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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ    ΕΝΩΣΗ    
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ    ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ    ΤΑΜΕΙΟ 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ∆ΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  

ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 3.2.4. ( Α & Β ΚΥΚΛΟΥ )  

«Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων)» 

του Ε.Π. «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» 

 

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 

έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 6 του Ν. 1835/1989 (ΦΕΚ 76 Α'/14-3-1989)  «Σύσταση Υπουργείου 
Τουρισµού και ρύθµιση θεµάτων δηµόσιας διοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε το  άρθρο 81 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α’/11-4-1991) 
«Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης και λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, αναβάθµιση 
του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις», 

2. το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α’/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

3. το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α'/30-5-1997) «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» και 
ιδίως το άρθρο 18 παρ.18 αυτού, 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 
 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και 
λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων» 
 
Μονάδα Γ’ (Υλοποίησης Συγχρηµατοδοτούµενων 
Πράξεων) 
 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Κοραή 4 
Ταχ. Κώδικας: 105 64 Αθήνα 
Πληροφορίες: Κ. Νταϊλιάνη, Β. Παρασκευοπούλου,  
Γ. Στεφάνου 
Tηλ.: 213 150 1454, -470, -464  
Fax: 213 150 1491 
Ε-mail: ndailaini@mou.gr, bparaskevopoulou@mou.gr, 
istefanou@mou.gr 
 

Αθήνα, 22/7/2011 
Αρ. Πρωτ: 1225 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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4. το Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 131 Α’/28-6-2006), 

5. το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για 
την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α’/3-12-2007), όπως ισχύει, 

6. το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112 Α’ /13-7-2010), 

7. το Π.∆. 1123/1980 (ΦΕΚ 283 Α’/15-12-1980) «Περί ορισµού του περιεχοµένου και του 
χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρµογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» όπως 
ισχύει, 

8. το Π.∆. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει κάθε φορά, 

9. το Π.∆. 4/2002 (ΦΕΚ 3 Α’/14-01-2002) «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας-
Στήριξης και ∆ιαχείριση των Αντίστοιχων πόρων» και την εγκύκλιο µε αριθµό 60630 
/ΕΥΣ 5671/16-9-2003 του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε θέµα 
«Εξειδίκευση της εφαρµογής του Π.∆. 4/2002 Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας-
στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων», 

10. το Π.∆. 5/2008 (ΦΕΚ 17 Α’/8-2-2008) «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας 
των Φύλων», 

11. το Π.∆. 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α’/27-6-2011) «∆ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών,  
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, συγχώνευση των 
Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, 
Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας 
και στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµα 
τείας Νέας Γενιάς», 

 
12. το Π.∆. 66/2011 (ΦΕΚ 148 Α’/27-6-2011) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών», 

13. τον Κανονισµό (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, 

14. τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί 
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

15. τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006 για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, 

16. τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την 
κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999, όπως ισχύει, 

17. τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 για την 
εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, 

18. τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 994/1998 του Συµβουλίου της 7ης Μαΐου 1998, για την 
εφαρµογή των άρθρων 92 & 93 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας σε ορισµένες κατηγορίες οριζόντιες κρατικών ενισχύσεων, 
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19. τον Κανονισµό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) αριθ. 2185/1996 του Συµβουλίου της 11ης Νοεµβρίου 
1996 σχετικά µε τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή για 
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από 
απάτες και λοιπές παρατυπίες, 

20. τον Κανονισµό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) αριθ. 2988/1995 του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 
1995, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, 

21. τον Κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου «Για τη  θέσπιση του 
δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», 

22. την µε αριθµό Οικ. 67775/2493/02-10-2008 (ΦΕΚ 2111 Β’/13-10-2008) Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας «Σύστηµα ∆ιαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ) του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», όπως ισχύει κάθε φορά, 

23. την µε αριθµό 14053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540 Β’/27-3-2008) απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το Εγχειρίδιο και τον Οδηγό ∆ιαδικασιών 
∆ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονοµίας 
και Οικονοµικών, όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά, 

24. την µε αριθµό 131/18-4-2008 Υπουργική Απόφαση περί «Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας 
Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και 
λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών προγραµµάτων» στη Γενική 
Γραµµατεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 887 Β’/14-5-2008), όπως 
διορθώθηκε (ΦΕΚ 1179 Β’/26-6-2008) και όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 653 Β’/14-5-
2010), 

25. το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και ειδικότερα τα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα, τα οποία υποβλήθηκαν στην ΕΕ και περιέχουν δράσεις 
συγχρηµατοδότησης από το ΕΚΤ, 

26. την µε αριθµό Ε (2007) 5528/9-11-2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την 
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», 

27. την µε αριθµό C 2006/179/02 ερµηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε το 
κοινοτικό δίκαιο που εφαρµόζεται στην ανάθεση συµβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται 
ή καλύπτονται εν µέρει από τις οδηγίες για τις «δηµόσιες συµβάσεις», 

28. την µε αριθµό 1049/7-06-2010 ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο ΕΠ 
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» της ΕΥ∆ ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-
2013», 

29. την µε αριθµό 1656/3-11-2010 απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για τη ∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση για την ένταξη της Πράξης µε τίτλο «Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων 
οργανώσεων)» του Άξονα Προτεραιότητας 8 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» µε κωδικό ΟΠΣ 302424,  

30. την µε αριθµό 1.2203/οικ.3.451 (ΦΕΚ 313 Β’/25-2-2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου της Κατηγορίας 
πράξης «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (γυναικείων οργανώσεων)» 
του Ε.Π. ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013 (σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του 
άρθρου 5 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006)» (Α∆Α 4Α1ΩΛ-Τ), όπως ισχύει, 

 
31.  το µε ΑΠ 168/2401/2011 έγγραφο της ΕΥΕ/ΓΓΙΦ προς την Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου 
(ΕΥΣΕΚΤ) µε θέµα «Επιλογή Αξιολογητών από το ΕΜΑ», και το µε 
ΑΠ1.110/3.187/02.03/2011 απαντητικό έγγραφό της, 
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32.  το µε αριθµό 907/1-4-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης «∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση 2007-2013» µε θέµα: «Προέγκριση της διαδικασίας πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση σχεδίων δράσης από Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις και Γυναικείες Οργανώσεις των Υποέργων 1-23 «23 Υποέργα- Σχέδια 
∆ράσης Α’ Κύκλου» της Πράξης µε τίτλο «Υποστήριξη των ΜΚΟ (Γυναικείων 
Οργανώσεων)» του Άξονα Προτεραιότητας 08 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» (Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ 302424) 

 
33.  το µε αριθµό 2487/19-7-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης «∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση 2007-2013» µε θέµα: «Ανάκληση της υπ.αρ.907/1-4-2011 προέγκρισης 
της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση σχεδίων 
δράσης από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Γυναικείες Οργανώσεις των Υποέργων 1-
23 «23 Υποέργα- Σχέδια ∆ράσης Α’ Κύκλου» και το µε αριθµό 2561/19-7-2011 
έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» µε 
θέµα: «Προέγκριση της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
υλοποίηση σχεδίων δράσης από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Γυναικείες 
Οργανώσεις του Υποέργου 1 «23 Υποέργα-Σχέδια ∆ράσης Α΄Κύκλου» και του 
Υποέργου 2 «23 Υποέργα- Σχέδια ∆ράσης Β΄Κύκλου» της Πράξης µε τίτλο 
«Υποστήριξη των ΜΚΟ (Γυναικείων Οργανώσεων)» του Άξονα Προτεραιότητας 08 του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» (Κωδικός ΟΠΣ-
ΕΡΓΟΡΑΜΑ 302424)», αποφασίζουµε : 

  
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, 
του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της 

Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, 
 

ενεργώντας ως ∆ικαιούχος της Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων 
οργανώσεων)» (Α΄& Β΄κύκλος) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ε.Π.) «∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση 2007-2013», 

π ρ ο σ κ α λ ε ί 

τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις/Γυναικείες Οργανώσεις (στο εξής «M.K.O./Γ.Ο.»), που 
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και έχουν 
αντικείµενο δράσης σχετικό µε την προώθηση της ισότητας των φύλων ή/και την προάσπιση 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των γυναικών, να υποβάλουν Σχέδια ∆ράσης που 
περιλαµβάνουν δέσµη αλληλοσυµπληρούµενων ενεργειών, οι οποίες θα αφορούν τουλάχιστον 
σε έναν (1) από τους παρακάτω τοµείς: 

 
� Στην πρόληψη και την καταπολέµηση κάθε µορφής έµφυλης βίας κατά των γυναικών, 

και στην αρωγή θυµάτων έµφυλης βίας. 

� Στην υποστήριξη γυναικών κοινωνικά ευπαθών οµάδων, όπως µεταναστριών, 
προσφύγων, φυλακισµένων, αποφυλακισµένων, γυναικών Ροµά, γυναικών µε αναπηρία 
κ.ά. 

