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ΘΕΜΑ : «Δημιουργία και διατήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών προς την 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ, για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών 
Τεχνικής Βοήθειας και Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο». 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  
Έχοντας υπόψη:  

1. Τον N.4412/16 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/14/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».  

3. Το άρθρο 6 (παρ. 3) του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 

Α΄265)»  περί  μετονομασίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων σε 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας, με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 18 του Ν. 

4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» περί σύστασης νέας Ειδικής Υπηρεσίας 

με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει. 

4. Την με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01-11-2016) Υπουργική Απόφαση 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’αριθμ.81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ/Β/1822) 

υπουργικής απόφασης «Εθνικοί 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». 

5. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών».  

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

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί διορισμού του Ι. 

Παντή ως Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ  
 ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
 
 
 

Μαρούσι,  20 -3-2017     
Αριθμ. Πρωτ.    1046 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
Ταχ. Δ/νση:   

 
Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ. Κ. – Πόλη:   151 80, Μαρούσι 
Ιστοσελίδα:   www.epiteliki.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες:   Β. Μπλετσογιάννη 
Τηλέφωνο: 210-3442149 

Φαξ: 210-3442153 
e-mail: :  vbletogianni@minedu.gov.gr 

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
mailto:vbletogianni@minedu.gov.gr
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7. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 197109/Α/14-12-15 ΥΑ (ΦΕΚ 2654/Β’/09-12-2015) περί μεταβιβάσεως 

δικαιώματος υπογραφής  «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με 

εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών 

Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

8. Την υπ’αριθμ.πρωτ.23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) Απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και 

υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων 

προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».   

9. Οι δαπάνες θα καλυφθούν από το ΠΔΕ και από τον προϋπολογισμό του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας να δημιουργήσει και να 

διατηρήσει κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών για ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας.   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
1. Τη δημιουργία και διατήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών προς την 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας ΥΠΠΕΘ για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, 
όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 
άρθρα 10 και 11 της υπ’αριθμ.πρωτ.23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διαδικασίες κατάρτισης, 
έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και 
διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής 
Βοήθειας».  

2. Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της 
παρούσας πρόσκλησης, να καταθέσει αίτηση για την εγγραφή του στον κατάλογο προμηθευτών 
και παρόχων υπηρεσιών. Διευκρινίζεται ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να εγγραφεί 
σε περισσότερους του ενός καταλόγους. 

Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις κατηγορίες Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, στις 
οποίες θα εγγράφονται αντίστοιχα οι δυνητικοί προμηθευτές και πάροχοι υπηρεσιών που 
δραστηριοποιούνται στο σχετικό αντικείμενο.  

Για την εγγραφή στον κατάλογο οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
α. την επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, την εκπροσώπηση στις περιπτώσεις νομικών 
προσώπων, το αντικείμενο δραστηριοποίησης τους, το οποίο θα πρέπει να είναι συναφές με το 
αντικείμενο των συμβάσεων/ενεργειών Τεχνικής  Βοήθειας, κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας. 
β. στοιχεία σχετικά με την προσωπική κατάσταση του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου 
και ειδικότερα αναφορικά με: 

 τη μη ύπαρξη τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες 

μορφές εμπορίας  ανθρώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016. 

 την εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του υποψηφίου, τόσο κατά 

το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.2 

περ.α & β  του Ν.4412/2016. 
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γ. επίσης, στοιχεία ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από την εγγραφή στον κατάλογο, όπως 

αυτοί ορίζονται στο άρθρο 73 παρ.4 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα για: 

 τη μη ύπαρξη σοβαρής ή επαναλαμβανόμενης πλημμέλειας κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

 τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18 του 

Ν.4412/2106, 

 το ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το Δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες και δε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

 τη μη ύπαρξη επαρκώς εύλογων ενδείξεων ότι συνήψε συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, 

 το ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, ότι δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή  είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2106, 

 το ότι δεν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ’ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν στον αποκλεισμό, στην επιλογή ή στην ανάθεση,   

 τη μη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητα του ως οικονομικού φορέα  

Για τα ανωτέρω β και γ, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 

1599/1986. 

Σημειώνεται ότι, η Υπεύθυνη Δήλωση 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. καθώς και όλων των μελών του Δ.Σ. αυτής δ) 

τους νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

δ. στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του ενδιαφερόμενου φυσικού / 

νομικού προσώπου, όπως βεβαιώσεις προϋπηρεσίας αρμόδιων φορέων, εταιρειών και υπηρεσιών από 

τις οποίες προκύπτει το αντικείμενο της δραστηριότητας, η θέση εργασίας, η διάρκεια απασχόλησης, οι 

οποίες φέρουν σχετική υπογραφή και σφραγίδα εργοδότη καθώς και βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στη χώρα εγκατάστασής τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 75 του Ν.4412/2016. 

