνο ζε θνξείο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο ηνπ
πξνγξάκκαηνο, θαη απνηππψλνληαη ηεθκεξησκέλα ζε επηρεηξεζηαθφ πιάλν, ην ζχλνιν ή
κέξνπο ηνπ νπνίνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο.

3.

Οη επηρνξεγήζεηο ηεξνχλ ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηεο κε
απνθφκηζεο θέξδνπο, ηεο κε ζψξεπζεο θαη ηεο κε αλαδξνκηθφηεηαο.

4.

Οη επηρνξεγήζεηο πνπ δίλνληαη γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ απνηεινχλ αληηθείκελν
δεκνζίεπζεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απαηηνχκελε δηαθάλεηα. Η δεκνζίεπζε ιακβάλεη ηε
κνξθή πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα πξάμεηο νη νπνίεο
απνηεινχλ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ελφο δηθαηνχρνπ ή φηαλ ν δηθαηνχρνο πξνζδηνξίδεηαη
ζην πξφγξακκα ή ζην εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο.
Οη αηηήζεηο επηρνξήγεζεο είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ ππνβάιινληαη απφ:
α) λνκηθά πξφζσπα· ή
β) θπζηθά πξφζσπα, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη ιφγσ ηεο θχζεο ή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο
ελέξγεηαο ή ηνπ ζηφρνπ πνπ επηδηψθεη ν δηθαηνχρνο.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζηνηρείνπ α) ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ, νη αηηήζεηο επηρνξήγεζεο είλαη
δπλαηφλ λα είλαη επηιέμηκεο εάλ ππνβάιινληαη απφ νληφηεηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ λνκηθή
πξνζσπηθφηεηα δπλάκεη ηεο νηθείαο εζληθήο λνκνζεζίαο, ππφ ηνλ φξν φηη νη εθπξφζσπνί ηνπο
έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαιάβνπλ λνκηθέο δεζκεχζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηεο νληφηεηαο θαη λα
πξνζθέξνπλ εγγπήζεηο ηζνδχλακεο κε εθείλεο πνπ παξέρνπλ ηα λνκηθά πξφζσπα.

5.

Οη επηρνξεγήζεηο δελ κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ θέξδνο ζηνλ δηθαηνχρν, απνδεκηψλνπλ κφλν
ην θφζηνο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο ή ην εηήζην θφζηνοιεηηνπξγίαο ηνπ δηθαηνχρνπ, γηα ηηο
πεξηπηψζεηο επηρνξεγήζεσλ ιεηηνπξγίαο.
I. Η αξρή ηεο κε απνθφκηζεο θέξδνπο δελ ηζρχεη γηα:
α)

πξάμεηοκε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο δηθαηνχρνπ, ή πξάμεηοπνπ
δεκηνπξγνχλ εηζφδεκα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλέρεηά ηνπο κεηά ηελ πεξίνδν
θαηά ηελ νπνία ρνξεγείηαη ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
απφθαζε έληαμεο,

β)

ππνηξνθίεο κειέηεο, έξεπλαο ή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ παξέρνληαη ζε θπζηθά
πξφζσπα,

γ)

άιιε άκεζε ζηήξημε ε νπνία θαηαβάιιεηαη ζε θπζηθά πξφζσπα πνπ ηελ ρξεηάδνληαη
επηηαθηηθά, φπσο νη άλεξγνη,

δ)

επηρνξεγήζεηο πνπ ππνινγίδνληαη ζηε βάζε εληαίνπ ζπληειεζηή θαη/ή θαη’ απνθνπή
πνζνχ θαη/ή κνλαδηαίνπ θφζηνπο, εθφζνλ ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο αξρέο πνπ πξέπεη
λα δηέπνπλ ηνλ εθ ησλ πξνηέξσλ ππνινγηζκφ ηνπο,

ε)

επηρνξεγήζεηο κηθξφηεξεο απφ 50.000 επξψ.

II. Τν θέξδνο νξίδεηαη σο ην πιεφλαζκα ησλ εζφδσλ απφ ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο έλαληη
ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ πνπ βάξπλαλ ηνλ δηθαηνχρν, φηαλ ππνβάιιεηαη αίηεζε γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ ηεο επηρνξήγεζεο.
III. Τα έζνδα ππνινγίδνληαη ζην επίπεδν ηεο πξάμεο θαη φρη ζην επίπεδν ηνπ
δηθαηνχρνπ.Πεξηνξίδνληαη ζηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο
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πξάμε θαη ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο ζπλεηζθνξέο πνπ ηπρφλ ρνξεγνχληαη απφ άιιεο πεγέο εηδηθά
γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο πξάμεο.
IV. Η ακνηβή αλαδφρσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηίκεκα δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ νη νπνίεο
ζπλάπηνληαη γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κε επηρνξήγεζε ή
επηζηξεπηέα ζπλδξνκή δελ ζπληζηνχλ θέξδνο γηα ην δηθαηνχρν.
6.

Τν θπζηθφ αληηθείκελν κίαο πξάμεοθαηά θαλφλα είλαη δπλαηφλ λα επηρνξεγεζεί κφλν κία
θνξά.Σηηο πεξηπηψζεηο επηρνξεγήζεσλ ιεηηνπξγίαο, έλαο δηθαηνχρνο κπνξεί λα ιάβεη κία θαη
κφλν επηρνξήγεζε ιεηηνπξγίαο αλά νηθνλνκηθφ έηνο γηα ηηο ίδηεο δαπάλεο απφ νπνηαδήπνηε
πεγή. Ο δπλεηηθφο δηθαηνχρνο ελεκεξψλεη ακέζσο ην θνξέα δηαρείξηζεο γηα ηπρφλ
πνιιαπιέο αηηήζεηο θαη πνιιαπιέο επηρνξεγήζεηο ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ ή άιινπ
πξνγξάκκαηνο ή θαη άιιεο ρξεκαηνδνηηθήο πεγήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή επηρνξήγεζεο
απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.

7. Η αλαδξνκηθή επηρνξήγεζε πξάμεσλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί ήδε απνθιείεηαη. Οη ίδηεο
δαπάλεο νπδέπνηε είλαη δπλαηφλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ δχν θνξέο απφ ηα πξνγξάκκαηα ή
άιιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο.
8. Οη επηρνξεγήζεηο δελ ππεξβαίλνπλ ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο. Δίλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο νη
νπνίεο πξάγκαηη βαξχλνπλ ηνλ δηθαηνχρν θαη ηθαλνπνηνχλ φια ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
α)

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξάμεο, κε εμαίξεζε ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ
ηειηθέο εθζέζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ, εθφζνλ απαηηνχληαη,

β)

πξνβιέπνληαη ζηνλ εθηηκψκελν ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξάμεο,

γ)

είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ πινπνίεζε
επηρνξήγεζεο,

δ)

είλαη αλαγλσξίζηκεο θαη επαιεζεχζηκεο, εγγξάθνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ
δηθαηνχρνπ, θαη πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα ζηνλ ηφπν
εγθαηάζηαζεο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο ζπλήζεηο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ
απηφο εθαξκφδεη,

ε)

ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο εθαξκνζηέαο θνξνινγηθήο θαη εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο,

ηεο πξάμεο πνπ

απνηειεί

αληηθείκελν ηεο

ζη) είλαη εχινγεο, δηθαηνινγεκέλεο θαη ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο
δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκία θαη ηελ απνδνηηθφηεηα.
9. Οη πξνζθιήζεηο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνζδηνξίδνπλ ηηο θαηεγνξίεο δαπαλψλ πνπ
ζεσξνχληαη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε.
Β. Δπιζηπεπηέα ζςνδπομή
10. Η επηζηξεπηέα ζπλδξνκή είλαη κνξθή ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο φκνηα κε ηελ επηρνξήγεζε
ε νπνία φκσο ρνξεγείηαη ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, ε πιήξσζε ή ε κε πιήξσζε ησλ
νπνίσλ νδεγεί ζε επηζηξνθή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπλδξνκήο κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηεο πξάμεο.
11. Η ρξεκαηνδφηεζε κηαο πξάμεο κε ηε κνξθή επηζηξεπηέαο ζπλδξνκήο εθαξκφδεηαη ζε
πεξηπηψζεηο πξάμεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθαζηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ην
αθξηβέο κίγκα επηζηξεπηέαο θαη κε επηζηξεπηέαο ζπλδξνκήο θαη δελ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξάμεηο πνπ πινπνηνχληαη κέζσ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο, θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ άξζξνπ37 ηνπ Καλνληζκνχ 1303/2013.
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12. Φξεκαηνδφηεζε κηαο πξάμεο ε νπνία πεξηιακβάλεη ππνρξέσζε επηζηξνθήο ηεο ζπλδξνκήο
ρσξίο πξνυπνζέζεηο δελ απνηειεί επηζηξεπηέα ζπλδξνκή. Οκνίσο ρξεκαηνδφηεζε κηαο
πξάμεο ε νπνία δελ εκπίπηεη ζηνλ νξηζκφ θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ
εξγαιείσλ, αιιά πεξηιακβάλεη πξνυπνζέζεηο επηζηξνθήο, απνηειεί επηζηξεπηέα ζπλδξνκή.
13. Η ζπλδξνκή, ην κέξνο απηήο πνπ επηζηξέθεηαη θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο επηζηξνθήο κεηά
ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο, νη ππνρξεψζεηο δήισζεο απφ ην δηθαηνχρν ησλ φξσλ θαη
πξνυπνζέζεσλ πνπ εθπιεξψζεθαλ θαη απνηεινχλ ηε βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ επηζηξεπηένπ
κέξνπο ηεο ζπλδξνκήο πεξηιακβάλνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο.
14. Τν πνζφ πνπ ρνξεγείηαη κε ηε κνξθή επηζηξεπηέαο ζπλδξνκήο γηα ηελ πινπνίεζε κηαο
πξάμεο απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε ζην ζχλνιφ ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνζνχ πνπ
επηζηξέθεηαη απφ ην δηθαηνχρν, εθφζνλ ηεξνχληαη θαη νη ινηπνί φξνη ηεο απφθαζεο έληαμεο.
15. Σηελ πεξίπησζε πξάμεσλ πνπ παξάγνπλ έζνδα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 32 (κεηά ηελ
πινπνίεζή ηεο) ή θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 33, ε επηιέμηκε
δαπάλε κεηψλεηαη θαηά ηα θαζαξά έζνδα ηα νπνία ζα δεκηνπξγεζνχλ ή δεκηνπξγήζεθαλ ην
αξγφηεξν θαηά ην θιείζηκν ηεο πξάμεο (ηειηθφ αίηεκα πιεξσκήο ηνπ δηθαηνχρνπ), εθηφο θαη
εάλ ε πξάμε έρεη ππνρξέσζε πιήξνπο επηζηξνθήο ηνπ πνζνχ ηεο επηζηξεπηέαο ζπλδξνκήο.
Όηαλ δελ είλαη επηιέμηκν γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε φιν ην θφζηνο, ηα θαζαξά έζνδα
θαηαλέκνληαη θαη’ αλαινγία ζηα επηιέμηκα θαη ζηα κε επηιέμηκα κέξε ηνπ θφζηνπο.
16. Τν πνζφ ηεο επηζηξεπηέαο ζπλδξνκήο πνπ επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο
ζηνλ θνξέα πνπ ηε ρνξήγεζε ή ζε άιιε αξρή πνπ νξίδεηαη, θαηαηίζεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν γηα
ην ζθνπφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, θαηαρσξείηαη ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο Αξρήο
Πηζηνπνίεζεο ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ίδην ζθνπφ ή ζχκθσλα κε
ηνπο ζηφρνπο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο.
17. Τν πνζφ ηεο ηπρφλ δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο πνπ επηβάιιεηαη ζηελ πξάμε απνκεηψλεη ην
ζχλνιν ηεο επηιέμηκεο δαπάλεο.

Άπθπο 9
Μνξθέο πινπνίεζεο πξάμεωλ
1.

Οη πξάμεηο ή ηα κέξε απηήο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηα Τακείακέζσ επηρνξεγήζεσλ ή
επηζηξεπηέαο ζπλδξνκήο πινπνηνχληαη απφ ην δηθαηνχρν θαηά θαλφλα, κε ηνπο αθφινπζνπο
ηξφπνπο:
α)

απφ ηνλ ίδην ην δηθαηνχρν κε ίδηα κέζα,

β)

απφ ηξίην (αλάδνρν) κέζσ αλάζεζεο ζχκβαζεο,

γ)

απφ ηνλ δηθαηνχρν θαη άιινπο θνξείο ππφ ηελ επζχλε ηνπ δηθαηνχρνπ κε κία ή
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλσηέξσ επηινγέο αλά θνξέα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
δηθαηνχρνπ,

δ)

απφ άιινπο θνξείο πνπ επηιέγνληαη απφ ην δηθαηνχρν ζηε βάζε πξφζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο. Οη άιινη θνξείο κπνξεί λα πινπνηνχλ ην έξγν ηνπο κε ίδηα κέζα ή/θαη
κέζσ ηξίησλ, ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζε ζχκβαζε. Τν αληηθείκελν ηεο
ζχκβαζεορξεζηκνπνηείηαη θαη παξακέλεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ θνξέα πνπ ην πινπνίεζε,

ε)

απφ ηξίηνπο θνξείο/ή θαη θπζηθά πξφζσπα πνπ επηιέγνληαη απφ ην δηθαηνχρν ζηε βάζε
πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Οη θνξείο επηιέγνληαη, πξνθεηκέλνπ λα
παξάζρνπλ πξνδηαγεγξακκέλεο ππεξεζίεο ζε θπζηθά πξφζσπα, δηθαηνχρνπο ηεο
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επηρνξήγεζεο, ην θφζηνο ηεο νπνίαο είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ ππνινγηζκέλν θαη
πξνζδηνξίδεηαη ζε άιιεο κνξθέο αλάιεςεο λνκηθήο δέζκεπζεο (π.ρ. vouchers),
ζη) κε ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ επηινγψλ.
2.

Οη επηρνξεγήζεηο θαη ε επηζηξεπηέα ζπλδξνκή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
πξάμεο. Γηα πξάμεηο πνπ δεκηνπξγνχλ έκκεζεο δαπάλεο, πινπνίεζε κε ίδηα κέζα, ην ζπλνιηθφ
θφζηνο ηνπ δηθαηνχρνπ δχλαηαη λα ζπλίζηαηαη απφ ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο δαπάλεο ηεο
πξάμεο, εθφζνλ ε πξφζθιεζε πξνβιέπεη ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ έκκεζσλ δαπαλψλ.

3.

Υινπνίεζε κε ίδηα κέζα λνείηαη ε εθηέιεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο πξάμεο απφ ην
δηθαηνχρν κε ηε ρξήζε ηδίσλ πφξσλ. Μέξνο ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη κπνξεί λα
αλαηίζεηαη ζε ηξίηνπο (αλάδνρνη) ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν δηθαηνχρνο ζπλερίδεη λα δηαηεξεί
ηνλ πιήξε έιεγρν ηφζν ηεο δηνίθεζεο φζν θαη ηεο πινπνίεζεο ηνπ κέξνπο ηεο πξάμεο πνπ
πινπνηείηαη κε ίδηα κέζα.

4.

Άκεζεο δαπάλεο είλαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν δηθαηνχρνο νη νπνίεο ζπλδένληαη
άκεζα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ θαη απηή ε ζχλδεζε κπνξεί
ηεθκεξησκέλα λα απνδεηρζεί.

5.

Έκκεζεο δαπάλεο είλαη νη δαπάλεοπνπ δελ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ,
αιιά κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη ηεθκεξησζνχλ απφ ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ
δηθαηνχρνπ σο δαπάλεο πξαγκαηνπνηνχκελεο ζε επζεία ζπζρέηηζε κε ηηο άκεζεο δαπάλεο νη
νπνίεο απνδίδνληαη ζην έξγν.

6.

Οη έκκεζεο δαπάλεο, εθφζνλ ε πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνβιέπεη ηελ
επηιεμηκφηεηάηνπο, είλαη επηιέμηκεο κφλν ζηε βάζε επηινγψλ απινπνηεκέλνπ θφζηνπο.
Άπθπο 10
Μνξθέο επηρνξεγήζεωλ θαη επηζηξεπηέαο ζπλδξνκήο

1.

Οη επηρνξεγήζεηο θαη ε επηζηξεπηέα ζπλδξνκή κπνξνχλ λα ιάβνπλ κία απφ ηηο αθφινπζεο
κνξθέο:
α)

απνδεκίσζεεπηιέμηκσλ δαπαλψλ πνπ φλησο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη πιεξψζεθαλ, καδί
κε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζπλεηζθνξέο ζε είδνο θαη απνζβέζεηο,

β)

ηππνπνηεκέλεο θιίκαθεο κνλαδηαίνπ θφζηνπο,

γ)

θαη’ απνθνπή πνζά πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηα 100.000 Δπξψ δεκφζηαο ζπκκεηνρήο,

δ)

θαη’ απνθνπή ρξεκαηνδφηεζε πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ελφο πνζνζηνχ ζε κηα ή
πεξηζζφηεξεο πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ.