� Στην καταπολέµηση των στερεοτύπων των φύλων και των έµφυλων κοινωνικών ρόλων, 
όπως προβάλλονται µέσα από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 

� Σε τοµείς ένταξης της οπτικής του φύλου µε καινοτόµο χαρακτήρα, όπως για παράδειγµα 
το περιβάλλον, η κοινωνία της γνώσης, ο πολιτισµός, η έρευνα, η επιστήµη, η τέχνη κ.ά. 

Τα εν λόγω Σχέδια ∆ράσης θα υλοποιηθούν κατά τη χρονική περίοδο δύο (2) ετών. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατοµµυρίων εξακοσίων 
ογδόντα χιλιάδων (3.680.000) ευρώ. 
 
Αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η ΚΥΑ 1.2203/ΟΙΚ.3.451 (ΦΕΚ 
313/25.02.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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ΑΡΘΡΟ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  

1.1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
Στόχος των ενεργειών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Σχεδίων ∆ράσης είναι η υποστήριξη 
της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας των Μ.Κ.Ο./Γ.Ο., ώστε να συµµετέχουν στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, µέσα από την εκπόνηση και εφαρµογή σχεδίων και δράσεων για 
την προώθηση της ισότητας των φύλων ή/και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
των γυναικών. 

Επίσης, στόχος είναι η ενίσχυση της συµµετοχής των Μ.Κ.Ο./Γ.Ο., προκειµένου να µπορούν µε 
περισσότερο συστηµατικό και οργανωµένο τρόπο και µέσω ολοκληρωµένων παρεµβάσεων να 
αναπτύξουν τη δράση τους, και ειδικότερα η ενίσχυση της συµβολής τους ως εταίρων της 
πολιτείας στον τοµέα της ισότητας των φύλων, καθώς και του κοινωνικού τους ρόλου στη 
στήριξη των γυναικών και κοινωνικών οµάδων που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις 
(µετανάστριες, πρόσφυγες, θύµατα βίας κάθε µορφής, φυλακισµένες, αποφυλακισµένες, 
γυναίκες µε αναπηρία, γυναίκες Ροµά κ.λπ.). 

1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  

Κάθε Σχέδιο ∆ράσης πρέπει να περιλαµβάνει δέσµη αλληλοσυµπληρούµενων ενεργειών, οι 
οποίες θα αφορούν τουλάχιστον σε έναν (1) από τους παρακάτω τοµείς: 

� Στην πρόληψη και την καταπολέµηση κάθε µορφής έµφυλης βίας κατά των γυναικών, 
και στην αρωγή θυµάτων έµφυλης βίας. 

� Στην υποστήριξη γυναικών κοινωνικά ευπαθών οµάδων, όπως µεταναστριών, 
προσφύγων, φυλακισµένων, αποφυλακισµένων, γυναικών Ροµά, γυναικών µε αναπηρία 
κ.ά. 

� Στην καταπολέµηση των στερεοτύπων των φύλων και των έµφυλων κοινωνικών ρόλων, 
όπως προβάλλονται µέσα από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 

� Σε τοµείς ένταξης της οπτικής του φύλου µε καινοτόµο χαρακτήρα, όπως για παράδειγµα 
το περιβάλλον, η κοινωνία της γνώσης, ο πολιτισµός, η έρευνα, η επιστήµη, η τέχνη κ.ά. 

Οι ενέργειες του Σχεδίου ∆ράσης πρέπει να ενισχύουν, εµπλουτίζουν ή αναβαθµίζουν τη βασική 
δραστηριότητα που ήδη αναπτύσσει η εκάστοτε Μ.Κ.Ο./Γ.Ο., ή να την επεκτείνουν σε άλλους 
συναφείς/συµπληρωµατικούς τοµείς. 

Πιο συγκεκριµένα: 

Α. Κάθε Σχέδιο ∆ράσης πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεωτικά  

� Ενέργειες συµβουλευτικής, πληροφόρησης, στήριξης γυναικών  

και τουλάχιστον µία (1) από τις παρακάτω κατηγορίες ενεργειών: 

� Ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού (εκδόσεις, περιοδικά, φυλλάδια, 
οργάνωση/ψηφιοποίηση αρχείων κ.ά.) 

� Συνέδρια – σεµινάρια – ηµερίδες – θεµατικές συναντήσεις ανταλλαγής εµπειριών – 
εργαστήρια (workshops) µε την ενεργό εµπλοκή των αρµόδιων κατά περίπτωση τοπικών 
φορέων και οργανώσεων, µε στόχο, ενδεικτικά, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, καθώς 
και τη διάχυση της πληροφόρησης µεταξύ ΜΚΟ, γυναικείων οργανώσεων και άλλων 
φορέων. 

Β. Οι προτεινόµενες ενέργειες πρέπει να έχουν τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά: 

� Να αποτελούν αυτοτελή δράση σε σχέση µε τη γενικότερη δραστηριότητα του φορέα ή 
και επέκτασή της. 

� Να είναι πλήρως εξειδικευµένες και τεκµηριωµένες. 

� Να είναι χρονικά προσδιορισµένες. 
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� Να έχουν σαφή και αποτιµώµενα αποτελέσµατα. 

Για την υλοποίηση του κάθε Σχεδίου ∆ράσης προβλέπεται υποχρεωτικά η δηµιουργία µίας (1) 
θέσης πλήρους απασχόλησης (µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας) για όλη τη διάρκεια του Σχεδίου 
∆ράσης και για το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών που αφορούν στη συγκεκριµένη θέση 
εργασίας. 

Κατά την υλοποίηση των Σχεδίων ∆ράσης οι Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. συνεργάζονται µε τις αρµόδιες 
δηµόσιες υπηρεσίες (π.χ. Συµβουλευτικά Κέντρα Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων), 
όταν αυτό απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Ως επιχορήγηση νοείται η χρηµατοδότηση της Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. (καταβολή των σχετικών κονδυλίων) 
για την εκτέλεση του συγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης. Αποδέκτες της επιχορήγησης µπορούν να 
είναι γυναικείες οργανώσεις ή/και Μ.Κ.Ο. που αναπτύσσουν δράσεις στο πεδίο της ισότητας των 
φύλων ή/και της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των γυναικών και πληρούν 
σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

� ∆ιαθέτουν νοµική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόµιµα δηµοσιευµένο 
καταστατικό/νοµιµοποιητικά έγγραφα. Στους σκοπούς του Αποδέκτη της επιχορήγησης, 
όπως αναφέρονται στο καταστατικό, πρέπει να περιλαµβάνονται η προώθηση της 
ισότητας των φύλων ή/και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των γυναικών.  

� Λειτουργούν αποδεδειγµένα τουλάχιστον κατά τα προηγούµενα δύο (2) χρόνια πριν από 
την υποβολή της υποψηφιότητάς τους στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος και διαθέτουν εµπειρία στην προώθηση της ισότητας των φύλων ή/και σε 
δράσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των γυναικών. 

� ∆εν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

� ∆ιαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. 

� Είναι οικονοµικά ανεξάρτητες. 

� ∆εν είναι πολιτικά κόµµατα, κυβερνητικοί οργανισµοί, επιχειρήσεις οποιασδήποτε 
µορφής, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελµατικές ενώσεις, αθλητικά σωµατεία ή 
κέντρα κατάρτισης. 

� ∆ιαθέτουν πραγµατική έδρα και οργανωµένο χώρο εργασίας, που πληροί βασικές 
υλικοτεχνικές προδιαγραφές σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας. Σε περίπτωση 
απασχόλησης ατόµου µε αναπηρία, ή/και υποβολής Σχεδίου ∆ράσης που αφορά σε 
γυναίκες µε αναπηρία, πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως οι σχετικοί κανόνες 
προσβασιµότητας.  

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ∆ΡΑΣΗΣ 
 
3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ∆ΡΑΣΗΣ 
1. Κάθε Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. µπορεί να υποβάλει ένα (1) Σχέδιο ∆ράσης. 

2. Για την υλοποίηση του κάθε Σχεδίου ∆ράσης προβλέπεται η κάλυψη του κόστους µίας (1) 
θέσης πλήρους απασχόλησης (µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας) για την τεχνική και οργανωτική 
υποστήριξη και το συντονισµό του Σχεδίου ∆ράσης. Ο/Η άνεργος/-η που θα προσληφθεί θα 
εργάζεται στις εγκαταστάσεις της έδρας της Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. Όσον αφορά στη διαδικασία επιλογής 
των απασχολουµένων, οι άνεργοι/-ες που θα απασχοληθούν στις δηµιουργούµενες θέσεις 
απασχόλησης θα επιλεγούν από τις Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. βάσει προσόντων και προηγούµενης εµπειρίας, 
αφού έχουν περάσει τη διαδικασία της εξατοµικευµένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του 
Ο.Α.Ε.∆. 

Οι άνεργοι/-ες πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι/-ες στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆., 
ανεξάρτητα αν λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας ή όχι, συµπεριλαµβανοµένων ατόµων ευπαθών 
κοινωνικά οµάδων. 
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Κατά τη διαδικασία επιλογής των απασχολούµενων από τους εγγεγραµµένους στα Μητρώα 
του Ο.Α.Ε.∆. ανέργους πρέπει να εξασφαλίζεται: 

� Η εξατοµικευµένη προσέγγιση κάθε ανέργου/άνεργης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆. 