ε. στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες του ενδιαφερόμενου φυσικού / 

νομικού προσώπου και ειδικότερα: 

Για τα Νομικά Πρόσωπα, τα ελάχιστα προαπαιτούμενα εγγραφής ανά κατηγορία ενέργειας είναι τα 
εξής:  
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 αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση έργων σε συναφές πεδίο με τα πεδία 

για τα οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον των υποψηφίων (ειδικά για τους ενδιαφερόμενους των 

κατηγοριών Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 απαιτείται η τεκμηριωμένη υλοποίηση τουλάχιστον 2 έργων (με 

την προσκόμιση σχετικών συμβάσεων έργων, βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης κ.ά.) 

 εξειδικευμένο και επαρκές απασχολούμενο προσωπικό  

 

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, Β6).  

 Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στο ευρύτερο αντικείμενο των κατηγοριών Β2, 
Β3, Β4, Β5, Β6 (με την προσκόμιση σχετικών συμβάσεων έργου, αντίστοιχων δελτίων παροχής 
υπηρεσιών κ.ά). 

 

Επιθυμητά είναι (κατά περίπτωση):  

- η τήρηση προτύπων εξασφάλισης ποιότητας, ήτοι το επιλεγμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας 

του ενδιαφερόμενου, σχετικό με τις προσφερόμενες υπηρεσίες της εταιρείας του. 

- πιστοποιητικό/ά επιμόρφωσης υποψηφίου σε αντικείμενα σχετικά με τα πεδία ενδιαφέροντος, 

- αποφάσεις συμμετοχής σε επιτροπές αξιολόγησης/παρακολούθησης, εφόσον υπάρχουν,  

- αποδεικτικό εγγραφής του υποψηφίου σε άλλον εγκεκριμένο κατάλογο/μητρώο, εφόσον 

υπάρχει. 

στ. στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια (μόνο για τα νομικά 

πρόσωπα) με ύψος κύκλου εργασιών τουλάχιστον 80.000€ ανά έτος για την τελευταία τριετία για τους 

ενδιαφερόμενους των κατηγοριών Β2, Β3, Β5, Β6 και τουλάχιστον 20.000€ ανά έτος για την τελευταία 

τριετία για τους ενδιαφερόμενους των κατηγοριών B1 και Β4. 

Για τα ανωτέρω α, δ, ε και στ, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση, σχετικό υπόδειγμα της οποίας 

με τα απαραίτητα και επιθυμητά προς προσκόμιση στοιχεία, υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙ της 

παρούσας.  

Τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων που θα υποβληθούν στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, θα τύχουν 

πλήρους εμπιστευτικότητας, δε θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και θα παραμείνουν στο αρχείο της 

υπηρεσίας αποκλειστικά και μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση. Η επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων, όπου είναι αναγκαία, πραγματοποιείται με σεβασμό στην τήρηση των αρχών και 

διαδικασιών που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. 

Για την εγγραφή τους στον κατάλογο προμηθευτών / παρόχων 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, Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
 Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι (1ος όροφος, γραφείο 1031) 
  

«Για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και  παρόχων υπηρεσιών  
της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας (ΥΠΠΕΘ)» 
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Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και 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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 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 της παρούσας). 

 

Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον κατάλογο προμηθευτών/ παρόχων υπηρεσιών 

ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας υποχρεούνται τον Ιανουάριο του έτους 2019, καθώς και τον Ιανουάριο 

του 2021 να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ. Σε 

διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον κατάλογο εκείνο για τον οποίο δεν προέβησαν στην 

διαδικασία επικαιροποίησης. Η εν λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωμά τους να εγγραφούν εκ νέου 

στον κατάλογο, ακολουθώντας όμως την αρχική διαδικασία εγγραφής.   

Η επικαιροποίηση θα πραγματοποιείται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του οικονομικού φορέα, η 

οποία θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένη ή μέσω 

ταχυδρομείου στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ. Η υπεύθυνη δήλωση θα περιέχει όλα τα στοιχεία που 

πρέπει να επικαιροποιηθούν, ενώ σε περίπτωση μη μεταβολής αυτών θα το επιβεβαιώνει.  

Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή των στοιχείων του οικονομικού φορέα πριν το πέρας των  δύο 

ανωτέρω χρονικών οροσήμων (Ιανουάριος 2019 και Ιανουάριος 2021), θα πρέπει να γνωστοποιείται 

στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την επέλευση της αλλαγής.  

