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1. Έκδοση σχετικής πρόσκλησης από την ΕΥΔ 

2. Υποβολή από τον Φορέα αίτησης χρηματοδότησης 

3. Αξιολόγηση πρότασης από την ΕΥΔ 

4. Πιθανή υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή 

διευκρινήσεων, εφόσον ζητηθούν από την ΕΥΔ, 

5. Ένταξη ή απόρριψη της πρότασης. 

 

Διαδικασία υποβολής προτάσεων 
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1. Φορείς που έχουν δικαίωμα υποβολής προτάσεων 

2. Περιεχόμενο (τι χρηματοδοτείται) 

3. Στόχοι (δείκτες) 

4. Πού και πότε υποβάλλεται το αίτημα 

5. Τι πρέπει να υποβληθεί μαζί με την αίτηση 

6. Διαδικασία αξιολόγησης 

7. Συνημμένα κριτήρια αξιολόγησης, υποδείγματα και 

οδηγίες συμπλήρωσης αυτών, λοιπές πληροφορίες 

8. Δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.peproe.gr  

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

http://www.peproe.gr/
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1. Υποβολή σε έντυπη μορφή αίτησης χρηματοδότησης 

υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του Φορέα 

(τυποποιημένη φόρμα συνημμένη στην πρόσκληση) 

2. Ταυτόχρονα υποβολή στην βάση ΟΠΣ 

http://logon.mnec.gr 

• Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ)  

• Το Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης 

• Επισυναπτόμενα στην πρόσκληση έγγραφα 

Αίτηση χρηματοδότησης 

http://logon.mnec.gr/
http://logon.mnec.gr/
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• Βασικό εργαλείο προγραμματισμού και 

παρακολούθησης των έργων 

• Είναι δεσμευτικό για τους εμπλεκόμενους φορείς  

• Βάσει του ΤΔΠ γίνεται η αξιολόγηση της 

προτεινόμενης πράξης του Δικαιούχου σύμφωνα 

με τη μεθοδολογία που προβλέπεται από την 

Πρόσκληση 

Τυποποιημένο έντυπο υποβολής (ΤΔΠ) 
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-  Υλοποίησης 

-  Χρηματοδότησης 

-  Λειτουργίας 

Το ΤΔΠ παρουσιάζει 

- Στόχοι 

- Τεχνικό / επιστημονικό  

περιεχόμενο (περιγραφή,  

ποσοτικοποίηση, δείκτες,  

σκοπιμότητα, κλπ) 

Το Έργο 

 (Τι) 

Τον τρόπο  

Υλοποίησης 

(Πώς) 

Τους Φορείς 

(Ποιός) 

-  Πόροι 

-  Μέσα  

-  Χρονοδιάγραμμα 

-  Νομικό Πλαίσιο 
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Τι μελετάω ΠΡΙΝ τη συμπλήρωση του ΤΔΠ 

• Την Πρόσκληση, στην οποία αποκρίνομαι με τα συνημμένα 

στοιχεία 

• Τις οδηγίες συμπλήρωσης που το συνοδεύουν 

• Σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία 

• Κανόνες επιλεξιμότητας 

• Σχετικές διοικητικές αποφάσεις ανάλογα με την ωριμότητα 

του έργου 

• Μελέτες, αξιολογήσεις και εμπειρογνωμοσύνες κλπ, που 

υλοποιήθηκαν κατά το σχεδιασμό / ωρίμανση του έργου 

• Προηγούμενες παρεμβάσεις, στο ίδιο ή παρόμοιο ΕΠ στην ίδια 

ή άλλη περιοχή.  
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Σύνδεση κριτηρίων επιλογής πράξεων με αντίστοιχα μέρη του ΤΔΠ 

Κριτήριο  Στοιχείο  του ΤΔΠ 

1Η ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Πληρότητα και 
σαφήνεια του 

περιεχομένου της 
πρότασης 

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης Δ1, Δ3, Δ2, Δ6, Δ4 

Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού  Τμήμα Ζ 

Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος  Τμήμα Ζ, ΣΤ  

2Η ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

Τήρηση θεσμικού 
πλαισίου και 
ενσωμάτωση 

οριζόντιων πολιτικών  

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, 
μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών κανόνων για την απασχόληση 
προσωπικού 