� Το αποδεδειγµένο ενδιαφέρον κάθε υποψήφιου/-ας για την απασχόλησή του/της στο 
πλαίσιο Σχεδίου ∆ράσης των Μ.Κ.Ο. και η παραποµπή του/της από τις υπηρεσίες του 
Ο.Α.Ε.∆. 

Επίσης, η Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. εξασφαλίζει: 

� Ότι δίνεται προτεραιότητα στους/στις ανέργους/-ες εκείνους/-ες που δεν έχουν 
συµµετάσχει σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα/συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις 
κατά την τελευταία τριετία, ή συµµετείχαν στα λιγότερα προγράµµατα/λιγότερες δράσεις 
εντός του ιδίου χρονικού διαστήµατος. 

� Την καταγραφή των στοιχείων που αφορούν το καθεστώς απασχόλησης στην αγορά 
εργασίας, τα ηλικιακά δεδοµένα, τα δεδοµένα για ευάλωτες οµάδες και το µορφωτικό 
επίπεδο του/της ανέργου/άνεργης, σύµφωνα µε το Αnnex XXIII του Κανονισµού (ΕΚ) 
1828/2006. 

� Την τήρηση των όρων προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε 
ανέργου/άνεργης. 

3. Κάθε Σχέδιο ∆ράσης συµβάλλει στην ενίσχυση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας 
της Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. Πιο συγκεκριµένα, στοχεύει στην ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικείων 
οργανώσεων και των µη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) στην κοινωνία των πολιτών, 
προκειµένου να µπορούν µε περισσότερο συστηµατικό και οργανωµένο τρόπο να αναπτύξουν τη 
δράση τους. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην ενίσχυση της συµβολής των Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. ως εταίρων 
της πολιτείας στον τοµέα της ισότητας των φύλων, καθώς και του κοινωνικού τους ρόλου στη 
στήριξη των γυναικών, κοινωνικών οµάδων που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις 
(µετανάστριες, πρόσφυγες, θύµατα βίας κάθε µορφής, φυλακισµένες, αποφυλακισµένες, 
γυναίκες µε αναπηρίες, γυναίκες Ροµά κ.λ.π) µέσω ολοκληρωµένων παρεµβάσεων. 

4. Το ανώτατο όριο προϋπολογισµού κάθε Σχεδίου ∆ράσης ορίζεται στις ογδόντα χιλιάδες 
ευρώ (80.000 €). Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά το σύνολο των επιλέξιµων 
δαπανών που αφορά στη δηµιουργία νέας θέσης πλήρους απασχόλησης για όλη τη διάρκεια του 
Σχεδίου ∆ράσης. 

5. Η διάρκεια των Σχεδίων ∆ράσης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες. 

 
3.2 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
 
α) Τα Σχέδια ∆ράσης θα υποβάλλονται σε σφραγισµένο φάκελο στα γραφεία της Ειδικής 
Υπηρεσίας Εφαρµογής Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Κ.Π.Σ. 2000-2006, Ε.Σ.Π.Α. και λοιπών 
Συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των 
Φύλων, Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 2ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες (09:00 µέχρι 17:00), συνοδευόµενα από διαβιβαστικό έγγραφο, το οποίο 
πρέπει να είναι επικολληµένο πάνω στον φάκελο, προκειµένου να πρωτοκολληθεί, µε 
συνηµµένη µέσα σε φάκελο τη συµπληρωµένη Αίτηση Χρηµατοδότησης (σύµφωνα µε 
το Υπόδειγµα) και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
β) Τα Σχέδια ∆ράσης µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς στην παραπάνω διεύθυνση µε 
συστηµένη επιστολή. Σε αυτή την περίπτωση, ως ηµεροµηνία υποβολής του Σχεδίου ∆ράσης 
λογίζεται η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου.  
γ) Οι αιτήσεις που παραλαµβάνονται µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής φυλάσσονται 
σφραγισµένες µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης. Εκπρόθεσµες αιτήσεις δεν θα 
παραλαµβάνονται ή εφόσον παραληφθούν δεν θα αποσφραγίζονται. 
δ) Τα Σχέδια ∆ράσης υποβάλλονται εις διπλούν, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, καθώς και 
σε ηλεκτρονική µορφή. Σε κάθε σελίδα του πρωτοτύπου θα γράφεται η λέξη 
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» µονογραµµένη και αυτό θα αποτελεί το επικρατέστερο του αντιγράφου, σε 
περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Η αρίθµηση των σελίδων κρίνεται απαραίτητη. Σε 
περιπτώσεις που παραλείφθηκε αρίθµηση σελίδων η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφασίζει για την 
αποδοχή της πρότασης, εφόσον δεν αλλοιώνεται το περιεχόµενο της πρότασης.  
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ε) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η ελληνική. ∆ικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε 
άλλη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από νόµιµη µετάφραση.  

3.3 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ∆ΡΑΣΗΣ 
 
α) Η αποσφράγιση των φακέλων θα διεξαχθεί στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Κ.Π.Σ. 2000-2006, Ε.Σ.Π.Α. και λοιπών 
Συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των 
Φύλων, Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 2ος όροφος, Στην αποσφράγιση επιτρέπεται να παραστεί 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένος/-η εκπρόσωπος των υποψηφίων Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. ή ο/η νόµιµος/-η 
εκπρόσωπος αυτών. 

β) Η αποσφράγιση των υποβληθέντων Σχεδίων ∆ράσης θα γίνει σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 
ορισθεί από την ΓΓΙΦ/ΕΥΕ και θα κοινοποιηθεί στις Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. που θα υποβάλουν αιτήσεις για 
χρηµατοδότηση Σχεδίων ∆ράσης. 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Σχεδίων ∆ράσης ορίζεται η Πέµπτη 15 
Σεπτεµβρίου 2011.  

 
3.4 ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 
Α. Ο σχετικός φάκελος της Πρόσκλησης θα παραλαµβάνεται αυτοπροσώπως ή µε 
ταχυµεταφορική από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των 
Φύλων σε έντυπη µορφή. Οι παραλήπτες συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των 
υποψηφίων και υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο του φακέλου από άποψη 
πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να τη γνωρίσουν εγγράφως στην 
ΓΓΙΦ / ΕΥΕ και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.  
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το περιεχόµενο του φακέλου θα διατίθεται και σε 
ηλεκτρονική µορφή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.espa.gr, www.isotita.gr, 
www.epdm.gr και www.eyeisotita.gr. Η ΓΓΙΦ /ΕΥΕ, αν και καταβάλλει κάθε σχετική 
προσπάθεια, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια 
των κειµένων που αναρτώνται στις παραπάνω διευθύνσεις. 
 
Β. Ο φάκελος περιλαµβάνει: 
 
1) την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
2) υπόδειγµα Αίτησης Χρηµατοδότησης Σχεδίου ∆ράσης (έντυπο προς συµπλήρωση) 
3) την µε αριθµό 1.2203/οικ.3.451 (ΦΕΚ 313/25.2.2011) Κ.Υ.Α. «Σύστηµα ∆ιαχείρισης, 
Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου της Κατηγορίας Πράξης «Υποστήριξη των 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. ∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση 2007-2013 (σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1081/2006)» (Α∆Α 4Α1ΩΛ-Τ), όπως ισχύει 
4) υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
5) τον Οδηγό Εφαρµογής της Πράξης 
6) προσχέδιο Σύµβασης Επιχορήγησης 
 
Γ. Οι υποψήφιες Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. µπορούν να ζητούν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας Πρόσκλησης µέχρι δέκα (10) 
ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής. Η ΓΓΙΦ/ΕΥΕ θα απαντήσει ταυτόχρονα 
και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν 
από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής. Καµία υποψήφια Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. δεν µπορεί σε 
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις.  

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων πρέπει να απευθύνονται στην ΓΓΙΦ / ΕΥΕ: 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 
Tηλ.: 213 150 1454, -470, - 464  
Fax: 213 1501491 
Ε-mail: ndailaini@mou.gr, bparaskevopoulou@mou.gr, istefanou@mou.gr 
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ΑΡΘΡΟ 4. ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  

4.1 Η αίτηση χρηµατοδότησης υποβάλλεται από τη Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. µε την υποχρέωση να 
συµπεριληφθεί το σύνολο των καθοριζοµένων στοιχείων και δικαιολογητικών. Όλες οι σελίδες 
της πρέπει να είναι αριθµηµένες, πλην του παραρτήµατος, και η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει 
υποχρεωτικά τα εξής: 
 
∆ιαβιβαστικό έγγραφο: η πρόταση της κάθε Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. πρέπει να συνοδεύεται από 
διαβιβαστικό έγγραφο.  
 
