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ΟΡΟΛΟΓΙΑ  
 

Διαχειριστική Αρχή 

Η Διαχειριστική Αρχή, με βάση τις πρόνοιες των σχετικών κανονισμών της Ε.Ε., είναι η Υπηρεσία η 

οποία ορίζεται από το Κράτος-Μέλος και έχει την κύρια ευθύνη για τη διαχείριση και εφαρμογή 

των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης. Για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που θα συγχρηματοδοτηθούν 

από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας κατά την 

Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 στην Κύπρο, ως Διαχειριστική Αρχή έχει οριστεί η Γενική 

Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ). 

 

Εθνικό Σημείο Επαφής 

Το Εθνικό Σημείο Επαφής (Εθνικός συντονιστής), με βάση τις πρόνοιες των σχετικών κανονισμών 

της Ε.Ε., προωθεί τη συμμετοχή των Κυπρίων εταίρων στα Προγράμματα με την παροχή 

πληροφόρησης για τις δυνατότητες αξιοποίησης των Προγραμμάτων και των απαραίτητων 

ενεργειών, αξιολογεί τις προτάσεις στα πλαίσια των Επιτροπών Παρακολούθησης ή Επιτροπών 

Επιλογής Έργων (Selection Committees) των Προγραμμάτων, υποστηρίζει τους Δικαιούχους της 

Κυπριακής πλευράς κατά την προετοιμασία των προτάσεων και καθ΄ όλη τη διάρκεια 

υλοποίησης των έργων, υλοποιεί δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας σε εθνικό επίπεδο 

σε συνεργασία με τις Κοινές Τεχνικές Γραμματείες των Προγραμμάτων και γενικότερα έχει την 

ευθύνη για την κανονικότητα και νομιμότητα της υλοποίησης των έργων. 

 

Ενδιάμεσος Φορέας  

Ο Ενδιάμεσος Φορέας εκτελεί καθήκοντα  που του εκχωρούνται από τη Διαχειριστική Αρχή,  με 

βάση τις πρόνοιες των Άρθρων 2.6 και 59.2, του Κανονισμού 1083/2006 της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Τα καθήκοντα του κάθε Ενδιάμεσου Φορέα διαμορφώνονται ανάλογα με τη φύση 

των παρεμβάσεων και των Δικαιούχων του τομέα ευθύνης τους ή/και το Ταμείο από το οποίο 

συγχρηματοδοτούνται οι εν λόγω παρεμβάσεις. Σημειώνεται ότι τα εκχωρούμενα στους 

Ενδιάμεσους Φορείς καθήκοντα εκτελούνται στη βάση γραπτών κατευθυντήριων οδηγιών και 

διαδικασιών, με ευθύνη και εποπτεία της Διαχειριστικής Αρχής. 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι έγγραφο το οποίο υποβάλλεται από το Κράτος Μέλος και 

εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο καθορίζει μια αναπτυξιακή στρατηγική με τη 

χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί με τη συνδρομή ενός 

Ταμείου. 

 

Έργο 

Έργο, ορίζεται κάθε δράση, ενέργεια που έχει λειτουργική και διαχειριστική αυτοτέλεια, 

συγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, εφικτούς στόχους και αναμενόμενα 

αποτελέσματα.  

 

Δικαιούχος  

Δικαιούχος είναι ο δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την 

έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση έργων. Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του 

άρθρου 87 της συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν 

μεμονωμένο έργο και λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση. 

 

Απόφαση Ένταξης Έργου  

Απόφαση  του Ενδιάμεσου Φορέα (Διαχειριστική Αρχή, όπου δεν  έχει οριστεί Ενδιάμεσος 

Φορέας) για ένταξη έργου προς συγχρηματοδότηση από τα Ταμεία της ΕΕ, στην οποία 

περιέχονται οι όροι  χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου και οι υποχρεώσεις του 

Δικαιούχου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



4 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με αριθμό 65.106 και ημερομηνία 28.02.2007,  

ενέκρινε το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π) «Αειφόρος Ανάπτυξη και 

Ανταγωνιστικότητα, 2007-2013» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή, 

2007-2013», περιλαμβανομένων των Διατάξεων Εφαρμογής (Δομές Διαχείρισης). Στις 9.5.2007 με 

την Απόφαση του με αρ. 65.510, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε και το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Αλιεία 2007-2013». 

 

Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 65.794 και ημερομηνία 4 Ιουλίου 

2007, με την οποία ορίστηκαν οι Αρχές  και Φορείς και καθορίστηκαν τα καθήκοντα τους, η Γενική 

Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως η ορισθείσα 

Διαχειριστική Αρχή έχει ευθύνη, μεταξύ άλλων, να εκδίδει  κατευθυντήριες γραμμές/οδηγίες και να 

καταρτίζει εγγράφως πρότυπα και διαδικασίες για τη διενέργεια επαληθεύσεων δαπανών από 

τους Ενδιάμεσους Φορείς, σύμφωνα με το Άρθρο 13.2 του Εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Άρθρο 39.2 του Εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

498/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας). Οι επαληθεύσεις 

διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, ότι οι πράξεις και οι δαπάνες είναι σύμφωνες με τους Κοινοτικούς 

και Εθνικούς κανόνες.  

 

Επιπρόσθετα, στις 29.08.2007 με την Απόφασή του με αρ. 65.937, το Υπουργικό Συμβούλιο 

ενέκρινε τα τέσσερα (4) Επιχειρησιακά Προγράμματα που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του 

Στόχου 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Η ΓΔ ΕΠΣΑ ορίσθηκε, με την ίδια Απόφαση, ως το 

Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα αυτά. Σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Κανονισμού 

1080/2006, το κάθε Κράτος-Μέλος συγκροτεί σύστημα ελέγχου, επαλήθευσης και εγκυρότητας 

των δηλωθέντων δαπανών, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων, τη συμμόρφωση με τους Κοινοτικούς 

και Εθνικούς κανόνες.  

 

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι οι Δικαιούχοι, δηλαδή οι φορείς που έχουν την ευθύνη για την 

υλοποίηση των έργων, οφείλουν να τηρούν την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία σε σχέση με τις 

δημόσιες συμβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, την προστασία του περιβάλλοντος, την ισότητα 

ανδρών και γυναικών και την αποφυγή διακρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι Δικαιούχοι, με βάση 

τους όρους που καθορίζονται σε κάθε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, θα πρέπει με την 

υποβολή της αίτησης έργου να επισυνάπτουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συμβατότητας, τα 

οποία εκδίδονται από τους αρμόδιους φορείς, για την τήρηση των σχετικών κανόνων. Σε 

περίπτωση που κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησης δεν είναι δυνατό να αξιολογηθεί η 

συμβατότητα με κάποια/ες πολιτική/ες, ο Δικαιούχος θα αναλαμβάνει δέσμευση για τήρηση των 
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κανόνων και οφείλει να αποστείλει τα πιστοποιητικά συμβατότητας, μόλις τα παραλάβει και 

οπωσδήποτε πριν την υποβολή του πρώτου Δελτίου Δαπανών. Σε αυτή την περίπτωση θα 

περιλαμβάνεται σχετική πρόνοια στην Απόφαση Ένταξης. Η συμμόρφωση, καθώς και η 

δέσμευση για συμμόρφωση προς τις Εθνικές και Κοινοτικές Νομοθεσίες και Πολιτικές, θα 

εξετάζεται από τον Ενδιάμεσο Φορέα στο πλαίσιο της αξιολόγησης των έργων, αφού αποτελεί 

προϋπόθεση για την απόφαση ένταξης, καθώς και κατά την υλοποίησή τους.  

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με αριθμό 72.279 και ημερομηνία 14/7/201  

ενέκρινε τις αναθεωρημένες διαδικασίες για διασφάλιση της συμβατότητας των έργων που 

συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Αλιείας με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να 

προβαίνει σε οποιεσδήποτε απαραίτητες τεχνικής φύσεως τροποποιήσεις των πιο πάνω 

διαδικασιών, σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενου Υπουργούς, χωρίς επαναφορά του θέματος 

στο Συμβούλιο. Με στόχο την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης και 

λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις περί τούτου από τους εμπλεκόμενους φορείς, η ΓΔ ΕΠΣΑ σε 

συνεννόηση με τη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και τους υπόλοιπους αρμόδιους 

φορείς για πιστοποίηση της Συμβατότητας με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές, προχώρησε σε 

δεύτερη τροποποίηση των προαναφερόμενων διαδικασιών.  

 

Στη συνέχεια, περιγράφεται η αναθεωρημένη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για τη 

διασφάλιση της συμβατότητας με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές για τις δημόσιες συμβάσεις, 

το περιβάλλον, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα ανδρών και γυναικών και την αποφυγή 

διακρίσεων.  

