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Προς: 

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπεύθυνου Πράξης Παναγιώτης Πήλιουρας

ΘΕΜΑ: 

Ένταξη της Πράξης «Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5190849 στο «ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2021-2025»

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Το ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α' 167), και ιδίως το Μέρος ΙΗ: Εθνικό 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης (άρθρα 118 έως και 141).
3. Το ν. 4270/2014  «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας  
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).
4. Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Α’ 147).
5. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
6. Το ν. 4727/2020  «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
7. Το ν. 4863/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α' 
136).
8. Το π.δ. 18/2018  «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121).
11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
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Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
12. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 38/31-08-2020 με τίτλο «Έγκριση και προσδιορισμός των 
πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την Προγραμματική Περίοδο 
2021-2025» (Α' 174).
13. Την με αρ. 112732/Α7/11-06-2019 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συντομογραφία 
τίτλου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β' 3030).
14. Την με αρ. 95189/16-09-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κατάρτιση και 
Υποβολή Τομεακών και Περιφερικών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 
προγραμματικής περιόδου 2021-2025» (Β’ 3961). 
15. Την με αρ. 62564/04-06-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025» (Β' 
2442).
16. Την με αρ. 73746/01-07-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση Τομεακού 
Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο ΕΠΑ 2021-2025» (Β’ 3308).
17. Την με αρ. 126518/22-11-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πληροφοριακό 
Σύστημα Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης» (Β’ 5524).
18. Την με αρ. 2016/C262/01 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής 
ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
19. Το με αρ. 22726/ΕΥΚΕ 5053/22-02-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων.
20. Την με αρ. 91971/26-09-2022 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ για τη χρηματοδότηση της δράσης 
«Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων» από το ΠΑΔΚΣ 2021-2027.
21. Το με αρ. 8267/30-09-2022 έγγραφο της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
22. Το από 03-10-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΔιΔιΕΠ σχετικά με την παροχή σύμφωνης 
γνώμης.
23. Το με κωδικό ερωτήματος 131955 Helpdesk της υπηρεσίας μας και τη σχετική απάντηση της ΔιΔιΕΠ.
24. Την με Α/Α 6272 (κωδ. Π62-Α.Σ. 3, έκδοση 1.0) πρόσκληση «Έργα ωρίμανσης/προετοιμασίας του ΥΠΑΙΘ 
για μεταφορά στο ΕΣΠΑ ή σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με μηδενική επιλέξιμη δημόσια 
δαπάνη για το ΕΠΑ 2021-2025» (ΑΔΑ: ΩΥΙΠ46ΜΤΛΗ-ΡΥΖ) στον Α.Σ. 3 του ΤΠΑ 2021-2025 του ΥΠΑΙΘ.
25. Το από 17-10-2022 ώρα 15:01 υποβληθέν στο ΠΣ ΕΠΑ Τεχνικό Δελτίο Πράξης με MIS 5190849 (ID: 
347214, έκδοση 1.0) με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
26. Την ανάγκη επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων αρμοδιότητας του 
ΥΠΑΙΘ, για τα οποία υπάρχει πρόθεση να υποβληθούν για χρηματοδότηση στα συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα (ΕΣΠΑ, κλπ), με μηδενική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για το ΕΠΑ 2021-2025.

Αποφασίζουμε 

την Ένταξη της Πράξης «Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5190849 στο «ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2021-2025» και στον Άξονα 

Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε 

αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, 

επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ)» 

 Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5190849
2.Δικαιούχος: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
3.Κωδικός Δικαιούχου: 5060465
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 
Σύμφωνα με τα άρθρα 84 και 85 του ν. 4823/2021, έχει θεσμοθετεί το Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και η 
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων. Στο πλαίσιο αυτό αντικείμενο της Πράξης είναι η δημιουργία νέων 
διδακτικών πακέτων: Βιβλίο μαθητή/μαθήτριας, Τετράδιο Εργασιών, Βιβλίο Αναφοράς κατά περίπτωση 
(εφεξής εκπαιδευτικών πακέτων) της Γενικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο) με βάση τα νέα και επικαιροποιημένα Προγράμματα 
Σπουδών (188 Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης: 166 νέα ΠΣ και 22 υφιστάμενα).  
Τα Διδακτικά πακέτα, που περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα διδακτικά βιβλία, εντάσσονται μετά από 
αξιολόγηση στο εν λόγω Μητρώο και είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή τους μορφή μέσω της Ψηφιακής 
Βιβλιοθήκης, προκειμένου να υπάρχει πληθώρα πηγών και πόρων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι 
σχολικές μονάδες επιλέγουν το διδακτικό πακέτο που επιθυμούν προκειμένου να λάβουν σε έντυπη μορφή 
τα διδακτικά βιβλία. Αναφορικά με τις αποζημιώσεις, οι δικαιούχοι των διδακτικών πακέτων που 
εντάσσονται στο Μητρώο λαμβάνουν εφάπαξ μία εύλογη αποζημίωση και στη συνέχεια λαμβάνουν ετήσια 
αποζημίωση χρήσης, ανάλογα με τα διδακτικά πακέτα που διανέμονται στις σχολικές μονάδες.

 
6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

T4639
Αριθμός προγραμμάτων σπουδών / 
πακέτων εκπαιδευτικού υλικού που 
δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται

Αριθμός Δεν εφαρμόζεται 0,00

 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/12/2022.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2025. 

