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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ 
Αρχή Ελέγχου Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα, 

λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή 
πιστοποίησης, η οποία ορίζεται από το κράτος µέλος για κάθε 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της 
ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. 

ΑμεΑ Άτομα με αναπηρία. Ο όρος αναφέρεται σε άτομα με κινητική ή/και 
αισθητηριακή αναπηρία (προβλήματα όρασης και ακοής) ή/και 
ψυχική/νοητική/ γνωστική κ.λπ. αναπηρίες 

Αίτημα 
Επαλήθευσης – 
Πιστοποίησης 
Δαπανών 

Αίτημα του δικαιούχου που αποστέλλεται στον ΕΦΕΠΑΕ για την 
επαλήθευση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου του έργου του. 

Ανάκτηση Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 
ποσών από τον λαβόντα για μη νόμιμη αιτία. 

ΑΠΙΣ Αρχή Πιστοποίησης: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή 
φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος για την πιστοποίηση 
καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωμής, πριν διαβιβαστούν 
στην Επιτροπή των ΕΚ 

ΑΠ Άξονας Προτεραιότητας: Μια από τις προτεραιότητες της 
στρατηγικής στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος που έχει 
συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και περιλαμβάνει ομάδα 
πράξεων οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους. 

Αχρεωστήτως 
Καταβληθέν 
Ποσό 

Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν 
προϊόν, έργο ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής 
σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της 
δαπάνης. 

ΔΑ Διαχειριστική Αρχή: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή 
δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος για 
τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος. 

Δημόσια Δαπάνη Κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων από τον 
κρατικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή 
τοπικών αρχών ή τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, 
καθώς και κάθε παρόμοια δαπάνη. Κάθε συμμετοχή στη 
χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό πράξεων φορέων ή 
ενώσεων του δημόσιου τομέα, μίας ή περισσοτέρων περιφερειακών 
ή τοπικών αρχών ή φορέων του δημόσιου τομέα που ενεργούν 
σύμφωνα µε την οδηγία 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών νοείται ως παρεμφερής δαπάνη. 

Δημοσιονομική 
Διόρθωση 

Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής και Εθνικής 
συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της 
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συγχρηματοδότησης του από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της 
περιόδου 2007-2013 η οποία είναι ανάλογη της παράβασης που 
διαπιστώνεται. 

Δικαιούχος Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος 
για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. 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. 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 
Eυρ. Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Έγγραφο το οποίο υποβάλλεται από το 

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και εγκρίνεται από την 
Επιτροπή και το οποίο καθορίζει µια αναπτυξιακή στρατηγική µε τη 
χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, που θα 
επιτευχθεί µε τη συνδρομή ενός Ταμείου ή, στην περίπτωση του 
στόχου «Σύγκλιση» και ειδικότερα για τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα «Προσπελασιμότητα» και «Περιβάλλον και αειφόρος 
ανάπτυξη 2007-2013», µε τη συνδρομή του Ταμείου Συνοχής και 
του ΕΤΠΑ. 

ΕΠΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα-
Επιχειρηματικότητα» 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: Το έγγραφο που 
καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σε 
διάλογο µε την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής 
Επιτροπή) και το οποίο αποτελεί μέσο αναφοράς για την εκπόνηση 
του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και 
του Ταμείου Συνοχής. 

ΕΥΔ ΕΠΑΕ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα-
Επιχειρηματικότητα» 

ΕΦΔ 

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, ως ορίζεται στο Ν.3614/07 (άρθρο 
4 παρ. 4γ): Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία, η οποία 
ενεργεί υπό την ευθύνη διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης, 
και εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό μιας τέτοιας αρχής σε σχέση 
µε δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις. Ως ενδιάμεσος φορέας 
διαχείρισης δύναται να επιλεγεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία 
ΟΤΑ, μετά από διαγωνιστική διαδικασία και ο οποίος, μεταξύ άλλων, 
πρέπει να πληροί και τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) να έχει 
φερεγγυότητα και να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά την ικανότητά 
του για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου που θα 
του ανατεθεί, β) να διαθέτει εμπειρία στον τομέα που αφορά το 
αντικείμενο του προγράμματος ή τμήματός του. Στην περίπτωση 
που ο ενδιάμεσος φορέας επιλέγεται μετά από διαγωνιστική 
διαδικασία, απαιτείται σύναψη σύμβασης ανάθεσης. Η σύμβαση 
ανάθεσης υπογράφεται μεταξύ της οικείας διαχειριστικής αρχής και 
του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης. 

ΕΦΕΠΑΕ 
Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) 

€ Ευρώ 
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Ιδιωτική 
συμμετοχή 

Είναι το ποσό που καταβάλλει ο Δικαιούχος συνολικά για την 
υλοποίηση ενός έργου και υπολογίζεται ως το άθροισμα ίδιας 
συμμετοχής και δανεισμού 

Ίδια συμμετοχή 
Το ποσό που καταβάλλει εξ ιδίων (χωρίς δανεισμό) πόρων ένας 
Δικαιούχος για την υλοποίηση του έργου 

ΟΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα: το πληροφοριακό σύστημα 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, 
Υποδομών και Δικτύων στο οποίο καταχωρούνται τα δεδομένα που 
αφορούν Προγράμματα και δράσεις, τις επενδύσεις του επενδυτικού 
νόμου και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα έντυπα, που με 
ευθύνη της ΔΑ ή του ΕΦΔ καταχωρούνται στο ΟΠΣ. 

ΠΣΚΕ 
 

Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων: το πληροφοριακό 
σύστηµα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, στο οποίο καταχωρούνται τα 
δεδομένα που αφορούν Προγράµµατα και δράσεις, τις επενδύσεις 
του επενδυτικού νόµου και το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. 

Παρατυπία Κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου η οποία προκύπτει 
από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα και η οποία ζημιώνει ή 
ενδέχεται να ζημιώσει το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, µε τον καταλογισμό στον κοινοτικό προϋπολογισμό 
αδικαιολόγητης δαπάνης. 

ΠΔΕ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
Πράξη/Έργο 
ΕΠΑΕ 

Έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή 
του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της, 
σύμφωνα µε κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή 
παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους 
δικαιούχους, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Άξονα 
Προτεραιότητας µε τον οποίο σχετίζονται. 

ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου 
ΣΔΕ Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
ΥΠΑΑΝ Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών 

και Δικτύων  
ΥΠΑΣΥΔ Η απόφαση 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540Β) του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών, εκδιδόμενη σε εφαρμογή του άρθρου 
2 του Ν.3614/07, με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες 
του Συστήματος Διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
του ΕΣΠΑ, όπως ισχύει.  

Φορέας 
χρηματοδότησης 

Το Υπουργείο ή η Περιφέρεια, ο οποίος έχει την ευθύνη απόδοσης 
των πιστώσεων στο δικαιούχο ή στον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης 
στην περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων. 

Φορέας της 
Επένδυσης / 
Φορέας 
υλοποίησης 

Άτυπος, εναλλακτικός τρόπος περιγραφής των δικαιούχων στο 
πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 87 της 
συνθήκης. 

 

 

 


