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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5.20263/5.15444
Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, 

Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση 
των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιο−
ποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014 − 2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 

Α΄98) για την Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1309/2013 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ−
βρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ−2014−2020), και την κατάργηση 
του Κανονισμού (ΕΚ) 1927/2006.

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του Συμβουλίου.

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινω−
νικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Θάλασσας και Αλιείας και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχε−
τικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1080.

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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 Συνθήκης που 
κατήργησε τον Κανονισμό (ΕΚ) 800 /2008.

7. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) με αριθμ. 2185/1996 
του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με 
τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτο−
πίως η Επιτροπή για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες 
και λοιπές παρατυπίες, όπως ισχύει.

8. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) υπ’ αριθμ. 2988/1995 
του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με 
την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευ−
ρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθμ. 966/2012 της 
25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθμ. 1605/2002 του Συμβουλίου .

10. Τη διοργανική συμφωνία με αριθμ. 2006/C 139/01 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 
και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και 
χρηστή διαχείριση και ειδικά το σημείο 28 με το οποίο 
προσδιορίζεται το δημοσιονομικό πλαίσιο του ΕΤΠ.

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 656/2007 της Επιτροπής 
της 14ης Ιουνίου 2007 για τροποποίηση του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 586/2001 για εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων 
στατιστικών, όσον αφορά τον ορισμό των κύριων ομά−
δων βιομηχανικών κλάδων (ΚΟΒΚ), όπως ισχύει.

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1059/2003 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 
2003 σχετικά με τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογί−
ας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS), όπως 
ισχύει.

13. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247) «Περί Δημοσίου Λογι−
στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4242/2014 
(ΦΕΚ Α΄50) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες 
διατάξεις» και το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) «Αρχές δη−
μοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις».

14. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τεύχος Β΄/23−12−2014) 
«Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
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αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2014−2020. Β) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16−06−2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 6, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Το άρθρο 63 του Ν. 4331/2−7−2015 (ΦΕΚ Α΄69), σύμ−
φωνα με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 45 του 
Ν. 4314/2014 και καθορίζεται η Εθνική Αρχή Συντονισμού 
της Εφαρμογής του ΕΤΠ, η Διαχειριστική Αρχή, η Αρχή 
Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου του ΕΤΠ.

16. Την με αριθμ. πρωτ.: 37156/18953 (ΦΕΚ 1005/τεύ−
χος Β΄/30−5−2008) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107900/
12−4−2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 599/
21−5−2001) ως ισχύει με σκοπό την αναδιάρθρωση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων 
Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007.

17. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄267) «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών ενεργειών για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

18. Το Ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄90) «Περί Κώδικος Εισπρά−
ξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

19. Τις διατάξεις του Π.δ. 53/2015 (ΦΕΚ 82/τεύχος Α΄/
18−7−2015) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό».

20. Τις διατάξεις του Π.δ. 54/2015 (ΦΕΚ 83/τεύχος Α΄/
18−7−2015) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό».

21. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄20) «Σύσταση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

22. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α΄21) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

23. Την με αριθμ. Υ59/16−2−2015 (ΦΕΚ Β΄ 256/20−2−2015) 
απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα: «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Δημήτριο Μάρδα».

24. Του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τεύχος Α΄/19−3−2015) 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε−
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές 
διατάξεις» και ειδικότερα του Άρθρου 27, παρ. 1.

25. Το Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄178/29−8−2014) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

26. Το Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ Α΄180/29−8−2014) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας», όπως ισχύει.

27. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄185/3−9−2014) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», 
όπως ισχύει.

28. Το Π.δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α΄) «Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Απασχόλησης και Διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» η οποία μετονομάσθηκε 
με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α΄) σε Γενική 
Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 3762/2009 
(ΦΕΚ 75/Α΄).

29. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που 

αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση κοινοτικών προ−
γραμμάτων.

30. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως 
το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παρα−
στατικών.

31. Την ανάγκη καθορισμού συστήματος Διαχείρισης, 
Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενερ−
γειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για 
την περίοδο 2014−2020.

32. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδιο 
για την εφαρμογή και παρακολούθηση του νομοθετικού 
πλαισίου περί ομαδικών απολύσεων του Ν. 1387/1983 
(ΦΕΚ Α΄110), όπως ισχύει, με τον οποίο ενσωματώθηκε 
στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 20ής Ιουλίου 1998 για την προσέγγιση των νομο−
θεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές 
απολύσεις.

33. Τις διατάξεις του Π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/τ.Α΄/14−1−2002) 
«Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και 
διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων».

34. Την με αριθμ. πρωτ. 60630/ΕΥΣ 5671/16−9−2003 
εγκύκλιο εξειδίκευσης της εφαρμογής του Π.δ. 4/2002 
«Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και 
διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων».

35. Την με αριθμ. πρωτ. 1466/ΕΥΣ 105/17−1−2002 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «Περί καθορι−
σμού των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο 
πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας».

36. Την με αριθμ. 69131/EΥΘΥ 624 (ΦΕΚ 1451/τεύχος Β΄/ 
10−7−2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδο−
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Αναδιάρθρωση 
της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης του άρθρου 
10 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 
43491/ΔΙΟΕ789/21−12−2000 (ΦΕΚ 1639/Β΄/29−12−2000) κοι−
νή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει».

37. Την με αριθμ. 2/98271/0004/29−12−2014 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
835/30−12−2014) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Δημο−
σιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομι−
κών», όπως ισχύει.

38. Την με αριθμ. πρωτ.: 5.18985/514524/Ορθή Επανάλη−
ψη 8−7−2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινω−
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Σύστημα 
Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακο−
λούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών 
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 
2014−2020».

39. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δύναται 
να προκληθεί σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
συνολικού ύψους 47.706.000 €, η οποία αποτελεί το 
100% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού από 
πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 
από πόρους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ 
2014−2020 στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η ως άνω δαπάνη 
επιμερίζεται και θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων στις εξής αιτήσεις του κράτους μέλους:
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Α/Α Δικαιούχοι (εργαζόμενοι) 
που απασχολούνταν στις 

κάτωθι επιχειρήσεις: 

Αιτήσεις κράτους − μέλους ΣΑΕ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 NUTRIART ABEE Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

034/2 10.160.000 

2 SPRIDER STORES Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

034/2 12.151.500 

3 ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

034/2 10.740.000 

4 Εκδοτικές Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

034/2 14.654.500 

4α Εκδοτικές Επιχειρήσεις Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

034/2 6.244.500 

4β Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

034/2 8.410.000 

ΣΥΝΟΛΟ 47.706.000

αποφασίζουν:

Άρθρο 1 
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας απόφασης είναι ο καθορι−
σμός συστήματος για τον προγραμματισμό, την αξιολό−
γηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκο−
σμιοποίηση (ΕΤΠ, εφεξής) περιόδου 2014−2020, ώστε 
να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιοποίηση των 
πόρων της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 
και της εθνικής συμμετοχής. Ειδικότερα, οι ενέργειες 
του ΕΤΠ συμβάλλουν στην έξυπνη, αειφόρο και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και προωθούν τη 
διατηρήσιμη απασχόληση στο δικαιούχο κράτος μέ−
λος δίνοντας τη δυνατότητα να επιδεικνύει αλληλεγγύη 
και να στηρίζει τους εργαζομένους που απολύονται 
λόγω πλεονασμού και τους αυτοαπασχολούμενους των 
οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει 
εξαιτίας των σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στις 
παγκόσμιες εμπορικές ροές που επιφέρει η παγκοσμιο−
ποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, όπως προ−
νοείται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 546/2009, ή μιας νέας 
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

Άρθρο 2 
Πεδίο Εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης έχουν εφαρμο−
γή σε αιτήσεις και σε εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας 
υπό μορφή συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων 
υπηρεσιών που αποσκοπούν να διευκολύνουν την επα−
νένταξη των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενί−
σχυση από το δικαιούχο κράτος μέλος στο πλαίσιο 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ για ενέργειες 
που στοχεύουν σε:

α) εργαζομένους που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού 
και αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριό−
τητα έχει παύσει εξαιτίας των σημαντικών διαρθρω−
τικών αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές ροές που 
επιφέρει η παγκοσμιοποίηση, οι οποίες καταδεικνύονται, 
ειδικότερα, με τη σημαντική αύξηση των εισαγωγών 
στην Ένωση, τη σοβαρή μετατόπιση του εμπορίου της 
Ένωσης σε αγαθά ή υπηρεσίες, τη ραγδαία μείωση του 
μεριδίου αγοράς της Ένωσης σε έναν συγκεκριμένο 
τομέα ή τη μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων σε τρίτες 
χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι απολύσεις 
λόγω πλεονασμού έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην 
τοπική, περιφερειακή ή εθνική οικονομία·

β) εργαζομένους που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού 
και αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριό−
τητα έχει παύσει ως αποτέλεσμα της συνέχισης της 
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, 
όπως προνοείται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 546/2009, 
ή λόγω μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 3 
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται 
ως:

1. «Αίτηση Πληρωμής»: αίτηση πληρωμής ή δήλωση 
δαπανών που υποβάλλει το δικαιούχο κράτος μέλος 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. «Αίτηση Πρότασης»: Το δικαιούχο κράτος μέλος, 
μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ερ−
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης και σε συνεργασία για τη σύνταξη με το Τμήμα 
πολιτικών Απασχόλησης της Διεύθυνσης Απασχόλησης 
της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και Ένταξης στην 
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Απασχόληση, υποβάλλει αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επι−
τροπή, η οποία περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή 
σχεδιασμού συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων 
υπηρεσιών που αποσκοπούν να διευκολύνουν την επα−
νένταξη των επιλέξιμων δικαιούχων για τους οποίους 
ζητείται ενίσχυση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις για 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ.

3. «Ανάκτηση»: η επιστροφή των αχρεωστήτως ή πα−
ρανόμως καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα για 
μη νόμιμη αιτία.

4. «Αξιολόγηση Αίτησης από την Ε.Ε.» Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, με βάση τις πληροφορίες που παρέχει το 
δικαιούχο κράτος μέλος, συμπληρώνει την αξιολόγησή 
της σχετικά με τη συμμόρφωση της αίτησης πρότα−
σης του δικαιούχου κράτους μέλους όσον αφορά τις 
προϋποθέσεις παροχής χρηματοδοτικής συνεισφοράς.

5. «Αξιολόγηση από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης»: Η συστηματική, αντικειμενική και 
ανεξάρτητη εξέταση του σχεδιασμού, της υλοποίησης 
και των αποτελεσμάτων των εγκεκριμένων προτάσεων 
από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
με στόχο τον καθορισμό της συσχέτισης, της αποτε−
λεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της οικονομίας, 
των επιπτώσεων και της αειφορίας της χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης.

6. «Απόφαση για χρηματοδοτική συνεισφορά από 
ΕΤΠ»: Μετά από θετική αξιολόγηση της αίτησης πρό−
τασης από το δικαιούχο κράτος μέλος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εκδίδει απόφαση σχετικά 
με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρ−
μογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 
της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 
και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση για κάθε εγκεκριμένη αίτηση 
ξεχωριστά.

7. «Αρχή Διαχείρισης»: Μέχρι πρότινος η Ειδική Υπη−
ρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευ−
ρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ), της οποίας το 
έργο αναλαμβάνει από τούδε και στο εξής η Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοι−
νοτικών και

Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με 
τους όρους και τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 6 του 
Ν. 4314/2014 και μέχρι τη σύσταση και δημοσίευσή της, 
η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμε−
νων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΥΕΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Κοινοτικών και Άλ−
λων Πόρων του ιδίου Υπουργείου − Εθνικός δημόσιος 
φορέας, που ορίζεται από το δικαιούχο κράτος μέλος 
προκειμένου να έχει τη συνολική ευθύνη για την επί−
τευξη των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται με τη 
συνδρομή του ΕΤΠ περιόδου 2014−2020 στο δικαιούχο 
κράτος. Σημειώνεται ότι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ δύνα−
ται να εκχωρήσει ορισμένες από τις αρμοδιότητές της 
ως Αρχή Διαχείρισης είτε απ’ ευθείας είτε μετά από 
διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων σε δημό−
σιους ή ιδιωτικούς φορείς σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265), οι οποίοι θα έχουν την 

ευθύνη οργάνωσης, προετοιμασίας και υλοποίησης του 
συνόλου ή μέρους των συντονισμένων δεσμών εξατο−
μικευμένων υπηρεσιών, που αποσκοπούν να διευκολύ−
νουν την επανένταξη των δικαιούχων για τους οποίους 
ζητείται ενίσχυση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις για 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ.

8. «Αρχή Ελέγχου»: Εθνικός δημόσιος φορέας λει−
τουργικά ανεξάρτητος από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Αρχή Πιστοποίησης και 
τους Δικαιούχους, ο οποίος ορίζεται από το δικαιούχο 
κράτος μέλος και είναι αρμόδιος για την επαλήθευση 
της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος δι−
αχείρισης και ελέγχου.

9. «Αρχή Πιστοποίησης»: Εθνικός δημόσιος φορέας 
λειτουργικά ανεξάρτητος από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Αρχή Ελέγχου και τους 
Δικαιούχους, ο οποίος ορίζεται από το δικαιούχο κρά−
τος μέλος και είναι αρμόδιος για την πιστοποίηση των 
πληροφοριών οικονομικού περιεχομένου.

10. «Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό»: κάθε δαπάνη 
στην οποία δεν αντιστοιχεί σε ίσης αξίας παραδοθέν 
προϊόν ή έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της 
απόφασης για χρηματοδοτική συνεισφορά από ΕΤΠ ή 
σχετικής σύμβασης με την οποία αναλήφθηκε η υπο−
χρέωση της δαπάνης.

11. «Δικαιούχος ή Ωφελούμενος»: επιλέξιμοι δικαιούχοι 
για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών συγχρη−
ματοδοτούμενες από το ΕΤΠ είναι οι κατηγορίες των 
εργαζομένων που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κα−
νονισμού (ΕΕ) 1309/2013 και στο άρθρο 6, παράγραφος 
4 της παρούσας.

12. «Δήλωση Συμμόρφωσης»: Δήλωση συμμόρφωσης 
από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
της ζητούμενης στήριξης του ΕΤΠ με τους διαδικαστι−
κούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης περί κρα−
τικών ενισχύσεων καθώς και δήλωση που σκιαγραφεί 
τους λόγους για τους οποίους οι εξατομικευμένες υπη−
ρεσίες δεν αντικαθιστούν μέτρα που εμπίπτουν στην 
ευθύνη εταιρειών βάσει του εθνικού δικαίου ή συλλο−
γικών συμβάσεων.

13. «Δημοσιονομική Διόρθωση»: η ακύρωση του συνό−
λου ή μέρους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από 
το ΕΤΠ 2014−2020 ή και εθνική συμμετοχή σε μία πρό−
ταση στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής της από 
τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ 2014−2020, η 
οποία είναι ανάλογη της παράτυπης δαπάνης που δι−
απιστώνεται.

14. «Ενέργεια» − Κάθε εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊ−
κή Επιτροπή πρόταση περιλαμβάνει πλήθος ενεργειών 
που αφορούν σε παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών 
συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ.