Αίτηση για τη Χρηµατοδότηση Σχεδίου ∆ράσης: περιλαµβάνει δύο (2) µέρη και ένα (1) 
παράρτηµα, σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα Αίτησης Χρηµατοδότησης Σχεδίου 
∆ράσης (Μέρος 1ο: Πληροφοριακό ∆ελτίο, Μέρος 2ο:: Αναλυτική παρουσίαση του Σχεδίου 
∆ράσης και Παράρτηµα: Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά). 
 
4.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 
Ειδικότερα, η Αίτηση Χρηµατοδότησης περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα εξής: 
 
Μέρος 1ο Πληροφοριακό ∆ελτίο, το οποίο θα περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Στοιχεία ταυτότητας Οργάνωσης (1.1). 

2. Ανθρώπινο ∆υναµικό/Επιστηµονικό Προσωπικό που απασχολείται στην οργάνωση 
(1.2). 

3. Συνολικός Προϋπολογισµός του προτεινόµενου Σχεδίου ∆ράσης (1.3). 
 

Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

1. Περιγραφή της συµµετοχής της Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. σε συναφή µε το αντικείµενο του Σχεδίου 
∆ράσης εθνικά ή ευρωπαϊκά Προγράµµατα. Πρέπει να εµφανίζεται αναλυτικά σε πίνακα 
ο τίτλος του Έργου, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ή η Κοινοτική Πρωτοβουλία, ο 
φορέας χρηµατοδότησης, η απόφαση έγκρισης, ο προϋπολογισµός του Έργου και της 
Μ.Κ.Ο./Γ.Ο., οι οµάδες στόχου, ο χρόνος υλοποίησης, καθώς και οι ενέργειες που 
υλοποίησε η Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. Τα σχετικά στοιχεία πρέπει να είναι αναλυτικά και 
εµπεριστατωµένα, ώστε να δίνουν σαφή εικόνα της συµµετοχής της Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. (1.4). 

2. Περιγραφή της εµπειρίας της Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. σε θέµατα προώθησης ισότητας των φύλων 
ή/και προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των γυναικών. Πρέπει να εµφανίζεται 
αναλυτικά σε πίνακα ο τίτλος του Έργου, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ή η Κοινοτική 
Πρωτοβουλία, ο φορέας χρηµατοδότησης, η απόφαση έγκρισης, ο προϋπολογισµός του 
Έργου και της Μ.Κ.Ο./Γ.Ο., οι οµάδες στόχου, ο χρόνος υλοποίησης, καθώς και οι 
ενέργειες που υλοποίησε η Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. Τα σχετικά στοιχεία πρέπει να είναι αναλυτικά 
και εµπεριστατωµένα, ώστε να δίνουν σαφή εικόνα της συµµετοχής της Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. 
(1.5). 

Η συµµετοχή της υποψήφιας Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. σε συναφή εθνικά ή ευρωπαϊκά Προγράµµατα, 
καθώς και η εµπειρία σε θέµατα προώθησης της ισότητας των φύλων ή/και προάσπισης 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των γυναικών, αποδεικνύεται από τα σχετικά στοιχεία 
τεκµηρίωσης που επισυνάπτονται υποχρεωτικά στους πίνακες 1.4 και 1.5:  
� Επίσηµα έγγραφα (εγκριτικές αποφάσεις, συµβάσεις, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης κ.ά.) 

που αποδεικνύουν τη συµµετοχή της Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. στα αντίστοιχα έργα. 
� Κάθε άλλο έγγραφο, δηµοσιεύµατα και πάσης φύσης λοιπό υλικό που αποδεικνύει 

δηµόσια δραστηριότητα στους προαναφερόµενους τοµείς (εκδόσεις, πρακτικά 
ηµερίδων, φυλλάδια κλπ). 

 
Τα έγγραφα αυτά θα συµπεριλαµβάνονται στο Μέρος 1ο της Αίτησης Χρηµατοδότησης 
Σχεδίου ∆ράσης. 
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Γ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ – ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 

Κατάσταση µε την ειδικότητα του επιστηµονικού/διοικητικού προσωπικού που πρόκειται να 
απασχοληθεί στο πλαίσιο του προτεινόµενου Σχεδίου ∆ράσης (1.6), καθώς και της 
υλικοτεχνικής υποδοµής (1.7), των µέσων και του εξοπλισµού (1.8) που θα 
χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση του Σχεδίου ∆ράσης. 
 

Μέρος 2ο Αναλυτική παρουσίαση του Σχεδίου ∆ράσης, το οποίο θα περιλαµβάνει τα 
εξής: 

 

1. Ονοµασία του Σχεδίου ∆ράσης (2.1).  

2. Χρονική ∆ιάρκεια υλοποίησης/χωροθέτηση Σχεδίου ∆ράσης (2.2). 

3. Περιγραφή ωφελουµένων του προτεινόµενου Σχεδίου ∆ράσης (2.3). 

4. Αναλυτική περιγραφή των στόχων του Σχεδίου ∆ράσης (2.4.1), των προτεινόµενων 
ενεργειών του Σχεδίου ∆ράσης σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 1, µε την 
καλύτερη δυνατή ποσοτική και ποιοτική περιγραφή τους, που θα αποτελούν το Φυσικό 
Αντικείµενο του Έργου (πεδίο 2.4.2), καθώς και περιγραφή των προσδοκώµενων 
αποτελεσµάτων του Σχεδίου ∆ράσης (πεδίο 2.4.3). 

5. Περιγραφή της διαδικασίας παρακολούθησης, αξιολόγησης και διάδοσης των 
αποτελεσµάτων του Σχεδίου ∆ράσης (2.5). 

6. Αναλυτικό Προϋπολογισµό του προτεινόµενου Σχεδίου ∆ράσης σε µορφή πίνακα ανά 
κατηγορία ενεργειών και ανά ενέργεια (2.6.1), καθώς και ανά πρωτοβάθµιο κωδικό 
του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.), σύµφωνα µε τις επιλέξιµες 
κατηγορίες δαπανών που περιγράφονται στην µε αριθµό 1.2203/οικ.3.451 (ΦΕΚ 
313/25.2.2011) Κ.Υ.Α. «Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και 
Ελέγχου της Κατηγορίας Πράξης «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 
(γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013 (σύµφωνα 
µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006)» (2.6.2). 

7. Αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση των επιµέρους ενεργειών του Σχεδίου 
∆ράσης σε µορφή πίνακα (2.7). 

 

Παράρτηµα: Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά  

1. Νόµιµα δηµοσιευµένο καταστατικό σύστασης µε όλες τις τυχόν τροποποιήσεις ή 
κωδικοποιηµένο καταστατικό/λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα (π.χ. ΦΕΚ, όπου θα 
εµφανίζεται ο σκοπός ή/και οι αρµοδιότητες, καθώς και ο/η νόµιµος/-η εκπρόσωπος 
της  Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. κ.λπ.). 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραµµένη από το/τη νόµιµο/-η εκπρόσωπο 
(µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα αναφέρεται ότι η 
Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

3. Φορολογική ενηµερότητα σε ισχύ. 

4. Ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ, συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 
του άρ. 8 του Ν. 1599/86, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα 
δηλώνονται όλοι οι οργανισµοί της κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, 
στους οποίους ο Αποδέκτης της επιχορήγησης οφείλει να καταβάλλει εισφορές για 
το απασχολούµενο προσωπικό. 

5. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από τα οποία να προκύπτει 
ότι η υποψήφια Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό πτώχευση, υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση, υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση, υπό εκκαθάριση, υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
εκκαθάρισης, υπό πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συµβιβασµού ή ανάλογης κατάστασης. 
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Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί το ανώτερο µέχρι τρεις (3) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των Σχεδίων ∆ράσης.  

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να αναπληρώνονται µε Ένορκη Βεβαίωση του Νόµιµου Εκπροσώπου 
της υποψήφιας Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση 
υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός του Παραρτήµατος (Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά).  

6. Οικονοµικός απολογισµός και απολογισµός δράσεων τουλάχιστον για τα δύο (2) 
προηγούµενα έτη, επικυρωµένος ή εγκεκριµένος από το αρµόδιο όργανο της 
υποψήφιας Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. (π.χ. Γενική Συνέλευση). 

7. Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου αρµόδιου οργάνου της Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. για 
συµµετοχή στη διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης.  

 

Η υποβολή όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, σε πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα 
αντίγραφα, είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισµού.  

ΑΡΘΡΟ 5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΧΕ∆ΙΩΝ ∆ΡΑΣΗΣ 

5.1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ – ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ – 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Για τον έλεγχο πληρότητας των απαιτούµενων δικαιολογητικών συµµετοχής και 
επιλεξιµότητας των υποψήφιων Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. θα συσταθεί Επιτροπή Ελέγχου Πληρότητας, 
αποτελούµενη από στελέχη του ∆ικαιούχου (ΓΓΙΦ/ΕΥΕ), της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας 
των Φύλων ή/και υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών µε εµπειρία στη διαχείριση 
ή/και αξιολόγηση προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ. 

Με την απόφαση ορισµού των µελών της Επιτροπής ορίζονται και ο αναπληρωτής του/της 
Προέδρου, οι αναπληρωτές των τακτικών µελών, καθώς και οι υπάλληλοι που έχουν την 
ευθύνη γραµµατειακής υποστήριξης της Επιτροπής. 