ΣΤ8, ΣΤ14  

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης; Α13 

Αειφόρος ανάπτυξη Δ10 

Προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης Δ7, Δ8 

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία Δ9 

3Η ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Σκοπιμότητα πράξης  

Αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης Ε1, Ε3 

Αποτελεσματικότητα Ε14 

Αποδοτικότητα Ε14, Ζ 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση  Δ5 

Καινοτομία Ε2 

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα της Πράξης Ε33-Ε48 

4Η ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

Ωριμότητα πράξης 

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών ΣΤ18-ΣΤ27 

Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών ΣΤ28-ΣΤ33 
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Ελάχιστα υποχρεωτικά μέτρα Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας Δικαιούχων 

  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

               
                                ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

   
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 

  
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

  
ΑΦΙΣΑ 

  
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ 

ΤΟ ΚΟΙΝΟ Ή 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

   

  
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ  

  
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ 

ΠΛΑΚΑ  

Πράξη για την οποία ισχύουν 
αθροιστικά τα εξής: 

 Δημόσια συνδρομή >500.000 €  

 Συνίσταται στη χρηματοδότηση 
υποδομών ή κατασκευαστικών 
έργων ή αγορά υλικού 
αντικειμένου 

Χ     

Χ 
(εκτός πράξεων 

με ΔΔ > 
500.000 € που 

συνίστανται 
στην αγορά 

υλικού 
αντικειμένου) 

Χ 
  

Οποιαδήποτε άλλη πράξη που δεν 
εμπίπτει στα παραπάνω 

Χ Χ 

Χ 
(σε δράσεις ΕΚΤ 

και κατά 
περίπτωση ΕΤΠΑ 

και ΤΣ) 
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Δείκτες 

• Το αντικείμενο και τα αποτελέσματα της κάθε πράξης και 
συνολικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχουν 
κωδικοποιηθεί και εκφράζονται μέσω συγκεκριμένων και 
μετρήσιμων δεικτών. 

• Τύποι δεικτών: 

1.Δείκτες εκροών (εκφράζουν το αντικείμενο της πράξης) 

2.Δείκτες αποτελέσματος (εκφράζουν το αποτέλεσμα της 
πράξης, μπορεί να μην υπολογίζονται σε επίπεδο πράξης) 

• Στην ιστοσελίδα www.peproe.gr υπάρχουν οι ορισμοί και τα 
βασικά στοιχεία του κάθε δείκτη. 

10 

http://www.peproe.gr/m-op/m-indicators.html#indicators
http://www.peproe.gr/m-op/m-indicators.html#indicators
http://www.peproe.gr/m-op/m-indicators.html#result
http://www.peproe.gr/
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Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων 

Υποβάλλεται στην βάση ΟΠΣ http://logon.mnec.gr ταυτόχρονα με 
το ΤΔΠ. 
Περιλαμβάνει ενδεικτικά: 
• Τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη της υλοποίησης ή και 

την ολοκλήρωση της πράξης (πχ περιβαλλοντική αδειοδότηση, 
λοιπές αδειοδοτήσεις, μνημόνιο με αρχαιολογική Υπηρεσία, 
εγκριτικές αποφάσεις μελετών, προγραμματικές συμβάσεις) 

• Τις ενέργειες ανάληψης νομικής δέσμευσης. 
• Τα αποτελέσματα των ενεργειών για την απόκτησης γης – 

απαλλοτριώσεις.  
• Στοιχεία που αφορούν στα προβλήματα και στις εμπλοκές που 

δύνανται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση των ενεργειών 
ωρίμανσης,  
 

http://logon.mnec.grτ/
http://logon.mnec.grτ/
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Υπολογισμός καθαρών εσόδων 

• Υπολογισμός των δυνητικά 
καθαρών εσόδων των πράξεων 
που παράγουν καθαρά έσοδα 
μετά την ολοκλήρωσή τους και 
ενδεχομένως και κατά τη 
διάρκεια υλοποίησής τους.  

• Κατάρτιση χρηματοοικονομικής 
(χ/ο) ανάλυσης η οποία θα 
καθορίσει το ποσό της 
επιλέξιμης δαπάνης της πράξης 
βάση τυποποιημένου εντύπου  

• Συνημμένο σε κάθε πρόσκληση 
καθώς και οδηγίες 
συμπλήρωσης 
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Συνημμένα Έγγραφα 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ήπειρος» 

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου 
05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης 
06. Προγραμματική σύμβαση, εφόσον απαιτείται 
08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης 
21. Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης, για υποέργα κατασκευαστικά ή Τεχνικές 

Προδιαγραφές και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης για υποέργα προμηθειών. 
24. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών 
33. Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία 
60. Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

του Φορέα 
61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων 
62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου 
63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων 
Λοιπά έγγραφα,  
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