15. «Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων»: Συνιστάται 
με ευθύνη του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και έργο 
της είναι η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλή−
θηκαν / θα υποβληθούν στο πλαίσιο Πρόσκλησης / 
Προσκλήσεων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουρ−
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για υποβολή προτάσεων των Ενεργειών 
που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
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Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατά τη διάρκεια 
της Προγραμματικής Περιόδου 2014−2020.

16. «Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης Διαγωνι−
σμών»: Συνιστάται και συγκροτείται στην Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιτροπή της οποίας έργο 
είναι η διενέργεια των Διαγωνισμών, η αξιολόγηση των 
προτάσεων και η εισήγηση των αποτελεσμάτων προς 
την Αναθέτουσα Αρχή για όλα τα έργα που προκηρύσ−
σει η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο 
πλαίσιο των «Ενεργειών που Συγχρηματοδοτούνται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιο−
ποίηση».

17. «Ευρωπαϊκή Επιτροπή» (Ε.Ε., εφεξής): Αρμόδια για 
τη συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης των πολι−
τικών και των δράσεων καθώς και των αποτελεσμάτων 
που επιτυγχάνονται με τη χρηματοδοτική συνεισφορά 
του ΕΤΠ.

18. «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»: Αρμόδιο για τον πολιτικό 
έλεγχο όσον αφορά τα αποτελέσματα που επιτυγχά−
νονται με τη συνδρομή του ΕΤΠ.

19. «Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμι−
οποίηση (ΕΤΠ)»: ευέλικτο ταμείο που υποστηρίζει τους 
εργαζομένους που χάνουν τις θέσεις εργασίας τους και 
τους βοηθάει να βρουν άλλη εργασία, όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα. Συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 
1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου για όσο διάστημα διαρκεί το πολυετές δημοσι−
ονομικό πλαίσιο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2013. H Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τον ρόλο 
του ΕΤΠ, με απόφασή της συνεχίζει να παρέχει για όσο 
διάστημα διαρκεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2020 ειδική εφάπαξ στήριξη για τη διευκόλυνση της 
επανένταξης. Το ΕΤΠ δίνει τη δυνατότητα στην Ένωση 
να δεικνύει αλληλεγγύη προς τους εργαζομένους που 
απολύονται λόγω πλεονασμού εξαιτίας των σημαντι−
κών διαρθρωτικών αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές 
ροές που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση και εξαιτίας της 
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, 
και μπορεί επίσης να υποστηρίξει δικαιούχους σε μικρές 
αγορές εργασίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, ιδίως 
σε σχέση με συλλογικές αιτήσεις που αφορούν μικρο−
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ακόμη και αν ο αριθμός 
των απολύσεων λόγω πλεονασμού είναι μικρότερος 
από το κανονικό κατώτατο όριο που απαιτείται για την 
κινητοποίηση του ΕΤΠ.

20. «Κανονισμός»: Ο κανονισμός αριθμ. 1309/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμο−
γής στην Παγκοσμιοποίηση (2014−2020).

21. «Κριτήρια παρέμβασης»: Τα κριτήρια, τα οποία απο−
τελούν προϋπόθεση προκειμένου να κινητοποιηθεί η 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στο δικαιούχο 
κράτος μέλος.

22. «Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ, εφεξής) – Non 
Governmental Organization»: Εθελοντική οργάνωση μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία έχει συσταθεί και 
λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο εντός της ελληνικής επι−
κράτειας ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ, 
εφεξής), ανεξάρτητη από την κεντρική, την περιφερεια−

κή και την τοπική διοίκηση καθώς και από τις πολιτικές 
οργανώσεις και κάθε τύπου εμπορικούς οργανισμούς, 
που δεν λαμβάνει τακτική επιχορήγηση για τη λειτουρ−
γία της ή δάνεια με εγγύηση του δημοσίου. Οι πολιτικές 
και θρησκευτικές οργανώσεις δε νοούνται ως ΜΚΟ.

23. «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΤΠ 2014−
2020» (εφεξής, ΟΠΣ ΕΤΠ): το πληροφορικό σύστημα του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι−
σμού όπου καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν 
στο ΕΤΠ 2014−2020.

24. «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Δημοσίων Επεν−
δύσεων» (εφεξής ΟΠΣ−ΠΔΕ ή e−pde): το Πληροφοριακό 
Σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ−
τιλίας και Τουρισμού όπου καταχωρούνται τα δεδομένα 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

25. «Παρακολούθηση»: Η παρακολούθηση της υλο−
ποίησης της εγκεκριμένης πρότασης προκειμένου να 
πιστοποιηθεί ότι ικανοποιούνται οι συμφωνημένες δι−
αδικασίες, να επιβεβαιωθεί η πρόοδος και να διαπι−
στωθούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα ώστε να υπάρχει 
δυνατότητα για ανάληψη διορθωτικών ενεργειών και 
πρωτοβουλιών.

26. «Παρατυπία»: Κάθε παράβαση του ενωσιακού δι−
καίου ή του σχετικού με την εφαρμογή του εθνικού 
δικαίου, η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη 
των αρμοδίων οργάνων που εμπλέκονται στη εφαρμογή 
και υλοποίηση του προγράμματος της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς από το ΕΤΠ 2014−2020.

27. «Συστημική παρατυπία»: παρατυπία που έχει εν−
δεχομένως επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, με μεγάλη 
πιθανότητα εμφάνισης σε παραμφερή είδη ενεργειών, 
η οποία προκύπτει από σοβαρή ανεπάρκεια στην απο−
τελεσματική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης 
και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της παράλειψης 
καθορισμού κατάλληλων διαδικασιών, σύμφωνα με τον 
κανονισμό και τους κανόνες του ΕΤΠ και της παρούσας 
απόφασης.

28. «Τεχνική Βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής»: 
Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, έως 0,5% του μέγιστου 
ετήσιου ποσού του ΕΤΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
το Δικαιούχο Κράτος Μέλος για τη χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων προετοιμασίας, συγκέντρωσης δεδο−
μένων και δημιουργίας βάσης γνώσεων σχετικά με την 
υλοποίηση του ΕΤΠ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων διοικητικής και 
τεχνικής υποστήριξης, δραστηριοτήτων ενημέρωσης 
και επικοινωνίας, καθώς και δραστηριοτήτων ελέγχου, 
επιθεώρησης και αξιολόγησης, οι οποίες είναι αναγκαίες 
για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

29. «Τεχνική Βοήθεια στο Δικαιούχο Κράτος»: Με πρω−
τοβουλία του δικαιούχου κράτους μέλους και κατόπιν 
αιτήσεως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το δικαιούχο 
κράτος – μέλος μπορεί να λαμβάνει χρηματοδοτική συ−
νεισφορά από το ΕΤΠ στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοή−
θειας για κατηγορίες δαπανών όπως: δραστηριότητες 
προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης και δημοσιό−
τητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων.

30. «Χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ»: Η χρη−
ματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ προς το Δικαιούχο 
Κράτος Μέλος για την υλοποίηση προτάσεων που έχουν 
εγκριθεί μετά από τις προβλεπόμενες στον Κανονισμό 
διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης.
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Άρθρο 4
Πλαίσιο Ένταξης Ενεργειών

α) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Πα−
γκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε κατ’ εφαρμογή του 
Κανονισμού 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως 
αυτός είχε τροποποιηθεί με τον Κανονισμό 546/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Ιουνίου 2009. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1309/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 ιδρύει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προ−
σαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την περίοδο 
που ισχύει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο από την 
1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

β) Μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση παρέχεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(Ε.Ε.) η δυνατότητα χρηματοδότησης των κρατών με−
λών, για τη λήψη μέτρων στήριξης των εργαζομένων, 
οι οποίοι απολύθηκαν λόγω πλεονασμού και αυτοαπα−
σχολούμενων, των οποίων η δραστηριότητα έχει παύ−
σει, εξαιτίας των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στις 
εμπορικές ροές που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση και 
προκαλούν σημαντικές; επιπτώσεις στην τοπική, περι−
φερειακή ή εθνική οικονομία.

Επίσης, παρέχεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η δυ−
νατότητα χρηματοδότησης κρατών μελών μέσω του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιο−
ποίηση, για τη λήψη μέτρων στήριξης των εργαζομένων 
που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού και των αυτοαπα−
σχολούμενων, των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει, 
ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης.

γ) Τα κριτήρια παρέμβασης του ΕΤΠ, όπως αυτά κα−
θορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1309/2013, περι−
γράφονται αναλυτικά στο άρθρο 2 της παρούσης.

δ) Η περίοδος εφαρμογής του ΕΤΠ ταυτίζεται με την 
προγραμματική περίοδο του Εταιρικού Συμφώνου για 
το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), 1η Ιανουαρίου 2014 έως 
31η Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 5 
Βασικές Αρχές Υλοποίησης

1. Η υλοποίηση των εγκεκριμένων προτάσεων του 
Δικαιούχου Κράτους Μέλους για χρηματοδοτική συ−
νεισφορά από το ΕΤΠ περιόδου 2014−2020 διέπεται σε 
όλα τα στάδια από τις αρχές της διαφάνειας, της απο−
δοτικότητας και αποτελεσματικότητας καθώς επίσης 
και από τις αρχές της χρηστής διοίκησης και δημοσιο−
νομικής διαχείρισης, της ισότητας των δύο φύλων και 
των ίσων ευκαιριών και της πρόληψης των διακρίσεων. 
Έχει δε, ως στόχο την έξυπνη, αειφόρο και χωρίς απο−
κλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και να προωθήσει τη 
διατηρήσιμη απασχόληση στην Ένωση, δίνοντάς της τη 
δυνατότητα να επιδεικνύει αλληλεγγύη και να στηρίζει 
τους εργαζομένους που απολύονται λόγω πλεονασμού 
και τους αυτοαπασχολούμενους των οποίων η επαγ−
γελματική δραστηριότητα έχει παύσει εξαιτίας των 
σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στις παγκόσμιες 
εμπορικές ροές που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση, ως 
αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπι−
στωτικής και οικονομικής κρίσης, όπως προνοείται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 546/2009, ή μιας νέας παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

2. Το Σύστημα προγραμματισμού, αξιολόγησης, δια−
χείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου ενεργειών που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προ−
σαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014−2020 
είναι κοινό για όλες τις αιτήσεις προτάσεων και τις 
εγκεκριμένες προτάσεις και έχει εφαρμογή σε όλες τις 
σχετικές λειτουργίες των εμπλεκόμενων φορέων στην 
υλοποίηση. Ειδικότερα:

 Η Αρχή Διαχείρισης, η Αρχή Ελέγχου και η Αρχή 
Πιστοποίησης είναι κοινές για όλες τις εγκεκριμένες 
προτάσεις.

 Οι αρμοδιότητες των Δικαιούχων και οι εφαρμο−
ζόμενοι κανόνες διαχείρισης είναι κοινοί για όλες τις 
εγκεκριμένες προτάσεις.

 Οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες για την αξιολόγηση, 
επιλογή και έγκριση των προτάσεων και την διαχείριση 
αυτών είναι ενιαίες.

 Οι διαδικασίες για την εξασφάλιση της νομιμότητας 
και κανονικότητας των δαπανών είναι κοινές.

 Οι διαδικασίες επαλήθευσης της παράδοσης των 
συγχρηματοδοτούμενων παραδοτέων των ενεργειών 
και της επιλεξιμότητας των δαπανών αυτών είναι κοινές 
με την απαίτηση για την τήρηση επαρκούς διαδρομής 
ελέγχου.

 Οι διαδικασίες αναφορών, εκθέσεων και παρακο−
λούθησης παρατυπιών, ανακτήσεων και επιστροφών 
είναι κοινές.

 Οι διαδικασίες υποστηρίζονται από κοινή εφαρμογή 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΤΠ 2014−
2020 (εφεξής, ΟΠΣ ΕΤΠ).

Άρθρο 6 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 2014−2020 
χορηγείται στις περιπτώσεις που οι μεγάλες διαρθρω−
τικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή 
η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
προκαλούν σοβαρή οικονομική αναστάτωση, το οποίο 
συνεπάγεται:

α) Την απόλυση λόγω πλεονασμού τουλάχιστον 500 
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων των οποίων η 
δραστηριότητα έχει παύσει για περίοδο τεσσάρων μη−
νών σε επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των εργα−
ζομένων που απολύονται λόγω πλεονασμού, καθώς και 
αυτοαπασχολούμενων των οποίων η δραστηριότητα 
έπαυσε, στο πλαίσιο της δραστηριότητας των προμη−
θευτών ή των παραγωγών των επομένων σταδίων του 
προϊόντος.

β) Την απόλυση λόγω πλεονασμού τουλάχιστον 500 
εργαζομένων ή αυτοαπασχολουμένων, των οποίων η 
δραστηριότητα έχει παύσει για περίοδο 9 μηνών ιδίως 
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
όλες στον ίδιο οικονομικό τομέα, που ορίζεται στο επί−
πεδο υποδιαίρεσης της NACE Αναθ. 2 και είναι εγκα−
τεστημένες σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες 
περιφέρειες, ή σε περισσότερες από δύο συνορεύουσες, 
όπως καθορίζονται στο επίπεδο NUTS 2, υπό την προ−
ϋπόθεση ότι πλήττονται πάνω από 500 εργαζόμενοι ή 
αυτοαπασχολούμενοι σε δύο περιφέρειες συνδυασμένα.

2. Σε μικρές αγορές εργασίας ή, σε εξαιρετικές πε−
ριστάσεις, οι οποίες δικαιολογούνται δεόντως από το 
δικαιούχος κράτος μέλος, ιδίως όσον αφορά συλλογικές 
αιτήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται ΜΜΕ, η αίτηση 
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χορήγησης χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 
βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να θεωρείται επιλέ−
ξιμη, ακόμη και αν τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζουν 
τα στοιχεία α) ή β) της παραγράφου 1 δεν τηρούνται 
πλήρως, όταν οι απολύσεις λόγω πλεονασμού έχουν 
σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική, 
περιφερειακή ή εθνική οικονομία. Το δικαιούχος κράτος 
μέλος διευκρινίζει ποια από τα κριτήρια παρέμβασης 
που ορίζονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1 
δεν τηρείται πλήρως. Το συνολικό ποσό των συνεισφο−
ρών για εξαιρετικές περιστάσεις δεν μπορεί να υπερ−
βαίνει το 15 % του μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ.

3. Για τον υπολογισμό του αριθμού των απολύσεων 
που προβλέπονται στις παραγράφους α) και β) του άρ−
θρου 2 της παρούσης και σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
Κανονισμού, ο αριθμός των απολυμένων ατόμων υπο−
λογίζεται αρχής γενομένης από μία από τις παρακάτω 
ημερομηνίες:

• Την ημερομηνία που ο εργοδότης σύμφωνα με το 
άρθρο 3, παράγραφος 1 της οδηγίας 98/59/ΕΚ του Συμ−
βουλίου (Οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιου−
λίου 1998, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις (EE L 225 
της 12.8.1998, σ. 16) ειδοποιεί την αρμόδια δημόσια αρχή 
γραπτώς για τις προβλεπόμενες συλλογικές απολύσεις 
λόγω πλεονασμού· στην περίπτωση αυτή προσκομίζο−
νται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετες πληροφο−
ρίες για τον πραγματικό αριθμό των απολύσεων λόγω 
πλεονασμού που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού πριν από την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Επιτροπή.

• Την ημερομηνία της προσωπικής ειδοποίησης του 
εργοδότη για τη διακοπή της απασχόλησης ή την κα−
ταγγελία της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου.