 

Συγκεκριμένα, οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για διασφάλιση της συμμόρφωσης των έργων με 

τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές, όπως έχουν περιγραφεί συνοπτικά στις Διατάξεις Εφαρμογής 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, είναι οι ακόλουθες:   

 

(I)  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  πιστοποιεί την τήρηση 

των σχετικών Εθνικών, εναρμονισμένων με το κοινοτικό κεκτημένο, Νομοθεσιών για  συμβάσεις 

που υποβάλλονται από το Δικαιούχο στα πλαίσια υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου έργου. Η 

Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων πέραν από την πιστοποίηση  παρέχει επαρκή πληροφόρηση 

και υποστήριξη στις Αναθέτουσες Αρχές σε ότι αφορά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων.  Στις 
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σελίδες 8-15 περιλαμβάνονται ειδικές οδηγίες σχετικά με το σύστημα πιστοποίησης που θα 

ακολουθείται  όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις.  

 

(ΙΙ)  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

Για τη συμβατότητα των συγχρηματοδοτουμένων έργων με τις Κοινοτικές και Εθνικές Πολιτικές για 

την προστασία του περιβάλλοντος λαμβάνεται η γνώμη, όπου αυτό ενδείκνυται, του Τμήματος 

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, που είναι το 

αρμόδιο προς τούτο Τμήμα σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. Στις περιπτώσεις Σχεδίων 

Χορηγιών ο αρμόδιος Ενδιάμεσος Φορέας, όπου ενδείκνυται,  υποβάλλει για έλεγχο στο Τμήμα 

Περιβάλλοντος το Σχέδιο και  εξασφαλίζει πιστοποίηση συμβατότητας με την Εθνική και Κοινοτική 

πολιτική για το Περιβάλλον στο επίπεδο του Σχεδίου και κατ’ επέκταση για το σύνολο των έργων 

που προωθούνται κάτω από αυτό.  Η διαδικασία πιστοποίησης περιγράφεται στις σελίδες 15-18. 

 

(ΙΙΙ)  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

 

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων είναι ο κρατικός συντονιστικός φορέας για θέματα 

κρατικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με τον Περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμο του 2001 

(Ν.23(I)/2001), κάθε Αρμόδια Αρχή, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης 

κρατικής ενίσχυσης (εκτός από τις περιπτώσεις χορήγησης ενισχύσεων de minimis), έχει 

υποχρέωση να κοινοποιεί προσχέδιο της εν λόγω ενίσχυσης στον Έφορο για έγκριση ή 

γνωμοδότηση ανάλογα με την περίπτωση. Σχετικές ειδικές οδηγίες αναφέρονται στις σελίδες 19-

22. 

 

(ΙV)  ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

Για τη συμβατότητα με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική για την ισότητα ανδρών και γυναικών  

λαμβάνεται από τους Δικαιούχους, όπου απαιτείται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων,  η 

γνώμη του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το οποίο έχει τη σχετική αρμοδιότητα. 

Στις περιπτώσεις Σχεδίων Χορηγιών  ζητείται γνώμη  του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας 

Τάξης από τον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα για το περιεχόμενο του Σχεδίου  και κατ’ επέκταση για 

το σύνολο των έργων που  προωθούνται κάτω από αυτό. Η διαδικασία περιγράφεται στις σελίδες 

22-25. 
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(V)  ΑΠΟΦΥΓΗ (ΜΗ) ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

 

Η Διαχειριστική Αρχή, οι Ενδιάμεσοι Φορείς, οι Δικαιούχοι και οι άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς  πρέπει 

να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποτρέπεται κάθε διάκριση εξαιτίας του 

φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης 

αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά τα διάφορα στάδια 

υλοποίησης των δράσεων των Προγραμμάτων και ειδικότερα της πρόσβασης σε αυτές. Για το 

σκοπό αυτό το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  δίνει σχετική 

γνωμάτευση στους Δικαιούχους, όπου ενδείκνυται. Στις περιπτώσεις Σχεδίων Χορηγιών  

λαμβάνεται, όπου ενδείκνυται, από τον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα γνώμη για το Σχέδιο και κατ’ 

επέκταση για το σύνολο των έργων που  προωθούνται  κάτω από αυτό. Σχετικές ειδικές οδηγίες 

αναφέρονται στις σελίδες 25-28. 
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ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
 

Η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου πιστοποιεί την τήρηση των σχετικών 

εθνικών, εναρμονισμένων με το κοινοτικό κεκτημένο, νομοθεσιών για κάθε σύμβαση.  

 

Η τήρηση της συμβατότητας με το Κοινοτικό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες 

συμβάσεις, διασφαλίζεται  στα πλαίσια των διαδικασιών  που αφορούν τόσο στην ένταξη 

έργων/δράσεων σε κάθε Άξονα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όσο και στην 

παρακολούθηση και στις επαληθεύσεις δαπανών  των έργων που εντάσσονται. 

 

Για την πρόληψη παραβάσεων των σχετικών Νομοθεσιών  καθώς και παρατυπιών, ο κάθε 

αρμόδιος Ενδιάμεσος Φορέας διασφαλίζει  πριν από την ένταξη έργου, ότι ο Δικαιούχος έχει 

ακολουθήσει τις νενομισμένες διαδικασίες και εξασφάλισε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, όπου 

εφαρμόζεται. Δηλαδή στις περιπτώσεις που κατά την ένταξη των έργων υπάρχουν συμβάσεις 

που υλοποιούνται, είτε που βρίσκονται στο στάδιο της προκήρυξης/ συμβασιοποίησης, τότε 

εξετάζεται κατά πόσο εξασφαλίστηκαν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. 

 

Οι διαδικασίες, οι οποίες καθορίζονται πιο κάτω  εφαρμόζονται πρόσθετα και συμπληρωματικά 

με όλες τις σχετικές πρόνοιες της εθνικής νομοθεσίας. 

 

2.  Νομοθετικό Πλαίσιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο 

 

Το εναρμονισμένο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις στο Δημόσιο και ευρύτερο 

δημόσιο τομέα αποτελείται από:  

 

(α)   Τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσιών Συμβάσεων Προμηθειών, 

Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή θέματα Νόμο του 2006 (Ν.12(I)/2006), όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

 

(β)   Τον  περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και 

Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών και για Συναφή θέματα Νόμο του 2006 (N.11(I)/2006), όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 



9 

 

(γ) Τον περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων 

Συμβάσεων Νόμο του 2010 (Ν.104(Ι)/2010), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται  ή 

αντικαθίσταται.  

 

(δ)       Τον  περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, 

Προμηθειών, και παροχής Υπηρεσιών που συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές και 

Αναθέτοντες Φορείς στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή θέματα, Νόμο 

του 2011 (N.173(I)/2011), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

 

(ε) Τους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς . 

 

Οι Νόμοι Ν.12(Ι)/2006 και Ν.11(Ι)/2006 έχουν εγκριθεί από την Βουλή των Αντιπροσώπων και 

τέθηκαν σε εφαρμογή με τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 

17/2/2006. Οι Νόμοι Ν.104(Ι)/2010 και Ν.173(Ι)/2011 έχουν εγκριθεί από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων και τέθηκαν σε εφαρμογή με τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας στις 19/11/2010 και 23/12/2011 αντίστοιχα. 

 

Σημειώνεται ότι, οι Αναθέτουσες Αρχές / Αναθέτοντες Φορείς, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να 

ακολουθούν τις πρόνοιες του πιο πάνω νομοθετικού πλαισίου, καθορίζονται στη Νομοθεσία και 

περιλαμβάνουν τόσο το Κράτος, όσο και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους 

Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου.  

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 των Νόμων Ν.12(I)/2006 και Ν.11(Ι)2006, Αρμόδια Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων έχει οριστεί το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. Με βάση το Άρθρο 88 τoυ 

N.12(I)/2006 και Άρθρο 72 του Ν.11(I)/2006 , το Γενικό Λογιστήριο ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΑΑΔΣ) έχει εξουσία να διενεργεί ελέγχους στις Αναθέτουσες Αρχές / Αναθέτοντες 

Φορείς, με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης της Νομοθεσίας και των Κανονισμών που 

εκδίδονται δυνάμει αυτής, καθώς και να εκδίδει εγκυκλίους για την εφαρμογή της Νομοθεσίας.  

 

Στα πιο πάνω πλαίσια, η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου έχει την 

ευθύνη πιστοποίησης της τήρησης του Νομοθετικού Πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις και 

των αρχών που διέπουν αυτές, για έργα των Διαρθρωτικών Ταμείων, του Ταμείου Συνοχής και του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς συμπεριλαμβανομένων και 

των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου (όπως Ημικρατικοί Οργανισμοί, δημόσια πανεπιστήμια κ.α.), 

των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τυχόν άλλων Φορέων που αναφέρονται στον περί του 
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Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και 

Υπηρεσιών και για Συναφή θέματα Νόμο του 2006 (Ν.12(Ι)/2006) και στον περί του Συντονισμού 

των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του 

Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή 

θέματα Νόμο του 2006 (Ν.11(Ι)/2006). Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συμμόρφωση των 

διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με την εθνική νομοθεσία και τις σχετικές Οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφαλίζοντας παράλληλα και την απαραίτητη βεβαίωση για την 

Διαχειριστική Αρχή.  