2.

Η επηινγή (α) ζπληζηά απνδεκίσζε ηνπ δηθαηνχρνπ ζηελ αξρή ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο, ελψ
νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο (β) έσο (δ) ζπληζηνχλ απνδεκίσζε ηνπ δηθαηνχρνπζηε βάζε
επηινγψλ απινπζηεπκέλνπ θφζηνπο.

3.

Οη ελαιιαθηηθέο επηινγέο (α) έσο (δ) είλαη δπλαηφλ λα ζπλδπαζηνχλ κφλν φηαλ θαζεκία απφ
απηέο θαιχπηεη δηαθνξεηηθή θαηεγνξία δαπαλψλ ή φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηαθνξεηηθά
έξγα πνπ απνηεινχλ κέξνο κηαο πξάμεο ή γηα δηαδνρηθά ζηάδηα κηαο πξάμεο.

4.

Όηαλ κηα πξάμε ή έλα έξγν πνπ απνηειεί κέξνο κηαο πξάμεο πινπνηείηαη απνθιεηζηηθά κέζσ
δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγσλ, αγαζψλ ή ππεξεζηψλεθαξκφδεηαη κφλν ε επηινγή (α) αλσηέξσ,
δειαδή ε εθαξκνγή ηνπ απινπζηεπκέλνπ θφζηνπο απνθιείεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ κηα
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πξάμε ή έλα έξγν πνπ απνηειεί κέξνο κηαο πξάμεο πινπνηείηαη απνθιεηζηηθά κέζσ
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ.
5.

Όηαλ ε δεκφζηα ζχκβαζε ζην πιαίζην κηαο πξάμεο ή έξγνπ πνπ απνηειεί κέξνο πξάμεο
πεξηνξίδεηαη ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ φιεο νη
ελαιιαθηηθέο επηινγέο (α) έσο (δ).
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ ΣΗ ΒΑΗ ΣΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ
Άπθπο 11
Γαπάλεο ζηε βάζε ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζηνπο

1.

Ωο πξαγκαηηθέο λννχληαη νη δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πιεξσκέο πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, δηθαηνινγνχληαη απφ ηνπο φξνπο θαη ηνπο ζηφρνπο
ησλ εγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ, πξνβιέπνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο θαη ηεθκεξηψλνληαη απφ
εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή ινγηζηηθά ζηνηρεία ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο εθηφο αλ νη εηδηθνί
θαλνληζκνί γηα θάζε Τακείν πξνβιέπνπλ αιιηψο.

2.

Οη πξαγκαηηθέο δαπάλεο ζα πξέπεη λα είλαη εχινγεο, ηεθκεξησκέλεο θαη ζχκθσλεο κε ηελ
αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Δχινγεο ραξαθηεξίδνληαη νη δαπάλεο φηαλ
ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ππεξβαίλνπλ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο
ηεο αγνξάο ή ην ζχλεζεο θφζηνο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ζην νπνίν
αληηζηνηρνχλ.

3.

Πξαγκαηηθή δαπάλε ε νπνία αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πξάμεηο/δξαζηεξηφηεηεο
επηκεξίδεηαη ζηε βάζε αληηθεηκεληθήο κεζφδνπ θαηαλνκήο ε νπνία δηαζθαιίδεη ηε κε δηπιή
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ίδηαο δαπάλεο θαη ηελ απνδεκίσζή ηεο κέρξη ην 100% απηήο. Η
πξνηεηλφκελε κέζνδνο θαηαλνκήο γηα ηνλ επηκεξηζκφ εγθξίλεηαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή.

4.

Οη ζπλεηζθνξέο ζε είδνο απφ ην δηθαηνχρν ή ηξίην πξνο ην δηθαηνχρν κέξνο πνπ ζπκκεηέρεη
ζηελ πξάμε, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο, ζεσξνχληαη πξαγκαηηθέο δαπάλεο ηνπ
δηθαηνχρνπ εάλ πιεξνχληαη νη ζρεηηθνί φξνη ηνπ άξζξνπ 14 παξνχζαο. Μηζζνί θαη επηδφκαηα
πνπ πιεξψλνληαη απφ ηξίην κέξνο, πξνο φθεινο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δξάζεηο ηνπ ΔΚΤ θαη
πηζηνπνηνχληαη απφ ην δηθαηνχρν, απνηεινχλ ζπλεηζθνξέο ζε είδνο.

5.

Οη δαπάλεο απφζβεζεο παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο πξάμεο ζεσξνχληαη πξαγκαηηθέο εθφζνλ ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
15ηεο παξνχζαο.

6.

Γαπάλεο γηα ηηο νπνίεο έρεη αλαιεθζεί δέζκεπζε πιεξσκήο ηνπο απφ ηνλ δηθαηνχρν θαη δελ
έρνπλ πιεξσζεί δελ ζεσξνχληαη πξαγκαηηθέο δαπάλεο. Δπηηαγέο ή άιιεο παξφκνηεο κνξθέο
αλάιεςεο ππνρξέσζεο (π.ρ. επηηαγέο θαηάξηηζεο, επηηαγέο,vouchers) ζεσξνχληαη σο
πξαγκαηηθέο δαπάλεο κεηά ηελ εμαξγχξσζή ηνπο θαη φρη θαηά ηελ παξάδνζή ηνπο.

7.

Γαπάλεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ νη νπνίεοζπλάπηνληαη απφ ην δηθαηνχρν ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
είλαη πξαγκαηηθέο αθφκα θαη αλ νη δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ησλδεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
εθηεινχληαη απφ ηξίην κέξνο.

8.

Οη δαπάλεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαη θαηαβάιινληαη απφ ην δηθαηνχρν βαζηδφκελεο ζεηηκέο
κνλάδαο πνπ θαζνξίδνληαη κέζσ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ απνηεινχλ
πξαγκαηηθέο δαπάλεο ηνπ δηθαηνχρνπ.

9.

Οη πιεξσκέο πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη κέζσ ηεο θίλεζεο ηνπ δηαθξηηνχ ηξαπεδηθνχ
ινγαξηαζκνχ πνπ ηεξείηαη γηα θάζε πξάμε ζηελ ηξάπεδα ηεο Διιάδαο ή εθφζνλ πξνβιέπεηαη
ζε εκπνξηθή ηξάπεδα.
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10. Σηε πεξίπησζε εηαηξηθψλ ζρεκάησλ πινπνίεζεο κηαο πξάμεο ε κεηαθνξά ρξεκάησλ απφ ηνλ
θχξην δηθαηνχρν ζε εηαίξν ηνπ ζρήκαηνο πινπνίεζεο δελ ζεσξείηαη πξαγκαηηθή δαπάλε.
11. Σηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 107 ηεο
Σπλζήθεο Λεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΣΛΔΔ), σο πξαγκαηηθέο λννχληαη νη δαπάλεο
πνπ έρνπλ πξάγκαηη θαηαβιεζεί απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο ελίζρπζεο, ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ εγθεθξηκέλσλ εληζρχζεσλ, δηθαηνινγνχληαη απφ εμνθιεκέλα
ηηκνιφγηα ή ινγηζηηθά ζηνηρεία ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο.
12. Ωο «ινγηζηηθφ έγγξαθν ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο» λνείηαη θάζε έγγξαθν ην νπνίν
ππνβάιιεη ν δηθαηνχρνο θαη ην νπνίν αηηηνινγεί φηη ε ινγηζηηθή εγγξαθή απνηειεί πηζηή θαη
αλφζεπηε εηθφλα ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
4093/2012 «Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο Σπλαιιαγψλ (ΚΦΑΣ)» θαη ηνπ Ν. 4308/2014
«Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, ζπλαθείο ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α
251/24.11.2014) θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο πνπ εμεηδηθεχνπλ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ, θαζψο θαη ηηο απνδεθηέο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο.

Άπθπο 12
Γαπάλεο γηα ακνηβέο πξνζωπηθνύ
1.

Ωο άκεζεο δαπάλεο πξνζσπηθνχ νξίδνληαη νη δαπάλεο γηα ακνηβέο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ
ηα νπνία απαζρνινχληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία, ηε δηνίθεζε/δηαρείξηζε θαη ηελ πινπνίεζε ηεο
πξάμεο.

2.

Σηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ πνπ δελ πινπνηνχληαη απνθιεηζηηθά κέζσ δεκφζηαο ζχκβαζεο, νη
άκεζεο δαπάλεο γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ ην δηθαηνχρν βάζεη
θαηάιιεισλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ εμαθξίβσζε ηνπ
ρξφλνπ απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ πξάμε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ
πεξηιακβάλεη θαη ηνπ θφζηνπο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ην ρξφλν απηφ, αληηζηνηρνχλ ζε παξαδνηέα
ηεο πξάμεο θαη πξνβιέπνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο, απνηεινχλ επηιέμηκεο δαπάλεο εάλ
πιεξνχλ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:
α)

Τν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ πξάμε ζπλδέεηαη κε ην
δηθαηνχρν κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (κφληκν, ζχκβαζε εξγαζίαο πιήξνπο ή
κεξηθήο απαζρφιεζεο ανξίζηνπ ρξφλνπ). Τν πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πξάμε
θαζψο θαη ν ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ ζε απηή θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ
νξγάλνπ ηνπ δηθαηνχρνπ.

β)

Σηηο πεξηπηψζεηο θνξέσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ΝΠΓΓ, ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ
δηθαηνχρνπ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ πξάμε γηα ηελ εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ ηηο νπνίεο ν
δηθαηνχρνο δελ ζα εθηεινχζε εάλ δελ είρε αλαιεθζεί ε πινπνίεζε ηεο πξάμεο. Ο ρξφλνο
απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ πξάμε πξνζδηνξίδεηαη ζηελ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ
νξγάλνπ ηνπ δηθαηνχρνπ.

γ)

Τπρφλ έθηαθην πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο απαζρνιείηαη
απφ ην δηθαηνχρν είηε κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (πιήξνπο ή κεξηθήο
απαζρφιεζεο), είηε κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ. Σηε ζχκβαζε πξνζδηνξίδεηαη ε
απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε ζηελ πξάμε, ην αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο ζε ζρέζε κε ηηο
ελέξγεηεο θαη ηα παξαδνηέα ηεο πξάμεο θαη ε ακνηβή.

δ)

Γηαζθαιίδεηαη ηεθκεξησκέλα ε κε δηπιή ρξεκαηνδφηεζε ησλ δαπαλψλ απφ θάζε άιιε
πεγή ρξεκαηνδφηεζεο.
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3.

Φπζηθά πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη ζηελ πξάμε ζηε βάζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ
ζεσξνχληαη έθηαθην πξνζσπηθφ ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πινπνίεζεο ηεο
ζχκβαζεο, ππφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
α)

Τν θπζηθφ πξφζσπν εξγάδεηαη θάησ απφ ηηο νδεγίεο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη, εάλ δελ
ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ δηθαηνχρνπ. Ο ηφπνο εξγαζίαο ηνπ
θπζηθνχ πξνζψπνπ,φπσο θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο,πξνζδηνξίδεηαη ζηε
ζχκβαζε.

β)

Τν απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο αλήθεη ζηνλ δηθαηνχρν.

γ)

Τν θφζηνο γηα ηελ ακνηβή ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, ζπκβαηηθφ ηίκεκα, θαζνξίδεηαη κε
βάζε ηηο πξνζθεξφκελεο ψξεο εξγαζίαο θαη δελ είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθφ απφ απηφ
πνπ έρεη ν δηθαηνχρνο γηα πξνζσπηθφ ηνπ ην νπνίν εθηειεί παξφκνηα θαζήθνληα ή αλ δελ
έρεη ηέηνην πξνζσπηθφ, απφ απηφ πνπ απαληάηαη ζηελ αγνξά γηα παξφκνηα ζέζε θαη
εκπεηξία.

δ)

Τν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο δελ θαιχπηεη πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ δηθαηνχρνπ.

4.

Φπζηθά πξφζσπα (εξεπλεηέο, πξνπηπρηαθνί ή κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, ππνςήθηνη
δηδάθηνξεο) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο ζηε βάζε ζχκβαζεο ε νπνία
πξνβιέπεη ηελ ρνξήγεζε ππνηξνθίαο σο αληάιιαγκαγηα ηελ απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε ηνπ
θπζηθνχ πξνζψπνπ ζηελ πξάμε, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έθηαθην πξνζσπηθφ ηνπ
δηθαηνχρνπ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη ίδηεο πξνυπνζέζεηο κε απηέο ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο
έξγνπ θαη ε ρνξήγεζε ηεο ππνηξνθίαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ
δηθαηνχρνπ. Σπνπδαζηέο πνπ ιακβάλνπλ ππνηξνθία, απφ νπνηνδήπνηε πεγή, κε ζθνπφ ηελ
νηθνλνκηθή ελίζρπζή ηνπο γηα ηε ζπλέρηζε/νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή ηε βξάβεπζή
ηνπο ιφγσ εμαηξεηηθψλ επηδφζεσλ δελ ζεσξνχληαη πξνζσπηθφ ηνπ δηθαηνχρνπ.

5.

Φπζηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο σο ππεξγνιάβνη (ζπκβάζεηο
παξνρήο ππεξεζηψλ) δελ ζεσξνχληαη πξνζσπηθφ ηνπ δηθαηνχρνπ. Τν πξνζσπηθφ ηνπ
δηθαηνχρνπ δελ επηηξέπεηαη λα απαζρνιείηαη ζηελ πξάμε ζηε βάζε ζχκβαζεο παξνρήο
ππεξεζηψλ(ππεξγνιάβνο)ή ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ.

6.

Οη δαπάλεο γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ ηνπ δηθαηνχρνπ, ην νπνίν απαζρνιείηαη γηα ηε
δηαρείξηζε/δηνίθεζε πξάμεσλ, νη νπνίεο πινπνηνχληαη απνθιεηζηηθά κέζσ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ, δελ είλαη επηιέμηκεο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ κε κεγάιν πιήζνο
έξγσλ ή πξάμεσλ κε ζχλζεην ηερληθφ αληηθείκελν, ην νπνίν μεπεξλά ηηο ζπλήζεηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηθαηνχρνπ.

7.

Η επηινγή ηπρφλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο πξάμεο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε
(ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρνξήγεζε ππνηξνθίαο),
γίλεηαη ηεξψληαο ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο γεληθέο αξρέο ηεο ζπλζήθεο ΔΚ θαη εηδηθά
ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηεο κε δηάθξηζεο, ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηεο
δηαθάλεηαο. Τν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ δηθαηνχρνπ ή ηξίησλ πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ
πξάμε ζεσξείηαη νπζηψδεο γηα ηελ εθηέιεζή ηεο θαη αμηνινγείηαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο
επηινγήο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο απφ ην πξφγξακκα, ζπκκεηέρεη ζε απηή ρσξίο
άιιε δηαδηθαζία επηινγήο.

8.

Οη δαπάλεο γηα ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ πξάμε ππνινγίδνληαηθαηά
θαλφλα, κε βάζε ην ζπλνιηθφ πξαγκαηηθφ ρξφλν απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ πξάμε
θαη ην κηθηφ σξηαίν θφζηνο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ γηα ην δηθαηνχρν. Τν κηθηφ
σξηαίν θφζηνο απαζρφιεζεο ππνινγίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηεθκεξησκέλνπ
εηήζηνπ κηθηνχ θφζηνπο απαζρφιεζεο, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη
ηνπ αξηζκνχ ησλ 1720 παξαγσγηθψλ σξψλ.
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9.

Σην κηθηφ σξηαίν θφζηνο απαζρφιεζεο πξνζηίζεηαη θαη ην αλάινγν πνζφ απφ ηπρφλ
επηδφκαηα/επηκίζζηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ δηθαηνχρνπηα νπνία
ρνξεγνχληαη ζε ηαθηηθή βάζε θαη δελ ζπλδένληαη κε ηελ απφδνζε ηνπ απαζρνινχκελνπ.
Έθηαθηεο απνδνρέο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ δηθαηνχρνπ ή ζηε
ζχκβαζε εξγαζίαο ή/θαη θαηαβάιινληαη θαηά πεξίπησζε (adhoc) δελ είλαη επηιέμηκεο θαη δελ
ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κηθηνχ σξηαίνπ θφζηνπο απαζρφιεζεο.