• Την ημερομηνία της de facto καταγγελίας της σύμ−
βασης εργασίας ή της λήξης της.

• Το τέλος της απασχόλησης στον έμμεσο εργοδότη, 
ή

• Την ημερομηνία παύσης δραστηριοτήτων, όπως ορί−
ζεται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή τις εθνικές διοικη−
τικές διατάξεις, στη περίπτωση αυτοαπασχολούμενου.

4. Δικαιούχοι ή Ωφελούμενοι από τις ενέργειες για 
χρηματοδοτική εισφορά από το ΕΤΠ, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του Κανονισμού είναι οι εργαζόμενοι που θίγο−
νται από τις κατά τα ανωτέρω απολύσεις και παύσεις 
δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι το ΕΤΠ παρέχει υπο−
στήριξη μόνον στην περίπτωση των προαναφερόμενων 
απολύσεων και παύσεων δραστηριοτήτων.

Κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 2 της παρούσης, (σύμφωνα και με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού 1309/2013), 
δύναται έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, να παρέχονται 
εξατομικευμένες υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες 
από το ΕΤΠ σε νέους, εκτός απασχόλησης εκπαίδευσης, 
ή κατάρτισης (NEETs) ηλικίας έως 30 ετών, (μέχρι ένα 
αριθμό ίσο προς τον αριθμό των δικαιούχων για τους 
οποίους ζητείται ενίσχυση και κατά προτεραιότητα σε 
πρόσωπα που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού ή των 
οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει, υπό την προϋ−
πόθεση ότι ορισμένες τουλάχιστον από τις απολύσεις 
λόγω πλεονασμού λαμβάνουν χώρα σε περιφέρειες του 
επιπέδου NUTS 2, οι οποίες είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο 
της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων). Οι 

εν λόγω υπηρεσίες υποστήριξης αφορούν σε NEETs ηλι−
κίας έως 30 ετών, που διαμένουν σε περιοχές επιλέξιμες 
στο Πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση.

Άρθρο 7
Ρόλοι και αρμοδιότητες των φορέων

του δικαιούχου κράτους
Το δικαιούχο κράτος μέλος είναι αρμόδιο για τον προ−

γραμματισμό, αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση 
και έλεγχο ενεργειών της υλοποίησης του συνόλου των 
εγκεκριμένων προτάσεων για χρηματοδοτική συνεισφο−
ρά από το ΕΤΠ 2014−2020 προκειμένου να διασφαλι−
σθεί η αρχή της οικονομικότητας, της αποτελεσματι−
κότητας και της αποδοτικότητας. Για το σκοπό αυτό, 
το δικαιούχο κράτος μέλος έχει ορίσει τις ακόλουθες 
εθνικές αρχές κατ’ αναλογία του συστήματος για τη 
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−
2020. Αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω οι ρόλοι και 
οι αρμοδιότητες που αυτές αναλαμβάνουν:

1. «Αρχή Διαχείρισης»: Μέχρι πρότινος η Ειδική Υπη−
ρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευ−
ρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (εφεξής, ΕΥΣΕΚΤ) της 
οποίας το έργο της οποίας το έργο αναλαμβάνει από 
τούδε και στο εξής η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ της Γενικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τους όρους και 
τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 6 του Ν. 4314/2014 και, 
μέχρι τη σύσταση και δημοσίευσή της, η Ειδική Υπηρε−
σία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕΕΚΤ) της Γενικής 
Γραμματείας Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του ιδίου 
Υπουργείου. Η τελευταία έχει ορισθεί από το δικαιούχο 
κράτος μέλος προκειμένου να έχει τη συνολική ευθύνη 
για την επίτευξη των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνο−
νται με τη συνδρομή του ΕΤΠ περιόδου 2014−2020 στο 
δικαιούχο κράτος μέλος.

Ειδικότερα, η Αρχή Διαχείρισης:
 συνεργάζεται με το Τμήμα Πολιτικών Απασχόλησης 

της Διεύθυνσης Απασχόλησης της Γενικής Διεύθυνσης 
Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση του Υπουργεί−
ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, 
για τον προγραμματισμό, τη διερεύνηση, την αξιολόγη−
ση και την εξειδίκευση εξατομικευμένων υπηρεσιών για 
την υποβολή τυχόν προτάσεων δράσεων του δικαιούχου 
κράτους μέλους προς χρηματοδοτική συνεισφορά από 
το ΕΤΠ 2014−2020. Ειδικότερα, σε συνεργασία με το ως 
άνω Τμήμα διερευνά και ενημερώνεται από τις αρμό−
διες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), του Οργανισμού Εργα−
τικού Δυναμικού(ΟΑΕΔ) ή των κατά περίπτωση αρμο−
δίων ασφαλιστικών φορέων, επιμελητηρίων, εργατικών 
κέντρων, ομοσπονδιών κ.λπ., ή/και από άλλες πηγές 
για τις περιπτώσεις απολύσεων όπου πιθανολογείται 
ότι οι απολύσεις αυτές έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην 
απασχόληση και στην τοπική, περιφερειακή και εθνική 
οικονομία.

 κατόπιν της ανωτέρω ενημέρωσης, σε συνεργασία 
με το Τμήμα Πολιτικών Απασχόλησης της Διεύθυνσης 
Απασχόλησης της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και 
Ένταξης στην Απασχόληση του Υπουργείου Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης αξιολογεί 
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εάν πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης του ΕΤΠ του 
άρθρου 4 του παρόντος συστήματος. Στην περίπτωση 
κατά την οποία η ανωτέρω αξιολόγηση είναι θετική, 
η Αρχή Διαχείρισης από κοινού με το ως άνω Τμήμα 
καθορίζουν τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων 
υπηρεσιών που αφορούν στους ωφελούμενους απολυ−
μένους και τεκμηριώνουν πρόταση για χρηματοδοτική 
συνεισφορά από το ΕΤΠ 2014−2020, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του άρθρου 8 του Κανονισμού. Η πρόταση 
συντάσσεται σε προτυποποιημένο έντυπο αίτησης στην 
Αγγλική και υποβάλλεται από την Αρχή Διαχείρισης 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 υποβάλλει επισήμως προς έγκριση, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
στην αγγλική, την αίτηση κάθε πρότασης, καθώς και 
πρόσθετων στοιχείων, εάν αυτό απαιτείται, προκειμέ−
νου αυτή να αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 ανάλογα με το είδος των ενεργειών που έχουν προ−
βλεφθεί στη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών προς 
τους απολυμένους δικαιούχους, η Αρχή Διαχείρισης 
δύναται να εκχωρήσει ορισμένες από τις αρμοδιότητές 
της ως Αρχή Διαχείρισης, είτε απ’ ευθείας είτε μετά από 
διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, σε δημόσι−
ους ή ιδιωτικούς φορείς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265), οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη 
οργάνωσης, προετοιμασίας και υλοποίησης του συνό−
λου ή μέρους των συντονισμένων δεσμών εξατομικευ−
μένων υπηρεσιών, που αποσκοπούν να διευκολύνουν την 
επανένταξη των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται 
ενίσχυση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις για χρηματο−
δοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ. Οι ως άνω εκχωρημένες 
αρμοδιότητες περιγράφονται στο «Σύμφωνο Αποδοχής 
Όρων» μεταξύ της Αρχής Διαχείρισης και του δημόσιου 
ή ιδιωτικού φορέα που επιλέγεται.

 Μεριμνά για την εφαρμογή της υλοποίησης των 
αποφάσεων για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 Είναι αρμόδια για τη διενέργεια διοικητικών πρω−
τογενών ελέγχων καθώς και επιτόπιων επαληθεύσεων 
προκειμένου να εξακριβώνει ότι οι συγχρηματοδοτού−
μενες ενέργειες υλοποιήθηκαν καταλλήλως και ότι οι 
καλυφθείσες δαπάνες βασίζονται σε επαληθεύσιμα δι−
καιολογητικά και είναι νόμιμες, ορθές και κανονικές. Στα 
πλαίσια αυτά λαμβάνεται επισταμένη μέριμνα ώστε να 
διασφαλίζεται επαρκώς η διαδρομή ελέγχου.

 Είναι υπεύθυνη για την ακύρωση μέρους ή του συνό−
λου της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της εγκεκριμένης 
πρότασης, η οποία επιβάλλεται βάσει των αποτελεσμά−
των επιτόπιας επαλήθευσης ή ελέγχου από τα αρμόδια 
εμπλεκόμενα όργανα. Σε περιπτώσεις, που διαπιστωθεί 
βάσει των επιθεωρήσεων ή ελέγχων που διενεργού−
νται, αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, εφαρμόζει 
τις διαδικασίες για την ανάκτησή της σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση.

 Είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό διαδικασιών 
αναφορικά με τη διασφάλιση της τήρησης όλων των 
δικαιολογητικών εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και 
τους ελέγχους των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών 
τουλάχιστον για πέντε έτη μετά το κλείσιμο της χρημα−
τοδοτικής συνεισφοράς που εισπράχθηκε από το ΕΤΠ 
και την παροχή πρόσβασης των εθνικών και ευρωπαϊκών 
ελεγκτικών αρχών σε αυτά.

 Συνεργάζεται με το Τμήμα Πολιτικών Απασχόλησης 
της Διεύθυνσης Απασχόλησης της Γενικής Διεύθυνσης 
Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση του Υπουργεί−
ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης 
και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτρο−
πής για τη διενέργεια ενδιάμεσης και εκ των υστέρων 
αξιολόγησης των παρεμβάσεων ΕΤΠ, σύμφωνα με το 
άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΚ) 1309/2013 και λαμβάνει 
κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίησή τους.

 Μεριμνά για την παροχή στην Αρχή Πιστοποίησης 
όλων των αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με τις δια−
δικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται 
σε σχέση με κάθε δαπάνη, για σκοπούς πιστοποίησης.

 Είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες εγγραφής της 
απαιτούμενης δημόσιας δαπάνης στο ΠΔΕ για τη χρη−
ματοδότηση των δράσεων.

 Παρακολουθεί τους εμπλεκομένους (Δικαιούχους) 
μετά την έναρξη υλοποίησης των ενεργειών, σχετικά 
με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, 
βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισί−
ου, καθώς και την πορεία των ενεργειών που εκτελούν, 
ιδίως όσον αφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 
καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

 Διασφαλίζει τη συμβολή των ενεργειών στην επί−
τευξη των ειδικών στόχων της χρηματοδοτικής συνει−
σφοράς από το ΕΤΠ.

 Παρακολουθεί την ολοκλήρωση των ενεργειών και 
διαδικασιών ήδη εγκεκριμένων προτάσεων στο πλαί−
σιο χρηματοδοτικής συνεισφοράς ΕΤΠ της περιόδου 
2007−2013.

 Εκπροσωπεί το δικαιούχο κράτος μέλος στις σχέ−
σεις του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 2014−2020.

 Συντάσσει επαρκώς αιτιολογημένες προτάσεις τρο−
ποποίησης των εγκεκριμένων προτάσεων, τις οποίες 
υποβάλλει προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 Συγκεντρώνει από τους Δικαιούχους και παρέχει 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Αρχή Πιστοποίησης 
και στην Αρχή Ελέγχου, τα απαιτούμενα στοιχεία και 
έγγραφα για την παρακολούθηση της επίτευξης των 
προκαθορισμένων στόχων από την υλοποίηση των εγκε−
κριμένων προτάσεων.

 Παρέχει την πληροφόρηση και δημοσιότητα για την 
ύπαρξη της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 
2014−2020 στο δικαιούχο κράτος μέλος, τους στόχους 
της υλοποίησης των εγκεκριμένων προτάσεων του κα−
θώς και της συνεισφοράς του στο δικαιούχο κράτος 
με σκοπό να διασφαλίσει την ανάπτυξη χωρίς αποκλει−
σμούς, με ενδυνάμωση των πολιτών μέσω υψηλών επι−
πέδων απασχόλησης, της επένδυσης σε δεξιότητες, της 
καταπολέμησης της φτώχειας, του εκσυγχρονισμού των 
αγορών εργασίας, της κατάρτισης και των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, ώστε να βοηθούνται οι πολίτες 
να προετοιμασθούν και να διαχειρισθούν τις αλλαγές 
με σκοπό την οικοδόμηση μιας χωρίς αποκλεισμούς, 
συνεκτικής κοινωνίας. Ειδικότερα, η πληροφόρηση και 
δημοσιότητα παρέχεται μέσω των ακόλουθων μέτρων:

 επικοινωνιακή στρατηγική για τη χρηματοδοτική 
συνεισφορά από το ΕΤΠ 2014−2020

 τουλάχιστον τρεις σημαντικές ενημερωτικές ενέρ−
γειες για την εφαρμογή της χρηματοδοτικής συνεισφο−
ράς από το ΕΤΠ 2014−2020 στο δικαιούχο κράτος (όπως 
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μία ενημερωτική ημερίδα έναρξης της εφαρμογής της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 2014−2020 
ή ένα σεμινάριο με τους δυνητικούς εμπλεκόμενους 
φορείς ή μια συνέντευξη τύπου, και μία ενημερωτική 
δράσης απολογισμού του κλεισίματος της εφαρμογής 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 2014−
2020) και

 ιστότοπο αφιερωμένο αποκλειστικά και μόνο στη 
χρηματοδοτική συνεισφοράς από το ΕΤΠ 2014−2020, ο 
οποίος θα παρέχει πληροφόρηση στην ελληνική και 
στην αγγλική σχετικά με τις εγκεκριμένες προτάσεις, 
τις ανοικτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την υποβολή προτάσεων, τα στοιχεία επικοινωνίας 
και σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα.

 Εξασφαλίζει ότι οι εγκεκριμένες προτάσεις υλοποι−
ούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό και το παρόν σύστη−
μα και παρακολουθεί την πρόοδο και την ποιότητα της 
υλοποίησής τους. Για το σκοπό αυτό, η Αρχή Διαχείρι−
σης λαμβάνει τα μέτρα εκείνα που κρίνει απαραίτητα 
και συμβατά με τον Κανονισμό συμπεριλαμβάνοντας και 
εκείνα που αφορούν στην πιστοποίηση της ποιότητας 
και της πληρότητας του περιεχομένου των εγγράφων 
που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για 
το λόγο αυτό δύναται να απαιτήσει τροποποιήσεις σε 
τέτοιου τύπου έγγραφα.

 Παρακολουθεί και μέσω επιτόπιων επισκέψεων αν 
κριθεί απαραίτητο, σε τακτική βάση την πρόοδο των 
εγκεκριμένων προτάσεων αναφορικά με τα αποτελέ−
σματα και τους στόχους της κάθε μίας σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη αίτηση και τις ειδικότερες οικονομικές 
απαιτήσεις. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης 
καταγράφονται στη Διετή Έκθεση από την Ε.Ε. αφού 
αποσταλούν από την Αρχή Διαχείρισης.

 Προετοιμάζει και υποβάλλει, χωρίς καθυστέρηση, 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναφορά περί τυχόν 
παρατυπιών που επηρεάζουν ή θέτουν σε κίνδυνο την 
εφαρμογή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το 
ΕΤΠ 2014−2020, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
αντιμετώπιση αυτών.

 Προετοιμάζει, συντάσσει και διενεργεί το σύνολο 
των ανοικτών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για τους Δικαιούχους αυτών.

