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ΘΕΜΑ : «Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών προς την 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» 
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  
Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το άρ. 6 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014». 

3. Το Προεδρικό Διάταγμα 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14-01-2002), που αφορά στην εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής 
Βοήθειας – Στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.  

4. Την με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24-08-2014) Υπουργική Απόφαση 
«Εθνικών Κανόνων Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

5. Το ΠΔ. 70 (ΦΕΚ 114 Α’/22-9-2015) «[…] Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων […]» και το ΠΔ. 73/2015 (ΦΕΚ 

116 Α’/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών».  

6. Την υπ’ αριθμ. 182109/Γ1/12-11-2015 (ΦΕΚ 823/ΥΟΔΔ/17-11-2015) Κοινή Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης 

του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. και διορισμός του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ» περί 

διορισμού του ΠΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΗ  του Διονυσίου ως Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

7. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 175372/Υ1/29-10-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 2988/τ.Β’/05-11-2015) Μεταβίβασης 

δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και 
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Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της 

Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους 

αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

8. Την Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 18709 /ΕΥΣΣΑ 
413/19.02.2016 (ΦΕΚ 449/Β/24 02 2016) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και 
υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας» και ιδίως τα άρθρα 20, 22 και 23 αυτής.  

9. Την ανάγκη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας να δημιουργήσει κατάλογο δυνητικών 
παρόχων υπηρεσιών για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του άρθρου 
11 του ΠΔ 4/2002.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Τη συγκρότηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα 
Παιδείας για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του άρθρου 11 του 
ΠΔ.4/2002, που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 
άρθρα 22 - 23 της αριθμ. πρωτ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016 (ΦΕΚ 449/Β/24.02.2016) απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, 
ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας».  

2. Ο κατάλογος θα χρησιμοποιηθεί για αναθέσεις συμβάσεων Υπηρεσιών των Ενεργειών Τεχνικής 
Υποστήριξης της εφαρμογής του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» 2014-2020, για το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι 31/12/2020. Οι δαπάνες για τις εν 
λόγω συμβάσεις θα καλυφθούν από το ΠΔΕ και από τον προϋπολογισμό του εκάστοτε εγκεκριμένου 
προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας.  

3. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις κατηγορίες Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, στις 
οποίες θα εγγράφονται αντίστοιχα οι δυνητικοί πάροχοι υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στο 
σχετικό αντικείμενο. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να εγγράφεται σε μία ή περισσότερες 
κατηγορίες ενεργειών.  

4. Δικαίωμα εγγραφής στον κατάλογο έχει κατ’ αρχήν κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή 
αλλοδαπό εφόσον:  
 
(α) πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις προσωπικής κατάστασης για την ανάληψη 
δημόσιας σύμβασης, οι οποίες είναι οι παρακάτω:  

 η μη ύπαρξη καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, 
απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

 η μη ύπαρξη καταδίκης βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική διαγωγή του, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, 

 η μη θέση σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης 
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης ή τελεί σε ανάλογη 
κατάσταση, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς 
υποψήφιους), ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία, 

 η μη κίνηση εις βάρος του διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή 
ανάλογη κατάσταση βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για 
αλλοδαπούς υποψηφίους) ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία, 
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 η εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του υποψηφίου, τόσο κατά 
το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο.  

 
Σημειώνεται ότι, για τις δύο πρώτες περιπτώσεις, η υπεύθυνη δήλωση ή η προσκόμιση του 
προβλεπόμενου αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν 
ειδικότερης πληρεξουσιότητας: α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., β) 
διαχειριστές Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε., γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε., δ) τους νομίμους εκπροσώπους 
κάθε άλλου νομικού προσώπου.  
 
(β) διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες και ειδικότερα:  
Για τα Νομικά Πρόσωπα, τα ελάχιστα προαπαιτούμενα εγγραφής ανά κατηγορία ενέργειας είναι τα 
εξής:  

 αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών 
τεχνικής βοήθειας (3 έργα συγχρηματοδοτούμενα), 

 εξειδικευμένο και επαρκές απασχολούμενο προσωπικό και 

 τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας. 
 