11. Οη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πνπ επηβαξχλνπλ ην κηθηφ σξηαίν θφζηνο απαζρφιεζεο είλαη
επηιέμηκε δαπάλε.
12. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πξνζσπηθφ απαζρνιείηαη ζηελ πξάμε γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπκβαηηθνχ
ηνπ ρξφλνπ ή γηα ζηαζεξφ πνζνζηφ ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ απαζρφιεζεο, νη δαπάλεο γηα
ακνηβέο πξνζσπηθνχ δχλαληαη λα ππνινγίδνληαη φρη κε βάζε ην σξηαίν θφζηνο απαζρφιεζεο
αιιά σο ην γηλφκελν ηνπ ζηαζεξνχ πνζνζηνχηνπ ζπκβαηηθνχ ηνπ ρξφλνπκε ην κηθηφ κεληαίν
θφζηνο απαζρφιεζεο. Τν κηθηφ κεληαίν θφζηνο απαζρφιεζεο ππνινγίδεηαη σο ην εηήζην κηθηφ
θφζηνο απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 8, 9 θαη 10 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηα
δψδεθα (12).
13. Οη άκεζεο δαπάλεο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ είλαη επηιέμηκεο κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ ηπρφλ
πξνζδηνξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ή ηνπ πνζνχ
πνπ ηεθκεξησκέλα ηζρχεη γηα αλάινγε εκπεηξία θαη ζέζε. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ
κίζζσζεο έξγνπ ζηηο δαπάλεο ζπλππνινγίδεηαη θαη ν ΦΠΑ ηεο ζχκβαζεο έξγνπ, εθφζνλ
πξνβιέπεηαη θαη βαξχλεη πξαγκαηηθά θαη νξηζηηθά ην δηθαηνχρν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17
ηεο παξνχζαο.
14. Ο κέγηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο πξάμεο δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην άζξνηζκα ηνπ ζπλήζνπο ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ
πιήξνπο απαζρφιεζεο ησλ 8 σξψλ εκεξεζίσο θαη ηνπ κέγηζηνπ ππεξσξηαθνχ ρξφλνπ πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηελ θάζε θνξά θείκελε λνκνζεζία. Η αλάζεζε ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θάζε θνξά ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
15. Οη δαπάλεο γηα απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πέξαλ ηνπ ζπκβαηηθνχ ηνπ ρξφλνπ είλαη
επηιέμηκεο θαη θαηαβάιινληαη είηε σο απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο κε βάζε ην
εθαξκνδφκελν ζεζκηθφ πιαίζην, είηε σο πξφζζεηε ακνηβή, κε βάζε ην κηθηφ σξηαίν θφζηνο
απαζρφιεζεο ηεο παξαγξάθνπ 8.
16. Γαπάλεο γηα ακνηβέο θπζηθψλ πξνζψπσλ, αλεμάξηεηα απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ην δηθαηνχρν, ηα
νπνία είηε ζπκκεηέρνπλ ζε επηηξνπέο, νκάδεο εξγαζίαο θ.ιπ. γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ,
είηε πινπνηνχλ απηφλνκα πξνθαζνξηζκέλν έξγν κε θαη’ απνθνπή ακνηβή ζην πιαίζην πξάμεο,
νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ή ζπληζηψληαη θαη
ζπγθξνηνχληαη µε δηνηθεηηθέο ή θαλνληζηηθέο πξάμεηο θαη ιεηηνπξγνχλ εθηφο ηνπ θαλνληθνχ
σξαξίνπ εξγαζίαο είλαη επηιέμηκεο.
17. Οη απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ γηα απαζρφιεζε πέξαλ ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ππφθεηληαη ζηα
θάζε θνξά ηζρχνληα αλψηαηα φξηα ακνηβψλ.
18. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ άκεζσλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ πνπ βαξχλνπλ ηελ πξάμε θαη νη
νπνίεο θαηαβάιινληαη ζην πξνζσπηθφ απαηηνχληαη:
Α. Για ηο ηακηικό πποζωπικό ηος δικαιούσος
Α.1

Απφθαζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα
απαζρνιεζεί ζηελ πξάμε, ηα θαζήθνληά ηνπο ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ αληηθείκελν ηεο
πξάμεο, ν ρξφλνο απαζρφιεζήο ηνπο, θαζψο θαη ν ηξφπνο απαζρφιεζήο ηνπο ζηελ
πξάμε (εληφο σξαξίνπ, ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, πξφζζεηε απαζρφιεζε).
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Α.2

Μεληαία ζπλνιηθά απνινγηζηηθά θχιια ρξνλνρξέσζεο (globaltimesheets), ζηα νπνία
ζα απνηππψλνληαη ζε επίπεδν θπζηθνχ πξνζψπνπ νη πξαγκαηηθέο ψξεο απαζρφιεζήο
ηνπ αλά εκέξα θαη γηα θάζε πξάμε ή άιιε δξαζηεξηφηεηα ζην δηθαηνχρν,
ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ απαζρνινχκελν θαη ηνλ ππεχζπλν ηεο δηνίθεζεο ηνπ
δηθαηνχρνπ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην θπζηθφ πξφζσπν απαζρνιείηαη ζηελ πξάμε γηα
ην ζχλνιν ηνπ ζπκβαηηθνχ ηνπ ρξφλνπ δελ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζεθχιισλ
ρξνλνρξέσζεο αιιά βεβαίσζε ηνπ ππεπζχλνπ ηεο δηνίθεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηελ
απαζρφιεζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ
δηθαηνχρνπ.

Α.3

Μηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ δηθαηνχρνπ φπνπ εκθαλίδνληαη, νηκηθηέο εηήζηεο
απνδνρέο, νη αληίζηνηρεο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηα ηπρφλ επηδφκαηα πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ην ηειεπηαίν έηνο νηθνλνκηθήο
ρξήζεο. Σηηο κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη δηαθξηηά νη
απνδεκηψζεηο γηα ηελ ππεξσξηαθή θαη ηελ πξφζζεηε απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ.

Α.4

Δθζέζεηο γηα ην παξαρζέλ έξγν ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν.

Β. Για ηο έκηακηο πποζωπικό πος ζςμμεηέσει ζηην ππάξη με ζύμβαζη επγαζίαρ οπιζμένος
σπόνος ή ζύμβαζη μίζθωζηρ έπγος
Β.1

Σχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζε ζπλέρεηα αλνηθηήο
δηαδηθαζίαο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ηα θπζηθά πξφζσπα έρνπλ αμηνινγεζεί θαηά
ηελ επηινγή ηεο πξάμεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 7, ζηελ νπνία ζα
αλαθέξνληαη, πέξαλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο
πξνζδηνξηδφκελν θαη ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ αληηθείκελν ηεο πξάμεο, ε ρξνληθή
δηάξθεηα, ν ηφπνο εξγαζίαο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ, ν ηξφπνο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ,
ην ηίκεκα.

Β.3

Δθζέζεηο γηα ην παξαρζέλ έξγν ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν.

Β.4

Βεβαίσζε παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ. Σηελ
πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε πξνζδηνξίδεη σξηαία ακνηβή, κεληαία αλαιπηηθά απνινγηζηηθά
θχιια ρξνλνρξέσζεο, ζχκθσλα κε ην εδάθην Α.2 αλσηέξσ.

Β.5

Άδεηα ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε νξγάλνπ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πξνζσπηθνχ ηνπ
δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ απαζρνιείηαη ζηελ πξάμε κε ζχκβαζε
έξγνπ.

Β.6

Μηζζνδνηηθή θαηάζηαζε ηνπ θνξέα γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πξάμε κε
ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ.

Β.7

Γηα ηελ πεξίπησζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ή
απφδεημε επαγγεικαηηθήο δαπάλεο φηαλ ν αληηζπκβαιιφκελνο δελ είλαη επηηεδεπκαηίαο
απφ θακία αηηία, αζθεί επθαηξηαθφ επάγγεικα θαη ε ακνηβή ηνπ είλαη κηθξή, ζχκθσλα κε
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

Άπθπο 13
Γαπάλεο ηαμηδηώλ θαη κεηαθηλήζεωλ
1.

Οη δαπάλεο κεηαθίλεζεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ δηθαηνχρνπ ή/θαη ησλ επί κέξνπο
θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο, γηα :
α)

ηα έμνδα θίλεζεο θαη εηδηθφηεξα ην αληίηηκν ησλ εηζηηεξίσλ ησλ κέζσλ καδηθήο
κεηαθνξάο (ή ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ) ε δαπάλε ρηιηνκεηξηθήο απνδεκίσζεο ιφγσ

Υπνπξγηθή Απφθαζε Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο
Έθδνζε: 1ε
Ηκ/ληα Έθδνζεο:31/7/2015

-18 -

ρξήζεο ηδηφθηεηνπ ή κηζζσκέλνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηηξέπεηαη ε
ρξήζε ηνπ, ε δαπάλε δηνδίσλ, ν λαχινο νρήκαηνο ζε κεηαθηλήζεηο κε ζαιάζζην κέζν
κεηαθνξάο, ε κίζζσζε νρήκαηνο ή ε δαπάλε ιφγσ ρξήζεο επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ
δεκφζηαο ρξήζεο (ηαμί) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπο,
β)

ηα έμνδα δηαλπθηέξεπζεο γηα ην αλαγλσξηδφκελν πνζφ γηα θάζε ηχπν μελνδνρεηαθήο
κνλάδαο ή ελνηθηαδφκελνπ θαηαιχκαηνο θαη

γ)

ηελ εκεξήζηα απνδεκίσζε, ε νπνία θαηαβάιιεηαη ζηνλ κεηαθηλνχκελν γηα ηελ θάιπςε
ησλ εμφδσλ, ηα νπνία πξνθαινχληαη ιφγσ ηεο κεηαθίλεζεο θαη παξακνλήο ηνπ εθηφο
έδξαο γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο,

είλαη επηιέμηκεο, εθφζνλ νη κεηαθηλήζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο,
πξνβιέπνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ
ζεζκηθφ πιαίζην πνπ εθαξκφδεη ν δηθαηνχρνο.
2.

Οη δαπάλεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ απνηεινχλ επηιέμηκεο δαπάλεο, κέρξη ηα αλψηαηα φξηα
πνπ νξίδνληαη ζηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ ΚΥΑ ηνπ άξζξνπ 7 παξάγξαθνο 7 ηνπ Ν.
2860/2000, φπσο απηή ηζρχεη θάζε θνξά, εθηφο εάλ νξίδνληαη ρακειφηεξα φξηα απφ ην
ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαηνχρσλ.

3.

Οη δαπάλεο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηε κεηαθίλεζε θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
πινπνίεζε ηεο πξάμεο βάζεη ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ή ππνηξνθίαο είλαη επηιέμηκεο,
εθφζνλ νη κεηαθηλήζεηο δηθαηνινγνχληαη πξνζδηνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε θαη
απνδεκηψλνληαη απφ ην δηθαηνχρν ζχκθσλα κε ηα εθαξκνδφκελα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ
δηθαηνχρνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πξάμε.

4.

Γαπάλεο κεηαθίλεζεο πξνζσπηθνχ ηνπ δηθαηνχρνπ ή άιισλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ην θφζηνο
απαζρφιεζεο ησλ νπνίσλ δελ πξνζδηνξίδεηαη θαη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο πξάμεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή πξνζδηνξίδεηαη σο κεδεληθφ, δελ είλαη
επηιέμηκεο.

5.

Οη δαπάλεο κεηαθίλεζεο εηδηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ελέξγεηεο γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο πξάμεο, είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ πξνβιέπνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο θαη
απνδεκηψλνληαη ζηε βάζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο.

Άπθπο 14
Δηζθνξέο ζε είδνο
1.

Οη εηζθνξέο ζε είδνο ππφ κνξθή παξνρήο εξγαζηψλ, αγαζψλ, ππεξεζηψλ, γεο θαη αθηλήησλ
γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πιεξσκή πνπ λα ηεθκεξηψλεηαη κε ηηκνιφγηα ή
έγγξαθα ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο, κπνξεί λα ζπληζηνχλ επηιέμηκε δαπάλε, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ην επηηξέπνπλ νη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ηνπΤακείνπθαη πιεξνχληαη φια ηα
αθφινπζα θξηηήξηα:
α)

ε δεκφζηα δαπάλε πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ πξάμε ε νπνία πεξηιακβάλεη εηζθνξέο ζε
είδνο δελ ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή επηιέμηκε δαπάλε, εμαηξνπκέλσλ ησλ εηζθνξψλ ζε
είδνο, θαηά ηελ πεξάησζε ηεο πξάμεο. Οη ζπλεηζθνξέο ζε είδνο κεηψλνπλ ηζφπνζα ηηο
ρνξεγνχκελεο απφ ην Π.Γ.Δ. πηζηψζεηο ζην δηθαηνχρν.

β)

ε αμία πνπ απνδίδεηαη ζηηο εηζθνξέο ζε είδνο δελ ππεξβαίλεη ηηο δαπάλεο πνπ είλαη γεληθά
απνδεθηέο ζηελ ελ ιφγσ αγνξά,

γ)

ε αμία θαη ε ρνξήγεζε ηεο εηζθνξάο κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν αλεμάξηεηεο
εθηίκεζεο θαη επαιήζεπζεο,
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δ)

ζηελ πεξίπησζε παξνρήο γεο ή αθηλήησλ, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί πιεξσκή ζε
κεηξεηά γηα ηνπο ζθνπνχο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εηήζηνπ νλνκαζηηθνχ
χςνπο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1€. Η αμία ηεο γεο ή ησλ αθηλήησλ πηζηνπνηείηαη απφ
αλεμάξηεην εηδηθεπκέλν εκπεηξνγλψκνλα ή δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλν επίζεκν θνξέα θαη
δελ ππεξβαίλεη ην φξην ηνπ 10% ησλ ζπλνιηθψλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα ηελ νηθεία
πξάμε,

ε)

ζηελ πεξίπησζε εηζθνξψλ ζε είδνο ππφ κνξθή άκηζζεο εξγαζίαο, ε αμία ηεο ελ ιφγσ
εξγαζίαο απνηηκάηαη κε βάζε ηνλ επαιεζεπκέλν ρξφλν εξγαζίαο θαη ην κηθηφ σξηαίν
θφζηνο απαζρφιεζεο γηα ηζνδχλακε εξγαζία.

2.

Γηα πξάμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ΔΚΤ: Οη ζπλεηζθνξέο ζε είδνο κε ηε κνξθή
επηδνκάησλ ή κηζζψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηξίηνλ ππέξ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κηα πξάμε
δχλαληαη λα είλαη επηιέμηκεο γηα ζπλδξνκή απφ ην ΔΚΤ, εθφζνλ νη ζπλεηζθνξέο ζε είδνο
γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο θαλφλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ινγηζηηθψλ
θαλφλσλ θαη δελ ππεξβαίλνπλ ην θφζηνο πνπ βαξχλεη ηνλ ηξίην.

3.

Σηηο πεξηπηψζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ηζρχνπλ νη εηδηθφηεξνη φξνη ηνπ θαζεζηψηνο
ελίζρπζεο.

Άπθπο 15
Απνζβέζεηο
Οη δαπάλεο απφζβεζεο παγίσλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ επηιέμηκεο φηαλ πιεξνχληαη νη
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α)

ηα πάγηα ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο,

β)

δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αγνξά ηνπο δεκφζηεο επηρνξεγήζεηο, θνηλνηηθέο ή εζληθέο,

γ)

ππνινγίδνληαη κε ηνπο θαηάιιεινπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο θαη απνηππψλνληαη ζην ινγηζηηθφ
ζχζηεκα πνπ ηεξεί ν δηθαηνχρνο,

δ)

ην πνζφ ηεο δαπάλεο δηθαηνινγείηαη κε δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ ηζνδχλακε
απνδεηθηηθή αμία κε ηηκνιφγηα,

ε)

νη δαπάλεο απφζβεζεο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηεο πξάμεο θαη
εηδηθφηεξα ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ ηα πάγηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
πξάμεο.

Άπθπο 16
Πάγηα ηνηρεία
I.

Οη δαπάλεο θηήζεο ή θαηαζθεπήο παγίσλ (αγνξά γεπέδσλ, θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο,
θηηξίσλ, επίπισζεο, εμνπιηζκνχ, κεραλεκάησλ, νρεκάησλ,) απαξαίηεησλ γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο πξάμεο, είλαη επηιέμηκεο γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΤΠΑ
θαη ην Τακείν Σπλνρήο, ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο:

A. Δδαθικέρ Δκηάζειρ
1.

Οη δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ πξάμε εδαθηθψλ εθηάζεσλ είλαη
επηιέμηκεο εθ’ φζνλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζνη φξνη:
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(α) Η αμία ηεο εδαθηθήο έθηαζεο πηζηνπνηείηαη απφ αλεμάξηεην εηδηθεπκέλν εκπεηξνγλψκνλα
ή δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλν επίζεκν θνξέα πνπ βεβαηψλεη φηη ε ηηκή αγνξάο δελ
ππεξβαίλεη ηελ εκπνξηθή αμία ηεο εδαθηθήο έθηαζεο θαη ηελ αληηθεηκεληθή αμία γηα ηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ηνπ αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ.
(β) Η έθηαζε δελ αλήθεη ζην δεκφζην ή ζε λνκηθφ πξφζσπν ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
(γ) ε επηιέμηκε, γηα ζπλεηζθνξά απφ ηα Τακεία, δαπάλε γηα αγνξά κε νηθνδνκεκέλεο θαη
νηθνδνκεκέλεο γεο δελ ππεξβαίλεη ην 10% ησλ ζπλνιηθψλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα ηελ
νηθεία πξάμε. Γηα εγθαηαιειεηκκέλεο θαη πξψελ βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ
πεξηιακβάλνπλ θηίξηα, ην φξην απηφ απμάλεηαη ζην 15%. Σε εμαηξεηηθέο θαη δεφλησο
αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ην φξην κπνξεί λα απμεζεί ππεξβαίλνληαο ηα αληίζηνηρα
πξναλαθεξζέληα πνζνζηά γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
2.

