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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (1) 

• Απόκτηση κωδικού φορέα (BODY CODE) για όσους φορείς 
δεν έχουν εγγραφεί στο ΟΠΣ 

• Απόκτηση κωδικού πρόσβασης στο ΟΠΣ από τον ΚΔ, με 
πλήρη δικαιώματα (πλην «Απογραφικού Δελτίου 
Συμμετεχόντων») 

 

Συστήνεται να προβλεφθεί επαρκής χρόνος απόκτησης κωδικών 
για την αποφυγή δυσάρεστων εξελίξεων 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (2) 

Υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά και μόνο συνοδευόμενη από 
τα εξής έγγραφα (Στάδιο Α) ως συννημένα : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έγγραφο Ποιος Πώς 

Αίτηση Χρηματοδότησης  Κύριος Δικαιούχος Υπογεγραμμένη/σφραγισ
μένη 

Δήλωση Εταιρικής 
Συνεργασίας  

Από όλους τους 
δικαιούχους 

Υπογεγραμμένη/σφραγισ
μένη 

Δήλωση 
Συγχρηματοδότησης-Μη 
διπλής χρηματοδότησης  

Κύριος Δικαιούχος Υπογεγραμμένη/σφραγισ
μένη 
 

Ανάλυση παραδοτέων  Από κάθε δικαιούχο Υπογεγραμμένη/σφραγισ
μένη 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έγγραφο Ποιος Πώς 

Δελτίο ωριμότητας Από κάθε δικαιούχο 
 

Υπογεγραμμένο/σφραγισ
μένο 

Δελτίο συμβατότητας με τη 
ΣΜΠΕ του Προγράμματος 

Κύριος Δικαιούχος Υπογεγραμμένο/σφραγισ
μένο 

Δελτίο τεκμηρίωσης 
βιωσιμότητας 

Κύριος Δικαιούχος Υπογεγραμμένο/σφραγισ
μένο 
 

Δελτίο τεκμηρίωσης 
συνάφειας με 
περιφερειακό/τοπικό, εθνικό, 
ευρωπαϊκό προγραμματισμό 

Κύριος Δικαιούχος 
 

Υπογεγραμμένο/σφραγισ
μένο 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (4) 

 

 

 

 
 

*Αν παράγονται έσοδα, υποβάλλεται Ανάλυση Κόστους Οφέλους για όλη την πράξη, 
σύμφωνα με το σχετικό ευρωπαϊκό οδηγό 
(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf)  

Έγγραφο Ποιος Πώς 

Επικοινωνιακό πλάνο Κύριος Δικαιούχος 
 

Υπογεγραμμένο/σφραγισ
μένο 

Δήλωση περί μη παραγωγής 
εσόδων* 

Κύριος Δικαιούχος Υπογεγραμμένη/σφραγισ
μένη 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (5) 

- ΠΡΟΣΟΧΗ : Το εταιρικό σχήμα δεν υποβάλλει τα παρακάτω 
δικαιολογητικά στην αρχική υποβολή.  

- Το εταιρικό σχήμα θα πρέπει να προχωρήσει σε αυτοέλεγχο της 
επιλεξιμότητας των δυνητικών δικαιούχων του εταιρικού 
σχήματος 

Σε περίπτωση προέγκρισης της πράξης προς συγχρηματοδότηση 
(Στάδιο Γ) τότε και μόνον θα ζητηθούν επιπλέον: 

 Δήλωση περί κρατικών ενισχύσεων ανά δικαιούχο 
υπογεγραμμένη και σφραγισμένη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (6) 

 Βεβαίωση ότι α) δεν έχει περατωθεί το φυσικό αντικείμενο β) 
η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης 
σε υποδομή ή παραγωγική επένδυσηΤο σχετικό κείμενο 
αναφέρεται στο άρθρο 8.3 παρ. 2 της Πρόσκλησης 

 Νομιμοποιητικά έγγραφα για φορείς δημοσίου δικαίου ή 
ιδιωτικούς οργανισμούς (κατηγορίες β και γ της παρ. 1 της 
πρόσκλησης) , κατά περίπτωση 

 Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού 

 Σύνθεση διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
συμβουλίου 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (7) 

 Προέλευση οικονομικών πόρων του οργανισμού 

 Οικονομική κατάσταση του οργανισμού τα 3 τελευταία 
έτη που προηγούνται της υποβολής της αίτησης 

 Η διαχείριση του οργανισμού υπόκεινται σε ‘έλεγχο 
ασκούμενο από το κράτος ή Αρχές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου 
δικαίου 

 Μη διανομή κερδών ή ΥΔ του φορέα 
 

Έγγραφα χωρίς υπογραφή και σφραγίδα δεν θα ληφθούν 
υπόψη  



ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ(2) 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να δώσουν προσοχή στα εξής 
σημεία: 

- Φορείς εκτός επιλέξιμης περιοχής: Προστέθηκε όρος που 
αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός τους δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 20% της συνδρομής του ΕΤΠΑ σε επίπεδο 
πράξης  

- Ο κάθε δυνητικός δικαιούχος: Μπορεί να υποβάλλει μέχρι 
τρεις (3) συνολικά προτάσεις ανά ΑΠ, είτε με την ιδιότητα του 
Κύριου Δικαιούχου, είτε με την ιδιότητα του δικαιούχου 

 

 



ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ(2) 

• Ο κάθε δυνητικός δικαιούχος: Μπορεί να υποβάλλει μια (1) 
πρόταση ανά Ε.Σ. με την ιδιότητα του Κύριου Δικαιούχου. 

(Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα οι περιορισμοί 
ισχύουν ανά τμήμα) 

• Για κάθε δυνητικό δικαιούχο:  Προστέθηκε ως όρος ότι η 
παράβαση ενός από τους δύο προηγούμενους όρους, 
θεωρείτε όρος απόρριψης του συνόλου  των πράξεων στις 
οποίες συμμετέχει 

• Θα εγκριθεί τουλάχιστον μίας πράξης ανά Ε.Σ 

 



ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ(3) 

• Προϋπολογισμός πράξης : κατ’ ελάχιστον (400.000€) και κατά 
μέγιστο(2.200.000 €) 

• ΠΡΟΣΟΧΗ :  Συγκεκριμένα, αυτός δεν μπορεί να ξεπερνά το 
όριο της συνολικής δαπάνης για κάθε ειδικό στόχο 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

2.3. Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας 
στις θαλάσσιες μεταφορές 

2.000.000€ 

3.1. Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από 
φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές 

910.000€ 

3.4. Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των 
αποβλήτων και των υδατικών πόρων. 

1.009.000€ 



ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ(4) 

• Προστέθηκε 3ο στάδιο αξιολόγησης (είχε υπάρξει μόνο στην 
στοχευμένη 3η πρόσκληση) 

• Προστέθηκε όρος ότι όλα τα επισυναπτόμενα έντυπα πρέπει 
να είναι υπογεγραμμένα 

• Προστέθηκε όρος ότι μόνο τα προκρινόμενα προς 
συγχρηματοδότηση εταιρικά σχήματα (και όχι όλα, όπως 
συνέβαινε παλιότερα) θα καταθέσουν στο Στάδιο Γ 
νομιμοποιητικά έγγραφα, καθώς και τις λοιπές, 
αναφερόμενες στην πρόσκληση, δηλώσεις 

 

 

 