Τα πρόσωπα που ορίζονται µέλη της Επιτροπής Ελέγχου Πληρότητας πρέπει να παρέχουν 
εγγυήσεις αµερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999) περί 
αµεροληψίας των διοικητικών οργάνων. Ιδίως, δεν επιτρέπεται: 

- να έχουν οποιαδήποτε εµφανή ή αφανή οικονοµική σχέση και εν γένει συνεργασία 
οποιασδήποτε µορφής µε τις υποψήφιες Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. 

- να έχουν συγγενικό δεσµό µέχρι και 4ου βαθµού συγγενείας µε τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, τους/τις νοµίµους/-ες εκπροσώπους ή και τον/την Πρόεδρο των 
υποψηφίων Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. 

 
2. Για την αξιολόγηση του περιεχοµένου των Σχεδίων ∆ράσης θα συσταθεί Επιτροπή 
Αξιολόγησης αποτελούµενη από στελέχη του ∆ικαιούχου (ΓΓΙΦ/ΕΥΕ), της Γενικής 
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων ή/και υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών µε 
εµπειρία στη διαχείριση ή/και αξιολόγηση προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων από το 
ΕΚΤ και από εµπειρογνώµονες – αξιολογητές που επιλέγονται από το Ενιαίο Μητρώο 
Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Με την απόφαση ορισµού των µελών της Επιτροπής ορίζονται και ο αναπληρωτής του/της 
Προέδρου, οι αναπληρωτές των τακτικών µελών, καθώς και οι υπάλληλοι που έχουν την 
ευθύνη γραµµατειακής υποστήριξης της Επιτροπής. 

Τα πρόσωπα που ορίζονται µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις 
αµερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 7 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999) περί αµεροληψίας των 
διοικητικών οργάνων. Ιδίως, δεν επιτρέπεται: 
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- να έχουν οποιαδήποτε εµφανή ή αφανή οικονοµική σχέση και εν γένει συνεργασία 
οποιασδήποτε µορφής µε τις υποψήφιες Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. 

- να έχουν συγγενικό δεσµό µέχρι και 4ου βαθµού συγγενείας µε τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, τους/τις νοµίµους/-ες εκπροσώπους ή και τον/την Πρόεδρο των 
υποψηφίων Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. 

- να είναι µέλη της Επιτροπής Ελέγχου Πληρότητας 
- να έχουν συµµετάσχει ήδη στο α’ στάδιο αξιολόγησης των Σχεδίων ∆ράσης ως 

εµπειρογνώµονες-αξιολογητές από το Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

 
3. Οι εµπειρογνώµονες – αξιολογητές/-ήτριες, όταν συµµετέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο 
της διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω, επιλέγονται από το 
Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε 
βάση τα τυπικά τους προσόντα σε συνδυασµό µε την εµπειρία τους σε θέµατα ισότητας 
των φύλων.  
 
Οι εµπειρογνώµονες – αξιολογητές δεν επιτρέπεται: 

- να είναι στελέχη της ΓΓΙΦ/ΕΥΕ, της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης «∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση 2007-2013», καθώς και της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων 

- να έχουν εµφανή ή αφανή οικονοµική σχέση και εν γένει συνεργασία 
οποιασδήποτε µορφής µε τις υποψήφιες Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. 

- να έχουν συγγενικό δεσµό µέχρι και 4ου βαθµού συγγενείας µε τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, τους/τις νοµίµους/-ες εκπροσώπους ή και τον/την Πρόεδρο των 
υποψηφίων Μ.Κ.Ο./Γ.Ο.  

 
Σε περίπτωση που συντρέχει οποιοδήποτε από τα προαναφερόµενα κωλύµατα ή 

ασυµβίβαστα ο αξιολογητής οφείλει να ζητεί την εξαίρεσή του. Προς το σκοπό αυτό οι 
αξιολογητές µετά τον ορισµό τους υποβάλλουν σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86. 
Αν αποδειχθεί ότι συµµετείχε στη διαδικασία αξιολόγησης αξιολογητής ο οποίος εµπίπτει 
στα ανωτέρω κωλύµατα, παρόλο που είχε υπογράψει Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, 
τότε κινούνται εναντίον του οι διαδικασίες που προβλέπει ο ανωτέρω νόµος, τα δε ∆ελτία 
Αξιολόγησής του δεν λαµβάνονται υπόψη. 
 
4.Για την εξέταση των ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης θα συσταθεί 
Επιτροπή Ενστάσεων, αποτελούµενη από στελέχη του ∆ικαιούχου (ΓΓΙΦ/ΕΥΕ), της Γενικής 
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων ή/και υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε. του Υπουργείου 
Εσωτερικών µε εµπειρία στη διαχείριση ή/και αξιολόγηση προγραµµάτων 
συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ, και από εµπειρογνώµονες – αξιολογητές από το 
Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Με την απόφαση ορισµού των µελών της Επιτροπής ορίζονται και ο αναπληρωτής του/της 
Προέδρου, οι αναπληρωτές των τακτικών µελών, καθώς και οι υπάλληλοι που έχουν την 
ευθύνη γραµµατειακής υποστήριξης της Επιτροπής. 

Τα πρόσωπα που ορίζονται µέλη της Επιτροπής Ενστάσεων πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις 
αµερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 7 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999) περί αµεροληψίας των 
διοικητικών οργάνων. Ιδίως, δεν επιτρέπεται: 

- να έχουν οποιαδήποτε εµφανή ή αφανή οικονοµική σχέση και εν γένει συνεργασία 
οποιασδήποτε µορφής µε τις υποψήφιες Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. 

- να έχουν συγγενικό δεσµό µέχρι και 4ου βαθµού συγγενείας µε τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, τους/τις νοµίµους/-ες εκπροσώπους ή και τον/την Πρόεδρο των 
υποψηφίων Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. 

- να είναι µέλη της Επιτροπής Ελέγχου Πληρότητας  
- να είναι µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 
- να συµµετέχουν στην αξιολόγηση των Σχεδίων ∆ράσης ως εµπειρογνώµονες-

αξιολογητές από το Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
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5. Σε περίπτωση που συντρέχει οποιοδήποτε από τα προαναφερόµενα κωλύµατα ή 
ασυµβίβαστα το µέλος της Επιτροπής Ελέγχου Πληρότητας, της Επιτροπής Αξιολόγησης ή 
της Επιτροπής Ενστάσεων αντίστοιχα οφείλει να ζητεί την εξαίρεσή του. Προς το σκοπό 
αυτό τα µέλη των ανωτέρω Επιτροπών, µετά τον ορισµό τους υποβάλλουν σχετική 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86. Αν αποδειχθεί, ότι συµµετείχε στη διαδικασία 
αξιολόγησης µέλος το οποίο εµπίπτει στα ανωτέρω κωλύµατα, παρόλο που είχε υπογράψει 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, τότε κινούνται εναντίον του οι διαδικασίες που 
προβλέπει ο ανωτέρω νόµος, η δε γνωµοδότησή του δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 
6. Όλες οι ανωτέρω Επιτροπές συνεδριάζουν και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις 
περί συλλογικών οργάνων. 
 
5.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α. ΣΤΑ∆ΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των Σχεδίων ∆ράσης διενεργείται σύµφωνα µε τους 
όρους του παρόντος άρθρου και τις διατάξεις της µε αριθµό 1.2203/οικ.3.451 (ΦΕΚ 
313/25.2.2011) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Παρακολούθησης, 
Αξιολόγησης και Ελέγχου της Κατηγορίας πράξης «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων (γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013 
(σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006)» (Α∆Α 
4Α1ΩΛ-Τ) και περιλαµβάνει τις εξής φάσεις: 

ΦΑΣΗ I. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ 
 
Η αποσφράγιση των προτάσεων που έχουν έγκαιρα υποβληθεί και παραληφθεί γίνεται 
δηµόσια από την Επιτροπή Ελέγχου Πληρότητας. 

Η πρώτη φάση αξιολόγησης διακρίνεται σε δύο (2) στάδια: 

α. έλεγχος πληρότητας απαιτούµενων δικαιολογητικών. 

β. έλεγχος επιλεξιµότητας όσον αφορά στην τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της 
παρούσας Πρόσκλησης. 

α) Ο έλεγχος πληρότητας αφορά στα δικαιολογητικά, τα οποία συνοδεύουν το Σχέδιο ∆ράσης 
και νοµιµοποιούν τη Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. να υποβάλει αίτηση χρηµατοδότησης Σχεδίου ∆ράσης. Στο 
στάδιο αυτό µπορεί να παρευρίσκεται εκπρόσωπος της υποψήφιας Μ.Κ.Ο./Γ.Ο., εφόσον το 
επιθυµεί, µετά από πρόσκληση που του/της απευθύνεται. 

