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ΘΕΜΑ:

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση

και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων &
δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις» με Κωδικό ΟΠΣ 5010964 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5010964 (Κωδ. Απόφασης:4052)

Σελίδα 1
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1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),

2. Την με αριθμό C(2014) 10167 final/18-12-2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
έγκριση ορισμένων στοιχείων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρικής Μακεδονίας» για
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο
του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP002),

3. Την με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01-11-2016) με την οποία τροποποιήθηκε
και αντικαταστάθηκε η 81986/ΕΥΘΥ712 / 31-07-2015 (ΦΕΚ 1822/24-8-2015) Υπουργική Απόφαση με θέμα
«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα 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»,

4. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΥΑ 32677/ΕΥΘΥ 332/23-03-2015 (ΦΕΚ 716/Β/24-04-2015) με την οποία
συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,

5. Την υπ' αριθ. 9752/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με την επικύρωση
του αποτελέσματος των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και 25ης Μαΐου 2014, για την ανάδειξη των
περιφερειακών αρχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

6. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», που αφορούν την έγκριση
της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π.,
όπως αυτά ισχύουν,

7. Την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο
107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/C262/01,

8. Το με αρ. πρωτ. 35733/ΕΥΚΕ5202/24-3-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων με
θέμα «Γνωμοδότηση για την ύπαρξη ή μη στοιχείων Κρατικών Ενισχύσεων στη χρηματοδότηση των προς
εξειδίκευση δράσεων των επενδυτικών προτεραιοτήτων 8iii, 8v και 9i του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 20142020»,

9. Το με αρ. πρωτ. 77486/ΕΥΚΕ5873/11-7-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων με
θέμα «Προσκλήσεις Άξονα Προτεραιότητας 8 και 9β του ΠΕΠ Κεντ. Μακεδονίας»,

10. Το με αρ. πρωτ. 84542/ΕΥΚΕ6102/28-7-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων με
θέμα «ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΟΣ»,

11. Το με αρ. πρωτ. 5478/9-11-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας με θέμα «Ερώτημα σχετικά με την διαδικασία υλοποίησης ΥΓΟΣ κοινωνικών υπηρεσιών»,
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12. Το με αρ. πρωτ. 130610/ΕΥΚΕ6749/28-11-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων με
θέμα «Ερώτημα σχετικά με την διαδικασία υλοποίησης ΥΓΟΣ κοινωνικών υπηρεσιών»,

13. Την με αρ.πρωτ. 5034/12-10-2017 (Κωδικός: 059. 8v) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 8
«Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζομένων»,

14. Την με αρ. πρωτ. 10776/16-11-2017 (ΕΥΔ: 5725/20-11-2017) αίτηση χρηματοδότησης πράξης του ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της
πράξης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»,

15. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής
αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ –ΕΣΠΑ,

16. Την με αριθμ. πρωτ.: 742/20-02-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης,

17. Την από 25/7/2018 ηλεκτρονική υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Πράξης από τον Δικαιούχο
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,

18. Την με αρ. πρωτ. 4236/26-07-2018 θετική εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ. «Κεντρική
Μακεδονία».

Αποφασίζει
την τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων & δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ μικρές
επιχειρήσεις » στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας
των εργαζομένων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):

5010964

2.Δικαιούχος:

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

3.Κωδικός Δικαιούχου:

5040021

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης αποτελεί η υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων
500 εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης. Στόχος της πράξης είναι η απόκτηση γνώσεων και
δεξιοτήτων, που αποσκοπούν στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων και έχουν άμεση και θετική επίπτωση
στη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους, μέσα από την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού και τεχνολογικού
περιβάλλοντος. Το περιεχόμενο της επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης θα αφορά σε κλάδους και τομείς της RIS3 για την ΠΚΜ
και πιο συγκεκριμένα στους τομείς αγροδιατροφή/τρόφιμα, τουρισμό/υπηρεσίες και ενέργεια/περιβάλλον οι οποίοι αποτελούν του
δυναμικούς τομείς της ΠΚΜ και μπορούν να απορροφήσουν τους εργαζόμενους σε περίπτωση απόλυσής τους. Αναλυτικότερα, η
προτεινόμενη πράξη θα περιλαμβάνει: Α) Ενέργειες απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων. Πρόκειται για την υλοποίηση
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προγραμμάτων κατάρτισης και θα εκτελεστούν από αναδόχους που θα προκύψουν κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας (ανοιχτός διεθνής
διαγωνισμός), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν ενδεικτικά 2530 προγράμματα κατάρτισης με γεωγραφική διασπορά στο σύνολο της Π.Κ.Μ., συνολικής διάρκειας 100 ωρών (80 θεωρία και 20
πρακτική) για κάθε ωφελούμενο και θα αφορά κυρίως στα κάτωθι θεματικά αντικείμενα: 1. Οργάνωση και λειτουργία μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων 2. Ειδικός παραγωγής τροφίμων και ποτών 3. Εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στις πωλήσεις προϊόντων και
υπηρεσιών 4. Διαχείριση μικρών τουριστικών μονάδων 5. Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε μονάδες εστίασης 6. Διαχείριση μονάδων
εστίασης 7. Ειδικός διαχείρισης και ασφάλειας τροφίμων 8. Ειδικός στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 9. Ειδικός διαχείρισης και εμπορίας
βιολογικών προϊόντων 10. Ειδικός αντιμετώπισης προβλημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 11. Πωλήσεις λιανικής – επικοινωνία με
πελάτες 12. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 13. Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων. Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητη η
κατάρτιση των ωφελούμενων και σε βασικές δι-επαγγελματικές οριζόντιες δεξιότητες που αφορούν σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στον
χώρο εργασίας, στις ικανότητες εργασίας σε ομάδα και στις οργανωτικές ικανότητες. Σημειώνεται ότι στους ωφελούμενους που θα
συμμετέχουν στην εν λόγω δράση, πρόκειται να καταβληθεί επίδομα κατάρτισης. Β) Ενέργειες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων
εργαζομένων. Πρόκειται για την υλοποίηση ενεργειών πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στις θεματικές ειδικότητες της κατάρτισης. Η
πιστοποίηση θα πραγματοποιηθεί από Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων, οι οποίοι έχουν λάβει διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ως φορείς πιστοποίησης προσώπων κατά το διεθνές πρότυπο ISO/ICE 17024:2012 «Αξιολόγηση της
συμμόρφωσης – γενικές απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προσώπων». Επισημαίνεται ότι το σύνολο των καταρτισθέντων θα μετάσχει
σε εξετάσεις αξιολόγησης για την απόκτηση πιστοποιητικού των αποκτηθέντων προσόντων. Γ) Ενέργειες οργάνωσης, συντονισμού,
δημοσιότητας. Ειδικότερα, πρόκειται να υλοποιηθεί μια σειρά δράσεων που στόχο έχουν α) την προετοιμασία και υλοποίηση της
ανάπτυξης εκπαιδευτικών υλικών, στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε επαγγέλματα που
κατά προτεραιότητα εντάσσονται στους κλάδους και τομείς της RIS3 για την Π.Κ.Μ., μέσω της άμεσης ενίσχυσης της φέρουσας
επαγγελματικής τους ικανότητας, β) την προετοιμασία και συντονισμό της υλοποίησης των ενεργειών κατάρτισης και των διαδικασιών
πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν από την κατάρτιση, γ) τη δημοσιότητα του έργου και τη διάχυση της
πληροφορίας με σκοπό την ενημέρωση της ομάδας-στόχος.
5. Παραδοτέα πράξης:

Τα παραδοτέα του Υποέργου 1 είναι τα ακόλουθα:• Κατάσταση εκπαιδευομένων• Προγράμματα κατάρτισης ωφελουμένων.•
Παρουσιολόγια εκπαιδευομένων. Τα παραδοτέα του Υποέργου 2 είναι τα ακόλουθα:• Αντίγραφα πιστοποίησης ωφελουμένων. Τα
παραδοτέα του Υποέργου 3 είναι τα ακόλουθα:• Καταστάσεις καταρτιζομένων, οι οποίοι εισέπραξαν το επίδομα κατάρτισης. Τα παραδοτέα
του Υποέργου 4 είναι τα ακόλουθα:• Ανάπτυξη πέντε νέων εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υλικών, • Αναπροσαρμογή-επικαιροποίηση οκτώ
υφιστάμενων εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υλικών,• Αναπροσαρμογή – επικαιροποίηση δυο εκπαιδευτικών υλικών οριζόντιων δεξιοτήτων
Τα παραδοτέα του Υποέργου 5 είναι τα ακόλουθα:• Τέσσερα (4) εκπαιδευτικά πολυμεσικά υλικά (βίντεο).Τα παραδοτέα του Υποέργου 6
είναι τα ακόλουθα:• Έκδοση του εκπαιδευτικού υλικού και εκτύπωση των θεματικών φυλλαδίωνΤα παραδοτέα του Υποέργου 7 είναι τα
ακόλουθα:• Μηνιαία παρουσιολόγια και καταστάσεις χρονοαπασχόλησης εργαζομένων,• web banners • Αναρτήσεις και καταχωρήσεις σε
ηλεκτρονικές πλατφόρμες• Καταχωρήσεις σε τοπικές εφημερίδες• Αποστολή Δελτίων τύπου σε εθνικά και τοπικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης • Διανομή διαφημιστικού υλικού στις πρωτεύουσες των ΠΕ της ΠΚΜ

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
CO05

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των
αυτοαπασχολουμένων

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

500,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/06/2018.

8.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/05/2020.