Επισημαίνεται ότι οι Κατάλογοι οι οποίοι έχουν ήδη συγκροτηθεί δυνάμει της Υ.Α. 18709/ΕΥΣΣΑ 

413/19.02.2016 παραμένουν σε ισχύ, πλην όμως και για τους εγγεγραμμένους σε αυτούς ισχύουν τα 

οριζόμενα για την επικαιροποίηση των στοιχείων, όπως περιγράφεται ανωτέρω.  

 
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται όλα τα 
έγγραφα από ακριβή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  
 
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας ΥΠΠΕΘ δύναται να ζητήσει από κάθε εγγεγραμμένο Φυσικό ή 
Νομικό Πρόσωπο, το οποίο θα επιλεγεί για την ανάθεση έργου, να υποβάλει στην Υπηρεσία όλα τα 
σχετικά δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά μέσα, για τα οποία έχει υποβάλλει σχετική Υπεύθυνη 
Δήλωση, πριν την υπογραφή της ανάθεσης ή την υπογραφή της σύμβασης, 
 
Η παρούσα και τα συνημμένα Παραρτήματα αυτής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Επιτελικής 
Δομής ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας στη διεύθυνση http://www.epiteliki.minedu.gov.gr και στην ιστοσελίδα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  
 

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
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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: vbletsogianni@minedu.gov.gr συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 
περιεχόμενο της παρούσας.  
 
 

 
   
   

   

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 

 ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ 

 
 
                                                                                         
Εσωτερική διανομή: 

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΕΘ 

2. ΕΔ ΕΣΠΑ Προϊστάμενος 

3. ΕΔ ΕΣΠΑ  Μονάδα  Γ 

 

mailto:vbletsogianni@minedu.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Κατηγορίες Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας 

  

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Β1 Αγορά λογισμικού, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού & λογισμικού 

  Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού 
για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και την εύρυθμη λειτουργία της 
υπηρεσίας.  

 Εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού γραφείων, Η/Υ και περιφερειακών, 
καθώς και λοιπού εξοπλισμού, για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. 

 Προμήθεια έτοιμων λογισμικών, που απαιτούνται για την καλύτερη παρακολούθηση των 
προγραμμάτων ή για την καλύτερη λειτουργία της υπηρεσίας κατά την άσκηση των καθηκόντων 
της. 

Β2 Εκπόνηση μελετών- εμπειρογνωμοσυνών- ερευνών 

 Εκπόνηση μελετών – εμπειρογνωμοσυνών – ερευνών, αναγκαίες για την υλοποίηση των 
Ε.Π./Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που έχουν σχέση με την υποστήριξη του σχεδιασμού, της 
εφαρμογής, της παρακολούθησης, της αναθεώρησης και του κλεισίματος του ΕΣΠΑ και των 
Ε.Π./Προγραμμάτων της προηγούμενης, της εν ισχύ και της επόμενης Προγραμματικής περιόδου. 
Ενδεικτικά αναφέρονται κατηγορίες μελετών – εμπειρογνωμοσυνών - ερευνών: 

 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.  

 Μελέτες -εμπειρογνωμοσύνες σχετικά με την εκπαίδευση και την προσαρμογή του 
ανθρώπινου δυναμικού στην τεχνολογική, οικονομική και διαρθρωτική προσαρμογή. 
Αναλύσεις προσδιορισμού φυσικών δεικτών και επιπτώσεων. 

 Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες αποτύπωσης, και μελέτες διοικητικής και οργανωτικής 
αναβάθμισης, κ.ά. 

Β3 Υπηρεσίες Συμβούλων 

 Β.3.1. Σύμβουλοι 
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ για θέματα που 
έχουν σχέση με την υποστήριξη του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης, της 
αναθεώρησης και του κλεισίματος του ΕΣΠΑ και των Ε.Π./Προγραμμάτων της προηγούμενης, της εν 
ισχύ και της επόμενης Προγραμματικής περιόδου. 

Β4 Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και Επικοινωνία)  

 Ενέργειες που προκύπτουν από την εξειδίκευση της εφαρμογής των απαιτήσεων πληροφόρησης 
και επικοινωνίας όπως περιγράφεται στις διατάξεις (άρθρα 115 και 117) του Κανονισμού (Ε.Κ.) 
1303/2013. Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών αναλαμβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια 
υλοποίησης του Προγράμματος μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας.   
Ενδεικτικά αναφέρονται : 
Εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου δράσης, εκπόνηση ερευνών, 
οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων, παραγωγή και αναπαραγωγή 
έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, παραγωγή διαφημιστικού υλικού(τηλεοπτικά- 
ραδιοφωνικά μηνύματα, διαφημιστικά αντικείμενα), προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και 
το Διαδίκτυο, ανάπτυξη – συντήρηση δικτυακών τόπων, δημιουργία – λειτουργία δομών 
πληροφόρησης (callcenter, γραφείο πληροφόρησης, κινητές μονάδες κλπ). 