Η Επιτροπή Ελέγχου Πληρότητας ζητεί εγγράφως από τις αντίστοιχες υποψήφιες Μ.Κ.Ο./Γ.Ο.  
εντός πέντε (5) ηµερών από τη γνωστοποίηση τυχόν διευκρινίσεις προς συµπλήρωση των ήδη 
νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου χρειάζεται. Μετά την παραλαβή των 
διευκρινίσεων αυτών, η Επιτροπή εξετάζει εκ νέου τα δικαιολογητικά και αποφαίνεται για την 
πληρότητά τους. 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιες Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. δεν αποστείλουν τις απαιτούµενες διευκρινίσεις 
εντός της προθεσµίας των πέντε (5) ηµερών, η Επιτροπή Ελέγχου Πληρότητας χαρακτηρίζει τις 
αιτήσεις για χρηµατοδότηση Σχεδίου ∆ράσης «ελλιπείς» και προτείνει τον αποκλεισµό τους από 
τη δεύτερη φάση αξιολόγησης, µε έγγραφη, ειδική και επαρκή αιτιολογία. 

β) Στο δεύτερο στάδιο ελέγχεται η επιλεξιµότητα της υποψήφιας Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. και του Σχεδίου 
∆ράσης όσον αφορά στην τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Πρόσκλησης. 

Ειδικότερα, εξετάζεται ότι η υποψήφια Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. πληροί όλες τις προϋποθέσεις συµµετοχής 
του άρθρου 2 της παρούσας. 

Τα Σχέδια ∆ράσης, τα οποία δεν πληρούν τους όρους αυτούς απορρίπτονται µε έγγραφη, ειδική 
και επαρκή αιτιολογία. 

Για τα αποτελέσµατα της ανωτέρω διαδικασίας (έλεγχος πληρότητας και επιλεξιµότητας) 
εκδίδεται σχετική απόφαση, η οποία κοινοποιείται στις υποψήφιες Μ.Κ.Ο./Γ.Ο.. 
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ΦΑΣΗ II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ  

Η δεύτερη φάση αξιολόγησης αφορά στο περιεχόµενο του Σχεδίου ∆ράσης και διενεργείται σε 
δύο στάδια ως εξής:  

1ο ΣΤΑ∆ΙΟ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ (ΕΜΑ) 

Κάθε Σχέδιο ∆ράσης εξετάζεται από δύο (2) αξιολογητές, οι οποίοι είναι επιστήµονες µε 
εξειδίκευση και εµπειρία σε θέµατα ισότητας των φύλων και προέρχονται από το Ενιαίο Μητρώο 
Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι αξιολογητές 
συµπληρώνουν «∆ελτίο Αξιολόγησης» µε τη βαθµολογία τους για κάθε ένα από τα κριτήρια 
αξιολόγησης χωριστά και ο τελικός βαθµός προκύπτει ως ο µέσος όρος των δύο βαθµολογιών. 
Σε περίπτωση που η βαθµολογία των δύο αξιολογητών αποκλίνει περισσότερο από 25 µονάδες, 
τότε το Σχέδιο ∆ράσης παραπέµπεται σε τρίτο αξιολογητή και ο τελικός βαθµός προκύπτει από 
τον µέσο όρο των τριών βαθµολογιών. Όλα τα ∆ελτία Αξιολόγησης παραδίδονται στη Επιτροπή 
Αξιολόγησης.  

Επιπλέον, οι αξιολογητές µπορούν να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο ή παρατήρηση που θα 
µπορούσε να διευκολύνει το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης. Ειδικότερα, µπορούν να 
εισηγηθούν στην Επιτροπή Αξιολόγησης αναδιαµόρφωση του προϋπολογισµού των ενεργειών 
του Σχεδίου ∆ράσης. 

 

2Ο ΣΤΑ∆ΙΟ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Κάθε Σχέδιο ∆ράσης εξετάζεται από τη Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συνεδριάζει πάντα σε 
πλήρη σύνθεση και καταρτίζει κατάλογο µε την τελική κατάταξη όλων των Σχεδίων ∆ράσης που 
αξιολογήθηκαν.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαµβάνει τα δελτία αξιολόγησης και τους φακέλους από τους 
εµπειρογνώµονες-αξιολογητές του ΕΜΑ. Σε περίπτωση που η βαθµολογία των δύο αξιολογητών 
αποκλίνει περισσότερο από 25 µονάδες, η Επιτροπή παραπέµπει το Σχέδιο ∆ράσης σε τρίτο 
αξιολογητή και ο τελικός βαθµός προκύπτει από τον µέσο όρο των τριών βαθµολογιών.  
 
Όσα Σχέδια ∆ράσης χαρακτηρίζονται ανεπαρκή, σύµφωνα µε τη µέθοδο βαθµολόγησης που 
περιγράφεται παρακάτω, απορρίπτονται. Σε περίπτωση ισοβαθµίας, προκρίνεται το Σχέδιο 
∆ράσης που έλαβε τη µεγαλύτερη βαθµολογία στην ενότητα κριτηρίων Α (Κριτήρια σχετικά µε 
το περιεχόµενο του Σχεδίου ∆ράσης). 
 
Η τελική κατάταξη των Σχεδίων ∆ράσης γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης βάσει του µέσου 
όρου που προκύπτει από τη βαθµολογία κάθε Σχεδίου ∆ράσης από τους εµπειρογνώµονες-
αξιολογητές του ΕΜΑ, λαµβάνοντας υπόψη τυχόν παρατηρήσεις τους, και διαµορφώνοντας 
άποψη για τον προϋπολογισµό του προτεινόµενου Σχεδίου ∆ράσης σε σχέση µε τις 
προτεινόµενες ενέργειες.  
 
Ειδικότερα, η Επιτροπή Αξιολόγησης µπορεί να προτείνει τροποποιήσεις ως προς το συνολικό 
ύψος του προϋπολογισµού και το ύψος των επιµέρους δαπανών του προϋπολογισµού και, όπου 
κριθεί αναγκαίο, µπορεί να προβεί σε περικοπές. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η 
τήρηση των αρχών της ίσης µεταχείρισης των υποψηφίων.  
 
Τέλος, η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει την έγκριση των Σχεδίων ∆ράσης, είτε συνολικά είτε 
µε την προϋπόθεση αναµόρφωσης του προϋπολογισµού τους.  
 
 
ΦΑΣΗ IV. ΕΓΚΡΙΣΗ 
Μετά τη διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής Αξιολόγησης για τις εγκρίσεις των Σχεδίων 
∆ράσης, εκδίδεται εγκριτική απόφαση του αρµοδίου οργάνου για το σύνολο των Σχεδίων 
∆ράσης. 
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Σε περίπτωση που στο υποβληθέν Σχέδιο ∆ράσης γίνουν τροποποιήσεις, οι οποίες έχουν 
προταθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης και εγκριθεί από την ΓΓΙΦ/ΕΥΕ, η υποψήφια 
Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. υποβάλλει αναµορφωµένο Σχέδιο ∆ράσης σύµφωνα µε το εγκριθέν κόστος. 
 
Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Η κλίµακα βαθµολόγησης εκτείνεται από 0 έως 100 και ο Τελικός Βαθµός (T) ενός Σχεδίου 
∆ράσης σχηµατίζεται ως άθροισµα των συνολικών βαθµών των δύο (2) ενοτήτων. Οι 
βαθµοί ενοτήτων αποτελούν άθροισµα των επιµέρους δεικτών σταθµισµένων µε 
αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. 

Κάθε Σχέδιο ∆ράσης αξιολογείται βάσει δύο (2) ενοτήτων κριτηρίων, ως εξής: 

i. Κριτήρια σχετικά µε το περιεχόµενο του Σχεδίου ∆ράσης (Τ1) 

Κριτήρια Α 
Συντελεστής Βαρύτητας 

(50%)   
∆οµή, Περιεχόµενο και ∆ιαδικασία υλοποίησης του Σχεδίου 
∆ράσης: 
• Σαφήνεια στόχων Σχεδίου ∆ράσης 
• Τεκµηρίωση της επιλογής των προτεινόµενων ενεργειών 
• Ωφελούµενες από την υλοποίηση του σχεδίου (αριθµός) 

0,50 

∆ιαδικασία παρακολούθησης, αξιολόγησης και διάδοσης των 
αποτελεσµάτων του Σχεδίου ∆ράσης 

0,20 

Πληρότητα και ρεαλιστική εκτίµηση του κόστους των 
επιµέρους ενεργειών του Σχεδίου ∆ράσης 

0,30 

ii. Κριτήρια σχετικά µε τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα του Σχεδίου ∆ράσης (Τ2) 

Κριτήρια Β 
Συντελεστής Βαρύτητας 

(50%)  
Προσδοκώµενα αποτελέσµατα ως προς την προώθηση της 
ισότητας των φύλων ή/και την προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων των γυναικών 
• Προσδοκώµενα οφέλη για την οµάδα στόχο 
• Προσδοκώµενο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα των 

ενεργειών 
 

0,50 

Προσδοκώµενα αποτελέσµατα ως προς την ενίσχυση της 
διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας των Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. 
• Συνέργεια ενεργειών µε δηµόσιες δράσεις για την προώθηση 

της ισότητας των φύλων 
• Συµβολή των ενεργειών στην εσωτερική οργάνωση και 

διοικητική αναβάθµιση της Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. 
 