Για τα Φυσικά Πρόσωπα, τα ελάχιστα προαπαιτούμενα εγγραφής ανά κατηγορία ενέργειας είναι τα 
εξής:  

 Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Ελληνικού ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών από 
το εξωτερικό (για τους ενδιαφερόμενους των κατηγοριών Β2, Β3, Β4, Β5).  

 Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία:  
o τουλάχιστον 5 ετών στο ευρύτερο αντικείμενο της κατηγορίας Β4 (μόνο για τους 

ενδιαφερόμενους της κατηγορίας Β4)  
o τουλάχιστον 5 ετών στο ευρύτερο αντικείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (μόνο για 

τους ενδιαφερόμενους των κατηγοριών Β2, Β3, Β5).  
 
(γ) διαθέτει την απαραίτητη οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια με συνολικό κύκλο 
εργασιών τουλάχιστον 300.000€ για την τελευταία τριετία (μόνο για τα νομικά πρόσωπα). 
 
5. Για την εγγραφή τους στον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής 
ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση σε έντυπη μορφή εντός 
σφραγισμένου φακέλου με την παρακάτω ένδειξη:  
 

 
Από:       (επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, νόμιμη εκπροσώπηση)  
Προς:     Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας, Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι  
               (1ος όροφος, γραφ. 1031) 
  

«Για εγγραφή στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας» 
 

 
6. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για εγγραφή στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών της Επιτελικής 
Δομής ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν:  
 

Α. Αίτηση με το ενδεικτικό κείμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της 
παρούσας. Οι κατηγορίες υπηρεσιών στις οποίες δύναται να εγγραφεί ο ενδιαφερόμενος, ανάλογα 
με την επαγγελματική του δραστηριότητα, αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι της παρούσας.  
 
Β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 σχετικά με την προσωπική του/τους κατάσταση 
(υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ και IV της παρούσας). 
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7. H συγκέντρωση των αιτήσεων, προτάσεων και φακέλων προσφερόντων θα διενεργείται από τη 
Μονάδα Γ’ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας.  
 
8. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας θα δημιουργήσει και θα επικαιροποιεί συστηματικά και σε 
συνεχή βάση, έναν κατάλογο με παρέχοντες Υπηρεσίες ανά κατηγορία ενέργειας Τεχνικής Υποστήριξης 
Εφαρμογής, οι οποίοι θα έχουν προεκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμβληθούν με την Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας και θα μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής, όπως αυτές 
περιγράφονται στο άρθρο 20 της αριθμ. πρωτ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413 /19.02.2016 (ΦΕΚ Β΄ 449/24.02.2016) 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τις «Διαδικασίες κατάρτισης, 
έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας». Ο σχετικός κατάλογος θα τηρείται 
ανά κατηγορία ενέργειας, θα επικαιροποιείται περιοδικά και θα περιλαμβάνει, τις θετικά αξιολογημένες 
αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί.  
 
9. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται όλα τα 
έγγραφα από ακριβή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  
 
10.  Σε κάθε εγγεγραμμένο Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο το οποίο θα επιλεγεί για την ανάθεση έργου, η 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας δύναται να ζητεί, πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης, να 
υποβάλει στην Υπηρεσία όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έναντι των οποίων έχει υποβάλλει σχετική 
Υπεύθυνη Δήλωση.  
 
11.  Η παρούσα και τα συνημμένα Παραρτήματα αυτής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Επιτελικής 
Δομής ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας στη διεύθυνση http://www.eye.minedu.gov.gr και στην ιστοσελίδα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα παραμείνει ανοιχτή σε ισχύ έως 31-12-2020. 
  
12.  Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν γραπτώς με επιστολή τους στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – 
Τομέα Παιδείας, Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι ή με φαξ στο 2103442153 ή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο προς τη διεύθυνση: managnostopoulou@minedu.gov.gr συμπληρωματικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας.  
 