 Μετέχει στις συναντήσεις της Επιτροπής Αξιολό−
γησης Προτάσεων.

 Εκπονεί οριζόντια εργαλεία, εξειδικευμένους οδη−
γούς υλοποίησης ενεργειών και τυποποιημένων διαδι−
κασιών διαχείρισης, οδηγούς εφαρμογής, κ.λπ. για την 
αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των παρεμβάσε−
ων του ΕΤΠ, θέτοντας αυτά στη διάθεση κυρίως των 
Δικαιούχων.

 Θέτει σε εφαρμογή αποτελεσματικά και αναλογικά 
μέτρα καταπολέμησης της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη 
τους εντοπισμένους κινδύνους.

 Ορίζει διαδικασίες που διασφαλίζουν την τήρηση 
όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους 
ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς 
διαδρομής ελέγχου.

 Συντάσσει για κάθε λογιστική χρήση − τη διαχει−
ριστική δήλωση αξιοπιστίας για τη λειτουργία του συ−
στήματος διαχείρισης και ελέγχου, τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των σχετικών ενεργειών και την τήρηση 
της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 

μαζί με έκθεση που παρουσιάζει τα αποτελέσματα των 
διενεργηθέντων ελέγχων, ενδεχόμενων αδυναμιών που 
εντοπίστηκαν στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και 
των διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί.

 Διασφαλίζει την τήρηση από τους φορείς, που 
εμπλέκονται στην υλοποίηση των ενεργειών, χωριστού 
λογιστικού συστήματος είτε επαρκούς λογιστικής κω−
δικοποίησης για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση 
με τις εγκεκριμένες ενέργειες με την επιφύλαξη των 
εθνικών λογιστικών κανόνων, όπου και όταν αυτό κρί−
νεται αναγκαίο, τα οποία, σε συνεργασία με άλλους 
αρμόδιους φορείς (π.χ. ΟΑΕΔ), θα υποστηρίζουν συμ−
βουλευτικά τα κατά τόπους αρμόδια γραφεία σε όλα 
τα στάδια υλοποίησης του παρόντος.

 Συντάσσει και υποβάλλει την Τελική Έκθεση του Άρ−
θρου 18 του Κανονισμού προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 Στην περίπτωση ανάθεσης συγκεκριμένων καθηκό−
ντων της σε τρίτους, διατηρεί την ευθύνη της διαχεί−
ρισης για το σύνολο της χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
ΕΤΠ περιόδου 2014−2020 στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του 
εποπτικού της ρόλου, παρακολουθεί συστηματικά την 
εκτέλεση των καθηκόντων από τους τρίτους και εφόσον 
απαιτείται λαμβάνει διορθωτικά μέτρα.

 Τέλος, έχει την ευθύνη για την πιστοποίηση της 
επίτευξης των στόχων που έχουν καθορισθεί από το 
δικαιούχο κράτος – μέλος.

2. «Αρχή Πιστοποίησης»: Ως Αρχή Πιστοποίησης ορί−
ζεται η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρί−
βωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (εφεξής 
Αρχή Πιστοποίησης) του Υπουργείου Οικονομίας, Υπο−
δομών, Τουρισμού και Ναυτιλίας (άρθρο 10 Ν. 4314/2014), 
η οποία ασκεί ανάλογα τις αρμοδιότητες που έχει στο 
πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 
και η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Επενδύσεων − ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υπο−
δομών, Τουρισμού και Ναυτιλίας. Είναι αρμόδια, μεταξύ 
άλλων, ιδίως για:

 τη μέριμνα για τη σύσταση και διατήρηση ξεχω−
ριστού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Οικονομικών, ο οποίος τηρείται για τις απολήψεις από 
τη χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 2014−2020,

 την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των ελεγ−
μένων τελικών εκθέσεων των εγκεκριμένων προτάσεων, 
πιστοποιώντας ρητά ότι:

(i) οι σχετικές εργασίες υλοποιήθηκαν σε πλήρη συμ−
φωνία με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 
την Εθνική Νομοθεσία, με το αντικείμενο των ενεργειών 
όπως αυτό εγκρίθηκε από τις σχετικές Χρηματοδοτικές 
Αποφάσεις, καθώς και με τους όρους του Κανονισμού 
1304/2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση και συγκεκριμένα με τα ακόλουθα:

o Τη συμμόρφωση με τους όρους της Συνθήκης και 
τα σχετικά εργαλεία που υιοθετήθηκαν καθώς και με 
τις πολιτικές της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τους 
κανόνες του ανταγωνισμού, τη σύναψη δημοσίων συμβά−
σεων, την εξάλειψη των διακρίσεων και την προαγωγή 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

o Την εφαρμογή της διαχείρισης και διαδικασιών 
ελέγχου, ιδιαίτερα με σκοπό την επιβεβαίωση ότι πα−
ραδόθηκαν όντως τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα 
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και υπηρεσίες και την ορθότητα των δαπανών που υπο−
βάλλονται.

o Την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση τυχόν 
παρατυπιών, την καταπολέμηση της απάτης και την 
ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων επιδοτήσεων.

(ii) η υποβληθείσα περιληπτική καταγραφή των επι−
λέξιμων δαπανών που υποβάλλονται από το Δικαιούχο 
είναι πιστοποιημένη, είναι σύμφωνη με τις γενικά απο−
δεκτές λογιστικές αρχές και μεθόδους και βρίσκεται 
σε πλήρη συμφωνία με τα συνημμένα υποστηρικτικά 
έγγραφα,

(iii) τα υποβληθέντα υποστηρικτικά έγγραφα έχουν 
εξεταστεί και είναι γνήσια, ορθά και ακριβή,

(iv) η δήλωση των δαπανών λαμβάνει υπόψη τυχόν 
πραγματοποιηθείσες ανακτήσεις και, κατά περίπτωση, 
τα έσοδα που προκύπτουν από τις πράξεις που συγχρη−
ματοδοτούνται συμπεριλαμβανομένων και των τόκων 
που τυχόν προκύπτουν,

(v) η υποβληθείσα περιληπτική καταγραφή των επιλέ−
ξιμων δαπανών περιλαμβάνει δαπάνες, οι οποίες εμπί−
πτουν στους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών 
όπως αποτυπώνονται στον Κανονισμό,

(vi) η υποβληθείσα περιληπτική καταγραφή των επι−
λέξιμων δαπανών αποτελεί μέρος της υλοποίησης της 
εγκεκριμένης πρότασης σύμφωνα με εγκεκριμένη αί−
τηση,

(vii) διασφαλίζεται επαρκώς η διαδρομή ελέγχου,
 την ενσωμάτωση για τους σκοπούς της πιστοποίη−

σης των αποτελεσμάτων όλων των ελέγχων που πραγ−
ματοποιούνται από όλες τις αρμόδιες αρχές,

 την τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή των λογιστικών 
εγγραφών των δαπανών που δηλώνονται στην Ευρω−
παϊκή Επιτροπή. Για να ανταποκριθεί η Αρχή Πιστοποίη−
σης στις υποχρεώσεις που τίθενται από τον Κανονισμό 
υποστηρίζεται πλήρως από Πληροφοριακό Σύστημα το 
οποίο ενημερώνεται διακριτά από τους εμπλεκόμενους 
στο Σύστημα με βάση τις αρμοδιότητες που προκύπτουν 
από τον Kανονισμό και την παρούσα απόφαση. Όλα τα 
στοιχεία που υποβάλλονται από την Αρχή Πιστοποίη−
σης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή παράγονται με βάση τις 
αναλυτικές εγγραφές του Πληροφοριακού Συστήματος 
που δημιουργείται για το σκοπό αυτό,

 την εξασφάλιση ότι αποφεύγεται πλήρως η διπλή 
χρηματοδότηση των εγκεκριμένων δαπανών. Η χρήση 
του παραπάνω Πληροφοριακού Συστήματος αποτελεί 
μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας για την αποφυγή δι−
πλής χρηματοδότησης.

3. «Αρχή Ελέγχου»: Ως Αρχή Ελέγχου ορίζεται η Επι−
τροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) η οποία συ−
γκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Η ΕΔΕΛ ασκεί 
κατ’ αναλογία τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο 
πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
2014− 2020 και προσδιορίζονται στις διατάξεις των άρ−
θρων 11 και 12 του Ν. 4314/2014. Η ΕΔΕΛ προβαίνει στον 
ετήσιο σχεδιασμό και στην πραγματοποίηση ελέγχων 
τόσο στους φορείς του συστήματος όσο και σε κατάλ−
ληλο δείγμα εγκεκριμένων προτάσεων προκειμένου να 
είναι σε θέση να διατυπώσει συμπέρασμα για την ορθή 
λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου 
των παρεμβάσεων του ΕΤΠ.

Άρθρο 8
Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων Αρχής Διαχείρισης 

σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα
1. Για την εφαρμογή των ενεργειών που χρηματοδο−

τούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση, κατά την έννοια της παρ.6 του άρ−
θρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265) δύναται να ορίζεται 
από την καθ’ ύλην αρμόδια Αρχή Διαχείρισης της Γενι−
κής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πό−
ρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ένας δημόσιος ή ιδιωτικός 
φορέας. Για τον ορισμό αυτού του φορέα, κάθε φορά, 
καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού, 
εφαρμόζονται αναλογικά ο Ν. 4314/2014 καθώς και το 
ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής 
Περιόδου 2014−2020. Ανάλογα με το είδος των ενεργει−
ών που έχουν προβλεφθεί στη δέσμη εξατομικευμένων 
υπηρεσιών προς τους απολυμένους, η Αρχή Διαχείρισης 
δύναται είτε να ορίζει απ’ ευθείας τον φορέα, είτε να 
προβαίνει, όπου απαιτείται, στις σχετικές προσκλήσεις 
για την επιλογή του Δικαιούχου, σύμφωνα με το άρθρο 
7 της παρούσης.

2. Ο δημόσιος ή ιδιωτικός Φορέας στον οποίο εκχω−
ρείται μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Αρχής 
Διαχείρισης είναι υπεύθυνος ειδικότερα για:

• Την προετοιμασία και υποβολή της αίτησης πρότα−
σης προς την Αρχή Διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 
8 του Κανονισμού για χρηματοδοτική συνεισφορά από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης (ΕΤΠ)

• Την υποβολή προς την Αρχή Διαχείρισης, εάν αυτό 
απαιτείται, πρόσθετων στοιχείων που αφορούν στην 
αίτηση πρότασης προκειμένου αυτά να αξιολογηθούν 
από την Αρχή Διαχείρισης σε συνεργασία με το Τμήμα 
Πολιτικών Απασχόλησης της Διεύθυνσης Απασχόλησης 
της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και Ένταξης στην 
Απασχόληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Αλληλεγγύης και να αποσταλούν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

• Την υλοποίηση των συντονισμένων δράσεων εξα−
τομικευμένων υπηρεσιών της εγκεκριμένης πρότασης 
σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικό−
τητας και της αποτελεσματικότητας.

• Τη διασφάλιση ότι οι εκταμιεύσεις της χρηματοδο−
τικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ προς τους δικαιούχους 
γίνονται έγκαιρα.

• Την παρακολούθηση των δικαιούχων μετά την έναρ−
ξη υλοποίησης των ενεργειών, σχετικά με την τήρηση 
των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, βάσει του ισχύ−
οντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και 
την πορεία των ενεργειών που εκτελούν, ιδίως όσον 
αφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο καθώς και 
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

• Τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων προκειμένου 
να εξακριβώνει ότι οι συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες 
υλοποιήθηκαν καταλλήλως από τους δικαιούχους και ότι 
οι καλυφθείσες δαπάνες βασίζονται σε επαληθεύσιμα 
δικαιολογητικά και είναι ορθές και κανονικές.

• Τη διασφάλιση της διαφάνειας και της διαθεσιμότη−
τας των εγγράφων σύμφωνα με τον Κανονισμό.

• Τη διασφάλιση ότι η Αρχή Διαχείρισης λαμβάνει, με 
σκοπό τον διοικητικό πρωτογενή έλεγχο των δαπανών 
καθώς και των επιτοπίων ελέγχων, όλες τις απαραίτη−
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τες πληροφορίες για τις διαδικασίες και τις επαληθεύ−
σεις που πραγματοποιούνται σε σχέση με τις δαπάνες.

• Τη σύνταξη και υποβολή των οικονομικών εκθέσεων 
της εγκεκριμένης πρότασης.

• Τη διασφάλιση ότι παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επι−
τροπή και στην Αρχή Διαχείρισης κατόπιν αιτήσεως, 
και μέσα σε εύλογο χρόνο, όλα τα έγγραφα και οι 
πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της εγκεκρι−
μένης πρότασης.

• Τη διασφάλιση ότι τηρείται η σχετική εθνική και κοι−
νοτική νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι πε−
ριοριστικά, της νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις).

• Τη συμβατότητα και συμμόρφωση με οποιεσδήποτε 
άλλες υποχρεώσεις.

• Την παροχή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση περιοδι−
κή πληροφόρηση για την οικονομική και φυσική πρόοδο 
των ενεργειών. Κατά την ολοκλήρωση των ενεργειών, 
υποχρεούται να καταρτίζει αναλυτική έκθεση όπου θα 
περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, οι δα−
πάνες που πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα που 
επετεύχθη σε σχέση με το εγκριθέν.

2. Ο Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας στον οποίο εκχωρού−
νται αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης συμμορφώνε−
ται με τις απαιτήσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας 
που προβλέπονται στον Κανονισμό. Επίσης, παρέχει 
πληροφορίες για την ύπαρξη, τους στόχους και την 
υλοποίηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ.

3. Ο Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας στον οποίο εκχω−
ρούνται αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης εξασφα−
λίζει ότι οι ωφελούμενοι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις 
τους.

4. Ο Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας στον οποίο εκχω−
ρούνται αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης συμμορ−
φώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποβολή των απαραίτητων 
πληροφοριών ηλεκτρονικά.

5. Ο Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας στον οποίο εκ−
χωρούνται αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης είναι 
υπεύθυνος για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΤΠ (ΟΠΣ – ΕΤΠ) με 
τα δεδομένα και έγγραφα ενεργειών που υλοποιεί και 
ειδικότερα:

• την υποχρεωτική ενημέρωση με ηλεκτρονικό τρόπο 
του ΟΠΣ − ΕΤΠ για τα δεδομένα και έγγραφα υλο−
ποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική 
διαχείριση, την παρακολούθηση των ωφελουμένων, τις 
επιτόπιες επαληθεύσεις και γενικότερα τη διαδρομή 
ελέγχου των ενεργειών των ωφελουμένων.

• Την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοι−
χείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ − ΕΠΤ

6. Ο Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας στον οποίο εκ−
χωρούνται αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης είναι 
υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει διασύνδεση των 
Πληροφοριακών Συστημάτων του με το ΟΠΣ – ΕΤΠ για 
την αυτόματη υποβολή των στοιχείων.

7. Ο Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας στον οποίο εκχω−
ρούνται αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης, οφεί−
λει, τόσο κατά τη διαδικασία επιλογής, όσο και κατά 
τη διάρκεια υλοποίησης και έως την ολοκλήρωση των 
ενεργειών για τις οποίες κρίθηκε αρχικά επαρκής, να 
αποδεικνύει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επι−
χειρησιακή επάρκειά του και να προσκομίζει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία, όπως αυτά αποτυπώνονται στις 

διαδικασίες και τα τυποποιημένα έντυπα του συστήμα−
τος διαχείρισης και ελέγχου.