0,50 

Τελική Βαθµολογία Σχεδίου ∆ράσης T=(0,50 X Τ1)+(0,50 X Τ2) 

Η βαθµολόγηση των επιµέρους κριτηρίων αξιολόγησης για κάθε Σχέδιο ∆ράσης από τους 
εµπειρογνώµονες-αξιολογητές του ΕΜΑ θα γίνει µε τη µέθοδο που ακολουθεί: 
 
Η βαθµολογία του Σχεδίου ∆ράσης εκφράζεται µε ένα συνολικό ακέραιο βαθµό από το 0 έως το 
100 για κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης, κατά την ελεύθερη κρίση του βαθµολογητή.  
 
Το Σχέδιο ∆ράσης χαρακτηρίζεται: 

α) ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ, εφόσον έλαβε βαθµό T από 71 έως 100, 
β) ΚΑΛΟ, εφόσον έλαβε βαθµό T από 51 έως και 70, 
γ) ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ, εφόσον έλαβε βαθµό T 0 έως και 50.  
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Γ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
∆ίνεται το δικαίωµα υποβολής ενστάσεων από τις υποψήφιες Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. επί των 
αποτελεσµάτων του ελέγχου πληρότητας και αξιολόγησης των Σχεδίων ∆ράσης εντός δέκα (10) 
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης των σχετικών αποφάσεων. 
 
Αυτή η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή της διαδικασίας αξιολόγησης, αλλά εξετάζεται 
από την Επιτροπή Ενστάσεων.  
 
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Ενστάσεων δικαιώσει πρόταση απορριφθείσα λόγω µη 
πληρότητας των απαιτούµενων εγγράφων, η πρόταση αυτή αξιολογείται επί του περιεχοµένου 
του Σχεδίου ∆ράσης.  
 
Τα αποτελέσµατα επί των ενστάσεων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ/ΕΥΕ και της 
αρµόδιας Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013». 

ΑΡΘΡΟ 6. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

6.1. Οι Αποδέκτες της επιχορήγησης που επιλέγονται κατόπιν της αξιολόγησης υποχρεούνται 
στην υπογραφή σχετικής σύµβασης επιχορήγησης µε την ΓΓΙΦ / ΕΥΕ, µε την οποία 
αναλαµβάνουν την υλοποίηση του Σχεδίου ∆ράσης. Στη σύµβαση επιχορήγησης θα 
περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα παρακάτω: ο τόπος και ο χρόνος υπογραφής της σύµβασης, τα 
συµβαλλόµενα µέρη, αναλυτικά το Φυσικό Αντικείµενο του Σχεδίου ∆ράσης µε τα αποτελέσµατα 
και παραδοτέα του, ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός του Σχεδίου ∆ράσης, οι προβλεπόµενες 
ρήτρες, ο τρόπος και οι όροι πληρωµής, η διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης του 
Σχεδίου ∆ράσης, ο τρόπος επίλυσης των τυχόν διαφορών και οι ειδικότερες υποχρεώσεις των 
Αποδεκτών της επιχορήγησης σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ιδίως ο 
µηχανισµός πιστοποίησης υλοποίησης του Σχεδίου ∆ράσης, οι εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου 
των πληρωµών που διενεργεί ο Αποδέκτης της επιχορήγησης, η υποχρέωση τήρησης 
ξεχωριστής λογιστικής µερίδας και διακριτού τραπεζικού λογαριασµού, η αποδοχή των 
προβλεπόµενων ελέγχων, επαληθεύσεων και επιθεωρήσεων από τα αρµόδια εθνικά και 
ευρωπαϊκά όργανα, η τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας, η τήρηση και παροχή των 
απαραίτητων στοιχείων για την παρακολούθηση της Πράξης σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της 
ΓΓΙΦ / ΕΥΕ, των αρµόδιων Ειδικών Υπηρεσιών και άλλων αρµοδίων αρχών.  

Προκειµένου να εκδοθεί απόφαση επιχορήγησης και να υπογραφεί η σύµβαση επιχορήγησης µε 
τους Αποδέκτες της επιχορήγησης, σε περίπτωση που η ΓΓΙΦ / ΕΥΕ προβεί σε τροποποιήσεις του 
Σχεδίου ∆ράσης, σύµφωνα µε τη διαδικασία αξιολόγησης που περιγράφεται στο άρθρο 5 της 
παρούσας, ο Αποδέκτης της επιχορήγησης υποβάλλει αναµορφωµένο Σχέδιο ∆ράσης, σύµφωνα 
µε τον εγκριθέντα προϋπολογισµό και τις εγκριθείσες ενέργειες. 

Το τελικό εγκεκριµένο Σχέδιο ∆ράσης θα αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα της σύµβασης. 

Μετά την υπογραφή της σύµβασης επιχορήγησης, συµπληρώνεται και αποστέλλεται στην ΓΓΙΦ / 
ΕΥΕ δήλωση µε την οποία γνωστοποιούνται τα στοιχεία του/των ατόµου/-ων που είναι 
υπεύθυνο/-α για την υλοποίηση του Φυσικού Αντικειµένου και την οικονοµική διαχείριση του 
εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης. 

Τροποποίηση των όρων της σύµβασης είναι δυνατή µόνο µε κοινή συµφωνία των µερών και 
γίνεται αποκλειστικά µε έγγραφο που υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους.  

Ο συµβατικός χρόνος υλοποίησης µπορεί να παραταθεί/µετατεθεί  χωρίς αύξηση   του 
προϋπολογισµού.  
 
6.2. Η τήρηση από τους Αποδέκτες της επιχορήγησης των δεσµεύσεων που αναλαµβάνουν µε 
τη σύµβαση επιχορήγησης, καθώς και των στοιχείων και διαδικασιών που απορρέουν από την 
παρούσα Πρόσκληση, την µε αριθµό 1.2203/οικ.3.451 (ΦΕΚ 313/25.2.2011) Κ.Υ.Α. «Σύστηµα 
∆ιαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου της Κατηγορίας Πράξης «Υποστήριξη 
των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. «∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση 2007-2013» (σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισµού (ΕΚ) 
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αριθ. 1081/2006)», τον Οδηγό Εφαρµογής της Πράξης, καθώς και από το ισχύον νοµικό και 
θεσµικό πλαίσιο που διέπει τις συγχρηµατοδοτούµενες Πράξεις, είναι υποχρεωτική. 

Η µη τήρηση ή ελλιπής τήρηση των παραπάνω µπορεί να επιφέρει την περικοπή του ποσού της 
επιχορήγησης ή και την απένταξη των Σχεδίων ∆ράσης και την επιστροφή τυχόν εισπραχθέντων 
ποσών ως παρανόµως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων.  

ΑΡΘΡΟ 7. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ/ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ 

7.1. Η Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-
2013», Γενικός Στόχος ΙΙΙ (Άξονας Προτεραιότητας 8): «Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας 
των φύλων σε όλο το εύρος της δηµόσιας διοίκησης». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταµείο.  
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατοµµυρίων εξακοσίων 
ογδόντα χιλιάδων (3.680.000) ευρώ. 
Η πληρωµή θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 
και ειδικότερα της ΣΑΕ 015/8, Έργο 2010ΣΕ01580056. 

7.2. Οι πληρωµές από τη ΓΓΙΦ/ΕΥΕ προς τους Αποδέκτες της επιχορήγησης πραγµατοποιούνται 
σε τρεις (3) δόσεις, ως εξής: 

α) Η πρώτη δόση ύψους 20% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης για την υλοποίηση 
του Σχεδίου ∆ράσης καταβάλλεται µετά την υποβολή Βεβαίωσης Έναρξης Υλοποίησης του 
Σχεδίου ∆ράσης από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης 
δήλωσης, εφόσον ο Αποδέκτης της επιχορήγησης πραγµατοποιήσει την απαιτούµενη 
προετοιµασία για την έναρξη του Σχεδίου ∆ράσης, η οποία συνίσταται σωρευτικά σε:  

i) υποβολή οριστικού αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος ενεργειών  
ii) πρόσληψη ανέργου/-ης, η οποία τεκµηριώνεται µε το έγγραφο αναγγελίας 
πρόσληψης προς τον ΟΑΕ∆ και 
ii) υλοποίηση µίας (1) τουλάχιστον ενέργειας δηµοσιοποίησης του Σχεδίου ∆ράσης 
(όπως δηµοσίευση καταχώρησης στον Τύπο, αποστολή ∆ελτίου Τύπου, έκδοση 
ενηµερωτικού φυλλαδίου, διοργάνωση εκδήλωσης κ.λπ.). 
 