 

3.  Διαδικασίες Πιστοποίησης Συμβατότητας (ισχύουν για όλες τις Αναθέτουσες Αρχές/ 

Αναθέτοντες Φορείς) 

 

Μέσα στα πλαίσια των πιο πάνω Νόμων και των δυνάμει αυτών σχετικών εκδιδόμενων 

Κανονισμών, θα τηρούνται οι διαδικασίες που περιγράφονται πιο κάτω, οι οποίες καλύπτουν όλα 

τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής, το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. 

 

Να σημειωθεί ότι η πιστοποίηση της νομιμότητας των εγγράφων του διαγωνισμού, δεν αφορά 

στο αντικείμενο ή/και στις τεχνικές προδιαγραφές, ή/και στους όρους εντολής, που αφορά σε 

ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής / Δικαιούχου.  

 

3.1  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΊΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ €125.000 ΓΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ €500.000 ΓΙΑ ΕΡΓΑ 

Για τους διαγωνισμούς των οποίων η εκτιμώμενη αξία δεν υπερβαίνει τα πιο πάνω όρια, δεν 

απαιτείται η εξασφάλιση οποιουδήποτε πιστοποιητικού από την ΑΑΔΣ. Η Αναθέτουσα Αρχή/ 

Αναθέτων Φορέας θα πρέπει να συμπληρώνει, ανάλογα με την περίπτωση που εφαρμόζεται, τα 

Έντυπα Ελέγχου τα οποία επισυνάπτονται ως Παραρτήματα της παρούσας Εγκυκλίου για 

σκοπούς αυτοελέγχου, όσον αφορά τη διασφάλιση/ επιβεβαίωση της τήρησης των  προνοιών 

της Νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων. Νοείται ότι εάν οι Αναθέτουσες Αρχές /Αναθέτοντες 

Φορείς επιθυμούν να προσθέσουν επιπλέον σημεία ελέγχου μπορούν να το πράξουν.     

 

Το Έντυπο Ελέγχου υποβάλλεται συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο στον Ενδιάμεσο 

Φορέα μαζί με το Δελτίο Νομικής Δέσμευσης (ή το Δελτίο Δαπανών σε περιπτώσεις έργων 

Σχεδίων Χορηγιών, όπου εφαρμόζεται) ως συνημμένο έγγραφο. Ο Ενδιάμεσος Φορέας στα 

πλαίσια δειγματοληπτικών επιτόπιων επαληθεύσεων για διασφάλιση της ορθότητας και 

κανονικότητας των δαπανών, βεβαιώνεται ότι ο Δικαιούχος ορθά εφάρμοσε τη διαδικασία, 
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ετοίμασε και συμπλήρωσε το σχετικό έντυπο αυτοελέγχου. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν 

παρατυπίες/ελλείψεις θα πρέπει να ενημερώνεται ο Δικαιούχος  για τα ευρήματα και τις ενέργειες 

που απαιτούνται για να επιτευχθεί η συμμόρφωση με τους Εθνικούς και Κοινοτικούς 

Κανονισμούς. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να ληφθούν διορθωτικά μέτρα τότε θα 

εφαρμόζονται οι «Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για καθορισμό 

οικονομικών διορθώσεων σε περιπτώσεις μη εφαρμογής των κανόνων για δημόσιες συμβάσεις1 

για την επιβολή κυρώσεων στους Δικαιούχους». 

 

3.2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €125.000 ΓΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ €500.000 ΓΙΑ ΕΡΓΑ  

 

Για διαγωνισμούς των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι πέραν των πιο πάνω ορίων, η Αναθέτουσα 

Αρχή είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίσει Πιστοποιητικό Συμβατότητας τόσο για τα έγγραφα του 

διαγωνισμού όσο και για την ανάθεση της σύμβασης.  

 

Το πιστοποιητικό συμβατότητας εγγράφων θα πρέπει να εξασφαλίζεται πριν τη δημοσίευση του 

διαγωνισμού για την προκήρυξη και τα έγγραφα, καθώς και σε περιπτώσεις έκδοσης 

διευκρινιστικών /διορθωτικών εγγράφων (addenda), θα πρέπει και πάλι να εξασφαλίζεται  η εκ 

των προτέρων έγκριση της  ΑΑΔΣ πριν την δημοσίευση τους. Η Αναθέτουσα Αρχή/ Δικαιούχος 

θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της ΑΑΔΣ και να προβαίνει στις απαραίτητες 

διορθώσεις / τροποποιήσεις για να γίνει δυνατή η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού. 

 

Όσον αφορά το πιστοποιητικό συμβατότητας για την ανάθεση, θα πρέπει η Αναθέτουσα Αρχή/ 

Δικαιούχος να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα για την ανάθεση συνοδευόμενα από την 

έγκριση του προϊσταμένου της ΑΑ ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του ή τα πρακτικά της 

συνεδρίας του Συμβουλίου Προσφορών, ανάλογα με το Αρμόδιο Όργανο Ανάθεσης. Νοείται   

ότι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα διενεργείται εφόσον έχει εξεταστεί η διαδικασία 

ανάθεσης από την ΑΑΔΣ. 

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 19 «Παρατηρητές» της ΚΔΠ 201/2007 (ή τους κατά 

περίπτωση σχετικούς Κανονισμούς), τα Συμβούλια Προσφορών, οι Επιτροπές Αξιολόγησης και οι 

Διαχειριστικές Επιτροπές έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν την ΑΑΔΣ για το χρόνο και τόπο των 
                                                

1 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αρ. C(2013) 9527 ημερομηνίας 19.12.2013 «on the setting 
out and approval of the guidelines for determining financial corrections to be made by the 
Commission to expenditure financed by the Union under shared management, for non-
compliance with the rules on public procurement» 
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συνεδριάσεων τους, και εκπρόσωπος της ΑΑΔΣ έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται ως 

Παρατηρητής στις συνεδριάσεις. 

 

Επιπρόσθετα, η Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας μετά την ανακοίνωση των προκαταρτικών 

αποτελεσμάτων και πριν την τελική υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να συμπληρώσει το 

Παράρτημα 7 . Η συμπλήρωση και υποβολή του συγκεκριμένου επιπρόσθετου εντύπου κρίνεται 

απαραίτητη για να καλυφθούν όλες οι ενέργειες της Αναθέτουσας Αρχής / Δικαιούχου κατά την 

περίοδο μεταξύ της ανάθεσης της σύμβασης και της τελικής υπογραφής της.  

 

Το Έντυπο Ελέγχου υποβάλλεται συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο μαζί με τα 

πιστοποιητικά συμβατότητας για τα έγγραφα διαγωνισμού, τα addenda και τη διαδικασία 

ανάθεσης, στον Ενδιάμεσο Φορέα μαζί με το Δελτίο Νομικής Δέσμευσης (ή το Δελτίο Δαπανών 

σε περιπτώσεις έργων Σχεδίων Χορηγιών, όπου εφαρμόζεται) ως συνημμένα έγγραφα. 

 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση διαγωνισμών/συμβάσεων των οποίων η χρηματοδότηση θα 

γίνει αρχικά από ιδίους πόρους και θα προταθούν για συγχρηματοδότηση σε μεταγενέστερο 

στάδιο, απαραίτητος όρος για την επιλεξιμότητα τους είναι η τήρηση των πιο πάνω διαδικασιών, 

έστω και εκ των υστέρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ΑΑΔΣ δύναται να εκδώσει εκ των υστέρων, 

αφού έχει ανατεθεί η σύμβαση, το πιστοποιητικό συμβατότητας για την ανάθεση της σύμβασης.   

 

 Ο Ενδιάμεσος Φορέας ο οποίος έχει την ευθύνη για την ένταξη και παρακολούθηση των έργων 

και την επαλήθευση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου τους, βεβαιώνεται στο στάδιο της 

αξιολόγησης για ένταξη των έργων, ότι ο Δικαιούχος έχει υποβάλει όλα τα πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης καθώς και οποιαδήποτε άλλα σχετικά πιστοποιητικά/έντυπα απαιτούνται από τη 

διαδικασία όπως αναφέρονται πιο πάνω, για όσες συμβάσεις έχουν υπογραφεί πριν από το 

στάδιο υποβολής της πρότασης του έργου για έγκριση συγχρηματοδότησης και επαληθεύει τη 

συμμόρφωση του Δικαιούχου με τις απαραίτητες διαδικασίες. Σε περίπτωση που κατά το στάδιο 

της υποβολής της αίτησης για ένταξη έργου δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί η συμβατότητα για 

κάποια σύμβαση, ο Δικαιούχος οφείλει να αποστείλει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά μόλις τα 

παραλάβει και οπωσδήποτε πριν την υποβολή Δελτίων Νομικών Δεσμεύσεων και Δελτίων 

Δαπανών, που περιλαμβάνουν δαπάνες οι οποίες προκύπτουν από τις εν λόγω συμβάσεις, στον 

Ενδιάμεσο Φορέα, για διενέργεια των απαιτούμενων επαληθεύσεων. Σε κάθε περίπτωση η 

διεκπεραίωση αυτών των επαληθεύσεων θα γίνεται πριν από (και θα αποτελεί προϋπόθεση για) 

την επαλήθευση οποιονδήποτε δαπανών υποβάλλονται από τους Δικαιούχους. Η Διαχειριστική 

Αρχή ελέγχει τη συμμόρφωση στα πλαίσια των δειγματοληπτικών επαληθεύσεων που διενεργεί 

στο επίπεδο του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
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3.3. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΕΤΕΥΣΗΣ 

 

Στις περιπτώσεις όπου η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης εμπίπτει στα όρια εντός των οποίων 

εκδίδονται πιστοποιητικά συμβατότητας από τη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και 

ακολουθείται η διαδικασία με διαπραγμάτευση σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του Ν.12(Ι)/2006 

θα πρέπει να εξασφαλίζεται επιπρόσθετα των προαναφερθέντων πιστοποιητικών συμβατότητας, 

και πιστοποιητικό για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση από την ΑΑΔΣ πριν από την 

σχετική έγκριση από το Αρμόδιο Όργανο, όπως προνοούν οι ΚΔΠ.  