Σε πεξίπησζε απαιινηξηψζεσλ, εθαξκφδνληαη νη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ
παξαγξάθνπο (α), (β) θαη (γ).

B. Ακίνηηα
1.

Τν θφζηνο γηα ηελ αγνξά θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηάζεσλ ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη ηα
ελ ιφγσ θηίξηα, δχλαηαη λα είλαη επηιέμηκν κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα ήδε
ππάξρνληα θηίξηα, πξνζαξκνζκέλα ζηηο εηδηθέο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ελφο έξγνπ θαη
πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζνη φξνη:
(α) Η αμία ηεο εδαθηθήο έθηαζεο ή ησλ αθηλήησλ πηζηνπνηείηαη απφ αλεμάξηεην εηδηθεπκέλν
εκπεηξνγλψκνλα ή δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλν επίζεκν θνξέα πνπ βεβαηψλεη φηη ε ηηκή
αγνξάο δελ ππεξβαίλεη ηελ εκπνξηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ θαη ηελ αληηθεηκεληθή αμία γηα ηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ηνπ αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ.
(β) Τν αθίλεην δελ ζα πξέπεη λα έρεη απνηειέζεη ηα πξνεγνχκελα δέθα έηε αληηθείκελν
εζληθήο ή θνηλνηηθήο επηρνξήγεζεο.
(γ) Τν αθίλεην νθείιεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζθνπφ θαη ηελ πεξίνδν πνπ έρνπλ
απνθαζηζηεί απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή.
(δ) Η ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΔΤΠΑ ή ηνπ Τακείνπ Σπλνρήο
απφ ην νπνίν θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη.
(ε) Τν αθίλεην δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαηνηθία.
(ζη) Η αγνξά αθηλήηνπ απφ θνξέα ν νπνίνο δελ εκπίπηεη ζην δεκφζην ή ζηνλ επξχηεξν
δεκφζην ηνκέα ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο δελ απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε, κε
εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ.
(δ) Τν αθίλεην δελ αλήθεη ζην δεκφζηνή ζε λνκηθφ πξφζσπν ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.

2.

Οη εηδηθέο επηβαξχλζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ απαιινηξίσζε θαη ζηελ αγνξά θηηξηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, φπσο είλαη ε εθηίκεζε ηνπ εκπεηξνγλψκνλα, ε λνκηθή βνήζεηα θαη ε
πξνζσξηλή κίζζσζε ηεο έθηαζεο, είλαη επηιέμηκεο.

Γ. Ιοιπέρ δαπάνερ
Οη δαπάλεο γηα ηε ρνξήγεζε δνπιείαο δηφδνπ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πινπνίεζήο ηνπ, νη απνδεκηψζεηο απψιεηαο ηεο ζπγθνκηδήο θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ,
είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο.
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Γ. Δξοπλιζμόρ
1.

Δμνπιηζκφο πνπ απνηειεί πάγην ζηνηρείν, ζεσξείηαη θάζε ζηνηρείν ην νπνίν κε θαηάιιειε
ρξήζε θαη ζπληήξεζε έρεη σθέιηκε δσή κεγαιχηεξε ηνπ ελφο έηνπο, δηαηεξεί ην αξρηθφ ηνπ
ζρήκα θαη εκθάληζε θαηά ηε ρξήζε, δελ ράλεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ κε ελζσκάησζε ζε άιιν ή
πην ζχλζεην ζηνηρείν θαη θαηαρσξίδεηαη, θαηά πεξίπησζε, ζην κεηξψν παγίσλ.

2.

Η δαπάλε αγνξάο εμνπιηζκνχ γηα ηελ ίδξπζε ή εθζπγρξνληζκφ ππνδνκήο είλαη επηιέμηκε.

3.

Ηδαπάλε ζπληήξεζεο/επηζθεπήο εμνπιηζκνχ πνπ αλήθεη ζην δηθαηνχρν θαη ρξεζηκνπνηείηαη
ζηελ πξάμε είλαη επηιέμηκε εθφζνλ απμάλεη ηελ αμία ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ζχκθσλα ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ε δαπάλε απφζβεζεο ηνπ παγίνπ δελ απνηειεί
επηιέμηκε δαπάλε ζην πιαίζην ηεο πξάμεο. Η δαπάλε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ
εμνπιηζκνχ θαη αγνξάο αλαισζίκσλ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο
ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ πξάμε δελ είλαη επηιέμηκε.

4.

Η δαπάλε αληηθαηάζηαζεο βξαρχβηνπ εμνπιηζκνχ ή εμνπιηζκνχ κηθξήο σθέιηκεο δσήο είλαη
επηιέμηκε ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δηάξθεηα δσήο ηνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ηε δηάξθεηα
πινπνίεζεο ηεο πξάμεο θαη δηθαηνινγείηαη ε ρξήζε ηνπ ζηελ πξάμε.

Δ. Ανηαλλακηικά ωρ πάγιορ εξοπλιζμόρ
Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ απηά είλαη παξειθφκελα ησλ
θχξησλ εμαξηεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνκεζεχεηαη, απνηεινχλ δειαδή αλαπφζπαζην ηκήκα
ηνπο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ
πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο θαη δελ ππεξβαίλνπλ, ζε πνζνζηφ, ην 10% ηεο δαπάλεο απφθηεζεο
ηνχ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ.
ΣΤ. Ηδιοπαπαγωγέρ και αςηοπαπαδόζειρ
1.

Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο πξάμεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πξνβιέπεηαη
ηδηνπαξαγσγή παγίσλ, νη ζρεηηθέο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν δηθαηνχρνο είλαη επηιέμηκεο
εθφζνλ ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. Ωο επηιέμηκεο
δαπάλεο νξίδνληαη νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ν δηθαηνχρνο.

2.

Σε πεξίπησζε πνπ ε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ δαπαλψλ είλαη ρακειφηεξνπ χςνπο ησλ
πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ, σο επηιέμηκεο δαπάλεο νξίδνληαη νη δαπάλεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε
βάζε ηε ινγηζηηθή ηνπο απεηθφληζε.

Ε. Κεηαθοπικά μέζα
Η δαπάλε πξνκήζεηαο κεηαθνξηθψλ κέζσλ είλαη επηιέμηκε φηαλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πξάμε
θαη πξνζδηνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ απφθαζε έληαμεο.
Ζ. Αγοπά άςλων παγίων ζηοισείων
Η αγνξά θαη ε ρξήζε άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ, φπσο π.ρ. δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο είλαη
επηιέμηκε εθφζνλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο.
II.

Οη δαπάλεο θηήζεο πάγησλ ζηνηρείσλ δελ είλαη επηιέμηκεο απφ ην ΔΚΤ, κε εμαίξεζε δαπάλεο
γηα αγνξά επίπισζεο ή εμνπιηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εξγαιείσλ θαη ζπζθεπψλ, ππφ
ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:
α) ν εμνπιηζκφο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη
απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξάμε, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηεο,
β) ην θφζηνο απφθηεζεο θάζε δηαθξηηνχ ζηνηρείνπ εμνπιηζκνχ δελ είλαη κεγαιχηεξν απφ
1.500 επξψ ή άιιν φξην ην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία δίλεη ηε δπλαηφηεηα
απφζβεζεο ηνπ ζηνηρείνπ εληφο ηνπ έηνπο απφθηεζεο ηνπ,
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γ) ην ζπλνιηθφ θφζηνο απφθηεζεο φισλ ησλ δηαθξηηψλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ ζην πιαίζην ηεο
πξάμεο απνηειεί κηθξφ ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο.
III.

Γαπάλεο ελνηθίσλ γηα ηε ρξήζε πάγησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
πξάμεο είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο απφ ηα Τακεία ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο
γηα ηε ρξήζε ησλ παγίσλθαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξάμεο δηθαηνινγεί ηε κε απφθηεζή ηνπο
κε άιιν ηξφπν θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ ινηπψλ θαλφλσλ επηιεμηκφηεηαο.

Άπθπο 17
Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο
1.

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) είλαη επηιέμηκε δαπάλε, εθ’ φζνλ ν δηθαηνχρνο δελ έρεη
δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ ΦΠΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα ΦΠΑ φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη. Δηδηθφηεξα, είλαη επηιέμηκε δαπάλε εθ’ φζνλ βαξχλεη δαπάλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηελ άζθεζε εμαηξνχκελσλ ή απαιιαζζφκελσλ ηνπ ΦΠΑ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δηθαηνχρνπ.

2.

Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ΦΠΑ βαξχλεη δαπάλεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν γηα ηελ
άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο νπνίεο δελ παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο φζν θαη γηα ηελ
άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο νπνίεο παξέρεηαη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα, ν ΦΠΑ είλαη επηιέμηκε
δαπάλε θαηά ην πνζνζηφ πνπ δελ κπνξεί λα αλαθηεζεί.

3.

Γελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε: ν ΦΠΑ πνπ κπνξεί λα αλαθηεζεί κε νπνηαλδήπνηε ηξφπν αθφκε
θαη εάλ δελ αλαθηάηαη απφ ην δηθαηνχρν, θαζψο θαη ν ΦΠΑ πνπ βαξχλεη δαπάλεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ππάγνληαη ζηα εηδηθά θαζεζηψηα
θαηά απνθνπή θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ.

Άπθπο 18
Κξαηήζεηο ππέξ ηξίηωλ
Κξαηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ είλαη επηιέμηκε
δαπάλε εθφζνλ θαηαβάιιεηαη ζηνπο ηξίηνπο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Γελ είλαη
επηιέμηκεο νη θξαηήζεηο ππέξ ηνπ ίδηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ή παξαθξαηήζεηο
πνπ επηζηξέθνπλ ζην δηθαηνχρν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν.

Άπθπο 19
Υξεκαηνδνηηθή κίζζωζε
Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη επηιέμηκεο
δαπάλεο εθφζνλ αηηηνινγνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
ηεξνχληαη νη αθφινπζνη φξνη:
(α) Ο κηζζσηήο είλαη ν άκεζνο δηθαηνχρνο ηεο θνηλνηηθήο ζπγρξεκαηνδφηεζεο.
(β) Τα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιιεη ν κηζζσηήο ζηνλ εθκηζζσηή, ζπλνδεπφκελα απφ εμνθιεκέλν
ηηκνιφγην ή ινγηζηηθφ έγγξαθν ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο, απνηεινχλ ηε δαπάλε πνπ
είλαη επηιέμηκε γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε.
(γ) Σε πεξίπησζε ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ πεξηιακβάλεη ξήηξα αγνξάο ή
πξνβιέπεη ειάρηζηε πεξίνδν ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ίζε κε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο
ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο,
ην αλψηαην πνζφ πνπ είλαη επηιέμηκν γηα ηελ θνηλνηηθή ζπγρξεκαηνδφηεζε δελ πξέπεη λα
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ππεξβαίλεη ηελ θαζαξή αγνξαία αμία ηνπ εθκηζζνχκελνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ. Οη άιιεο δαπάλεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (θφξνη, πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ
εθκηζζσηή, θφζηνο αλαρξεκαηνδφηεζεο, γεληθά έμνδα, έμνδα αζθαιίζεσλ θ.ιπ.) δελ είλαη
επηιέμηκεο.
(δ) Η θνηλνηηθή ελίζρπζε γηα ηηο ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην
ζεκείν (γ) αλσηέξσ θαηαβάιιεηαη ζηνλ κηζζσηή ζε κία ή πεξηζζφηεξεο δφζεηο αλάινγα κε ηα
κηζζψκαηα πνπ έρνπλ πξαγκαηηθά θαηαβιεζεί. Δάλ ε ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
ιήγεη κεηά ηελ ηειηθή εκεξνκελία έσο ηελ νπνία ιακβάλνληαη ππφςε νη πιεξσκέο ζην
πιαίζην ηνπ ΔΠ, ζεσξνχληαη επηιέμηκεο κφλνλ νη δαπάλεο γηα ηα ιεμηπξφζεζκα κηζζψκαηα
πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ ηνλ κηζζσηή έσο ηελ ηειηθή εκεξνκελία ησλ πιεξσκψλ ζην πιαίζην
ηνπ ΔΠ.
(ε) Σε πεξίπησζε ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ξήηξα
εμαγνξάο θαη ησλ νπνίσλ ε δηάξθεηα είλαη κηθξφηεξε απφ ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ
πάγηνπ ζηνηρείνπ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ηα
κηζζψκαηα είλαη επηιέμηκα γηα θνηλνηηθή ζπγρξεκαηνδφηεζε θαη' αλαινγία πξνο ηελ πεξίνδν
ηεο επηιέμηκεο πξάμεο.
(ζη) Ωζηφζν, ν κηζζσηήο πξέπεη λα κπνξεί λα απνδεηθλχεη φηη ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε είλαη ε
πιένλ απνηειεζκαηηθή απφ πιεπξάο θφζηνπο κέζνδνο γηα ηελ απφθηεζε ηεο ρξήζεο ηνπ
εμνπιηζκνχ. Δάλ ε ρξεζηκνπνίεζε ελαιιαθηηθήο κεζφδνπ (π.ρ. κίζζσζε εμνπιηζκνχ)
ζπλεπαγφηαλ ρακειφηεξν θφζηνο, ην επηπιένλ θφζηνο αθαηξείηαη απφ ηελ επηιέμηκε δαπάλε.

Άπθπο 20
Πξνθαηαβνιέο
1.

Σηελ πεξίπησζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, νη ζπκβαηηθέο πξνθαηαβνιέο πνπ αθνξνχλ ζηελ
εθηέιεζε έξγσλ, πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ, είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ πξνβιέπνληαη ζηηο
ζρεηηθέο πξνθεξχμεηο θαη ζπκβάζεηο ή είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη
θαηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη θάζε θνξά. Σε θάζε πεξίπησζε
θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο, νη πξνθαηαβνιέο ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ απφ ηηο
δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο θαη λα αθνξνχλ εξγαζίεο νη νπνίεο
πηζηνπνηνχληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο θαη δηθαηνινγνχληαη κε εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή
ινγηζηηθά έγγξαθα ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο.

2.

Σηελ πεξίπησζε ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, νη πξνθαηαβνιέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζηνλ
δηθαηνχρν απφ ην θνξέα πνπ ρνξεγεί ηελ ελίζρπζε είλαη επηιέμηκεο ππφ ηνπο αθφινπζνπο
ζσξεπηηθνχο φξνπο:
α)

νη πξνθαηαβνιέο ππφθεηληαη ζηελ ππνρξέσζε ηξαπεδηθήο εγγχεζεο ή άιινπ δεκφζηνπ
ρξεκαηνδνηηθνχ ηδξχκαηνο εγθαηεζηεκέλνπ ζην θξάηνο κέινο ή θαιχπηνληαη απφ κέζν
πνπ παξέρεηαη σο εγγχεζε απφ δεκφζηα νληφηεηα ή απφ ην θξάηνο κέινο,

β)

νη πξνθαηαβνιέο δελ ππεξβαίλνπλ ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ελίζρπζεο πνπ
ρνξεγείηαη ζε δηθαηνχρν γηα κηα δεδνκέλε πξάμε,

γ)

νη πξνθαηαβνιέο θαιχπηνληαη απφ ηηο δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο
ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο πξάμεο θαη δηθαηνινγνχληαη κε εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή
ινγηζηηθά έγγξαθα ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο εληφο ηξηψλ εηψλ απφ ην έηνο
θαηαβνιήο ηεο πξνθαηαβνιήο, εάλ ε εκεξνκελία απηή είλαη πξνγελέζηεξε, ή ηελ 31 ε
Γεθεκβξίνπ 2023. Μεηά ηελ παξαπάλσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία δελ είλαη επηιέμηκε ε
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πξνθαηαβνιή θαηά ην κέξνο πνπ δελ έρεη θαιπθζεί απφ πξαγκαηηθέο πιεξσκέο ηνπ
δηθαηνχρνπ.

Άπθπο 21
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, ηξαπεδηθά έμνδα θαη άιιεο επηβαξύλζεηο ηνπ δηθαηνύρνπ
1.

Οη ρξεσζηηθνί ηφθνη, ηα έμνδα ζπλαιιάγκαηνο θαη νη ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο,
θαζψο θαη ηα ινηπά θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηνπ δηθαηνχρνπ δελ είλαη επηιέμηκα. Οη
πξνκήζεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζην πιαίζην ηεο πξάμεο,
είλαη επηιέμηκεο θαη δχλαληαη λα ζπκςεθίδνληαη κε ηπρφλ πηζησηηθνχο ηφθνπο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο πξάμεο.

2.

Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ νη επηδνηήζεηο επηηνθίσλ, πξνκεζεηψλ εγγχεζεο
θαη ηφθσλ δαλείσλ είλαη επηιέμηκεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ απφθαζε
έγθξηζεο ρξεκαηνδφηεζεο.