9. Δεν επιτρέπεται ανάληψη νομικής δέσμευσης, παρά μόνο η εκκίνηση διαδικασιών για ωρίμανση της 
πράξης. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 30.347.480,00

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 30.347.480,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΑ 0,00

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη  ανέρχεται σε 0,00 € και αφορά το ποσό που χρηματοδοτείται ή θα 
χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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11.Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

ανέρχεται σε  30.347.480,00 €

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΩΔ. ΣΑ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 

(που 
συνεχίζει να 

πληρώνει 
την πράξη)

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

ΣΤΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓEΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

ΝΑ346 2022ΝΑ34600000 Νέο Έργο ΠΔΕ NAI 0,00 30.347.480,00 

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

15. Το επιλέξιμο ποσό  της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΕΠΑ ανέρχεται σε 
0,00€. Η διαφορά οφείλεται σε ποσό Δημόσιας Δαπάνης που εγγράφεται στο ΠΔΕ αλλά δεν 
χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.   

 

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 ΥΔ 
επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

Νίκη Κεραμέως

Συνημμένα: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Εσωτερική διανομή: 

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
2. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΔΕ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΠΑ
3. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ Β’, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΔΕ
4. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ ΤΠΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Ο δικαιούχος της πράξης «Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων» αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 
Να τηρεί την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης (ενέργειες 
ωρίμανσης/προετοιμασίας για την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων - νοδε) και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες 
συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη 
διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες. 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΊΜΑΝΣΗΣ /ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ - ΜΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
(i) Να μην προβεί σε ανάληψη νοδε (υπογραφή σύμβασης ή άλλου εγγράφου με το οποίο γεννάται 

υποχρέωση του Δημοσίου έναντι τρίτων). 

(ii) Επιτρέπεται μόνο η εκκίνηση (και όχι η ολοκλήρωση) διαδικασιών για την ωρίμανση/προετοιμασία 
ανάληψης νοδε, με σκοπό την ένταξη της πράξης σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

(i) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος 
του ΕΠΑ (ΠΣ ΕΠΑ) σχετικά με την πορεία των ενεργειών ωρίμανσης/προετοιμασίας ανάληψης των νοδε, 
ιδίως δε όσον αφορά τα απαιτούμενα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού προς τον σκοπό 
ωρίμανσης/προετοιμασίας ανάληψης νοδε.

(ii) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΠΣ ΕΠΑ. 

(iii) Να ενημερώνει έγκαιρα την ΥΔ του ΠΑ σχετικά με την πορεία των ενεργειών ωρίμανσης/προετοιμασίας 
της πράξης έως και την ένταξη της πράξης σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο ΣΔΕ ΕΠΑ. 

 3.     ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ 

(i) Να τηρεί καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο υπέχει σχετική υποχρέωση από το 
θεσμικό πλαίσιο όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης και να τα θέτει, εφόσον 
ζητηθούν, στη διάθεση της ΥΔ, της ΔΙ.ΔΙ.Ε.Π., των ad hoc ελεγκτικών οργάνων και άλλων αρμόδιων 
ελεγκτικών οργάνων. 

(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα τόσο στην έδρα του όσο και 
στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε 
στοιχείο αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.

4.     ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
(i) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στον κατάλογο των έργων του ΠΑ που δημοσιοποιεί η ΥΔ και σε 

δράσεις δημοσιότητας/επικοινωνίας που υλοποιεί η Δι.Δι.Ε.Π. 

(ii) Να λαμβάνει τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση μέτρα δημοσιότητας και όσα προβλέπονται στο 
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που πρόκειται να μεταφερθεί η πράξη.

5.    ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
(i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην πράξη έως την ένταξή 

της σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.
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Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό μορφή πρωτοτύπων, ή 
επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, 
περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν 
μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

(ii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της 
πράξης ή από την Υπηρεσία Διαχείρισης του ΤΠΑ. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η πράξη εντάσσεται στο ΕΠΑ 2021-2025 προκειμένου να διενεργηθούν οι αναγκαίες ενέργειες 
ωρίμανσης/προετοιμασίας για την ανάληψη νοδε, με σκοπό την ένταξή της σε συγχρηματοδοτούμενο 
πρόγραμμα (ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», προγράμματα που 
δανειοδοτούνται/χρηματοδοτούνται από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς κ.α.), σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 της υπ΄ αρ. 62564/04-06-2021 απόφασης του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β΄2442). 

Η πράξη εντάσσεται στο ΠΑ με μηδενική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ΕΠΑ και με την προϋπόθεση μη 
επιβάρυνσης του σχετικού εναρίθμου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Ως εκ τούτου ο 
Δικαιούχος επιτρέπεται να εκκινεί  τις απαραίτητες ενέργειες ωρίμανσης/προετοιμασίας για την ανάληψη 
νοδΕ, όπως έκδοση προκηρύξεων και διενέργεια πράξεων διαγωνιστικής διαδικασίας, χωρίς ωστόσο να 
επιτρέπεται η ολοκλήρωση των ενεργειών αυτών που έχουν ως αποτέλεσμα την ανάληψη νοδΕ (ενδεικτικά οι 
ενέργειες που περιγράφονται στο άρθρο 105 του ν. 4412/2016). 

Η Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) στην οποία θα ενταχθεί το έργο θα περιλαμβάνει ειδική διάταξη με την οποία δε θα 
επιτρέπεται η ανάληψη νομικών δεσμεύσεων.
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