 

Σε περιπτώσεις, όπου η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης δεν εμπίπτει στα όρια εντός των οποίων 

εκδίδονται πιστοποιητικά συμβατότητας από τη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων, αλλά κρίνεται 

από το Δικαιούχο απαραίτητη η γνωμάτευση της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για το 

δικαίωμα προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, ο Δικαιούχος δύναται να αποταθεί στη 

ΔΔΣ για εξασφάλιση γνωμάτευσης για το δικαίωμα χρήσης για τη διαδικασία με διαπραγμάτευση 

σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του Ν.12(Ι)/2006, εκ των προτέρων.   

 

Νοείται ότι σε περίπτωση συμβάσεων όπου η εκτιμώμενη αξία δεν εμπίπτει στα όρια εντός των 

οποίων εκδίδονται πιστοποιητικά συμβατότητας από τη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και δεν 

εξασφαλίστηκε εκ των προτέρων γνωμάτευση από το Δικαιούχο, η Διαχειριστική Αρχή δύναται να 

ζητήσει την έκδοση εκ των υστέρων γνωμάτευσης για το δικαίωμα χρήσης για τη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του Ν.12(Ι)/2006 από τη ΔΔΣ. 

 

4. Ειδική Πρόνοια για συμβάσεις ψηλού προϋπολογισμού 

 

Για τις συμβάσεις με ψηλό προϋπολογισμό που  συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά 

Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, πρέπει ο Δικαιούχος, με ευθύνη του 

Ενδιάμεσου Φορέα, να εξασφαλίσει πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας των μελετών / 

κατασκευαστικών σχεδίων καθώς και ανάλογα με τη φύση της σύμβασης των τεχνικών 

προδιαγραφών/όρων εντολής. Ο Δικαιούχος υποβάλλει στον Ενδιάμεσο Φορέα τις 

μελέτες/κατασκευαστικά σχέδια ή/και τεχνικές προδιαγραφές/όρους εντολής για έλεγχο 

ποιότητας. Ο κάθε αρμόδιος Ενδιάμεσος Φορέας διασφαλίζει τη διενέργεια του ελέγχου 

ποιότητας, όπου απαιτείται, στα πλαίσια των επαληθεύσεων που  διενεργεί. Για να εκδοθεί από τη 

Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων το απαραίτητο πιστοποιητικό συμμόρφωσης για δημόσιες 

συμβάσεις που αφορούν τέτοια έργα, πρέπει πρώτα να εξασφαλιστεί και το πιστοποιητικό για τον 

έλεγχο ποιότητας των μελετών/κατασκευαστικών σχεδίων ή/και τεχνικών προδιαγραφών/όρων 

εντολής.  Η πιο πάνω διαδικασία ακολουθείται ως εξής: 
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- Συμβάσεις αξίας κάτω του €1.000.000 

Δεν απαιτείται η διενέργεια ελέγχου ποιότητας των μελετών / κατασκευαστικών σχεδίων ή/και 

τεχνικών προδιαγραφών/όρων εντολής. 

 

- Συμβάσεις αξίας από  €1.000.000 μέχρι €3.500.000 

Στις περιπτώσεις συμβάσεων με προϋπολογισμό από €1.000.000 μέχρι €3.500.000 

πραγματοποιείται έλεγχος ποιότητας όπου απαιτείται, κατά την κρίση του Ενδιάμεσου Φορέα. 

Δηλαδή, κατά την αξιολόγηση του έργου και με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο 

Τεχνικό Δελτίο Έργου για τις αναμενόμενες Νομικές Δεσμεύσεις, ο Ενδιάμεσος Φορέας εξετάζει 

κατά πόσο ενδείκνυται η διενέργεια ελέγχου ποιότητας για τις συμβάσεις με προϋπολογισμό από 

€1.000.000 μέχρι €3.500.000 και περιλαμβάνει σχετικό όρο στην Απόφαση Ένταξης. 

 

- Συμβάσεις αξίας πάνω από €3.500.000 

Στις περιπτώσεις συμβάσεων με προϋπολογισμό πάνω από €3.500.000 πρέπει να διενεργείται 

έλεγχος ποιότητας των μελετών / κατασκευαστικών σχεδίων ή/και τεχνικών προδιαγραφών/όρων 

εντολής. 

 

Συμβάσεις οι οποίες, κατά την ένταξη των έργων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, βρίσκονται 

είτε στο στάδιο υλοποίησης τους ή προσφοροδότησής / κατακύρωσής τους και δεν έχουν 

εξασφαλίσει πιστοποιητικό για τη διενέργεια ελέγχου ποιότητας, το έργο δύναται να ενταχθεί κατά 

την κρίση του αρμόδιου Ενδιάμεσου Φορέα και αφού προηγουμένως προβεί σε σχετικές 

προκαταρκτικές επαληθεύσεις.  

 

5. Χρήση Πρότυπων Εγγράφων Διαγωνισμού 

 

Για σκοπούς υποβοήθησης του ελέγχου, ομοιομορφίας και ταχείας έκδοσης των απαραίτητων 

πιστοποιητικών πρέπει οι Αναθέτουσες αρχές / Αναθέτοντες φορείς να χρησιμοποιούν τα 

Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμού που έχουν ετοιμαστεί από το Γενικό Λογιστήριο και να τα 

προσαρμόζουν ανάλογα στις ανάγκες του συγκεκριμένου διαγωνισμού.  

 

Σημειώνεται ότι οι  Αναθέτουσες Αρχές προτρέπονται να επικοινωνούν με την ΑΑΔΣ πριν την 

ετοιμασία των εγγράφων του διαγωνισμού, κατά το στάδιο καθορισμού στρατηγικής και 

σχεδιασμού της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων. Απώτερος σκοπός είναι η έγκαιρη εμπλοκή 

της ΑΑΔΣ, η καθοδήγηση της Αναθέτουσας Αρχής όσον αφορά το Νομοθετικό πλαίσιο αλλά και 

την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο απαιτούμενος χρόνος για 
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έγκριση των εγγράφων αλλά και να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα τυχόν επιπλοκών ή/και 

καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού ή /και εκτέλεσης της 

σύμβασης.  

 

Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων είναι στη διάθεση των Αναθετουσών Αρχών/ 

Αναθετόντων Φορέων για να τους παρέχει επαρκή πληροφόρηση και σε όλη τη διαδικασία 

σύναψης των δημοσίων συμβάσεων. 

 

6. Έκδοση Πιστοποιητικού Συμβατότητας με Επιφύλαξη 

 

Η ΑΑΔΣ δύναται να εκδώσει Πιστοποιητικό Συμβατότητας με ‘Επιφύλαξη’. Με την έκδοση τέτοιου 

πιστοποιητικού σημειώνεται / διαπιστώνεται ότι ο διαγωνισμός πάσχει από την ύπαρξη κάποιας 

παρατυπίας. Είναι ευθύνη του Ενδιάμεσου Φορέα να αξιολογήσει τη σοβαρότητα της 

παρατυπίας με βάση την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ. C (2013) 9527 ημερομηνίας 

19.12.2013 «on the setting out and approval of the guidelines for determining financial 

corrections to be made by the Commission to expenditure financed by the Union under shared 

management, for non-compliance with the rules on public procurement», και να προχωρήσει με 

ανάλογο περιορισμό του ύψους της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης που θα δηλωθεί στη Νομική 

Δέσμευση ή Δελτίο Δαπανών. 

 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Τα έργα  πρέπει να συνάδουν με το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, στους Τομείς 

Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, Προστασίας της Φύσης, Έλεγχο της Ρύπανσης, 

Κλιματικής Δράσης και Διαχείρισης Αποβλήτων, κύριοι άξονες της οποίας είναι οι πιο κάτω Νόμοι 

και Κανονισμοί που προκύπτουν από αυτούς:  

 

• Ο Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα  Νόμοι 2005 έως 

2014, Ν.140(Ι)/2005 έως 2014. 