3.

Τα ηξαπεδηθά έμνδα γηα ην άλνηγκα θαη ηελ ηήξεζε ινγαξηαζκψλ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο,
εθφζνλ απαηηείηαη νπφ ηνπο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο ην άλνηγκα ρσξηζηνχ
ινγαξηαζκνχ.

4.

Οη ακνηβέο λνκηθψλ ζπκβνχισλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ, ηερληθψλ ή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
εκπεηξνγλσκφλσλ, νξθσηψλ ινγηζηψλ είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ
εθηέιεζε ηεο πξάμεο θαη είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ εθηέιεζή ηεο.

5.

Τα έμνδα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο εθ’ φζνλ ζρεηίδνληαη κε
απαηηήζεηο πνπ ε δηαρεηξηζηηθή αξρή ζέηεη ζηνλ δηθαηνχρν, νη νπνίεο είλαη επηπξφζζεηεο ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ θαη πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ εγθξίλεηαη κε ηελ απφθαζε
έληαμεο.

6. Τα έμνδα εγγπήζεσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηξάπεδεο ή άιινπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο
νξγαληζκνχο, είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο εθφζνλ νη εγγπήζεηο πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο.
7.

Οη δαπάλεο γηα πξφζηηκα, ρξεκαηηθέο πνηλέο θαη έμνδα γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ δελ είλαη
επηιέμηκεο.

Άπθπο 22
Με επηιέμηκεο δαπάλεο
Οη αθφινπζεο δαπάλεο δελ είλαη επηιέμηκεο γηα ζπλεηζθνξά απφ ηα Τακεία θαη απφ ην πνζφ
ζηήξημεο πνπ κεηαθέξεηαη απφ ην Τακείν Σπλνρήο ζηε δηεπθφιπλζε «Σπλδένληαο ηελ Δπξψπε»:
α)

ρξεσζηηθνί ηφθνη, εθηφο επηρνξεγήζεσλ πνπ δίλνληαη ππφ ηε κνξθή επηδφηεζεο επηηνθίνπ ή
επηδφηεζεο πξνκεζεηψλ εγγχεζεο,

β)

ε αγνξά κε νηθνδνκεκέλεο θαη νηθνδνκεκέλεο γεο γηα πνζφ πνπ ππεξβαίλεη ην 10% ησλ
ζπλνιηθψλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα ηελ νηθεία πξάμε. Γηα εγθαηαιειεηκκέλεο θαη πξψελ
βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ θηίξηα, ην φξην απηφ απμάλεηαη ζην 15%. Σε
εμαηξεηηθέο θαη δεφλησο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ην φξην κπνξεί λα απμεζεί
ππεξβαίλνληαο ηα αληίζηνηρα πξναλαθεξζέληα πνζνζηά γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ δηαηήξεζε
ηνπ πεξηβάιινληνο,
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γ)

θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο, εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ δελ είλαη αλαθηήζηκνο δπλάκεη ηεο
εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηνλ ΦΠΑ,

δ)

γηα πξάμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΚΤ, επηπιένλ ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ, ε αγνξά
ππνδνκψλ, γεο θαη αθηλήησλ θαη εηδηθά ζε φηη αθνξά εμνπιηζκφ, ε δαπάλε αγνξάο
εμνπιηζκνχ κεγαιχηεξε απφ 1.500 επξψ,

ΤΙΤΛΟΣ ΙV
ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ ΣΗ ΒΑΗ ΔΠΙΛΟΓΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΚΟΣΟΤ
Άπθπο 23
Πξνζδηνξηζκόο επηινγώλ απινπνηεκέλνπ θόζηνπο
1.

Η επηρνξήγεζε ή ε επηζηξεπηέα ζπλδξνκή πνπ απνδίδεηαη ζηελ πξάμε ή ζε κέξνο απηήο,
φηαλ ε πξάμε ή ην κέξνο απηήο δελ πινπνηείηαη απνθιεηζηηθά κέζσ δεκφζηαο ζχκβαζεο,
δχλαηαη λα ππνινγίδνληαη κε ηε ρξήζε επηινγψλ απινπνηεκέλνπ θφζηνπο, φπσο
πξνζδηνξίδνληαη ζηα ζεκεία (β), (γ) θαη (δ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10, θαη είλαη επηιέμηκε
εθφζνλ νη επηινγέο απινπνηεκέλνπ θφζηνπο πεξηιακβάλνπλ κφλν επηιέμηκεο δαπάλεο,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη πξνζδηνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ κε κία απφ ηηο
αθφινπζεο κεζφδνπο:
α) κηαο δίθαηεο, αληηθεηκεληθήο θαη επαιεζεχζηκεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ πνπ βαζίδεηαη ζε:
(i) ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ή άιιεο αληηθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο,
(ii) επαιεζεπκέλα ηζηνξηθά δεδνκέλα ηνπ θάζε δηθαηνχρνπ, ή
(iii) εθαξκνγή ησλ ζπλήζσλ πξαθηηθψλ ινγηζηηθήο θνζηνιφγεζεο ηνπ θάζε δηθαηνχρνπ.
β) ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο εθαξκνγήο ησλ αληίζηνηρσλ θιηκάθσλ θφζηνπο θαηά κνλάδα,
θαη’ απνθνπή πνζψλ θαη θαη’ απνθνπή πνζνζηψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε άιιεο πνιηηηθέο ηεο
Έλσζεο γηα παξφκνην ηχπν πξάμεο θαη δηθαηνχρν,
γ) ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο εθαξκνγήο ησλ αληίζηνηρσλ θιηκάθσλ κνλαδηαίνπ θφζηνπο
θαηά κνλάδα, εθάπαμ πνζψλ θαη’ απνθνπή πνζψλ θαη θαη’ απνθνπή πνζνζηψλ πνπ
εθαξκφδνληαη ζε άιια ζπζηήκαηα γηα επηρνξεγήζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη εμ νινθιήξνπ
απφ εζληθνχο πφξνπο γηα παξφκνην ηχπν πξάμεο θαη δηθαηνχρν,
δ) ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο γηα ηνλ ππνινγηζκφ δαπαλψλ ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο θαλφλεο
θάζε Τακείνπ,
ε) εγθεθξηκέλεο απφ ηελ ΔΔ κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ησλ έκκεζσλ δαπαλψλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε
εθαξκνγή ηνπο ζηελ πεξίνδν 2014-2020 δηέπεηαη απφ ηνπο ίδηνπο φξνπο,
ζη) γηα πξάμεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΤ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε δεκφζηα
ππνζηήξημε γηα επηρνξεγήζεηο θαη επηζηξεπηέεο ζπλδξνκέο δελ ππεξβαίλεη ηηο 100.000 EUR,
ηα αλαθεξφκελα πνζά, ζην άξζξν 10 παξ. 1 ζεκεία (β), (γ) θαη (δ) ηεο παξνχζαο, κπνξνχλ
λα πξνζδηνξίδνληαη γηα θάζε πξάμε μερσξηζηά ζηε βάζε αλαιπηηθνχ θαη εθ ησλ πξνηέξσλ
εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ην θνξέα δηαρείξηζεο.

2.

Η επηρνξήγεζε ή ε επηζηξεπηέα ζπλδξνκή γηα πξάμεηο ηνπ ΔΚΤ, κε εμαίξεζε ηηο πξάμεηο πνπ
ιακβάλνπλ ππνζηήξημε ζην πιαίζην θαζεζηψησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, γηα ηηο νπνίεο ε
δεκφζηα ππνζηήξημε δελ ππεξβαίλεη ηηο 50.000 EUR, ιακβάλεη ηε κνξθή ηππνπνηεκέλσλ
θιηκάθσλ κνλαδηαίνπ θφζηνπο ή θαη’ απνθνπή πνζψλ ή θαη’ απνθνπή πνζψλ
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ππνινγηδφκελσλ κε ηελ εθαξκνγή ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο
θαηεγνξίεο δαπαλψλ. Σηελ πεξίπησζε θαη’ απνθνπή πνζνχ ππνινγηδφκελνπ κε ηελ
εθαξκνγή ζηαζεξνχ πνζνζηνχ, νη θαηεγνξίεο ησλ δαπαλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ θαη’ απνθνπή πνζνχ δχλαηαη λα απνδεκηψλνληαη ζηε βάζε ηνπ πξαγκαηηθνχ
θφζηνπο, ζχκθσλα κε ην ζεκείν (α) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10.

Άπθπο 24
Γεληθέο αξρέο εθαξκνγήο επηινγώλ απινπνηεκέλνπ θόζηνπο
1.

Οη επηινγέο απινπνηεκέλσλ δαπαλψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε ηηο κεζφδνπο ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 23 θαζψο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
επηρνξήγεζεο ή ηεο επηζηξεπηέαο ζπλδξνκήο ησλ Τακείσλ πξνβιέπνληαη ζηνπο εζληθνχο
θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο.

2.

Η πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο πξνζδηνξίδεη ηηο επηινγέο
απινπνηεκέλσλ δαπαλψλ πνπ εθαξκφδνληαη, εάλ απαηηείηαη ηε κέζνδν πνπ δχλαηαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο, θαζψο θαη ηνπο φξνπο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη
γηα ηελ θαηαβνιή ηεο αληηζηνηρνχζαο επηρνξήγεζεο.

3.

Οη επηινγέο απινπνηεκέλσλ δαπαλψλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζηελ πξάμε θαζψο θαη νη φξνη γηα
ηελ θαηαβνιή ηεο ππνινγηδφκελεο κε απηέο επηρνξήγεζεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ Απφθαζε
Έληαμεο ηεο πξάμεο θαη δελ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηεο
νχηε θαηά ηελ νινθιήξσζή ηεο.

4.

Οη επηινγέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία (1), (2) θαη (3) κπνξνχλ λα ζπλδπάδνληαη κφλνλ
ζηελ πεξίπησζε πνπ θάζε κία απφ απηέο θαιχπηεη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ
δαπαλψλ ηεο πξάμεο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηαθνξεηηθά ππνέξγα ζην
πιαίζην ηεο ίδηαο πξάμεο. Οη ίδηεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ
αληηθείκελν ππνινγηζκνχ ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα εθ ησλ παξαπάλσ ζεκείσλ.

Άπθπο 25
Άκεζα εθαξκνδόκελεο επηινγέο απινπνηεκέλνπ θόζηνπο
(ρσξίο απαίηεζε εθ ησλ πξνηέξσλ πξνζδηνξηζκνχ)

Α. Έμμεζερ δαπάνερ
1.

Όηαλ ε πινπνίεζε κηαο πξάμεο ή ελφο κέξνπο κηαο πξάμεο δεκηνπξγεί έκκεζεο δαπάλεο,
απηέο ππνινγίδνληαη θαη’ απνθνπή κε ηελ εθαξκνγή ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ζε κηα ή
πεξηζζφηεξεο πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ, σο αθνινχζσο:
α)

ζηαζεξφ πνζνζηφ
ππάξρεη απαίηεζε
πνζνζηνχ. Σηηο
ππνινγηζκνχ δελ
δαπάλε,

έσο 15% ησλ επηιέμηκσλ άκεζσλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ ρσξίο λα
λα γίλεη ππνινγηζκφο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εθαξκνδφκελνπ
άκεζεο δαπάλεο πξνζσπηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο βάζε
ζπκπεξηιακβάλεηαη ηπρφλ ΦΠΑ, έζησ θη αλ απηφο είλαη επηιέμηκε

β)

κε εθαξκνγή ελφο ζηαζεξνχπνζνζηνχ έσο 25% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ άκεζσλ
επηιέμηκσλ δαπαλψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ άκεζσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα ππεξγνιαβηθή
αλάζεζε θαη ησλ δαπαλψλ γηα πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη απφ ηξίηνπο, νη νπνίνη δελ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θηίξηα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ δηθαηνχρνπ θαζψο θαη ηεο
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ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο ζε ηξίηνπο, γηα ηα αθφινπζα είδε πξάμεσλ ή έξγσλ πνπ
απνηεινχλ κέξνο κηαο πξάμεο, πνπ ππνζηεξίδνληαη:

γ)

δ)

i)

απφ ην ΔΤΠΑ βάζεη ησλ θσδηθψλ παξέκβαζεο 056, 057 ή 060-065 φπσο νξίδνληαη
ζηνλ πίλαθα 1 ηνπ παξαξηήκαηνο I ηνπ εθηειεζηηθνχ Καλ. 215/2014 θαη εθηεινχληαη
βάζεη κηαο απφ ηηο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 5(1)(α) θαη
(β), (2)(β), (3)(α) θαη (γ), θαη (4)(ζη) ηνπ Καλ. 1301/2013 (Καλνληζκφο ΔΤΠΑ),

ii)

απφ ην ΔΚΤ βάζεη ηνπ θσδηθνχ παξέκβαζεο 04 φπσο νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα 6 ηνπ
παξαξηήκαηνο I ηνπ εθηειεζηηθνχ Καλ. 215/2014 θαη ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε
ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 3(2)(γ) ηνπ Καλ. 1304/2013 (Καλνληζκφο ΔΚΤ).

κε ηελ εθαξκνγή ελφο θαη' απνθνπή πνζνζηνχ κε κέγηζην φξην ην 7% ησλ ζπλνιηθψλ
επηιέμηκσλ άκεζσλ δαπαλψλ, εθηφο εάλ ν δηθαηνχρνο ιακβάλεη επηρνξήγεζε γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, γηα ηα αθφινπζα είδε πξάμεσλ ή έξγσλ
πνπ απνηεινχλ κέξνο κηαο πξάμεο, πνπ ππνζηεξίδνληαη:
i)

απφ ην ΔΤΠΑ βάζεη ησλ θσδηθψλ παξέκβαζεο 085, 086 ή 087 φπσο νξίδνληαη ζηνλ
πίλαθα 1 ηνπ παξαξηήκαηνο I ηνπ εθηειεζηηθνχ Καλ. 215/2014 θαη εθηεινχληαη
βάζεη κηαο απφ ηηο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 5(5)(α) θαη
(6)(δ) ηνπ Καλ. 1301/2013 (Καλνληζκφο ΔΤΠΑ),

ii)

απφ ην ΔΚΤ βάζεη ηνπ θσδηθνχ παξέκβαζεο 01 φπσο νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα 6 ηνπ
παξαξηήκαηνο I ηνπ εθηειεζηηθνχ Καλ. 215/2014 θαη ζπκβάιινπλ ζηε ζηήξημε ηεο
κεηάβαζεο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα,
αλζεθηηθή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ελεξγεηαθά απνηειεζκαηηθή θαη πεξηβαιινληηθά
βηψζηκε ζχκθσλα κε ην άξζξν 3(2)(α) ηνπ Καλ. 1304/2013 (Καλνληζκφο ΔΚΤ).

κε ηελ εθαξκνγή ελφο θαη’ απνθνπή πνζνζηνχ πνπ εγθξίζεθε απφ ηελ ΔΔ ζην πιαίζην
ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εθαξκνζηεί ζηελ πεξίνδν 20142020 κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013
θαη ηδίσο ζε ίδηεο ή φκνηεο θαηεγνξίεο πξάμεσλ ή/θαη δηθαηνχρσλ.

2.

Σηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ απφθαζε έληαμεο
πξνζδηνξίδνληαη νη άκεζεο δαπάλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο βάζε ππνινγηζκνχ ησλ
έκκεζσλ δαπαλψλ θαζψο θαη ην εθαξκνδφκελν πνζνζηφ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο. Με
εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε δ), ε πξφζθιεζε κπνξεί ηεθκεξησκέλα λα πξνζδηνξίδεη ρακειφηεξα
πνζνζηά απφ ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη ε ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ
δηθαηνχρσλ.

3.

Σε πξάμεηο ή κέξε απηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθαηνχρνπ
(επηρνξεγήζεηο ιεηηνπξγίαο) θαη φρη ηελ πινπνίεζε πξάμεο απφ απηφλ, νη θαη’ απνθνπή
έκκεζεο δαπάλεο δελ είλαη επηιέμηκεο.

4.

Σε πξάμεηο ή κέξε απηψλ πνπ πινπνηνχληαη απφ δηθαηνχρνπο νη νπνίνη επηρνξεγνχληαη γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπο απφ νπνηαδήπνηε πεγή, νη θαη’ απνθνπή έκκεζεο δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαζθαιίδεηαη ε κε δηπιή ρξεκαηνδφηεζε ηνπο θαη κέρξη ην 100%
απηψλ.

5.

Η επηιεμηκφηεηα ησλ θαη’ απνθνπή έκκεζσλ δαπαλψλ εμαξηάηαη απφ ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ
άκεζσλ δαπαλψλ πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ππνινγηζκνχ ηνπο θαη πιεξψλνληαη ζην δηθαηνχρν
κεηά ηελ επαιήζεπζε ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ άκεζσλ δαπαλψλ. Δκπξνζζνβαξείο
έκκεζεο δαπάλεο δελ είλαη επηιέμηκεο αθφκα θαη αλ απηέο επηβαξχλνπλ πξαγκαηηθά ην
δηθαηνχρν.
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6.