10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 01/06/2018.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος έναρξης-λήξης της Πράξης, της διάρκειας των υποέργων, των τίτλων των αντικειμένων κατάρτισης,
του προϋπολογισμού και του ποσού ΦΠΑ.
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

775.336,30

775.336,30

30.226,00

30.226,00

805.562,30

805.562,30

Β.3.1. Δαπάνες βάσει ποσοστού (%) επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού

14.823,69

14.823,69

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

14.823,69

14.823,69

820.385,99

820.385,99

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ
A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN
i. Ποσό χωρίς
ΦΠΑ
Α.1. Άμεσες δαπάνες
ii. ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
B. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

820.385,99

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

820.385,99

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 820.385,99 €
13. Για την Πράξη, οι εφαρμοζόμενες επιλογές απλοποιημένου κόστους είναι οι εξής:
ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Β.3.1 Δαπάνες βάσει ποσοστού (%) επί των επιλέξιμων
άμεσων δαπανών προσωπικού (<= 40%)

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

30

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

%

Στην πράξη προβλέπεται υποέργο υλοποίησης με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) για τη δράση της δημοσιότητας και των υπόλοιπων
ενεργειών διαχείρισής της. Για το υποέργο αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14, σημείο 2, του Κανονισμού της ΕΕ
1304/2013 και των άρθρων 23-25 της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΥΠΑΣΥΔ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί
επιλέξιμων δαπανών στη βάση επιλογών απλοποιημένου κόστους. Πιο συγκεκριμένα, ένα κατ' αποκοπή ποσοστό ύψους 30% των
επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού, θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των υπόλοιπων επιλέξιμων δαπανών της πράξης,
χωρίς να απαιτείται προηγούμενος υπολογισμός για τον προσδιορισμό του εφαρμοζόμενου συντελεστή. Άμεσες δαπάνες
προσωπικού ορίζονται οι δαπάνες για αμοιβές των φυσικών προσώπων τα οποία απασχολούνται για την προετοιμασία, τη
διοίκηση/διαχείριση και την υλοποίηση μιας πράξης και είναι επιλέξιμες σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΥΠΑΣΥΔ όπως ισχύει. Οι
δαπάνες για αμοιβές του προσωπικού που απασχολείται στην πράξη υπολογίζονται κατά κανόνα, με βάση το συνολικό πραγματικό
χρόνο απασχόλησης του προσωπικού στην πράξη και το μικτό ωριαίο κόστος απασχόλησης του προσωπικού αυτού για το
δικαιούχο. Το μικτό ωριαίο κόστος απασχόλησης υπολογίζεται ως το πηλίκο του τελευταίου τεκμηριωμένου ετήσιου μικτού κόστους
απασχόλησης, όπως αυτό ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, και του αριθμού των 1720 παραγωγικών ωρών. Ως τελευταίο
τεκμηριωμένο μικτό ετήσιο κόστος απασχόλησης του τακτικού προσωπικού υπολογίζεται το προηγούμενο οικονομικό έτος. Για
πράξεις των οποίων η υλοποίηση θα διαρκεί επί πολλά έτη, δύναται να γίνει επικαιροποίηση του ωριαίου κόστους προσωπικού μόλις
είναι διαθέσιμα νέα στοιχεία. Οι υπόλοιπες επιλέξιμες δαπάνες της πράξης μπορεί να είναι άλλες άμεσες δαπάνες (εκτός άμεσων
δαπανών προσωπικού) και έμμεσες δαπάνες. Στις λοιπές άμεσες δαπάνες της πράξης ή/και μέρους αυτής (υποέργο), ενδεικτικά
περιλαμβάνονται: α) ενέργειες δημοσιότητας / πληροφόρησης, β) (ανα)παραγωγή υλικού / εκτυπώσεις κ.α. Για την τεκμηρίωση της
επιλεξιμότητας των παραπάνω δαπανών απαιτείται: - η προσκόμιση των παραδοτέων που τεκμηριώνουν την υλοποίηση του
υποέργου, όπως αυτά αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης και - παραστατικά δαπανών για τις άμεσες δαπάνες προσωπικού,
σύμφωνα με την ΥΠΑΣΥΔ. Δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών δαπανών (συμβάσεις, τιμολόγια, δικαιολογητικά πληρωμής)
για την επαλήθευση της πραγματοποίησης των λοιπών δαπανών της πράξης, η επιλεξιμότητα των οποίων εξαρτάται μόνο από την
επιλεξιμότητα των άμεσων δαπανών προσωπικού.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5010964 (Κωδ. Απόφασης:4052)
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ΑΔΑ: ΩΨ8Η7ΛΛ-ΦΝΓ
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
14. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 820.385,99 €
Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΚΩΔ. ΣΑ

ΕΠ0081

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ
Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
(που συνεχίζει ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙ
(ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*
ΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
να πληρώνει την
πράξη)
2018ΕΠ00810028

Τροποποίηση

NAI

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

820.385,99

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 820.385,99 €.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον
χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της
αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί
να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

Συνημμένα:
Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5010964 (Κωδ. Απόφασης:4052)
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