 

• Ο Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Ορισμένων Σχεδίων και 

Προγραμμάτων Νόμος, Ν. 102(Ι)/2005. 

 

• Ο Περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος, Ν. 153(Ι)/2003. 
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• Οι Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους Νόμοι του 2002 έως 2013 – (Ν. 

106/2002). 

 

• Ο Περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου Νόμος 23(Ι)/2010. 

- Πιστοποίηση Επιχειρήσεων και Προσωπικού όσον αφορά Σταθερό Εξοπλισμό Ψύξης, 

Κλιματισμού και Αντλιών Θερμότητας Κανονισμοί του 2010 - (Κ.Δ.Π. 133/2010). 

- Πιστοποίηση Προσωπικού Ασχολούμενου με την Ανάκτηση Ορισμένων Φθοριούχων 

Αερίων Θερμοκηπίου από Συσκευές Χειρισμού και Προστασίας Υψηλής Τάσης 

Κανονισμοί του 2010 - (Κ.Δ.Π. 134/2010). 

- Πιστοποίηση Προσωπικού που Προβαίνει σε Ανάκτηση Ορισμένων Διαλυτών με 

βάση Φθοριούχα Αέρια Θερμοκηπίου από Εξοπλισμό, Κανονισμοί του 2010 - (Κ.Δ.Π. 

135/2010). 

- Πιστοποίηση Επιχειρήσεων και Προσωπικού όσον αφορά τα Μόνιμης Εγκατάστασης 

Συστήματα Πυροπροστασίας και Πυροσβεστήρες, Κανονισμοί του 2010 - (ΚΔΠ 

132/2010). 

 

• Νόμος 16(Ι)/2011 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. 

- Κ.Δ.Π. 66/2011 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος 

(Υποχρεώσεις αναφορικά με Ουσίες, Προϊόντα και Εξοπλισμό). 

 

• Νόμος που προβλέπει για τη λήψη μέτρων προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του 

περιβάλλοντος από την ελευθέρωση στο περιβάλλον ή τη διάθεση στην αγορά γενετικά 

τροποποιημένων οργανισμών, για τις προϋποθέσεις χορήγησης της σχετικής άδειας και για 

συναφή θέματα (Αρ. 160(Ι)/2003). 

 

• Ο Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος 2002 έως 2012 {Ν. 132(Ι)/2002, Ν. 

125(Ι)/2012}. 

- Σε περίπτωση που οι συνολικές ετήσιες ποσότητες συσκευασιών που τοποθετεί η 

επιχείρηση στην Κυπριακή αγορά, ξεπερνούν τους 2 τόνους, τότε αυτή θα πρέπει 

να αναλαμβάνει το κόστος διαχείρισής τους συμμετέχοντας σε συλλογικό 

σύστημα. 

 

• Οι Περί Αποβλήτων Νόμοι του 2011 έως (αρ. 2) 2014 – {185(Ι)/2011, 32(Ι)/2014}. 

- Διαχείριση Αποβλήτων Ελαστικών Κ.Δ.Π. 61/2011. 

- Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές Κ.Δ.Π. 125/2009. 

o Ο παραγωγός (π.χ. εισαγωγέας) ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών  

οφείλει να αναλαμβάνει το κόστος διαχείρισής τους όταν αυτά καταστούν 
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απόβλητα, οργανώνοντας ατομικό σύστημα ή συμμετέχοντας σε 

συλλογικό σύστημα. 

- Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Κ.Δ.Π. 668/2004, Κ.Δ.Π. 

378/2009.  

o Ο παραγωγός (π.χ. εισαγωγέας) ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

οφείλει να αναλαμβάνει το κόστος διαχείρισής του όταν αυτός καταστεί 

απόβλητο, οργανώνοντας ατομικό σύστημα ή συμμετέχοντας σε 

συλλογικό σύστημα. 

- Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Κ,Δ.Π. 562/2003, Κ,Δ.Π. 618/2007, 

Κ,Δ.Π. 147/2014. 

 

• Ο Περί διαχείρισης των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας νόμος (Ν.82(Ι)/2009). 

- Έγκριση σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων. 

- Άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων. 

- Πιστοποιητικό κατάλληλης χωροθέτησης για κατασκευή νέων και μετατροπή 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων. 

 

• Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμος του 2013, Ν. 184(Ι)/2013, Έκδοση Άδειας 

Βιομηχανικών Εκπομπών. 

 

• Οι περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου Νόμοι 2004 έως2007. 

 

• Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκπομπή Θορύβου στο Περιβάλλον από Εξοπλισμό προς 

Χρήση σε Εξωτερικούς Χώρους) Κανονισμοί του 2003 (Κ.Δ.Π. 535/2003). 

 

Στο επίπεδο των έργων ο Ενδιάμεσος Φορέας  πρέπει να εξετάζει ότι διασφαλίζεται η 

συμβατότητα με τις σχετικές Εθνικές και Κοινοτικές Νομοθεσίες. Η διαδικασία εξασφάλισης της 

πιστοποίησης περιγράφεται πιο κάτω. 

 

Για τη συμβατότητα των συγχρηματοδοτούμενων έργων με την Κοινοτική και Εθνική Πολιτική για 

την προστασία του περιβάλλοντος λαμβάνεται από τον Δικαιούχο του προς ένταξη έργου  η 

γνώμη, όπου αυτό ενδείκνυται και καθορίζεται στη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, του 

Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, που 

είναι το αρμόδιο προς τούτο Τμήμα σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. O Δικαιούχος προτού 

υποβάλει πρόταση για ένταξη σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υποβάλλει, (όπου ενδείκνυται και 

καθορίζεται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων), στο πιο πάνω αρμόδιο Τμήμα την 

πρότασή του για άποψη/έλεγχο. Το Τμήμα Περιβάλλοντος αφού εξετάσει την πρόταση 
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ενημερώνει τον Δικαιούχο: (α) αν το έργο είναι συμβατό με την περιβαλλοντική νομοθεσία, (β) ως 

προς τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί, προκειμένου η πρόταση του να είναι 

συμβατή (στην περίπτωση που η απάντηση στο (α) είναι όχι) ή (γ) πιστοποιεί ότι η υλοποίησή του 

δεν καλύπτεται από αυτή.  Σημειώνεται ότι για θέματα που αφορούν στους Νόμους  «187 (Ι)/2002, 

περί Ελέγχου της Ρύπανσης Ατμόσφαιρας» και «152(I)/2003, για την Προστασία και Διαχείριση 

Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων», όπου απαιτείται , κατά την κρίση του Τμήματος Περιβάλλοντος, 

μπορεί να ζητηθούν οι  απόψεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (Υπουργείο Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, που έχουν την 

σχετική αρμοδιότητα, αντίστοιχα, πριν την έκδοση του πιστοποιητικού.  

 

Σε περιπτώσεις Σχεδίων Χορηγιών ο αρμόδιος Ενδιάμεσος Φορέας, όπου ενδείκνυται, θα 

υποβάλλει για έλεγχο στο Τμήμα Περιβάλλοντος το Σχέδιο και θα εξασφαλίζει πιστοποίηση 

συμβατότητας με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική για το Περιβάλλον στο επίπεδο του Σχεδίου και 

κατ΄ επέκταση για το σύνολο των έργων που προωθούνται κάτω από αυτό. Οι υποχρεώσεις του 

Δικαιούχου σχετικά με το περιβάλλον συμπεριλαμβάνονται στην σχετική σύμβαση που 

υπογράφεται μεταξύ Δικαιούχου και Ενδιάμεσου Φορέα. Διευκρινίζεται ότι, δεν απαιτείται έκδοση 

ξεχωριστού πιστοποιητικού συμβατότητας για κάθε έργο που εντάσσεται σε Σχέδιο Χορηγιών. 

Στην περίπτωση που με βάση την Περιβαλλοντική Νομοθεσία απορρέουν υποχρεώσεις για το 

Δικαιούχο αφού εγκριθεί η ένταξη του έργου, στην Απόφαση Ένταξης Έργου που θα υπογράψει 

ο Ενδιάμεσος Φορέας με τον Δικαιούχο  αναφέρονται ρητά οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου.  

 

Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος παραλείψει να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις οι 

οποίες προκύπτουν από την Περιβαλλοντική Νομοθεσία, περιλαμβανομένης και της 

εξασφάλισης οποιωνδήποτε αδειών ή εγκρίσεων ή της τήρησης οποιουδήποτε όρου τεθεί σε 

οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση, θα ανακαλείται η Απόφαση Ένταξης του έργου και οι δαπάνες που 

έχουν καταβληθεί μέχρι εκείνη την στιγμή θα βαρύνουν αποκλειστικά το Δικαιούχο. 

 

Έλεγχος γίνεται από τον Ενδιάμεσο Φορέα και κατά την υλοποίηση των έργων, ώστε να 

αποφευχθεί η παραβίαση Κανονισμού / Νόμου για το περιβάλλον στο στάδιο της υλοποίησης 

μετά την έγκριση. Ο έλεγχος αφορά την τήρηση των προνοιών και όρων του πιστοποιητικού 

συμμόρφωσης.   