Κάζε κείσζε ησλ επηιέμηκσλ άκεζσλ δαπαλψλ επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδνληαη νη θαη’
απνθνπή έκκεζεο δαπάλεο ηεο πξάμεο κεηψλεη αληίζηνηρα θαη ην πνζφ ησλ επηιέμηκσλ
έκκεζσλ δαπαλψλ.

Β. Γαπάνερ ππάξεων ΔΘΤ εκηόρ ηων άμεζων δαπανών πποζωπικού
Σε πξάμεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΤ νη επηιέμηκεο δαπάλεο κίαο πξάμεο εμαηξνπκέλσλ
ησλ άκεζσλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ κπνξνχλ λα ππνινγίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ελφο ζηαζεξνχ
πνζνζηνχ χςνπο έσο 40% επί ησλ επηιέμηκσλ άκεζσλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ, ρσξίο
πξνεγνχκελν ππνινγηζκφ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εθαξκνδφκελνπ πνζνζηνχ. Τν θαη’ απνθνπή
ππνινγηδφκελν πνζφ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πνζνζηνχ θαιχπηεη ηφζν ηηο ινηπέο άκεζεο δαπάλεο
ηεο πξάμεο φζν θαη ηηο έκκεζεο δαπάλεο.

ΤΙΤΛΟΣ V
ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ ΓΑΠΑΝΩΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ Δ ΠΡΑΞΔΙ ΔΚΣ
Άπθπο 26
Δπηιεμηκόηεηα ζπκκεηερόληωλ βάζεη ηεο γεωγξαθηθήο ζέζεο
1.

Οη ζπκκεηέρνληεο ζε πξάμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΚΤ ζα πξέπεη ηεθκεξησκέλα λα
δηακέλνπλ ή λα θνηηνχλ ή λα εξγάδνληαη ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ θαιχπηεη ην
πξφγξακκα, αλεμάξηεηα απφ ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα ε πξάμε ή ε ελέξγεηα
ζην πιαίζην ηεο πξάμεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΚΤ.

2.

Σηελ πεξίπησζε ζπκκεηερφλησλ ρσξίο κφληκε δηεχζπλζε θαηνηθίαο (π.ρ. άζηεγνη, άπνξνη,
θηινμελνχκελνη θιπ), ε επηιεμηκφηεηα ζηε βάζε ηνπ εθαξκνδφκελνπ θξηηεξίνπ ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ απνδεηθλχεηαη κε θαηάιιεια έγγξαθα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ
πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ.

3.

Η επηιεμηκφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ αμηνινγείηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή εηζφδνπ ζηελ πξάμε.
Σηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπνληαη δηαδνρηθέο ελέξγεηεο γηα ηνλ ίδην ζπκκεηέρνληα, ζα
πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέρηζε ηεο επηιεμηκφηεηάο ηνπο.

4.

Σηελ πεξίπησζε πνπ ε πξάμε απεπζχλεηαη ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο απαζρνινχλ ή ζα
απαζρνιήζνπλ ζπκκεηέρνληεο, ή ζε θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία ζα απαζρνιεζνχλ ζε
επηρεηξήζεηο, νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ζα
απαζρνιεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο.

5.

Γαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ ΔΚΤ, πνπ αθνξνχλ ζε ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη δελ είλαη
επηιέμηκνη βάζεη ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ νη ζπκκεηέρνληεο
θαιχπηνπλ ηα ππφινηπα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο πνπ ηπρφλ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ πξφζθιεζε
ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηελ επηινγή ζπκκεηερφλησλ, δελ είλαη επηιέμηκεο.

Άπθπο 27
Μηζζνινγηθό θόζηνο
1.

Η επηρνξήγεζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ζπκκεηερφλησλ ή κέξνο απηνχ, ε νπνία
πεξηιακβάλεη θαηά θαλφλα ην κηθηφ κηζζφ θαη ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζχκθσλα κε ηε
λνκνζεζία πεξί θνηλσληθήο αζθάιηζεο εξγαδνκέλσλ, είλαη επηιέμηκε ππφ ηηο αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο:
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2.

α)

Η επηρνξήγεζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ζπκκεηερφλησλ ζηνρεχεη ζε ελδπλάκσζε ηεο
απαζρνιεζηκφηεηαο ή ζε ζηαζεξνπνίεζε ηεο απαζρφιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
απην-απαζρφιεζεο.

β)

Οη ζπκκεηέρνληεο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαοαπαζρνινχληαη ζηε βάζε ζχκβαζεο,
είηε πιήξνπο είηε κεξηθήο απαζρφιεζεο.

γ)

Τν επηιέμηκν κηζζνινγηθφ θφζηνο αληηζηνηρεί ζην ειάρηζην πνζφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην
ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηε ζέζε απαζρφιεζεο ή ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο.
Τπρφλ ππεξβάιινλ κηζζνινγηθφ θφζηνο ηνπ δηθαηνχρνπ δελ απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε.

δ)

Η δηάξθεηα επηρνξήγεζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο πξνζδηνξίδεηαη κε ηξφπν πνπ λα
εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο πξάμεο.

Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο ιακβάλνπλ επίζεκα θαηάξηηζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
σξψλ εξγαζίαο ηνπο, ε επηρνξήγεζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα απηνχο
θαη γηα ηελ πεξίνδν πνπ δηαξθεί ε θαηάξηηζε είλαη επηιέμηκε, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη
ηεθκεξησκέλα ε βειηίσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηνπο κέρξη ην ρξφλν
νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ ζχκβαζε
εξγαζίαο θαη ζπκθσλία θαηάξηηζεο ζηελ νπνία ζα πξνζδηνξίδνληαη ν ζθνπφο, ε δηάξθεηα θαη
ε ρξνληθή πεξίνδνο ηεο θαηάξηηζεο.

Άπθπο 28
Δπίδνκα θαηάξηηζεο
Τν επίδνκα πνπ παξέρεηαη ζε ζπκκεηέρνληεο ζε δξάζεηο θαηάξηηζεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
απηή δηαξθεί είλαη επηιέμηκν εθφζνλ απηφ απνηειεί ηεθκεξησκέλα θίλεηξν γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ή/θαη νινθιήξσζε ηεο δξάζεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, κε βάζε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο ζπκκεηερφλησλ.

Άπθπο 29
Άιιεο κνξθέο άκεζεο ρξεκαηνδνηηθήο ζπλεηζθνξάο ζε ζπκκεηέρνληεο
Οη δαπάλεο γηα ηελ θαηαβνιή άκεζεο ρξεκαηνδνηηθήο ζπλεηζθνξάο ζε ζπκκεηέρνληεο, ρσξίο
ππνρξέσζε ηνπ ζπκκεηέρνληα παξνρήο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο
ρξεκαηνδνηηθήο ζπλεηζθνξάο είλαη επηιέμηκε ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεθκεξηψλεηαη ε
αλαγθαηφηεηα παξνρήο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ζπλεηζθνξάο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πξνθεηκέλνπ λα
πινπνηεζεί ε πξάμε θαη ην πνζφ ηεο ζπλεηζθνξάο είλαη παξφκνην κε ην πνζφ πνπ δίλεηαη ζην
πιαίζην αλάινγσλ εζληθψλ δξάζεσλ ή έρεη εθηηκεζεί ή έρεη εθηηκεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ.

Άπθπο 30
Γαπάλεο κεηαθίλεζεο θαη αζθάιηζεο ζπκκεηερόληωλ
Οη δαπάλεο κεηαθίλεζεο θαη αζθάιηζεο ζπκκεηερφλησλ ζε πξάμεηο ηνπ ΔΚΤ είλαη επηιέμηκεο
εθφζνλ είλαη νπζηψδεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο θαη πξνβιέπνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο.
Η αζθάιηζε ζα πξέπεη επηπιένλ λα πξνβιέπεηαη σο ππνρξεσηηθή απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην
πινπνίεζεο ηεο πξάμεο.
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Άπθπο 31
Γαπάλεο γηα ζπκκεηνρή ζε αμηνιόγεζε πξάμεωλ
Οη δαπάλεο γηα θαηαβνιή θηλήηξνπ ζε ζπκκεηέρνληεο ζε πξάμεηο ΔΚΤ πξνθεηκέλνπ λα
ιάβνπλκέξνο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαοηεο πξάμεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
είλαη επηιέμηκεο.

ΤΙΤΛΟΣ VI
ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΝΟΝΔ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ
Άπθπο 32
Πξάμεηο πνπ παξάγνπλ θαζαξά έζνδακεηά ηελ νινθιήξωζή ηνπο
1.

Ωο «θαζαξά έζνδα» λννχληαη ηακεηαθέο ξνέο πνπ θαηαβάιινληαη απεπζείαο απφ ηνπο
ρξήζηεο γηα αγαζά ή ππεξεζίεο παξερφκελα απφ ηελ πξάμε, φπσο ηέιε ηα νπνία βαξχλνπλ
άκεζα ηνπο ρξήζηεο γηα ηε ρξήζε ηεο ππνδνκήο, ηελ πψιεζε ή ηε κίζζσζε γεο ή θηηξίσλ, ή
πιεξσκέο γηα ππεξεζίεο κείνλ ηπρφλ ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη έμνδα αληηθαηάζηαζεο
βξαρχβηνπ εμνπιηζκνχ ηα νπνία πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν. Η εμνηθνλφκεζε
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ πνπ επηθέξεη ε πξάμε ζεσξείηαη σο θαζαξφ έζνδν εθηφο αλ
αληηζηαζκίδεηαη κε ηζνδχλακε κείσζε ησλ επηδνηήζεσλιεηηνπξγίαο.

2.

Όηαλ δελ είλαη επηιέμηκν γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε φιν ην επελδπηηθφ θφζηνο, ηα θαζαξά έζνδα
θαηαλέκνληαη θαη’ αλαινγία ζηα επηιέμηκα θαη ζηα κε επηιέμηκα κέξε ηνπ επελδπηηθνχ
θφζηνπο.

3.

Η επηιέμηκε δαπάλε ηεο πξάμεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηα Τακεία κεηψλεηαη εθ ησλ
πξνηέξσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δπλαηφηεηα ηεο πξάμεο λα παξάγεη θαζαξά έζνδα ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν αλαθνξάο, ε νπνία θαιχπηεη ηφζν ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο φζν θαη
ηελ πεξίνδν κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο.

4.

Τα δπλεηηθά θαζαξά έζνδα ηεο πξάμεο θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ απφ κία απφ ηηο
αθφινπζεο κεζφδνπο πνπ επηιέγεη ε δηαρεηξηζηηθή αξρή γηα έλα ηνκέα, ππνηνκέα ή ηχπν
πξάμεο:
α)

Με ηελ εθαξκνγή ελφο θαη’ απνθνπή πνζνζηνχ θαζαξψλ εζφδσλ γηα ηνλ ηνκέα ή
ππνηνκέα πνπ ηζρχεη γηα ηελ πξάμε φπσο νξίδεηαη ζην παξάξηεκα V ηνπ Καλ. 1303/2013
ή ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο απφ ηελ Δπηηξνπή πνπ
αλαθέξνληαη θαησηέξσ.
Όπνπ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο απηή, φια ηα θαζαξά έζνδα πνπ παξάγνληαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο ζεσξείηαη φηη έρνπλ
ιεθζεί ππφςε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη’ απνθνπή πνζνζηνχ θαη ζπλεπψο δελ
αθαηξνχληαη ελ ζπλερεία απφ ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο πξάμεο.
Όηαλ έλα θαη’ απνθνπή πνζνζηφ γηα έλα λέν ηνκέα ή ππνηνκέα έρεη θαζνξηζζεί κέζσ
έθδνζεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεο απφ ηελ Δπηηξνπή, ε δηαρεηξηζηηθή αξρή κπνξεί λα
επηιέμεη λα εθαξκφζεη ηε κέζνδν απηή γηα ηηο λέεο πξάμεηο ζε ζρέζε κε ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή ππνηνκέα.

β)

Με ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνεμνθιεκέλσλ θαζαξψλ εζφδσλ ηεο πξάμεο, ιακβάλνληαο
ππφςε ηελ ελδεδεηγκέλε πεξίνδν αλαθνξάο γηα ηνλ ηνκέα ή ππνηνκέα πνπ ηζρχεη γηα
ηελ πξάμε, ηελ θεξδνθνξία πνπ αλακέλεηαη θαλνληθά απφ ηελ εθάζηνηε θαηεγνξία
επέλδπζεο, ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» θαη, εάλ απαηηείηαη,
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ζέκαηα ηζφηεηαο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζρεηηθή επεκεξία ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ή
ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο.
Όπνπ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο απηή, ηα θαζαξά έζνδα πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο θαη πξνθχπηνπλ απφ πεγέο εζφδσλ πνπ δελ έρνπλ ιεθζεί
ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ δπλεηηθψλ θαζαξψλ εζφδσλ ηεο πξάμεο, αθαηξνχληαη απφ
ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο πξάμεο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ αίηεζε ηειηθήο πιεξσκήο πνπ
ππνβάιιεη ν δηθαηνχρνο.
5.

Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη αληηθεηκεληθά δπλαηφ λα θαζνξηζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηα
έζνδα βάζεη κίαο εθ ησλ κεζφδσλ (α) ή (β), ηα θαζαξά έζνδα πνπ παξάγνληαη εληφο ηξηψλ
εηψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο ή έσο ηελ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ησλ εγγξάθσλ
γηα ην θιείζηκν ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο εηδηθνχο θαλφλεο γηα θάζε
Τακείν, αλαιφγσο πνηα εκεξνκελία είλαη πξνγελέζηεξε, αθαηξνχληαη απφ ηηο δαπάλεο πνπ
δειψλνληαη ζηελ Δπηηξνπή.

6.

Όιεο νη αλσηέξσ παξάγξαθνη δελ εθαξκφδνληαη ζε:
α)

πξάμεηο ή κέξε πξάμεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ην ΔΚΤ,

β)

πξάμεηο ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθφ επηιέμηκν θφζηνο πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ
παξαγξάθσλ (δει. πξηλ απφ ηελ αθαίξεζε ησλ θαζαξψλ εζφδσλ) δελ ππεξβαίλεη ην
1.000.000EUR.

γ)

επηζηξεπηέα ζπλδξνκή πνπ ππφθεηηαη ζε ππνρξέσζε πιήξνπο επηζηξνθήο

δ)

ηερληθή βνήζεηα

ε)

πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο ε επηρνξήγεζε ιακβάλεη ηε κνξθή θαη’ απνθνπή πνζψλ ή
ηππνπνηεκέλσλ θιηκάθσλ κνλαδηαίνπ θφζηνπο

ζη) πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο ε ππνζηήξημε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί:
(i) ελίζρπζε deminimis,
(ii) ζπκβαηή Κξαηηθή ελίζρπζε ζηηο ΜΜΔ, φπνπ εθαξκφδεηαη φξην έληαζεο ηεο ελίζρπζεο ή
ηνπ πνζνχ ηεο ελίζρπζεο ζε ζρέζε κε ηελ θξαηηθή ελίζρπζε,
(iii) ζπκβαηή Κξαηηθή ελίζρπζε, φπνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κεκνλσκέλε επαιήζεπζε ησλ
ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ζχκθσλα κε ηνπο εθαξκνζηένπο θαλφλεο Κξαηηθψλ
εληζρχζεσλ.

Άπθπο 33
Πξάμεηο πνπ παξάγνπλ θαζαξά έζνδα θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπο θαη γηα ηηο νπνίεο δελ
ηζρύνπλ νη δηαηάμεηοηνπ άξζξνπ 32 παξ. 1 έωο 5
1.

Οη αθφινπζεο παξάγξαθνη ηζρχνπλ γηα πξάμεηο πνπ παξάγνπλ θαζαξά έζνδα θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πινπνίεζήο ηνπο θαη γηα ηηο νπνίεο δελ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1
έσο 5ηνπ άξζξνπ 32.

2.

Η επηιέμηκε δαπάλε ηεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε πξάμεο απφ ηα Τακεία κεηψλεηαη θαηά ηα
θαζαξά έζνδα ηα νπνία δελ ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ηνλ ρξφλν έγθξηζεο ηεο πξάμεο θαη πνπ
παξήρζεζαλ άκεζα κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζήο ηεο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ αίηεζε
ηειηθήο πιεξσκήο πνπ ππνβάιιεη ν δηθαηνχρνο. Όηαλ δελ είλαη επηιέμηκν γηα
ζπγρξεκαηνδφηεζε φιν ην θφζηνο, ηα θαζαξά έζνδα θαηαλέκνληαη θαη’ αλαινγία ζηα
επηιέμηκα θαη ζηα κε επηιέμηκα κέξε ηνπ θφζηνπο.
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3.

4.