Β5 Αξιολόγηση 

  Παροχή υπηρεσιών συμβούλου ή συμβούλων αξιολόγησης για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση όλων των αξιολογήσεων, που πραγματοποιεί η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα 
Παιδείας, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ΕΣΠΑ και των Ε.Π./ Προγραμμάτων ή για την 
προετοιμασία ενός νέου και για το κλείσιμο του προηγούμενου. 

ΑΔΑ: 6Ε6Π4653ΠΣ-0ΦΘ
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Β6 Έλεγχοι 

 Ελεγκτικές εταιρείες, ή φυσικά πρόσωπα για διενέργεια ελέγχων.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ 
για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών  

προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας ΥΠΠΕΘ. 
(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 προμηθευτών και παρόχων 
υπηρεσιών προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας 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 Βοήθειας κατά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας)  

 

Επισυνάπτονται (κατά περίπτωση):  

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

2. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας [Προφίλ εταιρείας (εφόσον 

υπάρχει), οποιοδήποτε τυπικό δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη δραστηριότητα της εταιρείας, 

όπως καταστατικό, ΦΕΚ, πρόσφατο πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων καταστατικού/ μη 

λύσης της εταιρείας, κ.λπ., ή βιογραφικό σημείωμα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), κατάλογο 

προσφερόμενων υπηρεσιών / προϊόντων και πελατολόγιο, βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στη χώρα εγκατάστασής τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 75 του Ν.4412/2016, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας αρμόδιων φορέων, εταιρειών 

και υπηρεσιών από τις οποίες προκύπτει το αντικείμενο της δραστηριότητας, η θέση εργασίας, η 

διάρκεια απασχόλησης, οι οποίες φέρουν σχετική υπογραφή και σφραγίδα εργοδότη. 

3. Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες, αναφορικά με την εμπειρία 
στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής βοήθειας, το απασχολούμενο 
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προσωπικό (αριθμός, εξειδίκευση κ.ά.),  [Κατάλογο (σε μορφή πίνακα) με συνοπτική περιγραφή 
υλοποιημένων έργων, 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 εξωτερικούς συνεργάτες (τους οποίους μπορεί να διαθέσει ο 
ενδιαφερόμενος στα πλαίσια συγκεκριμένης σύμβασης), πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης Ελληνικού ή 
αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών από το εξωτερικό (σε περίπτωση ενδιαφερόμενου 
φυσικού προσώπου), και όποια άλλα από τα επιθυμητά αναφερόμενα στην παρούσα στοιχεία (σελ. 4 
της παρούσας). 

4. Στοιχεία σχετικά με τα οικονομικά ή/και χρηματοοικονομικά δεδομένα αναφορικά με το ύψος του 
κύκλου εργασιών (μόνο για τα νομικά πρόσωπα) [π.χ. Ισολογισμοί και καταστάσεις αποτελεσμάτων 
χρήσεως των τελευταίων τριών (3) χρήσεων (2014, 2015, 2016), 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 
(2014,2015,2016), σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών]. 

  
 

Ημερομηνία:  ___/___/2017  
 
Ο – Η Δηλ___  
 
 
 

 (Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

 

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 - ΥΠΠΕΘ 

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 τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.73, παρ.1 του 
Ν.4412/2016  

2. Έχω εκπληρώσει τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις μου, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και 
κατά το ελληνικό δίκαιο, σύμφωνα με το αρ.73 παρ.2 περ.α & β του Ν.4412/2016. 

3. Δεν υπάρχει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις.  

4. Δεν έχω αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016. 

5. Δεν τελώ υπό πτώχευση, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελώ υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το Δικαστήριο, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχω 
αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες και δε βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

6.  Δεν υπάρχουν επαρκείς εύλογες ενδείξεις ότι έχω συνάψει συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

7. Δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση 
της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές και 
είμαι σε θέση να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2016.  

8. Δεν επιχειρώ να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσω 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 
παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον 
αποκλεισμό, στην επιλογή ή στην ανάθεση.  

9. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου ως οικονομικού 
φορέα.  

10. Στην περίπτωση που κληθώ να υπογράψω σύμβαση με την ΕΔ ΕΣΠΑ θα υποβάλλω, εφόσον μου ζητηθούν, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω.  
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11. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτησή μου (Παράρτημα ΙΙ) είναι απολύτως αληθή και ακριβή και σε περίπτωση μεταβολής 
οποιουδήποτε στοιχείου που αφορά στην αίτησή μου (Παράρτημα ΙΙ) καθώς και οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω  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.  
(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.  

 

 

ΑΔΑ: 6Ε6Π4653ΠΣ-0ΦΘ


		2017-03-20T14:34:06+0200
	Athens