 

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής επιτόπιων επαληθεύσεων δαπανών  από τους Ενδιάμεσους Φορείς, 

ή δειγματοληπτικών επαληθεύσεων/επιθεωρήσεων/ελέγχων από άλλα Ελεγκτικά Όργανα, 

ιδιαίτερα για μεγάλα έργα, όπου κριθεί αναγκαίο, εξετάζεται επιτόπια η συμβατότητα με την Εθνική 

και Κοινοτική πολιτική για το περιβάλλον από Εκπρόσωπο του Τμήματος Περιβάλλοντος. 
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ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 

Σύμφωνα με το Άρθρο 107, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (εφεξής «ΣΛΕΕ») οι κρατικές ενισχύσεις καλύπτουν όλα τα μέτρα τα οποία μέσω κρατικών 

πόρων παρέχουν οικονομικό πλεονέκτημα σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή κλάδους παραγωγής, 

το οποίο είναι ικανό να νοθεύσει τον ανταγωνισμό σε βαθμό επηρεασμού των ενδοκοινοτικών 

συναλλαγών. Η έννοια της επιχείρησης περιλαμβάνει οποιανδήποτε οντότητα η οποία, 

ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τη διέπει και τον τρόπο χρηματοδότησής της, 

εμπλέκεται σε οικονομικές δραστηριότητες. Οικονομική δραστηριότητα ορίζεται ως η προσφορά 

αγαθών και υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά. Έργα τα οποία χρηματοδοτούνται τόσο από 

κοινοτικούς όσο και από κρατικούς πόρους ενδέχεται να περιέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. 

 

Σημειώνεται εν πρώτοις ότι η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων απαγορεύεται εκτός συγκεκριμένων 

περιπτώσεων που περιγράφονται σαφώς στη ΣΛΕΕ και στους κοινοτικούς κανόνες.  Συνεπώς η 

αξιολόγηση ενός μέτρου ενίσχυσης με βάση τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων μπορεί 

πολύ πιθανόν να καταλήξει είτε στην απόρριψη ενός μέτρου είτε στην  τροποποίησή του είτε 

ακόμα και στην υποχρεωτική κοινοποίηση του μέτρου στην αρμόδια κατά περίπτωση Γενική 

Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς έγκριση ή ακόμα και διερεύνηση.  

 

Η πολυπλοκότητα των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων και η συνεχής αναδιαμόρφωσή τους 

μέσω της θέσπισης νέας νομολογίας καθιστά τόσο τον εντοπισμό στοιχείων κρατικής ενίσχυσης 

στα συγχρηματοδοτούμενα Έργα όσο και την αξιολόγηση της συμβατότητάς τους ιδιαίτερα 

δύσκολη, χρονοβόρα και απρόβλεπτη διαδικασία, η οποία πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη 

κατά τον προγραμματισμό, ειδικά αν το Έργο πρέπει τελικά να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για έγκριση.  

 

Σε περίπτωση που στα πλαίσια υλοποίησης Έργου θα χορηγούνται κρατικές ενισχύσεις τότε ο 

υπεύθυνος κρατικός φορέας για τη χορήγηση των κρατικών ενισχύσεων στις επιχειρήσεις είτε 

αυτός είναι ο Ενδιάμεσος Φορέας ή/και ο Δικαιούχος, ανάλογα με την περίπτωση, (εφεξής η 

«Αρμόδια Αρχή»), θα πρέπει να διασφαλίσει, ΠΡΙΝ από τη λήψη δεσμευτικής απόφασης για τη 

χορήγηση ενίσχυσης σε επιχείρηση, ότι αυτή είναι συμβατή με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία 

για τις κρατικές ενισχύσεις η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

 

- τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαρτίου 1999 
για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της 
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συνθήκης ΕΚ όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
734/2013 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2013 

 

- τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21 ης Απριλίου 2004, 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της 
συνθήκης ΕΚ2 

 

- τους Περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμους του 2001 μέχρι 108 (Ι)/2009 
(εφεξής ο «Νόμος») 

 

Σύμφωνα με το Νόμο, κάθε Αρμόδια Αρχή, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης 

κρατικής ενίσχυσης, έχει υποχρέωση να κοινοποιεί προσχέδιο της εν λόγω ενίσχυσης στον 

Έφορο για έγκριση ή γνωμοδότηση ανάλογα με την περίπτωση.  Η κοινοποίηση πρέπει να είναι 

πλήρης και επακριβής και να περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες. Κανένα μέτρο κρατικής 

ενίσχυσης δεν τίθεται σε ισχύ χωρίς να έχει εκδοθεί έγκριση ή γνωμοδότηση από τον Έφορο. 

Συγκεκριμένα εάν οι κρατικές ενισχύσεις που θα χορηγηθούν στα πλαίσια του Έργου έχουν ως 

νομική τους βάση Κανονισμούς ή Αποφάσεις που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα με τους 

οποίους απαλλάσσονται από την υποχρέωση της κοινοποίησης στην Επιτροπή που 

προβλέπεται στο Άρθρο 108, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ, τότε ο Έφορος εντός 2 μηνών θα 

αξιολογήσει και θα τις εγκρίνει, με ή χωρίς όρους, ή θα τις απορρίψει, και θα εκδώσει δεσμευτική 

απόφαση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις 

ο Έφορος σε συνεργασία με τον κρατικό φορέα ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση της 

κρατικής ενίσχυσης, δηλαδή την Αρμόδια Αρχή, υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνοπτικά 

πληροφοριακά στοιχεία.  

 

Εάν στα πλαίσια ενός Έργου θα χορηγηθούν κρατικές ενισχύσεις τις οποίες ο Έφορος δεν έχει 

αρμοδιότητα να εγκρίνει και οι οποίες πρέπει να κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 

έκδοση απόφασης, τότε η Αρμόδια Αρχή θα πρέπει αρχικά να κοινοποιήσει τις λεπτομέρειες του 

Έργου στον Έφορο για έκδοση γνωμοδότησης προτού το Έργο υποβληθεί για έγκριση στο 

Υπουργικό Συμβούλιο ή σε οποιανδήποτε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή. Το Υπουργικό Συμβούλιο 

ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή δεν εγκρίνει οποιοδήποτε μέτρο κρατικής ενίσχυσης 

χωρίς να έχει εκδοθεί η γνωμοδότηση του Εφόρου. Δέον να σημειωθεί ότι παρά την έκδοση 

γνωμοδότησης από τον Έφορο και τυχόν έγκριση του μέτρου ενίσχυσης από το Υπουργικό 

Συμβούλιο ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή, μέτρο κρατικής ενίσχυσης που δε χορηγείται βάσει 

Απαλλακτικών Κανονισμών δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ στη Δημοκρατία, εκτός εάν έχει 

προηγουμένως κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 
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108, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ και εγκριθεί από αυτήν. Παραδείγματα τέτοιων ενισχύσεων είναι 

επενδυτικές ενισχύσεις προς μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχύσεις καινοτομίας προς μεγάλες 

επιχειρήσεις, ενισχύσεις που υπερβαίνουν τα όρια κοινοποίησης μεμονωμένων ενισχύσεων 

(όπως ανά επιχείρηση, έργο ή υποδομή) και ορισμένες περιπτώσεις ενισχύσεων για 

χρηματοδότηση παροχής υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (αντιστάθμιση στο 

δικαιούχο άνω των 15 εκ. ευρώ ετησίως). 

 

Σημειώνεται ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια της πολιτικής της για εκσυγχρονισμό των 

κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, εξέδωσε, το 2014, ένα πολύ σημαντικό αριθμό νομοθετικών 

κειμένων, τα οποία, τροποποιούν και αντικαθιστούν τα αντίστοιχα υφιστάμενα τους η ισχύς των 

οποίων συνέπεσε να λήγει εντός του 2014 ή κατά το τέλος του 2013. Η ισχύς του νέου 

Κανονιστικού Πλαισίου λήγει το 2020. Βασικό γνώρισμα της πολιτικής εκσυγχρονισμού είναι η 

εστίαση της Επιτροπής στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις στις 

υποθέσεις με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά και ως εκ τούτου η διεύρυνση του 

πεδίου αρμοδιότητας των κρατών μελών.  