 
 
 

 
               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 
                           

                                   Ιωάννης Δ. Παντής 
 

                               
 
 

                                                                                           
 

http://www.eye.minedu.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Κατηγορίες Ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Άρθρου 11 του ΠΔ4/2002 

  

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Β2 Εκπόνηση Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών - Ερευνών 

 Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες που έχουν σχέση με την υποστήριξη του σχεδιασμού, της 
εφαρμογής, της παρακολούθησης, της αναθεώρησης και του κλεισίματος του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» της 
προηγούμενης, της εν ισχύ και της επόμενης Προγραμματικής περιόδου.  
Ενδεικτικά αναφέρονται:  

 Μελέτες-εμπειρογνωμοσύνες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και επιπτώσεων τομέα ή 
περιφέρειας.  

 Μελέτες -εμπειρογνωμοσύνες εξειδίκευσης δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος και 
επεξεργασίας μεθόδων αξιολόγησης, επιλογής και διαχείρισης ειδικών δράσεων.  

Β3 Υπηρεσίες Συμβούλων  

 Β3.1 Σύμβουλοι  
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για ειδικά θέματα, που έχουν σχέση με την 
υποστήριξη του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης, της αναθεώρησης και του 
κλεισίματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος της προηγούμενης, της εν ισχύ και της επόμενης 
Προγραμματικής περιόδου.  
 
Το αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου θα είναι η βραχυχρόνια παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 
της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όπως 
περιγράφονται ως άνω σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4314/2014 και ειδικότερα στο πλαίσιο 
ωρίμανσης, υλοποίησης και παρακολούθησης Έργων Τομέα Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, 
καθώς και σε εξειδικευμένα θέματα βάσει των αναγκών τους.   

Β4 Δημοσιότητα, Προβολή & Πληροφόρηση (Πληροφόρηση & Επικοινωνία) 

 Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας βάσει των διατάξεων (άρθρα 115 και 117) του 
Κανονισμού (Ε.Κ.) 1303/2013. 

Β5 Αξιολόγηση 

 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου ή συμβούλων αξιολόγησης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
αξιολογήσεων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» 2014-
2020 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ 
για εγγραφή στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας για 

την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 
(ενδεικτικό κείμενο) 

 
 
Από:  

(επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας,  

νόμιμη εκπροσώπηση)  

Προς :  

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας, 

Α. Παπανδρέου 37, 

151 80 Μαρούσι 

 

Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου να εγγραφώ στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών προς 
την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 για την/τις 
παρακάτω κατηγορία/κατηγορίες ενεργειών: 

1. …..  

2. …..  

3. ….. κλπ (σύμφωνα με την κωδικοποίηση των κατηγοριών όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι).  

 

Δραστηριοποιούμαι ....  

(Σημειώνεται ότι το αντικείμενο δραστηριοποίησης των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι συναφές με 
το αντικείμενο των συμβάσεων / ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης κατά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας)  

 

Επισυνάπτονται (κατά περίπτωση):  

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 σχετικά με την προσωπική μου κατάσταση 
(υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας). 

2. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας [Προφίλ εταιρείας (εφόσον 
υπάρχει), οποιαδήποτε τυπικό δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη δραστηριότητα της εταιρείας, όπως 
καταστατικό, ΦΕΚ κ.λπ., ή βιογραφικό σημείωμα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), κατάλογος 
προσφερόμενων υπηρεσιών / υποδομών /προϊόντων και πελατολόγιο ή/και αντίστοιχος τιμοκατάλογος 
προϊόντων (κατά περίπτωση)].  

3. Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες αναφορικά με την εμπειρία στην 
υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής υποστήριξης [Κατάλογο (σε μορφή πίνακα) 
με συνοπτική περιγραφή υλοποιημένων έργων κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2013-
2015), ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία: τίτλος έργου, επωνυμία Πελάτη, διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου (από: …..εως….), συμβατική αξία έργου, αντικείμενο του έργου, ρόλος του 
προσφέροντος στο έργο (π.χ. κύριος συμβαλλόμενος ή υπεργολάβος), φάση ολοκλήρωσης του έργου 
(ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη)], το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός εξειδίκευση κ.λπ.) ή τους τυχόν 
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εξωτερικούς συνεργάτες (τους οποίους μπορεί να διαθέσει ο ενδιαφερόμενος στα πλαίσια 
συγκεκριμένης σύμβασης), την τήρηση προτύπων εξασφάλισης ποιότητας.]  

