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Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής 
Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» 
Πληροφορίες: Χρήστος Καρακάσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα 
e-mail: trainingemployees@mou.gr 

Ημερομηνία: 31-10-2018 

Αρ. Πρωτ: 7011/2366/Α3 
 
 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (πρώτη συμπληρωματική έκδοση) 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)» 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5788/1873/Α3/21-09-2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 24-09-2018), ΑΔΑ: ΩΕ7Ε465ΧΙ8-ΖΤ2 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 110, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3319 
 

 
Σε συνέχεια της ανωτέρω Πρόσκλησης, του με αρ. πρωτ. 6255/1999/Α3/08-10-2018 εγγράφου 
της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ  με τίτλο «ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)»» καθώς και των ερωτημάτων που 
δέχθηκε η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ επί αυτής, εκδίδουμε τις κάτωθι απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις 
που έχουν τεθεί τις οποίες παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους οι δυνητικοί δικαιούχοι. 
 

 
1. Επιτρέπονται αποκλίσεις στην ποσοστιαία κατανομή του προϋπολογισμού ανά 

κατηγορία περιφέρειας;  

Η ποσοστιαία κατανομή του προϋπολογισμού ανά κατηγορία περιφέρειας θα πρέπει να έχει τη 
μικρότερη δυνατή απόκλιση η οποία να οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις του αριθμού των 
ωφελουμένων (ο οποίος θα πρέπει να είναι ακέραιος).  

 

2. Η ιδιωτική συμμετοχή του Φορέα προστίθεται στον επιλέξιμο αιτούμενο Π/Υ της 
Πρόσκλησης;  

Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να ξεπερνάει τον οριζόμενο στο σημείο της 
πρόσκλησης: 4.5 Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται 
το ποσό των 1.500.000,00€. 

 

3. Ποια δικαιολογητικά προσκομίζονται στην περίπτωση που δεν προβλέπεται στην 
προτεινόμενη πράξη δαπάνη για τον Υπεύθυνο Έργου και αυτή βαρύνει τον 
Δικαιούχο; 

Στην περίπτωση αυτή προσκομίζονται: 

 Ορισμός του ως Υπευθύνου Πράξης από το αποφασίζον όργανο του Φορέα.  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
31-10-2018 

Πρόσθεση νέου ερωτήματος για επαναδιατύπωση 
ερώτησης/απάντησης του εγγράφου 6255/1999/Α3/08-

10-2018 (6Ν1Μ465ΧΙ8-ΧΧΞ) 

mailto:trainingemployees@mou.gr
ΑΔΑ: 67Κ3465ΧΙ8-Ι5Ζ
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 Προσύμφωνο συνεργασίας και Υπεύθυνη δήλωσης περί αποδοχής της συνεργασίας του 
με τον Φορέα με την ιδιότητα του Υπευθύνου Πράξης στην περίπτωση έγκρισης της 
πρότασης χρηματοδότησης. 

 Τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 9 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ  και 10  - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ του Οδηγού για την εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας 
Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020, τα οποία περιέχονται στα συνημμένα αρχεία 
της Πρόσκλησης. 

 

4. Οι Υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής;  

Όχι, δεν απαιτείται.  

 

5. Σχετικά με τα απαιτούμενα Λοιπά Έγγραφα: 1) Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Δικαιούχος δεν τελεί υπό 
πτώχευση, υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό 
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση, υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης, υπό πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, υπό διαδικασία έκδοσης πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή ανάλογης κατάστασης. 2) Ασφαλιστική-Φορολογική ενημερότητα 
του Δικαιούχου, που οφείλουν να προσκομίσουν οι Δικαιούχοι. 

Κατά την αίτηση του φορέα προς την αρμόδια υπηρεσία έκδοσης, κατά περίπτωση, των 
σχετικών πιστοποιητικών/δικαιολογητικών θα πρέπει να ζητηθούν το σύνολο των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών/πιστοποιητικών από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή. 

 

Συμπληρώνεται νέο ερώτημα, ως εξής: 

6. Στο ΤΔΠ που καταχωρείται η αμοιβή του Υπευθύνου Πράξης που αποτελεί Ιδιωτική 
Συμμετοχής; 

Καταχωρείται στο ΟΠΣ (για διαχειριστικούς λόγους) στο Υποέργο ενεργειών συντονισμού, 
διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης που προτείνεται να υλοποιηθεί 
με τη διαδικασία των ιδίων μέσων. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται τέτοιο υποέργο στην 
πρότασης χρηματοδότησης, δείτε ακολούθως την αναδιατυπωμένη απάντηση επί του 
ερωτήματος 5 του με αρ. πρωτ: 6255/1999/Α3 08-10–2018 σχετικού εγγράφου. 

 

Προσοχή! Αναδιατύπωση ερώτησης 5 του με αρ. Πρωτ: 6255/1999/Α3/08-10–2018 
(ΑΔΑ: 6Ν1Μ465ΧΙ8-ΧΧΞ) εγγράφου με θέμα: ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)» ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5788/1873/Α3/21-
09-2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 24-09-2018), ΑΔΑ: ΩΕ7Ε465ΧΙ8-ΖΤ2 ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 110, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3319 

 

5. Με ποιο τρόπο μπορούν να υλοποιηθούν οι ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και 
παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης; 

Είναι δυνατόν να περιέχονται σε χωριστό υποέργο αυτεπιστασίας οι δαπάνες των επιδομάτων; 
Ναι, είναι δυνατόν να περιέχονται σε χωριστό υποέργο, που θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία 
των ιδίων μέσων, αποκλειστικά και μόνον οι δαπάνες των επιδομάτων και εφόσον η καταβολή 
τους γίνεται από τον Δικαιούχο. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν στο ΤΔΠ της Πράξης και στο 

ΑΔΑ: 67Κ3465ΧΙ8-Ι5Ζ
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συγκεκριμένο Υποέργο να απεικονίζεται διαχειριστικά η αμοιβή του Υπευθύνου Πράξης, ακόμη 
κι εάν η αμοιβή του οποίου θα καταβληθεί από τον Φορέα ως Ιδιωτική Συμμετοχή. 

Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται και δεύτερο υποέργο που να περιλαμβάνει 
συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης και θα προτείνεται να 
υλοποιηθεί με την ίδια διαδικασία (των ιδίων μέσων). 

 

 
 
 
 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ 
 
 

Ευγενία Φωτονιάτα 
 
 

Εσωτερική διανομή: 
 Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ 
 Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
 Μονάδες Α1, Α3, Β3 

ΑΔΑ: 67Κ3465ΧΙ8-Ι5Ζ


		2018-10-31T18:24:05+0200
	Athens