Άρθρο 9 
Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

1. Το κράτος μέλος μπορεί να παρέχει εξατομικευ−
μένες υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ 
στους επιλέξιμους δικαιούχους, στους οποίους μπορούν 
να περιλαμβάνονται:

α) οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού 
και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η δραστηριό−
τητα έπαυσε, υπολογιζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 
5 του Κανονισμού, εντός της περιόδου αναφοράς που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 του Κανονισμού

β) οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού 
και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η δραστηριό−
τητα έπαυσε, υπολογιζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 5 
του Κανονισμού, πριν ή μετά την περίοδο αναφοράς που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)· 
του Κανονισμού ή

γ) οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού 
και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η δραστηριό−
τητα έπαυσε, σε περιπτώσεις που μια αίτηση βάσει του 
άρθρου 4 παράγραφος 2 του Κανονισμού παρεκκλίνει 
από τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγρα−
φος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού.

Οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι που ανα−
φέρονται στα στοιχεία β) και γ) του πρώτου εδαφίου 
του Κανονισμού κρίνονται επιλέξιμοι υπό την προϋπό−
θεση ότι απολύθηκαν λόγω πλεονασμού, ή η δραστη−
ριότητά τους έχει παύσει, μετά τη γενική ανακοίνωση 
των προβλεπόμενων απολύσεων λόγω πλεονασμού και 
υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται σαφής αιτιώδης 
συνάφεια με το γεγονός που προκάλεσε τις απολύσεις 
λόγω πλεονασμού κατά την περίοδο αναφοράς.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 του Κανονισμού, 
τα αιτούντα κράτη μέλη μπορούν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2017, να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες συγχρη−
ματοδοτούμενες από το ΕΤΠ σε ΝΕΕΤ που έχουν ηλικία 
κάτω των 25 ετών, ή εάν τα κράτη μέλη το αποφασίσουν 
ηλικία κάτω των 30 ετών, κατά την ημερομηνία υποβο−
λής της αίτησης, μέχρι έναν αριθμό ίσο προς τον αριθμό 
των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, 
και κατά προτεραιότητα σε πρόσωπα που απολύθηκαν 
λόγω πλεονασμού ή των οποίων η δραστηριότητα έχει 
παύσει, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένες τουλάχιστον 
από τις απολύσεις λόγω πλεονασμού σύμφωνα με το 
άρθρο 3 λαμβάνουν χώρα σε περιφέρειες του επιπέδου 
NUTS 2, οι οποίες είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της Πρω−
τοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων. Η υποστήριξη 
μπορεί να παρέχεται σε ΝΕΕΤ που έχουν ηλικία κάτω 
των 25 ετών, ή εάν τα κράτη μέλη το αποφασίσουν 
ηλικία κάτω των 30 ετών, στις περιφέρειες του επιπέ−
δου NUTS 2, οι οποίες είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της 
Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠ 2014− 2020

Άρθρο 10
Εξειδίκευση και υποβολή των ενεργειών 
προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1. Η Αρχή Διαχείρισης σε συνεργασία με το Τμήμα 
Πολιτικών Απασχόλησης της Διεύθυνσης Απασχόλησης 
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της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και Ένταξης στην 
Απασχόληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Αλληλεγγύης προβαίνει στον προγραμ−
ματισμό, στη διερεύνηση, στην αξιολόγηση και στην 
εξειδίκευση εξατομικευμένων υπηρεσιών για την υποβο−
λή τυχόν προτάσεων δράσεων του δικαιούχου κράτους 
μέλους προς χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 
2014−2020.

2. Ειδικότερα:
i. σε συνεργασία με το ως άνω Τμήμα διερευνά και 

ενημερώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουρ−
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(ΣΕΠΕ), του Οργανισμού Εργατικού Δυναμικού(ΟΑΕΔ) 
ή των κατά περίπτωση αρμοδίων ασφαλιστικών φορέων, 
επιμελητηρίων, εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών κ.λπ., 
ή/και από άλλες πηγές για τις περιπτώσεις απολύσε−
ων όπου πιθανολογείται ότι οι απολύσεις αυτές έχουν 
σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική, 
περιφερειακή και εθνική οικονομία.

ii. Κατόπιν της ανωτέρω ενημέρωσης και σε συνεργα−
σία με το Τμήμα Πολιτικών Απασχόλησης της Διεύθυν−
σης Απασχόλησης της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και 
Ένταξης στην Απασχόληση του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης αξιολογεί εάν 
πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης του ΕΤΠ του άρ−
θρου 4 του παρόντος συστήματος.

iii. Στην περίπτωση κατά την οποία η ανωτέρω αξιο−
λόγηση είναι θετική, η Αρχή Διαχείρισης από κοινού με 
το ως άνω Τμήμα καθορίζουν τη συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών που αφορούν στους ωφε−
λούμενους απολυμένους και τεκμηριώνουν πρόταση για 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 2014−2020, σύμ−
φωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8 του Κανονισμού.

3. Η Αρχή Διαχείρισης συντάσσει σε προτυποποιημέ−
νο έντυπο αίτησης στην Αγγλική, και υποβάλλει αυτήν, 
επισήμως, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή προκειμένου αυτή να αξιολογηθεί 
περαιτέρω και να εγκριθεί. Η αίτηση στην Επιτροπή 
υποβάλλεται εντός 12 εβδομάδων από την ημερομηνία 
κατά την οποία πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή 2 του Κανονισμού.

4. Εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία υποβο−
λής της αίτησης ή, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία 
κατά την οποία η Επιτροπή παρέλαβε τη μετάφραση 
της αίτησης, όποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, 
η Επιτροπή πιστοποιεί την παραλαβή της αίτησης και 
ενημερώνει την Αρχή Διαχείρισης για οποιεσδήποτε 
πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται προκειμένου να 
εξετάσει την αίτηση.

5. Η Αρχή Διαχείρισης οφείλει να απαντήσει στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός έξι εβδομάδων από την ημε−
ρομηνία διατύπωσης του αιτήματος. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται από την Επιτροπή κατά δύο εβδομάδες 
κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Αρχής 
Διαχείρισης.

6. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχει η Αρχή 
Διαχείρισης, η Επιτροπή συμπληρώνει την αξιολόγησή 
της σχετικά με τη συμμόρφωση της αίτησης προς τις 
προϋποθέσεις παροχής χρηματοδοτικής συνεισφοράς, 
εντός 12 εβδομάδων από την παραλαβή της πλήρους 
αίτησης ή, κατά περίπτωση, της μετάφρασής της. Εάν, 
κατ’ εξαίρεση η Επιτροπή αδυνατεί να τηρήσει την προ−

θεσμία αυτή, παρέχει γραπτώς εξήγηση στην οποία 
εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης.

7. Μία πλήρης αίτηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

α) τεκμηριωμένη ανάλυση της σχέσης που συνδέ−
ει τις απολύσεις λόγω πλεονασμού ή την παύση της 
δραστηριότητας με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές 
στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή με σοβαρή δι−
αταραχή της τοπικής, περιφερειακής και εθνικής οικο−
νομίας που προκαλείται από την παγκοσμιοποίηση ή 
από τη συνέχιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής 
και οικονομικής κρίσης ή από μια νέα παγκόσμια χρη−
ματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Η ανάλυση αυτή 
βασίζεται σε στατιστικές ή άλλες πληροφορίες στο 
καταλληλότερο επίπεδο για να καταδειχτεί η ικανο−
ποίηση των κριτηρίων παρέμβασης που ορίζονται στο 
άρθρο 4 του Κανονισμού,

β) επιβεβαίωση ότι, εάν η απολύουσα επιχείρηση συνέ−
χισε τις δραστηριότητές της μετά τις απολύσεις λόγω 
πλεονασμού, συμμορφώθηκε προς τις νόμιμες υποχρε−
ώσεις που διέπουν τις απολύσεις λόγω πλεονασμού 
και μερίμνησε τα δέοντα για τους εργαζομένους της,

γ) εκτίμηση του αριθμού των απολύσεων λόγω πλε−
ονασμού σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού και 
εξήγηση των γεγονότων που προκάλεσαν αυτές τις 
απολύσεις,

δ) εντοπισμός, κατά περίπτωση, των επιχειρήσεων 
που προβαίνουν σε απολύσεις, των προμηθευτών ή των 
παραγωγών των επόμενων σταδίων του προϊόντος, των 
τομέων, καθώς και των κατηγοριών των δικαιούχων για 
τους οποίους ζητείται ενίσχυση, με ανάλυση ανά φύλο 
και ομάδα ηλικίας,

ε) αναμενόμενος αντίκτυπος των απολύσεων λόγω 
πλεονασμού όσον αφορά την οικονομία και την απα−
σχόληση σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο,

στ) περιγραφή της συντονισμένης δέσμης εξατομικευ−
μένων υπηρεσιών και συναφών δαπανών, συμπεριλαμ−
βανομένου ιδίως κάθε μέτρου στήριξης πρωτοβουλιών 
απασχόλησης για τους μειονεκτούντες δικαιούχους, 
τους ηλικιωμένους δικαιούχους και τους δικαιούχους 
νεαρής ηλικίας,

ζ) εξήγηση του τρόπου με τον οποίο η δέσμη μέτρων 
συμπληρώνει ενέργειες που χρηματοδοτούνται από 
άλλα εθνικά ή ενωσιακά ταμεία, καθώς και πληροφο−
ρίες σχετικά με ενέργειες που είναι υποχρεωτικές για 
τις οικείες επιχειρήσεις βάσει του εθνικού δικαίου ή 
συλλογικών συμβάσεων,

η) εκτιμώμενος προϋπολογισμός για κάθε συνιστώσα 
της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών 
προς στήριξη των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται 
ενίσχυση, καθώς και για κάθε δραστηριότητα προε−
τοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης και δημοσιότητας, 
ελέγχου και υποβολής εκθέσεων,

θ) ημερομηνίες στις οποίες οι εξατομικευμένες υπηρε−
σίες προς τους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται 
ενίσχυση και οι δραστηριότητες για την εφαρμογή του 
ΕΤΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 4 
του Κανονισμού αντίστοιχα, άρχισαν ή έχει προγραμ−
ματισθεί να αρχίσουν,

ι) διαδικασίες που ακολουθούνται για την παροχή 
συμβουλών προς τους δικαιούχους για τους οποίους 
ζητείται ενίσχυση ή τους εκπροσώπους τους ή τους 
κοινωνικούς εταίρους, καθώς και τις τοπικές και περι−
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φερειακές αρχές ή άλλες σχετικές οργανώσεις, κατά 
περίπτωση,

ια) δήλωση συμμόρφωσης της ζητούμενης στήριξης 
του ΕΤΠ με τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κα−
νόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων, καθώς και 
δήλωση που σκιαγραφεί τους λόγους για τους οποίους 
οι εξατομικευμένες υπηρεσίες δεν αντικαθιστούν μέτρα 
που εμπίπτουν στην ευθύνη εταιρειών βάσει του εθνικού 
δικαίου ή συλλογικών συμβάσεων,

ιβ) πόροι εθνικής προχρηματοδότησης ή συγχρημα−
τοδότησης και άλλης συγχρηματοδότησης, κατά πε−
ρίπτωση.

8. Εφόσον η πρόταση ενεργειών αξιολογηθεί θετικά 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκδίδεται απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρ−
μογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα τις κείμενες 
διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επι−
τροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία 
σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση.

Άρθρο 11
Ποσοστά χρηματοδοτικής συνεισφοράς 

από το ΕΤΠ 2014−2020
Προκειμένου να εκφρασθεί η αλληλεγγύη της Ευρω−

παϊκή Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται 
λόγω πλεονασμού και τους αυτοαπασχολούμενους των 
οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει, 
ο συντελεστής χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το 
ΕΤΠ 2014−2020 ορίζεται στο 60 % του κόστους της 
δέσμης και της υλοποίησής της, ενώ το υπόλοιπο 40% 
προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Άρθρο 12 
Επιλέξιμες Ενέργειες

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά χορηγείται για τη 
λήψη ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας, υπό 
μορφή συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπη−
ρεσιών που αποσκοπούν να διευκολύνουν την επανέ−
νταξη των απολυμένων και ιδίως των μειονεκτούντων, 
ηλικιωμένων και νεαρών ανέργων στην απασχόληση ή 
αυτοαπασχόληση.

Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται από δημόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπει−
ρία και νομίμως μπορούν να παρέχουν τις σχετικές 
υπηρεσίες, όπως θα εξειδικεύονται στις επιμέρους προ−
σκλήσεις / διακηρύξεις της Αρχής Διαχείρισης.

2. Οι ενέργειες που χρηματοδοτεί το ΕΤΠ διακρίνονται 
σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβά−
νουν:

α) Ειδικά Σχεδιασμένη κατάρτιση και αναπροσανα−
τολισμό συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων στην 
τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών και 
της πιστοποίησης της αποκτηθείσας πείρας, συνδρομή 
στην αναζήτηση εργασίας, επαγγελματική καθοδήγηση, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση, βοήθεια για 
επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας, προώθηση της 
επιχειρηματικότητας, ενίσχυση για αυτοαπασχόληση, 
σύσταση επιχειρήσεων και ανάκτηση επιχειρήσεων από 
εργαζομένους και δραστηριότητες συνεργασίας.

β) Ειδικά χρονικώς περιορισμένα μέτρα, όπως επιδό−
ματα αναζήτησης εργασίας, κίνητρα πρόσληψης για 
εργοδότες, επιδόματα κινητικότητας, διαβίωσης ή κα−
τάρτισης (συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων για 
άτομα που παρέχουν φροντίδα).

γ) Μέτρα για την ενθάρρυνση, ιδίως μειονεκτούντων, 
ηλικιωμένων και νεαρών ανέργων, προκειμένου αυτοί να 
παραμείνουν ή να επιστρέφουν στην αγορά εργασίας.

Το κόστος των μέτρων του στοιχείου β) δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 35 % του συνολικού κόστους της συ−
ντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. Το κόστος των 
επενδύσεων για την αυτοαπασχόληση, την εκκίνηση 
επιχειρήσεων και την ανάκτηση από εργαζομένους δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα 15,000 EUR.

3. Τα ακόλουθα μέτρα δεν είναι επιλέξιμα για χρημα−
τοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ:

α) ειδικά χρονικώς περιορισμένα μέτρα, που αναφέρο−
νται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), που δεν εξαρτώνται 
από την ενεργό συμμετοχή των δικαιούχων για τους 
οποίους ζητείται ενίσχυση σε δραστηριότητες αναζή−
τησης εργασίας ή κατάρτισης˙

β) ενέργειες που εμπίπτουν στην ευθύνη των επιχειρή−
σεων βάσει του εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμφω−
νιών. Οι ενέργειες που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ δεν 
αντικαθιστούν παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

4. Η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών 
πρέπει να καταρτίζεται κατόπιν διαβουλεύσεων με τους 
δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση ή τους 
εκπροσώπους τους ή τους κοινωνικούς εταίρους.

5. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική 
συνεισφορά από το ΕΤΠ από τις ημερομηνίες κατά τις 
οποίες αρχίζουν, ή πρόκειται να αρχίσουν, να παρέχο−
νται εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους δικαιούχους 
για τους οποίους ζητείται ενίσχυση ή πραγματοποιού−
νται διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή του ΕΤΠ, 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 14 του Καν 
1309/2013.

6. Οι ειδικότεροι όροι εφαρμογής και υλοποίησης των 
παραπάνω ενεργειών θα εξειδικεύονται κάθε φορά, 
όπου απαιτείται, σε σχετική πρόσκληση. Σε περίπτωση 
ανάθεσης μέρους ή συνόλου καθηκόντων της Αρχής 
Διαχείρισης σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς οι ειδι−
κότεροι όροι εφαρμογής και υλοποίησης των ενεργειών 
θα εξειδικεύονται στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων και, 
όπου απαιτούνται, σε Προσκλήσεις/Προκηρύξεις του 
Δικαιούχου προς Αναδόχους.

Άρθρο 13
Τεχνική Βοήθεια στο Δικαιούχο Κράτος

1. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από το δικαιού−
χο κράτος και σχετίζονται με την εφαρμογή της χρημα−
τοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 2014−2020 δεν είναι 
επιλέξιμες, εκτός εάν προβλέπονται ρητά σε αυτό το 
άρθρο και εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.

2. Με πρωτοβουλία του δικαιούχου κράτους μέλους 
και κατόπιν αιτήσεως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
το δικαιούχο κράτος – μέλος μπορεί να λαμβάνει χώρα 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στο πλαίσιο 
της Τεχνικής Βοήθειας για κατηγορίες δαπανών όπως: 
δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρω−
σης και δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων.
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3. Η Αρχή Διαχείρισης συντονίζει τη χρήση της τεχνι−
κής βοήθειας στη χώρα.

4. Το Δικαιούχο Κράτος πραγματοποιεί τις εγκεκριμέ−
νες επιλέξιμες κατά το άρθρο 7 του Κανονισμού όσο το 
δυνατόν συντομότερα και όχι αργότερα από 24 μήνες 
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

5. Η υλοποίηση των δράσεων της τεχνικής βοήθειας 
γίνεται σύμφωνα με το Π.δ. 4/2002 αναλόγως εφαρ−
μοζόμενες για την προγραμματική περίοδο 2014−2020.

Άρθρο 14
Τεκμηρίωση και δικαιολογητικά δαπανών

1. Ως πραγματικές νοούνται οι δαπάνες που έχουν 
πράγματι καταβληθεί, αντιστοιχούν σε πληρωμές που 
έχουν πραγματοποιηθεί από τους Δικαιούχους, δικαι−
ολογούνται από τους όρους και τους στόχους της 
εγκεκριμένης πρότασης και αποδεικνύονται από εξο−
φλημένα τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης 
αποδεικτικής αξίας.

2. Ως «λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής 
αξίας» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο υποβάλλει ο Δι−
καιούχος και το οποίο αιτιολογεί ότι η λογιστική εγγρα−
φή αποτελεί πιστή και ανόθευτη εικόνα των εργασιών 
που εκτελέστηκαν, σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές 
πρακτικές.

3. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους Δι−
καιούχους αντιστοιχούν σε πληρωμές που έχουν πραγ−
ματοποιηθεί, δικαιολογούνται από τους όρους και τους 
στόχους των εγκεκριμένων ενεργειών και αποδεικνύ−
ονται από εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία 
ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.

4. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους 
δικαιούχους αναφέρονται επίσημα στην εγκεκριμένη 
πρόταση και τα πρωτότυπα παραστατικά, που σχετίζο−
νται με τις επιλέξιμες δαπάνες, σφραγίζονται με ειδική 
σφραγίδα που αναφέρει τον τίτλο της Πρότασης, την 
Επωνυμία του Δικαιούχου και τον κωδικό του Ολοκλη−
ρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).

5. Αντίγραφα των παραστατικών των δικαιούχων, υπο−
βάλλονται στην Αρχή Διαχείρισης, συνοδευόμενα από 
λογιστική κατάσταση των καταχωρήσεων.

6. Η Αρχή Διαχείρισης ή ο δημόσιος ή ιδιωτικός φο−
ρέας στον οποίο έχει εκχωρηθεί η συγκεκριμένη αρ−
μοδιότητα έχει την ευθύνη να επαληθεύσει το υπαρκτό 
και την επιλεξιμότητα των αναφερόμενων δαπανών των 
δικαιούχων καθώς και την υλοποίηση των δράσεων και 
ενεργειών.

7. Η διαδρομή ελέγχου καλύπτει έως και το επίπεδο 
των Δικαιούχων.

Άρθρο 15
Περίοδος επιλεξιμότητας 

των δαπανών στις προτάσεις
1. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συ−

νεισφορά από το ΕΤΠ από τις ημερομηνίες που ορίζο−
νται στην αίτηση δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 
στοιχείο θ) του Κανονισμού κατά τις οποίες το Δικαι−
ούχο Κράτος αρχίζει ή πρόκειται να αρχίσει να παρέχει 
τις εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους Δικαιούχους 
για τους οποίους ζητείται ενίσχυση ή πραγματοποιεί 
διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή του ΕΤΠ σύμ−
φωνα με το άρθρο 7, παράγραφοι 1 και 4 αντίστοιχα 
του Κανονισμού.

2. Στην περίπτωση επιχορηγήσεων, τα άρθρα 67 και 
68 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθμ. 1303/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το 
άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθμ. 1304/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδει η Επιτροπή 
δυνάμει των εν λόγω κανονισμών εφαρμόζονται ανα−
λόγως.

3. Το Δικαιούχο Κράτος πραγματοποιεί τις εγκεκριμέ−
νες επιλέξιμες κατά το άρθρο 7 του Κανονισμού όσο το 
δυνατόν συντομότερα και όχι αργότερα από 24 μήνες 
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

4. Το Δικαιούχο Κράτος δύναται να αποφασίσει να με−
ταθέσει την ημερομηνία έναρξης των επιλέξιμων ενερ−
γειών κατά τρεις μήνες το πολύ μετά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση τέτοιας αναβολής, 
οι επιλέξιμες ενέργειες υλοποιούνται εντός περιόδου 24 
μηνών από την ημερομηνία έναρξης που ανακοινώθηκε 
από το Δικαιούχο Κράτος στο πλαίσιο της αίτησης.

5. Εάν ο Δικαιούχος αποκτήσει πρόσβαση σε πρόγραμ−
μα εκπαίδευσης ή κατάρτισης με διάρκεια δύο ετών ή 
μεγαλύτερη, τα έξοδα για το πρόγραμμα αυτό μπορούν 
να συμπεριληφθούν για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ 
έως την αναφερόμενη στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του 
Κανονισμού ημερομηνία της τελικής έκθεσης με την 
προϋπόθεση ότι τα έξοδα έχουν καταβληθεί πριν από 
την ημερομηνία αυτή.

6. Η αρχική και η τελική ημερομηνία επιλεξιμότητάς 
της κάθε πρότασης πρέπει να αναφέρονται στην από−
φαση ένταξης της πρότασης.

7. Δαπάνες δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 4 του 
Κανονισμού είναι επιλέξιμες μέχρι τη λήξη της προθε−
σμίας υποβολής της τελικής έκθεσης.

Άρθρο 16
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, 
λοιποί φόροι και επιβαρύνσεις

1. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη 
δαπάνη μόνον εφόσον βαρύνει πραγματικά και οριστικά 
τον Δικαιούχο. Ειδικότερα:

(α) Δεν είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ του Δικαιούχου εφόσον 
αυτός έχει με οποιονδήποτε τρόπο έσοδα υπαγόμενα 
σε ΦΠΑ σύμφωνα με το καθεστώς που έχει υπαχθεί 
στη μερίδα ΦΠΑ στην αρμόδια ΔΟΥ. Κατ’ εξαίρεση είναι 
επιλέξιμος ο ΦΠΑ στις περιπτώσεις που δεν δημιουρ−
γούνται έσοδα φορολογητέα κατά την υλοποίηση της 
πρότασης ή μετά την ολοκλήρωσή της ή παρότι δημι−
ουργούνται έσοδα αφορούν μη φορολογητέα δραστη−
ριότητα. Η επιβεβαίωση ότι η σχετική δραστηριότητα 
είναι μη φορολογητέα δίδεται από τις καθ’ ύλην αρμό−
διες φορολογικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση εφόσον 
ο ΦΠΑ είναι απαιτητός για επιστροφή ή συμψηφισμό 
δεν είναι επιλέξιμος.

(β) Επίσης δεν είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ φορέα που 
υπόκειται σε καθεστώς κατ’ αποκοπήν φόρου ή ποσο−
στού έκπτωσης.

2. Κρατήσεις υπέρ τρίτων:
(α) Η καταβολή των πληρωμών στους Δικαιούχους, 

γίνεται στο ακέραιο και κανένα ποσό δεν αφαιρείται 
ούτε παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε 
ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέ−
σματος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση 
των ποσών αυτών.
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(β) Κρατήσεις υπέρ τρίτων που πραγματοποιούνται 
από τους φορείς για λογαριασμό τρίτων είναι επιλέξιμη 
δαπάνη εφόσον καταβάλλεται στους τρίτους σύμφω−
να με τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν είναι επιλέξιμες οι 
κρατήσεις υπέρ του ίδιου του φορέα ή για λογαριασμό 
του ή παρακρατήσεις που επιστρέφουν σ’ αυτόν με 
οποιοδήποτε τρόπο.

Δ2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 17
Παρακολούθηση της υλοποίησης της συνολικής 

χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ
1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης της συνολικής 

χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ στηρίζεται στην 
ακριβή γνώση, ανά πάσα στιγμή, που διαθέτει η Ειδική 
Υπηρεσία Εφαρμογής για την εξέλιξη της υλοποίησης 
του ΕΤΠ σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Εργαλεία 
που διαθέτει η Αρχή Διαχείρισης στους δικαιούχους 
προς τούτο είναι τυποποιημένα έντυπα και λοιπά στοι−
χεία καθώς και πίνακες και διαγράμματα που στηρί−
ζονται σε επίσημα στοιχεία που αντλούνται από το 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

2. Επίσης η τρέχουσα κατάσταση του Προγράμματος 
αναλύεται σε κείμενα, πίνακες και διαγράμματα που κατ’ 
ελάχιστο παρέχουν πληροφορίες για:

• τις εκδοθείσες ή τις υπό έκδοση προσκλήσεις και 
την κατάστασή τους,

• αναλυτικά στοιχεία για τις εγκριθείσες ενέργειες / 
δράσεις,

• την πορεία υλοποίησης ανά ενέργεια,
• την οικονομική εξέλιξη σε επίπεδο δράσης όσον 

αφορά τις πιστοποιημένες δαπάνες,
• τη διακρίβωση προβλημάτων και ικανών και αναγκαί−

ων συνθηκών για την ομαλή υλοποίηση των προτάσεων, 
ανά δράση.

Άρθρο 18
Διαχείριση και Παρακολούθηση 

σε επίπεδο εγκεκριμένης πρότασης
1. Βασικά εργαλεία διαχείρισης και παρακολούθησης 

της υλοποίησης της εγκεκριμένης πρότασης στο πλαί−
σιο χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ είναι:

i. η εγκεκριμένη πλήρη αίτηση της πρότασης
ii. η απόφαση από την Ε.Ε. της πρότασης για χρημα−

τοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ
iii. τυχόν εγκρίσεις τροποποίησης της εγκεκριμένης 

πρότασης από την Ε.Ε.
iv. η Τελική Έκθεση της υλοποίησης της εγκεκριμένης 

πρότασης.
2. Επίσης βασικά εργαλεία αποτελούν οι επιτόπιοι 

έλεγχοι και επαληθεύσεις, από την Αρχή Διαχείρισης 
ή κατ’ εντολήν αυτής, από άλλα αρμόδια όργανα, της 
οικονομικής και φυσικής υλοποίησης της πρότασης, κα−
θώς και πρόσθετα παραδοτέα που ζητούνται από τους 
Δικαιούχους του σε έκτακτες περιπτώσεις.

Άρθρο 19
Έγκριση διοικητικών σταδίων υλοποίησης 

μίας εγκεκριμένης πρότασης
1. Κάθε Δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την ομαλή 

εκτέλεση της υλοποίησης της εγκεκριμένης εξατομι−
κευμένης υπηρεσίας ευθύνης του.

2. Σε περίπτωση ύπαρξης εκχώρησης αρμοδιοτήτων 
της Αρχής Διαχείρισης σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα 
για την υλοποίηση μίας πρότασης, ο ως άνω Φορέας 
είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και το συντονισμό 
της υλοποίησης της πρότασης, την παρακολούθηση των 
γενικών και ειδικών όρων της υλοποίησης της εγκεκρι−
μένης πρότασης, την επικοινωνία με την Αρχή Διαχείρι−
σης, την τήρηση του συνολικού αρχείου της πρότασης, 
την υποβολή στα αρμόδια εμπλεκόμενα όργανα των 
απαιτούμενων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος 
συστήματος εκθέσεων, εκθέσεων εκταμίευσης, σχεδίων 
συμβάσεων, τυχόν αιτημάτων τροποποίησης, στοιχείων 
για την εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντι−
κειμένου της πρότασης στοιχείων για την καταγραφή 
στο ΟΠΣ καθώς και διευκρινιστικών στοιχείων που θα 
απαιτηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

3. Κάθε Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας στον οποίο 
έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης 
υποβάλλει προς έγκριση στην Αρχή Διαχείρισης τυχόν 
αίτηση τροποποίησης πρότασης που μεταβάλλει το 
οικονομικό της αντικείμενο ή το φυσικό της αντικείμενο 
ή το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.

4. Κάθε Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας στον οποίο 
έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης, 
σε περίπτωση που υφίσταται εταιρικό σχήμα, οφείλει 
να συστήνει Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και να 
κοινοποιεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτής στην 
Αρχή Διαχείρισης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης. Κατά 
τις προαναφερθείσες διαδικασίες, η Αρχή Διαχείρισης 
μπορεί να ζητήσει την υποβολή πρόσθετων στοιχείων 
ή διευκρινίσεων θέτοντας εύλογη προθεσμία. Στην πε−
ρίπτωση αυτή, οι προαναφερθείσες προθεσμίες παρα−
τείνονται ανάλογα.

5. Επίσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εγκεκρι−
μένων προτάσεων, κάθε Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, 
στον οποίο έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες της Αρχής 
Διαχείρισης, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει αδια−
λείπτως την Αρχή Διαχείρισης για την κατάσταση των 
εκκρεμουσών διοικητικών πράξεων που είναι απαραί−
τητες για την απρόσκοπτη υλοποίηση της πρότασης 
(ενδεικτικά: προσλήψεις προσωπικού εκ μέρους του 
Δικαιούχου, δικαστικές εμπλοκές κ.α.).

Άρθρο 20 
Επιτόπιες Επαληθεύσεις

1. Ως επιτόπια επαλήθευση νοείται η επίσκεψη της 
Αρχή Διαχείρισης ή του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα 
στον οποίο έχει εκχωρηθεί αυτή η αρμοδιότητα από 
την Αρχή Διαχείρισης, στον τόπο όπου υλοποιείται μία 
εγκεκριμένη πρόταση ή /και στην έδρα του Δικαιούχου, 
η οποία σκοπό έχει: τη διασφάλιση ότι η πρόταση υλο−
ποιείται σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, 
την ανίχνευση τυχόν προβλημάτων, τη λήψη εκ μέρους 
του Δικαιούχου του διορθωτικών μέτρων καθώς και μέ−
τρων έγκαιρης παρέμβασης στην περίπτωση που η υλο−
ποίηση της πράξης συναντά δυσεπίλυτα προβλήματα, 
αντιμετωπίζει εμπλοκές ή παρουσιάζει καθυστερήσεις.