Η αλσηέξσ παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζε:
α)

ηερληθή βνήζεηα,

β)

επηζηξεπηέα ζπλδξνκή πνπ ππφθεηηαη ζε ππνρξέσζε πιήξνπο απνπιεξσκήο,

γ)

πξάμεηο πνπ ππφθεηληαη ζηνπο θαλφλεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ,

δ)

πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο ε δεκφζηα ζηήξημε ιακβάλεη ηε κνξθή θαη’ απνθνπή πνζψλ ή
ηππνπνηεκέλσλ θιηκάθσλ κνλαδηαίνπ θφζηνπο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα θαζαξά έζνδα
έρνπλ ιεθζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ππφςε,

ε)

πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο ην ζπλνιηθφ επηιέμηκν θφζηνο δελ ππεξβαίλεη ηα 50.000 EUR.

Για ηοςρ ζκοπούρ ηος παπόνηορ άπθπος και ηος άπθπος 32,κάθε σπημαηική ειζποή πος
λαμβάνει ο δικαιούσορ, αποππέοςζααπό ζςμβαηικέρ κςπώζειρ, υρ αποηέλεζμα
παπαβίαζηρόπυν ηηρ ζύμβαζηρ μεηαξύ ηος δικαιούσος και ηπίηος μέποςρ ή ηπίηυν μεπών ή
ειζποή πος πποέκςτευρ αποηέλεζμα ηηρ απόζςπζηρ πποζθοπάρηπίηος μέποςρ, ηο οποίο
επελέγη ζύμθυνα με ηοςρ κανόνερ για ηιρ δημόζιερ ζςμβάζειρ,η καηάπηυζηεγγςήζευν ή
ποινικήρ πήηπαρδεν θευπείηαι έζοδο και δεν αθαιπείηαι από ηιρ επιλέξιμερ δαπάνερ ηηρ
ππάξηρ.

Άπθπο 34
Μεγάια έξγα
1.

Σην πιαίζην ελφο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ή επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, ην ΔΤΠΑ
θαη ην Τακείν Σπλνρήο κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηνχλ κηα πξάμε (κεγάιν έξγν) πνπ απνηειείηαη
απφ έλα ζχλνιν έξγσλ, δξαζηεξηνηήησλ ή ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα
νινθιεξψζνπλ κηα αδηαίξεηε εξγαζία ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο ή ηερληθήο θχζεο κε
ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνπο ζηφρνπο θαη γηα ηελ νπνία ην ζπλνιηθφ επηιέμηκν θφζηνο
ππεξβαίλεη
ηα 50.000.000 EUR ή
ηα 75.000.000 EUR ζηελ πεξίπησζε πξάμεο πνπ ζπλεηζθέξεη ζηνλ ζεκαηηθφ ζηφρν ηνπ
ζεκείνπ (7) ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Καλ. 1303/2013.

2.

Σε κία πξάμε ηα αλσηέξσ φξηα θαζνξίδνληαη ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ επηιέμηκν θφζηνο αθνχ
ιεθζνχλ ππφςε ηα αλακελφκελα θαζαξά έζνδα ηεο πξάμεο (δει. ην ζπλνιηθφ επηιέμηκν
θφζηνο αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Καλ. 1083/2013, κε
πξνεμνθιεκέλν).

3.

Τα ρξεκαηνδνηηθά κέζα δελ ζεσξνχληαη κεγάια έξγα.

4.

Οη δαπάλεο γηα κεγάιν έξγν κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη ζε αίηεζε πιεξσκήο κεηά ηελ
θνηλνπνίεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Καλ. 1303/2013, ή
κεηά ηελ ππνβνιή πξνο έγθξηζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Σε
πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή δελ εγθξίλεη ην κεγάιν έξγν πνπ επηιέρζεθε απφ ηε δηαρεηξηζηηθή
αξρή, ε δήισζε δαπαλψλ πνπ αθνινπζεί ηελ έγθξηζε ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο
δηνξζψλεηαη αλαιφγσο.
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Άπθπο 35
Πξάμεηο πνπ πινπνηνύληαη κέζω ΓΙΣ
1.

Τα Τακεία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελίζρπζε πξάμεσλ ΣΓΙΤ. Απηέο νη πξάμεηο
ΣΓΙΤ ζπκκνξθψλνληαη κε ην εθαξκνζηέν δίθαην, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο
θαη ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.

2.

Σηελ πεξίπησζε πξάμεο ΣΓΙΤ φπνπ ν δηθαηνχρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη
δαπάλεο ζην πιαίζην πξάμεο ΣΓΙΤ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη θαηαβιεζεί απφ ηνλ εηαίξν
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κπνξνχλ, θαηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 65(2) ηνπ ΚΚΓ, λα ζεσξεζνχλ
φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη θαηαβιήζεθαλ απφ ηνλ δηθαηνχρν θαη λα πεξηιακβάλνληαη ζε
αίηεζε πιεξσκήο πξνο ηελ Δπηηξνπή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαη νη αθφινπζνη φξνη:
α) ν δηθαηνχρνο έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία ΣΓΙΤ κε εηαίξν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα,
β) ε δηαρεηξηζηηθή αξρή έρεη επαιεζεχζεη φηη νη δαπάλεο πνπ δειψζεθαλ απφ ηνλ δηθαηνχρν
έρνπλ πιεξσζεί απφ ηνλ εηαίξν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη φηη ε πξάμε είλαη ζχκθσλε κε
ην εθαξκνζηέν ελσζηαθφ θαη εζληθφ δίθαην, ην πξφγξακκα θαη ηνπο φξνπο γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο πξάμεο.

3.

Πιεξσκέο πξνο δηθαηνχρνπο γηα δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε αίηεζε πιεξσκήο
ζχκθσλα κε ηελ πξψηε παξάγξαθν θαηαβάιινληαη ζε ινγαξηαζκφ ππφ κεζεγγχεζε πνπ
δεκηνπξγείηαη εηδηθά πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ. Τα θεθάιαηα πνπ
θαηαβάιινληαη ζην ινγαξηαζκφ απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πιεξσκέο ζχκθσλα κε ηε
ζπκθσλία ΣΓΙΤ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ πιεξσκψλ ζε πεξίπησζε ιχζεο ηεο
ζπκθσλίαο ΣΓΙΤ.

Άπθπο 36
Γαπάλεο δεκνζίωλ ζπκβάζεωλ έξγωλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ
1.

Οη δαπάλεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, είλαη επηιέμηκεο
εθφζνλ ν δηθαηνχρνο αλαζέζεη ηε ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ζεζκηθφ ηνπ
πιαίζην θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο.

2.

Οη δαπάλεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, κε εθηηκψκελε αμία
ηεο ζχκβαζεο κεγαιχηεξεο απφ ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξψ, ρσξίο ΦΠΑ,
είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ ν δηθαηνχρνο δεκνζηεχεη ηηο πξνθεξχμεηο, πξνζθιήζεηο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο θαη απνθάζεηο γηα ηε δηελέξγεηα αλάζεζεο κε δηαπξαγκάηεπζε (απεπζείαο
αλάζεζε) ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα δηάζηεκα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ή/θαη ηεο νηθείαο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ή ηνπ ελδηάκεζνπ
θνξέα, πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ππνρξεσηηθήο
δεκνζηνπνίεζεο.

3.

Οη δαπάλεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, αλεμαξηήησο πξνυπνινγηζκνχ
απηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ εξγαζίεο νη νπνίεο πξνέθπςαλ κεηά απφ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ
ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο είλαη επηιέμηκεο ππφ ηνλ φξν φηη ε ηξνπνπνίεζε δελ είλαη νπζηψδεο.
Ωο νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο λννχληαηζσξεπηηθά ηα
αθφινπζα:
(α) ε κεηαβνιή ησλ θχξησλ ζπληζηψλησλ ζηνηρείσλ ηεο ή ε νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ή ε κεηαβνιή ζεκαληηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ή πνηνηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο ή ε θαηάξγεζε νκάδαο εξγαζηψλ ή
παξαδνηένπ ή άιινπ δηαθξηηνχ κέξνπο ηεο ζχκβαζεο
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(β) ε αχμεζε ή κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κηαο νκάδαο εξγαζηψλ ή παξαδνηένπ ή άιινπ
δηαθξηηνχ κέξνπο ηεο ζχκβαζεο άλσ ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
ηεο ζχκβαζεο.

Άπθπο 37
Σερληθή βνήζεηα
1.

Τν πνζφ ησλ Τακείσλ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηερληθή ζπλδξνκή πεξηνξίδεηαη ζην 4% ηνπ
ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ πηζηψζεσλ ησλ Τακείσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηα επηρεηξεζηαθά
πξνγξάκκαηα γηα θάζε θαηεγνξία πεξηθέξεηαο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηνπ ζηφρνπ
«Δπελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε». Τα εηδηθά θνλδχιηα γηα ηελ ΠΑΝ κπνξνχλ
λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νξίνπ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ Τακείσλ πνπ
δηαηίζεληαη γηα ηερληθή ζπλδξνκή.

2.

Κάζε Τακείν κπνξεί λα ζηεξίδεη πξάμεηο ηερληθήο ζπλδξνκήο επηιέμηκεο βάζεη νπνηνπδήπνηε
άιινπ Τακείνπ. Με ηελ επηθχιαμε ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ, νη πηζηψζεηο γηα ηερληθή
ζπλδξνκή απφ έλα Τακείν δελ ππεξβαίλνπλ ην 10% ησλ ζπλνιηθψλ πηζηψζεσλ ηνπ ελ ιφγσ
Τακείνπ ζηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα γηα θάζε θαηεγνξία πεξηθέξεηαο, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, ηνπ ζηφρνπ «Δπελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε».

3.

Σηελ πεξίπησζε ησλ Γηαξζξσηηθψλ Τακείσλ, φηαλ νη πηζηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πξψηε παξάγξαθν ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζηήξημε πξάμεσλ ηερληθήο ζπλδξνκήο πνπ
αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο πεξηθεξεηψλ, νη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
πξάμεηο κπνξεί λα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ελφο άμνλα πξνηεξαηφηεηαο πνπ ζπλδπάδεη
δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πεξηθεξεηψλ θαη λα θαηαλεκεζνχλ θαη’ αλαινγία ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο πηζηψζεηο ζε θάζε θαηεγνξία πεξηθέξεηαο σο κεξίδην ηεο ζπλνιηθήο θαηαλνκήο
ζην θξάηνο κέινο.

4.

Οη δαπάλεο ησλ Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο, ζηνπο νπνίνπο εθρσξνχληαη αξκνδηφηεηεο
δηαρείξηζεο θαηεγνξηψλ πξάμεσλ είλαη επηιέμηκεο.

5.

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα ηηο πξάμεηο ηερληθήο ζπλδξνκήο αθνξνχλ ηηο ελέξγεηεο ηερληθήο
βνήζεηαο νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζην παξάξηεκα ηνπ ΠΓ 4/2000 (ΦΔΚ 3/Α/14.01.2002)
πξνζαξκνδφκελεο αλαιφγσο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020.

Άπθπο 38
Σεθκεξίωζε επηιέμηκωλ δαπαλώλ θαη δηαζεζηκόηεηαεγγξάθωλ
1.

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε αίηεζε πιεξσκήο γηα ηα Τακεία
ηεθκεξηψλνληαη απφ εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή ινγηζηηθά έγγξαθα ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο
αμίαο, εθηφο απφ ηηο θάησζη κνξθέο ζηήξημεο :
εηζθνξέο ζε είδνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 14,
επηινγέο απινπνηεκέλνπ θφζηνπο ζηνηρεία ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 1 ζηνηρεία (β),
(γ) θαη (δ),
γηα ηηο νπνίεο ηα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα αίηεζε πιεξσκήο είλαη ηα θφζηε πνπ
ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνδφκελε βάζε.

2.

Με εμαίξεζε επηινγέο απινπνηεκέλσλ δαπαλψλ πνπ δχλαηαη λα εθαξκνζηνχλ ρσξίο εθ ησλ
πξνηέξσλ ππνινγηζκφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηεο παξνχζαο, ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ θαη
ηα πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ επηινγψλ απινπνηεκέλσλ
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δαπαλψλ ηεθκεξηψλνληαη θαηάιιεια. Τν αξρείν ηεθκεξίσζεο απνηειεί ηκήκα ηεο δηαδξνκήο
ειέγρνπ θαη ππφθεηηαη ζην πεδίν ειέγρνπ ησλ αξκφδησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ ειεγθηηθψλ
νξγάλσλ. Η ηήξεζε ηνπ ζρεηηθνχ αξρείνπ ππφθεηηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ
Καλ. 1303/2013.
3.

Τα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή ινγηζηηθά έγγξαθα ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο πνπ αθνξνχλ
ζε δαπάλεο νη νπνίεο απνδεκηψλνληαη κε ηηο επηινγέο απινπνηεκέλνπ θφζηνπο ηνπ άξζξνπ 10
παξ. 1 ζηνηρεία β), (γ) θαη (δ) θαη ηεξνχληαη ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ δηθαηνχρνπ, δελ
απνηεινχλ αληηθείκελν ειέγρνπ απφ ηα αξκφδηα εζληθά θαη επξσπατθά ειεγθηηθά φξγαλα γηα
ηελ επαιήζεπζε/έιεγρν ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ. Τα σο άλσ
αλαθεξφκελα έγγξαθα είλαη δπλαηφ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ειέγρνπ ζην πιαίζην
νξηδφληησλ ζεκαηηθψλ ειέγρσλ π.ρ. θαλφλσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Οη δηθαηνχρνη ζε
ππνρξεψλνληαη ζηελ επίδεημε φισλ ησλ εγγξάθσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ
πξάμεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ θάλνληαο ρξήζε ησλ επηινγψλ απινπνηεκέλνπ θφζηνπο ζην
βαζκφ πνπ δελ έρεη παξέιζεη ε ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ κε βάζε ην
εζληθφ πιαίζην.

4.

Με ηελ επηθχιαμε ησλ θαλφλσλ γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, ε δηαρεηξηζηηθή αξρή δηαζθαιίδεη
φηη φια ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηα Τακεία
γηα πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο επηιέμηκεο δαπάλεο δελ ππεξβαίλεη ην
1.000.000 EUR, ηίζεληαη γηα δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ
Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ εάλ ην δεηήζνπλ, απφ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ πνπ αθνινπζεί ηελ
ππνβνιή ησλ ινγαξηαζκψλ ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο πξάμεο.

5.

Σηελ πεξίπησζε πξάμεσλ άιισλ απφ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4, φια ηα
δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα δηαηίζεληαη γηα δηάζηεκα δχν εηψλ απφ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ κεηά
ηελ ππνβνιή ησλ ινγαξηαζκψλ, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη ε ηειηθή δαπάλε ηεο
νινθιεξσκέλεο πξάμεο.

6.

Η ρξνληθή πεξίνδνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 4 δηαθφπηεηαη είηε ζηελ πεξίπησζε ελδίθσλ
δηαδηθαζηψλ είηε θαηφπηλ δεφλησο αηηηνινγεκέλεο αίηεζεο ηεο Δπηηξνπήο.

7.

Η δηαρεηξηζηηθή αξρή θνηλνπνηεί ζηνπο δηθαηνχρνπο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ
πνπ αλαθέξεηαη παξ. 4.

8.

Τα έγγξαθα δηαηεξνχληαη ππφ ηε κνξθή είηε πξσηνηχπσλ είηε επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ
ησλ πξσηνηχπσλ ή ζε θνηλψο απνδεθηνχο θνξείο δεδνκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ ππάξρνπλ κφλν ζε
ειεθηξνληθή κνξθή.

9.

Τα έγγξαθα δηαηεξνχληαη ζε κνξθή πνπ επηηξέπεη ηαπηνπνίεζε ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ
δεδνκέλσλ γηα δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην αλαγθαίν γηα ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο
ζπγθεληξψζεθαλ ηα δεδνκέλα ή γηα ηνπο νπνίνπο ππνβάιινληαη ζε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία.

10. Η δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηεο αληηζηνηρίαο ησλ εγγξάθσλ πνπ δηαηεξνχληαη ζε θνηλά
απνδεθηνχο θνξείο δεδνκέλσλ κε ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηθαλνπνηνχλ ηηο εζληθέο λνκηθέο
απαηηήζεηο θαη είλαη αμηφπηζηεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ.
11. Όηαλ ηα έγγξαθα ππάξρνπλ κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη πιεξνχλ ηα απνδεθηά πξφηππα αζθαιείαο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη ηα
δηαηεξνχκελα έγγξαθα είλαη ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο λνκηθέο απαηηήζεηο θαη είλαη αμηφπηζηα
γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ.
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
ΈΛΔΓΥΟΙ ΝΟΜΙΜΟΣΗΣΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ
ΠΡΑΞΔΩΝ ΔΠΑ 2014-2020 ΑΠΟ ΑΡΥΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΝΓΙΑΜΔΟΤ ΦΟΡΔΙ

Άπθπο 39
θνπόο θαη έθηαζε ειέγρνπ
1.

Ο έιεγρνο αθνξά ζηε λνκηκφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2020 πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί ε επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ηνπο.

2.