 

Έτσι, το νέο αυτό Κανονιστικό Πλαίσιο αυξάνει τα όρια κοινοποίησης μεμονωμένων ενισχύσεων, 

κυρίως δε, διευρύνει τις κατηγορίες ενισχύσεων οι οποίες εφεξής αξιολογούνται και εγκρίνονται σε 

εθνικό επίπεδο. Αναφέρεται εμφαντικά, ως παράδειγμα, ο Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014 της 

Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως 

συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ3. Η βασική 

διαφορά του εν σχέσει με τον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά Κατηγορία (Κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 800/2008 της Επιτροπής4, τον οποίο αντικατέστησε, έγκειται στην διεύρυνση των 

κατηγοριών ενισχύσεων οι οποίες εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο, με την προσθήκη νέων 

κατηγοριών ενισχύσεων όπως, για τις υποδομές ευρυζωνικών δικτύων, τις ενισχύσεις για τον 

πολιτισμό και τις ενισχύσεις για τις αθλητικές υποδομές. Διεύρυνε επίσης το πεδίο χορήγησης 

ενισχύσεων στον τομέα του περιβάλλοντος που κατά βάση αφορά στην ενέργεια. Οι ενισχύσεις 

αυτές, με βάση το προηγούμενο κοινοτικό πλαίσιο εγκρίνονταν μόνο κατόπιν κοινοποίησης τους 

στην Επιτροπή. Λόγω των σημαντικών καινοτομιών που επέφερε το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο 

συνιστάται η συνεργασία των Αρμοδίων Αρχών με τον Έφορο ευθύς ως ανακύπτει θέμα 

εφαρμογής των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.  

 

                                                
3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187 της 26.6.2014, σ. 1. 
4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 87 και 88 της 
Συνθήκης ΕΚ (Γενικός Κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
΄Ενωσης L 214 της 09.08.2008,  σ. 3.) 
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Σε περίπτωση που στα πλαίσια του Έργου/Σχεδίου θα χορηγηθούν ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που ορίζουν οι περί Ελέγχου των Κρατικών 

Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2009 και 2012  (Κ.Δ.Π. 364/2009 και 

501/2012). Παρόλο που η υποβολή ενός Έργου/Σχεδίου που θα χορηγεί ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας στον Έφορο δεν είναι υποχρεωτική καθότι οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

περιορίζονται εντός ορισμένων ανώτατων ορίων και δεν αποτελούν κρατικές ενισχύσεις, παρά 

ταύτα η ενημέρωσή του για τη διαδικασία που θα ακολουθείται διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή 

των κανόνων. Σημειώνεται ότι από τις 30.10.2009 υιοθετήθηκε το σύστημα της εξασφάλισης, από 

τις Αρμόδιες Αρχές, δηλώσεων από τους δικαιούχους πριν από τη χορήγηση ενίσχυσης 

ήσσονος σημασίας αντί των κεντρικών μητρώων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που 

ετηρούντο με βάση τους προηγούμενους Κανονισμούς. Εφεξής, η εξουσία του Εφόρου 

περιορίζεται μόνο στον έλεγχο της τήρησης των εθνικών σωρευτικών ορίων στους τομείς της 

παραγωγής γεωργικών προϊόντων και αλιείας. Σημειώνεται ότι το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο για τις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας το οποίο τέθηκε σε ισχύ από την 1.1.2014, κατά βάση, 

επαναλαμβάνει το προγενέστερο του το οποίο αντικαθιστά, με μόνη διαφορά τη δυνατότητα 

πλέον χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας σε επιχειρήσεις που οι κανόνες των κρατικών 

ενισχύσεων χαρακτηρίζουν ως προβληματικές.  

 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 

Τα έργα πρέπει να συνάδουν με τη σχετική Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία για την ισότητα 

Ανδρών και Γυναικών η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα: 

 

• Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος 

των Γυναικών Νόμος του 1985 (Ν.78/1985) 

 

• Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη Κάθε 

Μορφής Διάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας (Κυρωτικός) Νόμος του 2002  (Ν.1(ΙΙΙ)/2002) 

 

• Το Πρωτόκολλο 12 του Νόμου στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την Προστασία των 

Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών (επικύρωση), 2002 (L. 

13(III)/2002) 
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• Τον Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο του 2002 (Ν.205(Ι) 2002), όπως τροποποιήθηκε με 

τους πιο κάτω (τροποποιητικούς) Νόμους: 

Νόμος του 2004                        (Ν.191(Ι)/2004) 

Νόμος του 2006                        (Ν.40(Ι)/2006) 

Νόμος του 2007                        (Ν.176(Ι)/2007) 

      Νόμος του 2009                        (Ν.39(Ι)/2009)  

 

• Τον περί Καταβολής Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή 

για Εργασία στην οποία αποδίδεται Ίση Αξία Νόμο του 2002(Ν.177(Ι)/2002) ), όπως 

τροποποιήθηκε με τους πιο κάτω (τροποποιητικούς) Νόμους: 

Νόμος του 2004                         (Ν.193(Ι)/2004) 

      Νόμος του 2009                         (Ν.38(Ι)/2009) 

 

• Τον περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής 

Ασφάλισης Νόμο του 2002(Ν.133(Ι)/2002)), όπως τροποποιήθηκε με τον 

τροποποιητικό Νόμο του 2009 (Ν.40(Ι)/2009) 

 

• Τον περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο του 1997(Ν.100(Ι)/1997), όπως 

τροποποιήθηκε με τους πιο κάτω (τροποποιητικούς) Νόμους: 

Νόμος του 2000                            (Ν.45(Ι)/2000) 

Νόμος του 2002                            (Ν.64(Ι)/2002) 

Νόμος του 2007                            (Ν.109(Ι)/2007) 

Νόμος του 2008                            (Ν.8(Ι)/2008) 

(Αρ. 2) Νόμος του 2008               (Ν.43(Ι)/2008) 

Νόμος του 2011     (Ν.70(Ι)/2011) 

 

• Τους περί Προστασίας της Μητρότητας (Ασφάλεια και Υγεία) στην Εργασία 

Κανονισμούς του 2002 (ΚΔΠ 255/2002) 

 

• Τον περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμο (Ν.69(Ι)2002) , 

όπως τροποποιήθηκε με τους πιο κάτω (τροποποιητικούς) Νόμους: 

Νόμος του 2007                        (Ν.111(Ι)/2007) 

         Νόμος του 2010                        (Ν.11(Ι)/2010) 

  Νόμος του 2012             (Ν.47(Ι)/2012) 
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• Τον περί  Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών (Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες 

και στην Παροχή Αυτών) Νόμο (Ν.18(Ι)/2008) όπως τροποποιήθηκε με τον 

τροποποιητικό Νόμο του 2013 (Ν.89(Ι)/2013) 

 

• Τους περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Πρόσβαση σε Αγαθά και 

Υπηρεσίες (Παροχής Ανεξάρτητης Συνδρομής) Κανονισμούς του 2010 (Κ.Δ.Π. 

483/2010) 

 

Τα έργα πρέπει να συνάδουν με τις Κοινοτικές και Εθνικές Πολιτικές για την Ισότητα Ανδρών και 

Γυναικών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

 

α) Οικονομική Ανεξαρτησία των γυναικών συμπεριλαμβανομένης της ισότητας ευκαιριών 

αναφορικά με την πρόσβαση, ανέλιξη και εκπαίδευση στην εργασία, της εξάλειψης των 

εκπαιδευτικών στερεοτύπων, της ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της συμφιλίωσης 

της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. 

 

β) Ίση Αμοιβή για Ίση Εργασία και Εργασία Ίσης Αξίας 

 

γ) Ισότητα στις θέσεις λήψης αποφάσεων στην πολιτική, οικονομική ζωή στο δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα  

 

δ) Εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και την προστασία των θυμάτων 

περιλαμβανομένου της οικογενειακής βίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας 

και της εμπορίας προσώπων.  

 

Για τη συμβατότητα των συγχρηματοδοτούμενων έργων με τη σχετική Κοινοτική και Εθνική 

Νομοθεσία και τις Κοινοτικές Πολιτικές λαμβάνεται από τους Δικαιούχους των προς ένταξη 

έργων, όπου απαιτείται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων,  η πιστοποίηση συμβατότητας 

από το  Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,  στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο 

συντονισμός της προώθησης της ισότητας ανδρών και γυναικών. Ο Δικαιούχος  υποβάλλει την 

πρόταση έργου, όπου απαιτείται, στην πιο πάνω αρμόδια υπηρεσία, η οποία αφού την εξετάσει,  

πιστοποιεί τη συμμόρφωση με τους σχετικούς Κανονισμούς και την Κοινοτική και Εθνική 

Νομοθεσία και Πολιτική και θα δίνει γνωμάτευση κατά πόσο το έργο (α) αποβαίνει θετικό, 

κρινόμενο με βάση τους όρους ισότητας ανδρών /γυναικών, (β) έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 

ισότητα ανδρών / γυναικών ή (γ) είναι ουδέτερο ως προς την ισότητα ανδρών / γυναικών. Το 
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Υπουργείο ενημερώνει σχετικά το Δικαιούχο, με κοινοποίηση της γνωμάτευσης στον Ενδιάμεσο 

Φορέα.  

 

Στις περιπτώσεις Σχεδίων Χορηγιών  λαμβάνεται, όπου απαιτείται, από τους αρμόδιους 

Ενδιάμεσους Φορείς η γνώμη του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 

περιεχόμενο του Σχεδίου και κατ’ επέκταση για το σύνολο των έργων που  προωθούνται κάτω 

από αυτό. Οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου σχετικά με την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών  

συμπεριλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση που  υπογράφεται μεταξύ Δικαιούχου και Ενδιάμεσου 

Φορέα. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται έκδοση ξεχωριστού πιστοποιητικού συμβατότητας για 

κάθε έργο που εντάσσεται σε Σχέδιο Χορηγιών. 