2. Κατά την επιτόπια επαλήθευση ελέγχεται η υλο−
ποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της εγκε−
κριμένης πρότασης σε σχέση με το αρχικό χρονοδιά−
γραμμα υλοποίησης. Ο έλεγχος γίνεται στο φάκελο 



19206 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

της πρότασης, που τηρεί ο Δικαιούχος, καθώς και με 
αυτοψία.

3. Η Αρχή Διαχείρισης μπορεί να αναθέσει την επιτό−
πια επαλήθευση σε άλλο φορέα δημοσίου χαρακτήρα ή 
μετά από διαγωνισμό στα πλαίσια του προϋπολογισμού 
της Τεχνικής Βοήθειας − Στήριξης σε Φυσικό Πρόσωπο 
ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

4. Κάθε εγκεκριμένη πρόταση πρέπει να τύχει επι−
τόπιας επαλήθευσης τουλάχιστον μία φορά κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος του ΕΤΠ.

5. Για τα αποτελέσματα των επιτόπιων επαληθεύσεων 
συντάσσονται εντός χρονικού διαστήματος 2 μηνών 
σχετικές εκθέσεις, οι οποίες αποστέλλονται στο Δικαι−
ούχο. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται σημαντικά 
προβλήματα ενημερώνεται ο Δικαιούχος και συντάσσε−
ται άμεσα συνοπτική προσωρινή έκθεση.

Άρθρο 21
Τροποποίηση Εγκεκριμένης Πρότασης

1. Κατά τη διεξαγωγή των ενεργειών που περιέχονται 
στη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών, το δικαιούχο 
κράτος δύναται να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρόταση τροποποίησης των ενεργειών, προσθέτοντας 
άλλες επιλέξιμες ενέργειες που περιλαμβάνονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) του Κανονι−
σμού, επαρκώς αιτιολογημένες και με την προϋπόθεση 
ότι το σύνολό τους δεν υπερβαίνει τη χρηματοδοτική 
συνεισφορά.

2. Η αίτηση για τροποποίηση της εγκεκριμένης πρότα−
σης γίνεται από την Αρχή Διαχείρισης ή σε περίπτωση 
που από έχει γίνει εκχώρηση της συγκεκριμένης αρμοδι−
ότητας από την Αρχή Διαχείρισης σε δημόσιο ή ιδιωτικό 
φορέα, ο τελευταίος υποβάλλει στην Αρχή Διαχείρισης 
τροποποιημένο αίτημα και τα απαιτούμενα έγγραφα 
προς τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των μεταβολών. 
Η Αρχή Διαχείρισης, με τη σειρά της, υποβάλλει το ως 
άνω αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αφού 
αξιολογήσει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και, αν 
συμφωνεί, απευθύνει κοινοποίηση στο δικαιούχο κράτος.

3. Η έγκριση για την τροποποίηση της εγκεκριμένης 
πρότασης παρέχεται μόνον όταν οι αιτούμενες μετα−
βολές δεν υποβαθμίζουν τους στόχους καθώς και την 
οικονομική και τεχνική βιωσιμότητα αυτής, δε θέτουν 
σε κίνδυνο την ομαλή υλοποίηση της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς του ΕΤΠ και δεν αλλοιώνουν ή μειώνουν 
τις φυσικές ποσότητες ή τα παραδοτέα βάσει των οποί−
ων στοιχειοθετήθηκε η αρχική επιλογή της πρότασης.

Άρθρο 22
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΤΠ

1. Για τις ανάγκες παρακολούθησης των εγκεκριμένων 
προτάσεων και κυρίως για την οικονομική διαχείριση 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ, η Αρχή Δι−
αχείρισης σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ 
και την Αρχή Πιστοποίησης, δημιουργεί ειδική εφαρ−
μογή στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Το 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΤΠ (ΟΠΣ ΕΤΠ) 
είναι ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα στο οποίο 
αποτυπώνεται το σύνολο των στοιχείων που διασφαλί−
ζουν την αποτελεσματική υλοποίηση των εγκεκριμένων 
προτάσεων με την ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των 
δεδομένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρημα−
τοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση και τους 
ελέγχους σε επίπεδο εγκεκριμένων προτάσεων χρη−

ματοδοτικής συνεισφοράς ΕΤΠ. Το λογιστικό σύστημα 
της Αρχής Πιστοποίησης αποτελεί μέρος της ειδικής 
εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συ−
στήματος ΕΤΠ (ΟΠΣ ΕΤΠ).

2. Σε επίπεδο βάσης δεδομένων, ο σχεδιασμός του 
συστήματος περιλαμβάνει μία κεντρική βάση, η οποία 
είναι προσβάσιμη και ενημερώνεται από τους χρήστες 
(Αρχή Διαχείρισης, Δικαιούχοι, Αρχή Πιστοποίησης και 
Αρχή Ελέγχου). Η Αρχή Ελέγχου, η Αρχή Πιστοποίησης 
και η Αρχή Διαχείρισης έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε 
όλες τις λειτουργίες του συστήματος και ανάγνωσης 
όλων των δεδομένων.

3. Οι κανόνες λειτουργίας του σε ότι αφορά στα στοι−
χεία τα οποία επηρεάζουν τις δηλώσεις οικονομικών 
εκθέσεων (προκαταβολών και τελικών), τις δηλώσεις 
τόκων, τους ελέγχους και τυχόν επιστροφές αχρεω−
στήτως καταβληθέντων ποσών από τους Δικαιούχους 
τους καθορίζονται από την Αρχή Πιστοποίησης σε συ−
νεργασία με την Αρχή Διαχείρισης.

4. Η Αρχή Πιστοποίησης με τον καθορισμό των κα−
νόνων λειτουργίας του ΟΠΣ ΕΤΠ διασφαλίζει ότι οι 
επεξεργασίες από το ΟΠΣ ΕΤΠ, γίνονται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στον Κανονισμό, στην παρούσα και στις 
Αποφάσεις Ένταξης των εγκεκριμένων προτάσεων και 
ότι αποτελεί ολοκληρωμένο εργαλείο παρέχοντας μία 
πιστή αποτύπωση της διαδρομής ελέγχου.

5. Οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες οργάνωσης και δι−
αχείρισης των οικονομικών μεγεθών των εγκεκριμέ−
νων προτάσεων διασφαλίζουν την ορθότητα και την 
ακεραιότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον 
Κανονισμό και στις Αποφάσεις Ένταξης και τα οποία 
υποβάλλονται από την Αρχή Πιστοποίησης στην Ευρω−
παϊκή Επιτροπή. Τόσο ο τύπος των τηρούμενων στοιχεί−
ων όσο και οι διαδικασίες επεξεργασίας τους εγγυώνται 
ολοκληρωμένες, διαφανείς και αξιόπιστες πληροφορίες.

6. Στο ΟΠΣ ΕΤΠ καταχωρούνται τα αναγκαία στοιχεία 
και οι πληροφορίες σε ότι αφορά στην πραγματοποίηση 
τυποποιημένων ελέγχων μέσω των οποίων διασφαλίζε−
ται κυρίως ότι οι προβλέψεις συνυπολογιζομένων των 
μέχρι τότε πραγματοποιηθεισών δαπανών δεν υπερβαί−
νουν σε καμία περίπτωση τον εκάστοτε εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό των εγκεκριμένων προτάσεων.

7. Στο ΟΠΣ καταχωρούνται από την Αρχή Διαχείρισης 
ή από τον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει 
εκχωρηθεί αυτή η αρμοδιότητα από την Αρχή Διαχεί−
ρισης, όταν έχουν δημιουργηθεί τόκοι, τα

στοιχεία που αφορούν τη δήλωση των τόκων των 
λογαριασμών από τη διαχείριση των εγκεκριμένων 
προτάσεων.

8. Στο ΟΠΣ ΕΤΠ καταχωρούνται με ευθύνη της Αρχή 
Διαχείρισης ή του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα στον 
οποίο έχει εκχωρηθεί αυτή η αρμοδιότητα από την Αρχή 
Διαχείρισης τα στοιχεία που αφορούν στη χρηματοδοτι−
κή συνεισφορά των εγκεκριμένων προτάσεων μέσω του 
ΠΔΕ και του ΕΤΠ, πραγματοποιώντας τους αναγκαίους 
τυποποιημένους ελέγχους για τη διασφάλιση της μη 
υπέρβασης των εγκεκριμένων οικονομικών στοιχείων 
του προγράμματος.

9. Τα στοιχεία δαπανών καταχωρούνται στο ΟΠΣ ανα−
λυτικά σε επίπεδο εγκεκριμένης πρότασης.

10. Στο ΟΠΣ τηρούνται και τα στοιχεία όλων των 
ελέγχων και τυχόν επιστροφών από τους Δικαιούχους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 23
Κοινοί κανόνες για τις εκταμιεύσεις − χρηματορροές
1. Οι εκταμιεύσεις από το ΕΤΠ στις εγκεκριμμένες 

προτάσεις πραγματοποιούνται όταν τηρηθούν όλοι οι 
σχετικοί όροι για τις εκταμιεύσεις που ορίζονται στην 
απόφαση Ένταξης και τον Κανονισμό.

2. Οι εκταμιεύσεις στις εγκεκριμένες προτάσεις έχουν 
τη μορφή προχρηματοδότησης κατά 100%. Χωρίς επι−
φύλαξη ως προς την παράγραφο 3, πραγματοποιούνται 
σε διακριτό λογαριασμό του δικαιούχου κράτους.

3. Οι εκταμιεύσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγ−
ματοποιούνται σε διακριτό λογαριασμό στην Τράπεζα 
της Ελλάδος που υποδεικνύεται από την Αρχή Πιστο−
ποίησης.

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει στο κλείσιμο της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς καθορίζοντας το τελικό 
ποσό αυτής από το ΕΤΠ καθώς και το υπόλοιπο που 
οφείλει το δικαιούχο κράτος εφόσον υφίσταται σύμφω−
να με το άρθρο 22 του Κανονισμού.

5. Οι εκταμιεύσεις για τις εγκεκριμένες προτάσεις 
υπολογίζονται με την εφαρμογή του ποσοστού χρη−
ματοδότησης συνεισφοράς που καθορίζεται στην 
απόφαση Ένταξης. Οι εκταμιεύσεις των αντίστοιχων 
ποσών της εθνικής συμμετοχής καθώς και των ποσών 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ προς τους 
Δικαιούχους των εγκεκριμένων προτάσεων προσδιορί−
ζονται αναλυτικά στην παρούσα.

Άρθρο 24
Καταβολή της χρηματοδοτικής 

συνεισφοράς του ΕΤΠ
1. Μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης για τη 

χρηματοδοτική συνεισφορά σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 5 του Κανονισμού, η Επιτροπή καταβάλ−
λει τη χρηματοδοτική συνεισφορά στο οικείο κράτος 
μέλος με ενιαία πληρωμή προχρηματοδότησης 100 %, 
κατ’ αρχήν μέσα σε 15 ημέρες. Η προχρηματοδότηση 
εκκαθαρίζεται μετά το κλείσιμο της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 
του Κανονισμού.

2. Η χρηματοδοτική συνεισφορά που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του Κανονισμού εκτελείται στο πλαίσιο 
της επιμερισμένης διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 
59 του δημοσιονομικού κανονισμού.

3. Οι λεπτομερείς τεχνικοί όροι της χρηματοδότησης 
ορίζονται από την Επιτροπή στην απόφαση για τη χρη−
ματοδοτική συνεισφορά που αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 5 του Κανονισμού.

Άρθρο 25
Τελική Έκθεση και κλείσιμο 

της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ
1. Το αργότερο 6 μήνες μετά το τέλος της περιόδου 

που καθορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 του Κα−
νονισμού, το δικαιούχο κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελική έκθεση σχετικά με τη δι−
άθεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στην οποία 
περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με:

α) το είδος των ενεργειών και τα κύρια αποτελέσματα,
β) τα ονόματα των φορέων που υλοποιούν τη δέσμη 

μέτρων στο κράτος μέλος,
γ) τα χαρακτηριστικά των δικαιούχων για τους οποί−

ους ζητείται ενίσχυση και το καθεστώς απασχόλησης 
τους,

δ) αν η επιχείρηση, με εξαίρεση τις πολύ μικρές επι−
χειρήσεις και τις ΜΜΕ, υπήρξε λήπτης κρατικής ενίσχυ−
σης ή προηγούμενης χρηματοδότησης από το Ταμείο 
Συνοχής ή τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης κατά τα 
προηγούμενα πέντε έτη,

ε) δήλωση που αιτιολογεί τις δαπάνες και επισημαίνει, 
κατά περίπτωση, τη συμπληρωματικότητα των ενεργει−
ών με εκείνες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Οσάκις είναι εφικτό, τα δεδομένα σχετικά με τους 
δικαιούχους αναλύονται κατά φύλο.

Άρθρο 26
Απόδοση στους Δικαιούχους της εθνικής 

συμμετοχής και της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς του ΕΤΠ

1. H χρηματοδότηση των προτάσεων που εντάσσονται 
στα προγράμματα του ΕΤΠ πραγματοποιείται μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Συγκεκρι−
μένα, η εθνική και η συμμετοχή του ΕΤΠ για όλες τις 
εγκεκριμένες Δράσεις αποτελούν δημόσιες επενδύσεις 
κατά την οικεία νομοθεσία και χρηματοδοτούνται από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Η απόφαση ένταξης (βλ. Άρθρο 10, παρ. 8 ανωτέρω) 
των προτάσεων που επιλέγονται για χρηματοδοτική 
συνεισφορά στο πλαίσιο του ΕΤΠ αποτελεί αυτοδίκαια 
πρόταση εγγραφής σε ΣΑ του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 
εποπτεύει την Αρχή Διαχείρισης.

3. Η Αρχή Διαχείρισης έχει την ευθύνη παρακολού−
θησης των χρηματοροών προς τους Δικαιούχους των 
προτάσεων μεριμνώντας για την καταχώρηση των σχε−
τικών πληροφοριών στο ΟΠΣ ΕΤΠ.

4. Η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ για κάθε 
εγκεκριμένη πρόταση που έχει χρηματοδοτηθεί μέσω 
του ΠΔΕ, αποδίδεται με ευθύνη της Αρχής Πιστοποίησης 
στα έσοδα του ΠΔΕ.

5. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά και για τις δράσεις 
τεχνικής υποστήριξης – βοήθειας της Αρχής Διαχείρισης.

6. Η ένταξη στο ΠΔΕ των προτάσεων που επιλέγονται 
για χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο του ΕΤΠ, 
γίνεται κατ’ αναλογία με όσα ισχύουν για τα έργα του 
ΕΣΠΑ 2014−2020, με την κοινοποίηση στη Διεύθυνση Δη−
μοσίων Επενδύσεων της απόφασης ένταξης με μέριμνα 
της Αρχής Διαχείρισης. Η εγγραφή πραγματοποιείται 
στη Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 
εποπτεύει την Αρχή Διαχείρισης.