Ο έιεγρνο απνζθνπεί λα επηβεβαηψζεη φηη νη δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαη εθαξκνδφκελν θαηά
πεξίπησζε εζληθφ θαη ελσζηαθφ δίθαην ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη φηη ζηηο δηαδηθαζίεο
απηέο ηεξνχληαη νη αξρέο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φπσο θαη ελδεηθηηθά, ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο, ηεο κε-δηάθξηζεο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αληαγσληζκνχ.

3.

α. Ο έιεγρνο δελ ππνθαζηζηά ηελ ειεγθηηθή αξκνδηφηεηα άιισλ δηθαηνδνηηθψλ θιάδσλ. Σηελ
πεξίπησζε πνπ ε εμεηαδφκελε δεκφζηα ζχκβαζε ειέγρεηαη απφ άιιν θαηά λφκν αξκφδην
φξγαλν, φπσο ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην ή ηελ Δληαία Αξρή Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ, νη
Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο/ Δλδηάκεζνη Φνξείο (εθεμήο ΓΑ/ΔΦ) ιακβάλνληαο ππφςε ηα
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ησλ νξγάλσλ απηψλ, δχλαληαη λα κελ επαλαιακβάλνπλ ηνλ
έιεγρν λνκηκφηεηαο πνπ δηελήξγεζαλ, θαη κέρξη ηελ έθηαζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ. Γχλαηαη
σζηφζν λα ππεηζέξρνληαη ζε έιεγρν ζηνηρείσλ πνπ δελ εμεηάζηεθαλ θαηά ηελ έθδνζε ησλ
ειεγθηηθψλ απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ απηψλ, θαη ηδίσο σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ εηδηθνχ
λνκνζεηηθνχ, ζεζκηθνχ θαη δηαρεηξηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο
πξάμεηο ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2020.
β. Ο έιεγρνο δελ ππνθαζηζηά ηηο νπζηαζηηθέο ή ηερληθέο θξίζεηο πνπ εμέθεξαλ ηα φξγαλα ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ειέγρεηαη, γηα ηηο νπνίεο σζηφζν γίλεηαη
έιεγρνο φηη θέξνπλ επαξθή αηηηνινγία.

4.

Γηνηθεηηθέο ή ηδησηηθέο δηαθνξέο πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ή κε αθνξκή ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο ή
εθηέιεζεο δεκφζηαο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο ζχκβαζεο δελ δηέπνληαη απφ ηελ παξνχζα
απφθαζε θαη δελ εμεηάδνληαη ζην παξφλ ειεγθηηθφ πιαίζην.

Άπθπο 40
Πεδίν εθαξκνγήο θαη ζηάδηα ειέγρνπ
1.

Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ,γηα:
α.

δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην
πεδίν εθαξκνγήο ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ, θαη

β.

i) δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ νη νπνίεο δελ εκπίπηνπλ
ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (εθεμήο ΔΔ) θαη έρνπλ
πξνυπνινγηζκφ κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ πνζνχ ησλ 60.000 επξψ, άλεπ ΦΠΑ, εθφζνλ δελ
εθαξκφδεηαη ε πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κεζνδνινγία
εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο.
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ii) δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ζπκβάζεσλ έξγσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ
νδεγηψλ ηεο ΔΔ θαη έρνπλ πξνυπνινγηζκφ ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πνζνχ ηνπ 1.000.000
επξψ, άλεπ ΦΠΑ.
iii) δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ζπκβάζεσλ έξγσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ
νδεγηψλ ηεο ΔΔ θαη έρνπλ πξνυπνινγηζκφ κηθξφηεξν ηνπ πνζνχ ηνπ 1.000.000 επξψ,
άλεπ ΦΠΑ, θαη κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ πνζνχ ησλ 60.000 επξψ, άλεπ ΦΠΑ, εθφζνλ δελ
εθαξκφδεηαη ε πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κεζνδνινγία
εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο.
2.

Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, γηα:
α.

δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη ζρέδηα ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ πνπ
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ, θαη

β.

i) δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη ζρέδηα ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ νη νπνίεο δελ
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ ηεο ΔΔ θαη έρνπλ πξνυπνινγηζκφ
κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ πνζνχ ησλ 60.000 επξψ, άλεπ ΦΠΑ, εθφζνλ δελ εθαξκφδεηαη ε
πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κεζνδνινγία εθηίκεζεο
επηθηλδπλφηεηαο.
ii) δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη ζρέδηα ζπκβάζεσλ έξγσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν
εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ ηεο ΔΔ θαη έρνπλ πξνυπνινγηζκφ ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πνζνχ
ηνπ 1.000.000 επξψ, άλεπ ΦΠΑ.
iii) δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη ζρέδηα ζπκβάζεσλ έξγσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν
εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ ηεο ΔΔ θαη έρνπλ πξνυπνινγηζκφ θαηψηεξν ηνπ πνζνχ ηνπ
1.000.000 επξψ, άλεπ ΦΠΑ, θαη κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ πνζνχ ησλ 60.000 επξψ, άλεπ
ΦΠΑ, εθφζνλ δελ εθαξκφδεηαη ε πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ κεζνδνινγία εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο.

3.

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ησλ ππνπαξαγξάθσλ 1βi),
1βiii), 2βi) θαη 2βiii) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε ΓΑ/ΔΦ δχλαηαη λα εθαξκφδεη εγθεθξηκέλε
κεζνδνινγία εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ειέγρσλ απηψλ
θαηά ηα αλσηέξσ πεξηγξαθφκελα ζηάδηα. Η κεζνδνινγία απηή δχλαηαη λα εθαξκνζηεί επίζεο
θαη γηα πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ κε πξνυπνινγηζκφ κεγαιχηεξν ηνπ πνζνχ ησλ 20.000 επξψ,
άλεπ ΦΠΑ θαη κηθξφηεξν ηνπ πνζνχ ησλ 60.000 επξψ, άλεπ ΦΠΑ. Η κεζνδνινγία απηή θαζψο
θαη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο θαζνξίδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δζληθή Αξρή
Σπληνληζκνχ κε φκνηα απφθαζε.

4.

Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξψηεο δήισζεο δαπάλεο ελφο ππνέξγνπ, γηα
δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ζπκβάζεσλ πνπ δελ ειέρζεζαλ θαηά ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ιφγσ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπο ή ιφγσ εθαξκνγήο εγθεθξηκέλεο κεζφδνπ εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο.

5.

Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ζχκβαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ απηήο.

6.

Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο, γηα
δεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ θαηά ηε θάζε έληαμεο ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο έρεη ήδε
δεκνζηεπηεί ε πξνθήξπμή ηνπο ή/θαη έρεη ππνγξαθεί ε ζχκβαζε ηνπο.

7.

Γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη γηα ζπκβάζεηο πνπ
ππνγξάθνληαη δπλάκεη ελεξγνπνίεζεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, ν έιεγρνο δηελεξγείηαη πξηλ
ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ γηα ηε ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε
πξηλ ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβαηηθψλ θεηκέλσλ.
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8.

Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην ηεο
Τερληθήο Υπνζηήξημεο ηεο Δθαξκνγήο ΔΣΠΑ 2014-2020 απφ αλαζέηνπζεο αξρέο πνπ είλαη θαη
αξκφδηνη θνξείο ειέγρνπ ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ, ν έιεγρνο δηελεξγείηαη θαη νινθιεξψλεηαη
θαη’ εμαίξεζε κε κφλε ηελ θαηαρψξεζε ζην ΟΠΣ ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ειέγρνπ, ρσξίο
ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ, θαη εθδίδεηαη ζεηηθή γλψκε.

9.

Γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ πνπ πινπνηνχληαη θαηά θάζεηο
ζηηο πεξηφδνπο πξνγξακκαηηζκνχ ΔΣΠΑ 2007-2013 θαη ΔΣΠΑ 2014-2020, νη ΓΑ/ΔΦ δχλαληαη
λα κελ επαλαιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ
πνπ πξνεγήζεθε. Η εγθξηηηθή γλψκε ηεο αξκφδηαο ΓΑ/ΔΦ ηεο αξρηθήο πξνγξακκαηηθήο
πεξηφδνπ, φπσο απηή είρε απνηππσζεί, θαηαρσξίδεηαη ζην ΟΠΣ. Σε πεξίπησζε πνπ είραλ ηεζεί
θαη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο έγθξηζεο, εμεηάδεηαη απφ ηελ ΓΑ/ΔΦ θαηά ηελ έληαμε ηεο πξάμεο
ζην λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, εάλ απηέο έρνπλ πιεξσζεί.

Άπθπο 41
Γηαδηθαζίεο θαη πξνζεζκίεο ειέγρνπ
1.

Οη δηαδηθαζίεο έιεγρνπ δηελεξγνχληαη κέζσ ηνπ ΟΠΣ, φπνπ απνηππψλνληαη ειεθηξνληθά ηα
επηκέξνπο ζηάδηα θαη νη ζρεηηθέο πξνζεζκίεο.

2.

α. Ο Γηθαηνχρνο ππνβάιιεη ζηε ΓΑ/ ΔΦ κέζσ ηνπ ΟΠΣ αίηεκα γηα έιεγρν ζπλνδεπφκελν κε ηα
απαξαίηεηα έγγξαθα.
β. Η ΓΑ/ΔΦ δηαηππψλεη γλψκε, ζεηηθή ή αξλεηηθή, επί ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο θαη ηνπ
ζρεδίνπ ζχκβαζεο ή ηεο ζχκβαζεο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εξγάζηκσλ
εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο. Σε πεξίπησζε άπξαθηεο παξέιεπζεο ηεο
εηθνζαήκεξεο πξνζεζκίαο, ινγίδεηαη φηη ε ΓΑ/ΔΦ έρεη παξάζρεη ζεηηθή γλψκε.

3.

α. Σε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί απφ ηε ΓΑ/ΔΦ φηη ην ππνβιεζέλ αίηεκα
δελ ζπλνδεχεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ, ε ΓΑ/ΔΦ ελεκεξψλεη άκεζα ην
Γηθαηνχρν κέζσ ηνπ ΟΠΣ γηα ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ
εληφο επηά (7) εξγάζηκσλ εκεξψλ. Τν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ Γηθαηνχρνπ
κέρξη ηελ απνζηνιή απφ απηφλ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ δελ πξνζκεηξάηε ζηελ
πξνζεζκία ησλ είθνζη (20) εξγάζηκσλ εκεξψλ πνπ έρεη ε ΓΑ/ΔΦ ζηε δηάζεζή ηεο γηα λα
εθθξάζεη γλψκε.
β. Άπξαθηε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ, ή
εθπξφζεζκε ππνβνιή ηνπο ή ειιηπήο ζπκπιήξσζε απηψλ επηθέξεη ππνρξεσηηθά ηελ έθδνζε
απφ ηε ΓΑ/ΔΦ αξλεηηθήο γλψκεο. Σηελ πεξίπησζε απηή ν Γηθαηνχρνο έρεη ηε δπλαηφηεηα
ππνβνιήο λένπ αηηήκαηνο, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ηελ έλαξμε λέαο εηθνζαήκεξεο πξνζεζκίαο
γηα ηε ΓΑ/ΔΦ.

4.

α. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, εάλ ε ΓΑ/ΔΦ, δηαπηζηψζεη φηη ην ζρέδην ηεο δηαθήξπμεο ή
ηεο ζχκβαζεο ή ηξνπνπνηεηηθήο ζχκβαζεο ρξεηάδεηαη βειηησηηθέο ή ππνρξεσηηθέο αιιαγέο,
εηδνπνηεί άκεζα ην Γηθαηνχρν κέζσ ηνπ ΟΠΣ γηα ηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ αλαθχςεη θαη
επηζηξέθεη ζε απηφλ ην ζρεηηθφ θάθειν. Ο Γηθαηνχρνο
νθείιεη λα πηνζεηήζεη ηηο
ππνρξεσηηθέο αιιαγέο θαη λα ππνβάιιεη εθ λένπ ην θάθειν εληφο επηά (7) εξγάζηκσλ
εκεξψλ. Τν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ Γηθαηνχρνπ κέρξη ηελ επαλππνβνιή
απφ απηφλ ηνπ θαθέινπ δελ πξνζκεηξάηαη ζηελ πξνζεζκία ησλ είθνζη (20) εξγάζηκσλ
εκεξψλ πνπ έρεη ε ΓΑ/ΔΦ ζηε δηάζεζή ηεο γηα λα εθθξάζεη γλψκε.
β. Διιηπήο πηνζέηεζε ησλ ππνρξεσηηθψλ αιιαγψλ ή άπξαθηε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο
επαλππνβνιήο ηνπ θαθέινπ ή εθπξφζεζκε ππνβνιή ηνπ επηθέξεη ππνρξεσηηθά ηελ έθδνζε
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απφ ηε ΓΑ/ΔΦ αξλεηηθήο γλψκεο. Σηελ πεξίπησζε απηή ν Γηθαηνχρνο έρεη ηε δπλαηφηεηα
ππνβνιήο λένπ αηηήκαηνο, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ηελ έλαξμε λέαο εηθνζαήκεξεο πξνζεζκίαο
γηα ηε ΓΑ/ΔΦ.

Άπθπο 42
Απνηειέζκαηα ειέγρνπ
1.

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ ειέγρνληαη
ππνρξεσηηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο, ε ζεηηθή γλψκε ηεο ΓΑ/ΔΦ ή ε
ηεθκαηξφκελε ζεηηθή γλψκε απνηειεί φξν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο θαη αλαθέξεηαη
ξεηά ζηελ νηθεία απφθαζε δηαθήξπμεο, ζηελ απφθαζε αλάζεζεο θαη ζηα ζπκβαηηθά θείκελα.

2.

Σηελ πεξίπησζε αξλεηηθήο γλψκεο ν Γηθαηνχρνο ελεκεξψλεηαη απφ ηε ΓΑ/ΔΦ γηα ηνπο
ιφγνπο απφξξηςεο, θαζψο θαη γηα ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβεί γηα ηελ έθδνζε
ζεηηθήο γλψκεο, εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ.

3.

Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ εληνπηζηεί παξαηππία, ζηε δηαηχπσζε
γλψκεο, νξίδνληαη ηα πξνηεηλφκελα δηνξζσηηθά κέηξα ή ην πνζνζηφ ηεο θαη’ απνθνπή
δηφξζσζεο πνπ επηβάιιεηαη απφ ηε ΓΑ/ΔΦ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζηελ απφθαζε ηεο
Δπηηξνπήο C (2013) 9527 final/19.12.2013 θαη ηελ ΚΥΑ Γεκνζηνλνκηθψλ Γηνξζψζεσλ.

ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΝΣΑΔΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ

Άπθπο 43
Τπνβνιή έλζηαζεο θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο πξάμεωλ
1.

Οη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο
πξνηάζεσλ, ζην πιαίζην πξφζθιεζεο γηα ηελ έληαμε πξάμεσλ ζην ΔΣΠΑ 2014-2020 δχλαληαη
λα ππνβάινπλ έλζηαζε (ελδηθνθαλή πξνζθπγή κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ
Ν.2690/1999) θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο.

2.

Οη ελζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ππνβάιινληαη εγγξάθσο πξνο ηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή
Αξρή/Δλδηάκεζν θνξέα δηαρείξηζεο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο επηά (7) εξγαζίκσλ
εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο.

3.

Οη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή/Δλδηάκεζν Φνξέα ηφζν σο πξνο ηε
λνκηκφηεηα ηεο πξάμεο θαηά ηεο νπνίαο ζηξέθνληαη φζν θαη σο πξνο ηελ νπζία ηεο ππφζεζεο
θαη είηε απνξξίπηνληαη είηε γίλνληαη δεθηέο.

4.

Ωο ιφγνο απφξξηςεο έλζηαζεο δχλαηαη λα απνηειεί θαη ε εμάληιεζε ηεο δεκφζηαο δαπάλεο
ηεο πξφζθιεζεο ή ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο ή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Οη
ελζηάζεηο ηνπ παξφληνο αζθνχληαη άπαμ αλά ζηάδην αμηνιφγεζεο,εληφο ηεο απνθιεηζηηθήο
πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 2.

5.

Οη απνθάζεηο επί ησλ ελζηάζεσλ εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Γηαρεηξηζηηθήο
Αξρήο/ Δλδηάκεζνπ Φνξέα εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο έλζηαζεο.

6.

Οη απνθάζεηο επί ησλ ελζηάζεσλ θνηλνπνηνχληαη ακειεηί ζηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο θαη
αλαξηψληαη ζην πξφγξακκα Γηαχγεηα.
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7.

Η δπλαηφηεηα ππνβνιήο ελζηάζεσλ (ελδηθνθαλψλ πξνζθπγψλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ
Ν.2690/1999) είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο πξάμεηο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Όιεο νη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζεζκία θαη ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ελζηάζεσλ επί ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία θαη ην φξγαλν εμέηαζήο ηνπο
θαζνξίδνληαη ζηελ Υπνπξγηθή Απφθαζε πξνθήξπμεο ησλ πξάμεσλ απηψλ.

Άπθπο 44
Έλαξμε ηζρύνο
Η παξνχζα απφθαζε αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο θπβέξλεζεο.

Αζήλα, 31 Ινπιίνπ 2015
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ

Γεώξγηνο ηαζάθεο
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