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ΘΕΜΑ: «Υποχρεωτική επικαιροποίηση Ιανουαρίου 2021 του Καταλόγου προμηθευτών/παρόχων 

υπηρεσιών προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ, Τομέα Παιδείας, για την ανάθεση και υλοποίηση 

ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» 

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ’αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677 Β΄) 

Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, 

διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση 

ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στον Κατάλογο 

δυνητικών προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ, Τομέα Παιδείας, 

για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, θα πρέπει τον Ιανουάριο του έτους 2021 να 

υποβάλουν αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων  τους προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ. 

Η επικαιροποίηση των στοιχείων είναι υποχρεωτική. Σε διαφορετική περίπτωση τα φυσικά/νομικά 

πρόσωπα διαγράφονται από τον Κατάλογο. Η εν λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωμα της εκ νέου 

εγγραφής στον Κατάλογο, σύμφωνα όμως με την αρχική διαδικασία.  

Η υποχρεωτική επικαιροποίηση στοιχείων ισχύει και για τους εγγεγραμμένους στον κατάλογο δυνητικών 

προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ για ενέργειες Τεχνικής 

Βοήθειας δυνάμει της υπ’αριθμ. 18709/ΕΥΣΣΑ413/19.02.2016 (ΦΕΚ 449 Β) Υπουργικής Απόφασης. 

Επικαιροποίηση στοιχείων – υποβολή αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης 

Η υποχρεωτική επικαιροποίηση των στοιχείων του Καταλόγου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα 

ακόλουθα: 

Α) Σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει μεταβολή των στοιχείων του οικονομικού φορέα, ο οικονομικός 

φορέας υποβάλει αίτηση επικαιροποίησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ, συνοδευόμενη 

από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986  όπου θα δηλώνεται η μη μεταβολή στοιχείων 

(παράρτημα ΙΙΙ). 
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Β) Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων, η επικαιροποίηση στοιχείων θα πραγματοποιηθεί με την υποβολή 

αντίστοιχης αίτησης επικαιροποίησης, (παράρτημα IV), συνοδευόμενη από Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του ν. 4412/2016.  

Το ΤΕΥΔ θα είναι συμπληρωμένο ως προς τα στοιχεία εκείνα τα οποία έχουν μεταβληθεί.  

Υπόδειγμα ΤΕΥΔ επισυνάπτεται ως παράρτημα V στην παρούσα. Επίσης το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή 

είναι ανηρτημένο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-

foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-

symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn  

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας επιθυμεί μαζί με την επικαιροποίηση των στοιχείων του να 

εγγραφεί και σε νέα κατηγορία/κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας πέραν αυτής/αυτών που είναι ήδη 

εγγεγραμμένος τότε εμπίπτει στην διαδικασία επικαιροποίησης με μεταβολή στοιχείων και διαμορφώνει 

αναλόγως την αίτησή του.   

Δεν απαιτείται η αποστολή άλλων εγγράφων, δικαιολογητικών ή παραστατικών πέραν της αίτησης και του 

ΤΕΥΔ.  

Δεν απαιτείται υποβολή ΤΕΥΔ σε περίπτωση μη μεταβολής στοιχείων, παρά μόνο αίτηση επικαιροποίησης και 

Υπεύθυνη Δήλωση. 

Γ) Η υποβολή των αιτήσεων επικαιροποίησης θα διαρκέσει έως την 31η  Ιανουαρίου 2021 (ημερομηνία 

πρωτοκόλλου ΕΔ ΕΣΠΑ).  

Η αίτηση επικαιροποίησης και η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου με ψηφιακή υπογραφή στην διεύθυνση ethanas@minedu.gov.gr , με θέμα «Υποχρεωτική 

επικαιροποίηση Ιανουαρίου 2021» ή  

μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς εντός σφραγισμένου φακέλου, με την κάτωθι ένδειξη: 

Από:    (επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, νόμιμη εκπρόσωπος) 

Προς:  Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας 

            Α. Παπανδρέου 37, 15122 Μαρούσι (1ος όροφος, γραφείο 1031) 

«Για την υποχρεωτική επικαιροποίηση Ιανουαρίου 2021 των στοιχείων των 

φυσικών/νομικών προσώπων που συμμετέχουν στον κατάλογο προμηθευτών και παρόχων 

υπηρεσιών προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, Τομέα Παιδείας για ενέργειες Τεχνικής 

Βοήθειας » 

 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ, Τομέα Παιδείας, δύναται να ζητήσει από κάθε εγγεγραμμένο Φυσικό ή 

Νομικό Πρόσωπο, το οποίο θα επιλεγεί για ανάθεση έργου, να υποβάλει στην Υπηρεσία όλα τα σχετικά 

δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά μέσα, για τα οποία έχει υποβάλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, πριν την 

υπογραφή της ανάθεσης ή την υπογραφή της σύμβασης. 
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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  

 

 

  
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ 

  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ 

  

 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: 
Ι. Κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας 
ΙΙ. Αίτηση επικαιροποίησης για μη μεταβολή στοιχείων (σε επεξεργάσιμη μορφή) 
ΙΙΙ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης  (άρθρο 8 Ν.1599/1986) (σε επεξεργάσιμη μορφή) 
IV. Αίτηση επικαιροποίησης για μεταβολή στοιχείων (σε επεξεργάσιμη μορφή) 
V. ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή) 
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