
«Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου Συνοδευτικών Μέτρων»  

Eπικαιροποίηση Διαδικασίας Παρακολούθησης των Συνοδευτικών Μέτρων 

Ενημερώνουμε τις Κοινωνικές Συμπράξεις που υλοποιούν το ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ για την 

επικαιροποίηση της διαδικασίας παρακολούθησης των Συνοδευτικών Μέτρων μέσω του Συστήματος 

Παρακολούθησης και Ελέγχου Συνοδευτικών Μέτρων ως εξής: 

• Στην καρτέλα ολοκλήρωσης που υποβάλλεται στη πλατφόρμα, εκτός από τα πεδία που είναι 

προς συμπλήρωση, θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να αναρτάται η Υπεύθυνη Δήλωση Ολοκλήρωσης, 

υπογεγραμμένη είτε ψηφιακά είτε με φυσική υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της 

Σύμπραξης και τον Υπεύθυνο Υλοποίησης Έργου. Η Υπεύθυνη Δήλωση δύναται να είναι 

συγκεντρωτική και να συμπεριλαμβάνει όλα τα συνοδευτικά μέτρα για τα οποία υποβάλλονται 

καρτέλες Ολοκλήρωσης (π.χ. αν υποβληθούν 4 καρτέλες Ολοκλήρωσης για 4 συνοδευτικά 

μέτρα/κατηγορίες υπηρεσιών, η Υπεύθυνη Δήλωση δύναται να είναι μία,  κοινή και να 

συμπεριλαμβάνει στον πίνακα όλα τα συνοδευτικά μέτρα των οποίων δηλώνεται η 

ολοκλήρωση). Ωστόσο, θα πρέπει να αναρτάται σε κάθε μία καρτέλα Ολοκλήρωσης (Η 

διαδικασία αυτή ισχύει από 2/6/2021).  

• Στην ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση Ολοκλήρωσης προστίθεται και δεύτερος πίνακας που θα 

συμπεριλαμβάνει όλα τα Συνοδευτικά Μέτρα που έχουν υποβληθεί μέσω του Συστήματος 

Παρακολούθησης και Ελέγχου Συνοδευτικών Μέτρων και έχουν εγκριθεί από τη Διαχειριστική 

Αρχή, τα οποία βρίσκονται ακόμα σε κατάσταση «Αρχικού Προγραμματισμού» ή σε στάδιο 

«Υλοποίησης» χωρίς όμως να έχουν «Ολοκληρωθεί». Αυτές οι Συνοδευτικές Δράσεις θα πρέπει 

να υλοποιηθούν και να ολοκληρωθούν έως την αναγραφόμενη στην Υπεύθυνη Δήλωση, 

κατ΄εκτίμηση του Δικαιούχου, ημερομηνία. 

• Εάν υπάρχουν Συνοδευτικά Μέτρα που έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή, 

τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση «Αρχικού Προγραμματισμού» αλλά τελικά δεν θα 

υλοποιηθούν, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην «Υπεύθυνη Δήλωση Ακύρωσης Αρχικού 

Προγραμματισμού», με αναφορά στον λόγο της ακύρωσής τους. Αυτή η Υπεύθυνη Δήλωση θα 

πρέπει υποχρεωτικά να αναρτάται στο Φάκελο Αρχικού Προγραμματισμού στη Πλατφόρμα του 

Συστήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου Συνοδευτικών Μέτρων. 

• Εάν υπάρχει Συνοδευτικό Μέτρο προς Τροποποίηση, η ενέργεια που πρέπει να γίνει είναι: 

Α) Υποβάλλεται νέο Δελτίο Αρχικού Προγραμματισμού προς έγκριση και αναγράφεται στο πεδίο 

των «Παρατηρήσεων» ποιο Συνοδευτικό Μέτρο τροποποιείται. 



Β) Το δελτίο / καρτέλα του ήδη εγκεκριμένου αρχικού Συνοδευτικού Μέτρου παραμένει στη 

κατάσταση του «Αρχικού Προγραμματισμού» σε αδράνεια. 

Προσοχή!  

Αυτή η περίπτωση δεν ανήκει στη κατηγορία Συνοδευτικών Μέτρων που δεν θα υλοποιηθούν 

και επομένως δεν θα συμπεριληφθεί στην «Υπεύθυνη Δήλωσης Ακύρωσης Αρχικού 

Προγραμματισμού». 

Επισυνάπτονται: 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Ακύρωσης Αρχικού Προγραμματισμού Συνοδευτικών Μέτρων

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Ολοκλήρωσης Συνοδευτικών  Μέτρων (τροποποιημένο) 

Πληροφορίες: κος Ιωάννης Ιωαννίδης, τηλ. 210 – 2120725, e.mail: i.ioannidis@eiead.gr 

https://teba.opeka.gr/wp-content/uploads/2022/10/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7-%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%9F%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%91-V2.docx
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