β) Η δεύτερη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης για την 
υλοποίηση του Σχεδίου ∆ράσης καταβάλλεται µε την πιστοποίηση από την ΓΓΙΦ/ΕΥΕ της 
υλοποίησης του 50% του Φυσικού Αντικειµένου (ενέργειες και παραδοτέα του Σχεδίου 
∆ράσης) και του 40% του Οικονοµικού Αντικειµένου (επιλέξιµες δαπάνες του Σχεδίου 
∆ράσης), σύµφωνα µε το περιεχόµενο της σύµβασης επιχορήγησης, µετά την υποβολή 
δικαιολογητικών υλοποίησης από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης. Η υποβολή των 
στοιχείων αυτών θα υπέχει θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης. Για την καταβολή της δόσης 
απαιτείται η προηγούµενη υποβολή από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης Έκθεσης 
Προόδου του Σχεδίου ∆ράσης. 
 
γ) Η τρίτη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης για την υλοποίηση 
του Σχεδίου ∆ράσης καταβάλλεται µε την πιστοποίηση από την ΓΓΙΦ/ΕΥΕ της υλοποίησης 
του 80% του Φυσικού Αντικειµένου και του 70% του Οικονοµικού Αντικειµένου, σύµφωνα 
µε το περιεχόµενο της σύµβασης επιχορήγησης, µετά την υποβολή δικαιολογητικών 
υλοποίησης από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης. Η υποβολή των στοιχείων αυτών θα 
υπέχει θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης. Για την καταβολή της δόσης απαιτείται η προηγούµενη 
υποβολή από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης Έκθεσης Προόδου του Σχεδίου ∆ράσης. 
 
δ) Η τελευταία δόση αφορά στην πληρωµή του τελικού υπολοίπου της επιχορήγησης και 
καταβάλλεται µε την πιστοποίηση από την ΓΓΙΦ/ΕΥΕ της υλοποίησης του 100% του 
Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου, σύµφωνα µε το περιεχόµενο της σύµβασης 
επιχορήγησης και µετά την υποβολή της αίτησης τελικής πληρωµής και λοιπών 
δικαιολογητικών υλοποίησης από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης. Για την καταβολή της 
δόσης απαιτείται η προηγούµενη υποβολή της Απολογιστικής Έκθεσης του Σχεδίου 
∆ράσης από τον Αποδέκτη της επιχορήγησης. 
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7.3. Για τις πληρωµές των δόσεων της επιχορήγησης, απαιτείται να προσκοµίζονται από τους 
Αποδέκτες της επιχορήγησης τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το ∆ηµόσιο 
Λογιστικό. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι Αποδέκτες της επιχορήγησης, οι ακριβείς όροι 
και οι προϋποθέσεις καταβολής των δόσεων θα συγκεκριµενοποιούνται στη σύµβαση 
επιχορήγησης που θα υπογραφεί ανάµεσα στην ΓΓΙΦ/ΕΥΕ και τον Αποδέκτη της επιχορήγησης. 
Για την πληρωµή κάθε δόσης εκδίδεται από το αρµόδιο όργανο του ∆ικαιούχου έγγραφο µε το 
οποίο πιστοποιείται η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων καταβολής των δόσεων. 
 
7.4. Επιτρέπεται η µεταβολή των επί µέρους κατηγοριών επιλέξιµων δαπανών του Σχεδίου 
∆ράσης έως 10% του συνολικού προϋπολογισµού του και εφόσον δεν υπερβαίνει το 20% της 
κάθε επί µέρους κατηγορίας επιλέξιµης δαπάνης (σύµφωνα µε τον πίνακα 2.6.2 της Αίτησης 
Χρηµατοδότησης Σχεδίου ∆ράσης). 
 

7.5. Οι Αποδέκτες της επιχορήγησης τηρούν διακριτό λογαριασµό για κάθε Σχέδιο ∆ράσης. 
Τόκοι που τυχόν δηµιουργούνται από την κίνηση των κεφαλαίων του λογαριασµού αυτού 
θεωρούνται πόροι δηµόσιας δαπάνης που διατίθενται για το υπ’όψη έργο. Οι εµπορικές τράπεζες 
στις οποίες κατατίθενται τα κονδύλια για τη χρηµατοδότηση των Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. υποχρεούνται να 
παρέχουν στοιχεία κίνησης των λογαριασµών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις εγκυκλίους 
λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασµού του ΕΣΠΑ. 

 
7.6. Εκτός από τα αναλυτικά οριζόµενα στη σύµβαση επιχορήγησης παραδοτέα για κάθε Σχέδιο 
∆ράσης, ως παραδοτέα για όλα τα Σχέδια ∆ράσης ορίζονται οι Εκθέσεις Προόδου και οι 
Απολογιστικές Εκθέσεις. Για κάθε Σχέδιο ∆ράσης συµπληρώνονται από τον Αποδέκτη της 
επιχορήγησης το ∆ελτίο ∆ήλωσης ∆απανών και το ∆ελτίο Παρακολούθησης Προόδου 
Πράξης, τα οποία υποβάλλονται στον ∆ικαιούχο (ΓΓΙΦ/ΕΥΕ) στις προβλεπόµενες προθεσµίες, 
σύµφωνα µε το Εγχειρίδιο και τον Οδηγό ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 
Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπως 
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, και σύµφωνα µε τις Οδηγίες του ∆ικαιούχου (ΓΓΙΦ/ΕΥΕ). 
 
7.7. Η πιστοποίηση του Φυσικού και Οικονοµικού αντικειµένου από την ΓΓΙΦ/ΕΥΕ γίνεται µε 
διοικητικό έλεγχο ή/και µε επιτόπιο έλεγχο µε βάση τα δικαιολογητικά υλοποίησης που 
υποβάλλουν οι Αποδέκτες της επιχορήγησης ή/και από συµπληρωµατικά στοιχεία τα οποία 
µπορεί να ζητήσει η ΓΓΙΦ/ΕΥΕ, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, και τα οποία οι Αποδέκτες της 
επιχορήγησης υποχρεούνται να προσκοµίσουν.  
 
7.8. Ο Αποδέκτης της επιχορήγησης υποχρεούται να τηρεί και να ενηµερώνει φάκελο µε όλα τα 
στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση του Σχεδίου ∆ράσης έως την ολοκλήρωση και 
αποπληρωµή του, σύµφωνα µε τις ειδικότερες οδηγίες της ΓΓΙΦ / ΕΥΕ. Επίσης, υποχρεούται να 
τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά µε τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους της 
Πράξης για διάστηµα τριών ετών µετά το κλείσιµο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και 
τουλάχιστον µέχρι το 2020. Το ανωτέρω διάστηµα µπορεί να παρατείνεται είτε στην περίπτωση 
ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα τηρούνται σε πρωτότυπη µορφή. Στην 
περίπτωση που τα πρωτότυπα έχουν διαβιβαστεί στον ∆ικαιούχο (ΕΥΕ/ΓΓΙΦ), τα δικαιολογητικά 
έγγραφα τηρούνται σε ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων, είτε επικυρωµένα 
φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο των εγγράφων.  
 
7.9. Ρητά ορίζεται ότι όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκριτικά 
έγγραφα και τις υπογραφείσες συµβάσεις επιχορήγησης Σχεδίων ∆ράσης δεν µεταβιβάζονται 
ούτε εκχωρούνται σε οποιοδήποτε τρίτο φορέα, σε άλλο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή 
∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

7.10. Η υπέρβαση του εγκριθέντος κόστους δε χρηµατοδοτείται. 
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ΑΡΘΡΟ 8. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Περίληψη της παρούσας Πρόσκλησης να δηµοσιευθεί: 

στον ελληνικό Τύπο, συγκεκριµένα σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες: 

 
1. Εφηµερίδα «ΚΕΡ∆ΟΣ»             2. Εφηµερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» 
 

και να αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  

www.espa.gr, www.epdm.gr, www.isotita.gr και www.eyeisotita.gr. 

 
 
 
 
 
 
 

                Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΗΣ 

Συνηµµένα: 
1. Κ.Υ.Α. µε αριθµό 1.2203/οικ.3.451 

(ΦΕΚ 313/25.2.2011) «Σύστηµα 
∆ιαχείρισης, Παρακολούθησης, 
Αξιολόγησης και Ελέγχου της 
Κατηγορίας Πράξης «Υποστήριξη 
των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 
(γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. 
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-
2013» (σύµφωνα µε την 
παράγραφο 4 του άρθρου 5 του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006)» 
(Α∆Α 4Α1ΩΛ-Τ) 

2. Οδηγός Εφαρµογής της Πράξης 
3. Υπόδειγµα Αίτησης Χρηµατοδότησης 

Σχεδίου ∆ράσης 
4. Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
5. Σχέδιο Σύµβασης Επιχορήγησης 
 

 

Εσωτερική διανοµή:  

1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο Γενικής Γραµµατέως 

Ισότητας των Φύλων 
3. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού Οικονοµικού 

& Οργάνωσης ΓΓΙΦ 
4. Προϊσταµένη ΕΥΕ/ΓΓΙΦ 
5. Φάκελος Έργου – Κατηγορία Πράξης 

3.2.4.  
6. Ο∆Ε (Αποστολή µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο για την ανάρτηση στο 
∆ιαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια») 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΝ-ΛΧΦ