 

Ο Ενδιάμεσος Φορέας στα πλαίσια της αξιολόγησης του έργου, εξετάζει  πριν την ένταξη του 

έργου, κατά πόσον έχουν εξασφαλιστεί  τα  απαιτούμενα πιστοποιητικά για την συμβατότητα με 

την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και πολιτικές ισότητας ανδρών και γυναικών. Σε περίπτωση 

που αυτό δεν είναι δυνατό πριν την ένταξη του έργου, ο Δικαιούχος θα αναλαμβάνει δέσμευση 

για τήρηση των κανόνων και οφείλει να αποστείλει τα πιστοποιητικά συμβατότητας στον 

Ενδιάμεσο Φορέα, μόλις τα παραλάβει και οπωσδήποτε πριν την υποβολή της πρώτης δήλωσης 

δαπανών και για το σκοπό αυτό θα περιλαμβάνεται σχετική πρόνοια και στην Απόφαση Ένταξης. 

 

Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος παραλείψει να εκπληρώσει  οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις οι 

οποίες προκύπτουν από τη σχετική Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και Πολιτικές, 

περιλαμβανομένης και της εξασφάλισης οποιωνδήποτε αδειών ή εγκρίσεων ή της τήρησης 

οποιουδήποτε όρου τεθεί σε οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση, θα ανακαλείται  η απόφαση ένταξης 

του έργου και οι δαπάνες που έχουν καταβληθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή θα βαρύνουν αποκλειστικά 

το Δικαιούχο. 

 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 
 

Η Διαχειριστική Αρχή, οι Ενδιάμεσοι Φορείς, οι Δικαιούχοι και οι άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς  πρέπει 

να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποτρέπεται κάθε διάκριση εξαιτίας του 

φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης 

αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού, κατά τα διάφορα στάδια 

υλοποίησης των δράσεων των Προγραμμάτων και ειδικότερα της πρόσβασης σε αυτές. 
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Ειδικότερα τα μέτρα που προβλέπονται για την αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια 

υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνουν: 

 

• Έκδοση των κατάλληλων κατευθύνσεων και οδηγιών από τη Διαχειριστική Αρχή προς 

τους Ενδιάμεσους Φορείς και Δικαιούχους για τα θέματα ισότητας και αποφυγής 

διακρίσεων μεταξύ κοινωνικών ομάδων στα πλαίσια των διαδικασιών ένταξης των έργων 

του Προγράμματος. Οι Ενδιάμεσοι Φορείς  εξετάζουν με κατάλληλο και αναλυτικό τρόπο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ένταξης τα θέματα αυτά. 

• Τη χρήση, όπου είναι δυνατό, εξειδικευμένων κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με 

αναπηρίες κατά τη διαδικασία επιλογής έργων για συγχρηματοδότηση. 

• Την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 

Προγράμματος και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών (π.χ του Εθνικού 

Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας) που είναι αρμόδιες για θέματα ισότητας 

καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων. 

• Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος και των 

ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το 

δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στη κοινοτική συγχρηματοδότηση. 

• Τη συστηματική παρακολούθηση των Δικαιούχων από τους Ενδιάμεσους Φορείς για την 

ορθή τήρηση των υποχρεώσεων τους στα θέματα αυτά. 

• Τη χρήση, όπου είναι δυνατόν, ειδικών δεικτών παρακολούθησης. 

• Τη σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της Ετήσιας Έκθεσης, όσον αφορά τα μέτρα που έχουν 

ληφθεί σε σχέση με την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, την αποτελεσματικότητα τους και τυχόν διορθωτικά μέτρα που 

απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της μη διάκρισης. 

 

Για το σκοπό αυτό, οι Ενδιάμεσοι Φορείς διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των παρεμβάσεων με 

τους Κοινοτικούς Κανόνες με τη στήριξη του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, το οποίο και  γνωμοδοτεί, όπου ενδείκνυται, σχετικά με την συμμόρφωση με τους 

σχετικούς Κανονισμούς.  Σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου, η 

δυνατότητα πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρίες αποτελεί ένα από τα κριτήρια που πρέπει να 

τηρούνται κατά τον καθορισμό έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία και που πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης. Συνεπώς, η προσβασιμότητα για 

τα άτομα με αναπηρίες εξετάζεται στα πλαίσια της αξιολόγησης των έργων από τον Ενδιάμεσο 

Φορέα.  
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Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα  πρέπει να συνάδουν με το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας, 

κύριοι άξονες της οποίας είναι οι πιο κάτω Νόμοι και Κανονισμοί που προκύπτουν από αυτούς:  

 

• Οι περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμοι του 2000 εως (Αρ. 2) του 2007 

 

• Οι περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμοι του 2004 και 2007 

 

• Ν.42   (Ι) 2004 Ο περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων 

Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμος του 2004 

 

• Ν.59   (Ι) 2004 Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Προσώπων Άσχετα από Φυλετική ή Εθνοτική 

Καταγωγή Νόμος του 2004 

 

Πιο συγκεκριμένα, για τη συμβατότητα με τη σχετική πιο πάνω Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία  

λαμβάνεται από τους Δικαιούχους των προς ένταξη έργων, όπου απαιτείται στη Πρόσκληση 

Υποβολής Προτάσεων, η γνώμη του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, το οποίο έχει τη σχετική αρμοδιότητα. Στις περιπτώσεις Σχεδίων Χορηγιών  

λαμβάνεται, όπου ενδείκνυται, από τους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς,  γνώμη για το Σχέδιο και 

κατ’ επέκταση για το σύνολο των έργων που  προωθούνται κάτω από αυτό. Οι υποχρεώσεις του 

Δικαιούχου σχετικά με τη Μη Διάκριση  συμπεριλαμβάνονται στην σχετική σύμβαση που  

υπογράφονται μεταξύ Δικαιούχου και Ενδιάμεσου Φορέα. Διευκρινίζεται ότι, δεν απαιτείται έκδοση 

ξεχωριστού πιστοποιητικού συμβατότητας για κάθε έργο που εντάσσεται σε Σχέδιο Χορηγιών. 

 

Ο Δικαιούχος υποβάλλει την πρόταση έργου, όπου απαιτείται στην πρόσκληση Υποβολής 

Προτάσεων, στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο αφού 

την εξετάσει, θα πιστοποιεί τη συμμόρφωση με τους σχετικούς Κανονισμούς και την Κοινοτική και 

Εθνική Νομοθεσία. Επίσης, όπου απαιτείται, κατά την κρίση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί να ζητηθεί η γνωμοδότηση από άλλα αρμόδια Υπουργεία 

πριν την έκδοση των πιστοποιητικών. 

 

Κατά την διάρκεια της διεξαγωγής  επιτόπιων ελέγχων από τους Ενδιάμεσους Φορείς ή/και άλλα 

ελεγκτικά όργανα, όπου κριθεί αναγκαίο,  εξετάζεται επιτόπια η συμβατότητα με την Εθνική και 

Κοινοτική πολιτική για τη μη διάκριση από Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και από Εκπρόσωπο άλλης αρμόδιας Κυβερνητικής Υπηρεσίας, όπου 

απαιτείται. 
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Στην περίπτωση που με βάση τη σχετική Νομοθεσία που αφορά τη μη διάκριση απορρέουν 

υποχρεώσεις για το Δικαιούχο, αφού αποφασισθεί η ένταξη του έργου από τον Ενδιάμεσο 

Φορέα, στην Απόφαση Ένταξης που  εκδίδεται  αναφέρονται ρητά οι υποχρεώσεις του 

Δικαιούχου. Ο Δικαιούχος  αναλαμβάνει δέσμευση για τήρηση των κανόνων και οφείλει να 

αποστείλει τα πιστοποιητικά συμβατότητας στον Ενδιάμεσο Φορέα, μόλις τα παραλάβει και 

οπωσδήποτε πριν την υποβολή της πρώτης δήλωσης δαπανών και για το σκοπό αυτό θα 

περιλαμβάνεται σχετική πρόνοια και στην Απόφαση Ένταξης. 

 

Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος παραλείψει να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις οι 

οποίες προκύπτουν από την σχετική Νομοθεσία, θα ανακαλείται  η Απόφαση Ένταξης του έργου 

και οι δαπάνες που έχουν καταβληθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή θα βαρύνουν αποκλειστικά το 

Δικαιούχο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΠΙΣΤ.3).  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΕΚ ΤΩΝ 
ΥΣΤΕΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) (ΠΙΣΤ.4).  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ €125.000 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Η ΜΕΧΡΙ €500.000 
ΓΙΑ ΕΡΓΑ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Η ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ €500.000 ΓΙΑ ΕΡΓΑ.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ 
ΤΗ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ.  
 

 

 