4. Στοιχεία σχετικά με τα οικονομικά ή/και χρηματοοικονομικά δεδομένα αναφορικά με το ύψος του 
κύκλου εργασιών [π.χ. Ισολογισμοί και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως των τελευταίων τριών (3) 
χρήσεων (2013,2014, 2015), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Υπεύθυνη 
Δήλωση (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) για το συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών 
των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2013,2014,2015), σε περίπτωση που δεν υποχρεούται 
στην έκδοση Ισολογισμών]. 

  
Ημερομηνία:  ___/___/2016  

 
Ο – Η Δηλ___  
 
 
 

 (Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ – ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 

22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
1. Δεν υπάρχει σε βάρος μου καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.  

2. Δεν υπάρχει σε βάρος μου καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική 
διαγωγή μου, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος.  

3. Δεν έχω τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης πτωχευτικού συμβιβασμού, ή 
προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης και δεν τελώ σε ανάλογη κατάσταση βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν 
πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους) ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.  

4. Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν 
πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους) ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.  

5. Έχω εκπληρώσει τις ασφαλιστικές και φορολογικές μου υποχρεώσεις τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το 
ελληνικό δίκαιο.  
6. Στην περίπτωση που κληθώ να υπογράψω σύμβαση με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας θα υποβάλλω, εφόσον μου 
ζητηθούν, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω.  

7. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτησή μου (ως Παράρτημα ΙΙ) είναι απολύτως αληθή και ακριβή και σε περίπτωση 
μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου που αφορά την αίτησή μου (ως Παράρτημα ΙΙ) καθώς και οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω 5 
δηλώσεων μου, θα ενημερώσω εγγράφως την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας.  

 
Ημερομηνία:      …… 

 
Ο Δηλών 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
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(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 
την δηλούσα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ – ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 

22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
1. Δεν υπάρχει σε βάρος μου καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.  

2. Δεν υπάρχει σε βάρος μου καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική 
διαγωγή μου, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος.  

3. Το ... (Επωνυμία Νομικού Προσώπου) δεν έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής 
διαχείρισης πτωχευτικού συμβιβασμού, ή προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης και δεν τελώ σε ανάλογη κατάσταση βάσει του 
δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους) ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.  

4. Δεν έχει κινηθεί σε βάρος του ... (Επωνυμία Νομικού Προσώπου) διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση βάσει του δικαίου της 
χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους) ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.  

5. Το ... (Επωνυμία Νομικού Προσώπου) έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις τόσο κατά το δίκαιο του 
τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο.  

6. Στην περίπτωση που κληθώ να υπογράψω σύμβαση με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας θα υποβάλλω, εφόσον μου 
ζητηθούν, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω.  

7. Όλα τα στοιχεία που δηλώθηκαν στην αίτηση (ως Παράρτημα ΙΙ) για λογαριασμό του... (Επωνυμία Νομικού Προσώπου) είναι 
απολύτως αληθή και ακριβή και σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου που αφορά την αίτηση (ως Παράρτημα ΙΙ) καθώς και 
οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω 5 δηλώσεων, θα ενημερώσω εγγράφως την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας. 

 
Ημερομηνία:      …… 

 
Ο Δηλών 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
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(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 
την δηλούσα.  

 

Σημειώνεται ότι για τις δύο πρώτες περιπτώσεις, η υπεύθυνη δήλωση ή η προσκόμιση του 

προβλεπόμενου αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν 

ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) 

διαχειριστές Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε. γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. δ) τους νομίμους εκπροσώπους 

κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
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