7. Οι χρηματοδοτήσεις στους δικαιούχους πραγμα−
τοποιούνται το συντομότερο δυνατό και αφορούν στο 
συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς. Κανένα ποσό 
και για οποιαδήποτε αιτία δεν αφαιρείται ούτε παρα−
κρατείται. Επίσης δεν εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική 
επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος 
το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών 
αυτών.

Άρθρο 27 
Παραγόμενοι τόκοι

Τυχόν τόκοι, που παράγονται από την προχρηματο−
δότηση στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής εισφοράς του 
ΕΤΠ 2014−2020, θεωρούνται εθνικοί πόροι και καλύπτουν 
εθνική δημόσια συμμετοχή.
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Άρθρο 28
Διαφάνεια και διαθεσιμότητα των εγγράφων

1. Το δικαιούχο κράτος εξασφαλίζει διαδρομή του 
ελέγχου για τις οικονομικές συνεισφορές από το ΕΤΠ 
που επιτρέπει:

2. Το δικαιούχο κράτος εξασφαλίζει ότι όλα τα δικαιο−
λογητικά έγγραφα τα σχετικά με τις δαπάνες και τους 
ελέγχους που αντιστοιχούν σε κάθε ενέργεια τηρούνται 
είτε υπό μορφή πρωτοτύπων είτε σε ακριβή αντίγραφα 
των πρωτοτύπων στους Δικαιούχους που είναι αρμόδιοι 
να τα τηρούν.

3. Τα έγγραφα τηρούνται διαθέσιμα για την Ευρωπαϊ−
κή Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ε.Ε. για μια 
περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών μετά από την έγκριση 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της τελικής έκθεσης κάθε 
εγκεκριμένης πρότασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΛΕΓΧΟΙ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 
ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

Άρθρο 29 
Ειδικότεροι Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται ως:
Παρατυπία: Κάθε παράβαση διάταξης του θεσμικού 

και κανονιστικού πλαισίου του ΕΤΠ καθώς και του Εθνι−
κού και Κοινοτικού δικαίου, η οποία επηρεάζει ή θίγει 
οποιοδήποτε στάδιο της υλοποίησης της χρηματοδο−
τικής εισφοράς του ΕΤΠ στο δικαιούχο κράτος και η 
οποία δεν περιορίζεται στην υλοποίηση ή / και στον 
προϋπολογισμό κάθε ή άλλης δραστηριότητας που συγ−
χρηματοδοτείται από το ΕΤΠ, όπως για παράδειγμα 
αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες δαπάνες, ή μείωση ή 
απώλεια εσόδων στο πλαίσιο του προγράμματος.

Δημοσιονομική Διόρθωση: Η ακύρωση του συνόλου 
ή μέρους της συνδρομής του ΕΤΠ ή και της Εθνικής 
συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα, στο πλαίσιο της συγ−
χρηματοδότησής του από το ΕΤΠ και από το ΠΔΕ, η 
οποία είναι απόρροια τυχόν θεσμικής ή συστημικής πα−
ρατυπίας, καθώς και παρατυπίας που προκύπτει από 
δόλιες πρακτικές ή ανάλογη της παράτυπης δαπάνης 
που διαπιστώνεται. Η Δημοσιονομική διόρθωση γίνεται 
κατ’ αναλογία με τις προβλεπόμενες διατάξεις και δια−
δικασίες του Κανονισμού COCOF/09/003/00−EL.

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.

Ανάκτηση: Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρα−
νόμως καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα για μη 
νόμιμη αιτία.

Διατάκτης: ο Υπουργός, ο Γενικός Γραμματέας, ή άλλο 
εξουσιοδοτημένο αρμόδιο όργανο, το οποίο αναλαμβά−
νει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων του προϋπολο−
γισμού του φορέα του και προσδιορίζει τις απαιτήσεις 
κατά του Δημοσίου.

Άρθρο 30
Αρμόδια όργανα για την διενέργεια 

επαληθεύσεων / ελέγχων − Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διαδικασίες διενέργειας ελέγχων, επιθεωρήσεων 

και επαληθεύσεων, η έκδοση απόφασης δημοσιονομικής 

διόρθωσης καθώς και η ανάκτηση των αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του 
κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του 
ΕΤΠ για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πρά−
ξεων, εφαρμόζονται:

• από την Αρχή Διαχείρισης κατόπιν διοικητικής ή 
επιτόπιας επαλήθευσης που διενεργεί στους Δικαιού−
χους του ΕΤΠ,

• από την Αρχή Ελέγχου, κατόπιν επιτόπιων ελέγχων 
που διενεργεί στην Αρχή Διαχείρισης, στην Αρχή Πι−
στοποίησης και στους Δικαιούχους

• από την Αρχή Πιστοποίησης κατόπιν επιθεωρήσεων 
που διενεργούνται από την ίδια ή υπό την ευθύνη της, 
στους Δικαιούχους του ΕΤΠ,

• από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από εξουσιοδοτη−
μένους ελεγκτές που ορίζονται από την ίδια,

• από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής.

3. Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι που διενεργούν τα 
ανωτέρω όργανα αφορούν και τη διαπίστωση της τή−
ρησης των δεσμεύσεων, που προβλέπονται στην από−
φαση ένταξης και το σύμφωνο αποδοχής όρων, μετά 
την ολοκλήρωση της διάθεσης της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς του προγράμματος και σε χρονικό ορί−
ζοντα που προβλέπεται στην απόφαση ένταξης ή στο 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 31
Λογιστικοί έλεγχοι και επιτόπιες 

επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1. Έλεγχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Ανεξάρτη−
τα από τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από 
την Αρχή Ελέγχου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να 
προγραμματίσει λογιστικούς και επιτόπιους ελέγχους 
προγραμμάτων και πράξεων, και να ελέγξει την απο−
τελεσματική λειτουργία της διαχείρισης και των συ−
στημάτων ελέγχου στο δικαιούχο κράτος. Εκπρόσωποι 
της Αρχής Διαχείρισης, κατόπιν αιτήσεως, συνοδεύουν 
τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και τους παρέχουν κάθε απαραίτητη βοήθεια. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτός από επείγουσες περιπτώ−
σεις, ειδοποιεί την Αρχή Διαχείρισης και τον Δικαιούχο 
προτού να πραγματοποιηθεί ένας λογιστικός έλεγχος 
ή μια επιτόπια επιθεώρηση. Προτού οριστικοποιηθεί μια 
έκθεση ελέγχου δίνεται η δυνατότητα σχολιασμού της 
από την Αρχή Διαχείρισης και τον Δικαιούχο.

2. Εξωτερικός έλεγχος: Ανεξάρτητα από τον έλεγχο 
που πραγματοποιείται από την Αρχή Διαχείρισης, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να επιλέξει προγράμματα 
για εξωτερικό έλεγχο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί 
να διεξάγει λογιστικούς ελέγχους του προγράμματος 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ καθώς επί−
σης ελέγχους της διαχείρισης του ΕΤΠ στο δικαιούχο 
κράτος. Εκπρόσωποι του δικαιούχου κράτους, κατόπιν 
αιτήσεως, συνοδεύουν τους ελεγκτές και τους παρέχουν 
κάθε απαραίτητη βοήθεια. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, εκτός 
από επείγουσες περιπτώσεις, ειδοποιεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την Αρχή Ελέγχου, την Αρχή Πιστοποίησης, 
την Αρχή Διαχείρισης και τον Δικαιούχο για την διε−
νέργεια του λογιστικού ελέγχου.

3. Πρόσβαση σε στοιχεία και εγκαταστάσεις: Στα 
πρόσωπα που εκτελούν τους λογιστικούς ή επιτόπιους 
ελέγχους σύμφωνα με το κεφάλαιο αυτό, χορηγείται 
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κατόπιν αιτήσεως άμεση, πλήρης, και ανεμπόδιστη 
πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, τα έγγραφα, τα 
πρόσωπα, τις θέσεις και τις εγκαταστάσεις, δημόσιες 
ή ιδιωτικές, σχετικές με το λογιστικό ή επιτόπιο έλεγ−
χο. Η πρόσβαση αυτή υπόκειται σε πιθανούς περιορι−
σμούς στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας. Οι ελεγκτές 
απολαμβάνουν των ίδιων δικαιωμάτων με τις αρμόδιες 
εθνικές ελεγκτικές αρχές.

4. Ευθύνες σχετικές με τις παρατυπίες: Το δικαιούχο 
κράτος και ο Δικαιούχος οφείλουν να καταβάλουν κάθε 
προσπάθεια ικανή να αποτρέψει, να ανιχνεύσει, και να 
ακυρώσει την επίδραση οποιωνδήποτε περιπτώσεων 
παρατυπιών. Ομοίως, οποιεσδήποτε πιθανές και πραγ−
ματικές περιπτώσεις των παρατυπιών θα ερευνηθούν 
άμεσα και αποτελεσματικά, και θα θεραπευθούν κα−
τάλληλα, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής οποιων−
δήποτε οικονομικών διορθώσεων κριθούν κατάλληλες.

5. Τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά 
ανακτώνται και επιστρέφονται σύμφωνα με την παρού−
σα απόφαση και τον Κανονισμό.

Άρθρο 32
Δήλωση παρατυπιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1. Αρμόδιο για την προετοιμασία και την ανακοίνωση 
των περιπτώσεων παρατυπιών εξ ονόματος της χώρας 
είναι η Αρχή Διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή 
Διαχείρισης, όταν απαιτείται πραγματοποιεί επιτόπιες 
επισκέψεις προκειμένου να διερευνήσει περαιτέρω πε−
ριπτώσεις παρατυπιών.

2. Οι παρατυπίες που επηρεάζουν την εφαρμογή του 
ΕΤΠ καθώς επίσης και οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνο−
νται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να 
αποτρέψουν, να ανιχνεύσουν, να διερευνήσουν, ή να 
διορθώσουν παρατυπίες ανακοινώνονται από την Αρχή 
Διαχείρισης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τον 
Κανονισμό.

3. Η Αρχή Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου υποβά−
λουν στην Αρχή Διαχείρισης όλες τις διαπιστωθείσες 
περιπτώσεις παρατυπιών, την έρευνα αυτών και οποια−
δήποτε διορθωτικά μέτρα λαμβάνονται. Τα ανωτέρω 
ελεγκτικά όργανα συνεργάζονται στενά με την Αρχή 
Διαχείρισης προκειμένου να εξασφαλίσουν τη γρήγορη, 
ακριβή και πλήρη ανακοίνωση των περιπτώσεων παρα−
τυπιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4. Η Αρχή Διαχείρισης, ανεξάρτητα από τα σχετικά 
ποσά, ανακοινώνει αμέσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
όλες τις πιθανές και πραγματικές περιπτώσεις παρα−
τυπιών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) όταν αφορούν υπόνοια/υποψία ενέργειας ή πα−
ράλειψης που αποτελεί ποινικό αδίκημα στο πλαίσιο 
της εθνικής νομοθεσίας του δικαιούχου κράτους, όπως 
διαφθορά, δωροδοκία, απάτη ή κατάχρηση,

(β) όταν υποδεικνύουν την παρουσία σοβαρής κακο−
διαχείρισης που έχει επιπτώσεις στη χρήση της χρη−
ματοδοτικής συνδρομής του ΕΤΠ ή

(γ) όταν αποτελούν άμεση απειλή για την επιτυχή 
ολοκλήρωση του προγράμματος του ΕΤΠ, λόγω των 
μεγάλων ποσών αναλογικά προς το συνολικό κόστος 
προγράμματος, της βαρύτητάς τους ή οποιοδήποτε 
άλλο λόγο.

5. Για παρατυπίες άλλες από εκείνες που αναφέρονται 
στη παράγραφο 4 ή την παράγραφο 9 του παρόντος 
άρθρου, η Αρχή Διαχείρισης μέσα σε δύο μήνες πριν 
από το τέλος κάθε έτους, υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αναφορά η οποία περιλαμβάνει όλες τις πι−
θανές και πραγματικές περιπτώσεις παρατυπιών που 
διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και οι οποίες 
αποτέλεσαν το αντικείμενο μιας πρώτης διοικητικής ή 
δικαστικής έρευνας.

6. Εάν δεν διαπιστωθεί καμία περίπτωση παρατυπίας 
κατά τη διάρκεια του έτους, η Αρχή Διαχείρισης ενη−
μερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός της 
προθεσμίας που τίθεται στην παράγραφο 5.

7. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «αρχική 
διοικητική ή δικαστική έρευνα» νοείται μια πρώτη έγ−
γραφη εκτίμηση από αρμόδια αρχή, που καταλήγει στο 
συμπέρασμα βάσει πραγματικών περιστατικών ότι μια 
παρατυπία έχει διαπραχθεί, με την επιφύλαξη ενδε−
χόμενης μεταγενέστερης αναθεώρησης ή αναίρεσης 
αυτού του συμπεράσματος κατόπιν των εξελίξεων στη 
διοικητική ή τη δικαστική διαδικασία.

8. Μαζί με την ανακοίνωση των νέων περιπτώσεων 
παρατυπιών που αναφέρονται στην παράγραφο 5, η 
Αρχή Διαχείρισης, σε συνέχεια ενημέρωσης που λαμ−
βάνει από το ελεγκτικό όργανο που αρχικά διαπίστωσε 
την παρατυπία, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 
τις σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν στις περιπτώ−
σεις παρατυπιών κατά τη διάρκεια του έτους. Εάν δεν 
υπάρχει καμία εξέλιξη σχετικά με τις παρατυπίες που 
είχαν ήδη κατά το προηγούμενο έτος ανακοινωθεί, η 
Αρχή Διαχείρισης ενημερώνει σχετικώς την Ευρωπαϊ−
κή Επιτροπή εντός της προθεσμίας που τίθεται στην 
παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

9. Εκτός αν ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι 
ακόλουθες περιπτώσεις των παρατυπιών δεν χρειάζο−
νται να αναφερθούν:

(α) περιπτώσεις όπου η παρατυπία συνίσταται απλώς 
στην αποτυχία να εφαρμοστεί μία πράξη, εν μέρει ή 
στο σύνολο, εξ αιτίας της πτώχευσης του Δικαιούχου,

(β) περιπτώσεις που ανιχνεύονται και διορθώνονται 
από τον Δικαιούχο, την Αρχή Διαχείρισης ή την Αρχή 
Πιστοποίησης πριν από οποιαδήποτε πληρωμή της επι−
χορήγησης και πριν από το συνυπολογισμό των δαπα−
νών που δηλώνονται σε μια ενδιάμεση έκθεση ή την 
τελική έκθεση του προγράμματος.

10. Η παράγραφος 9 δεν ισχύει για τις παρατυπίες που 
θα αναφερθούν αμέσως σύμφωνα με την παράγραφο 
4 ή τις παρατυπίες που προηγούνται μιας πτώχευσης.

Άρθρο 33
Επιστροφή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει επι−
στραφεί η χρηματοδοτική συνεισφορά σε περίπτωση 
που το πραγματικό κόστος μίας ενέργειας είναι μικρό−
τερο από το ποσό που αναφέρεται σύμφωνα με το 
άρθρο 15 του Κανονισμού. Σε αυτή την περίπτωση, η Ευ−
ρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής 
πράξης, με την οποία απαιτεί από το Δικαιούχο Κράτος 
να επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς που έλαβε.

2. Εφόσον το Δικαιούχο Κράτος δε συμμορφωθεί με 
τις υποχρεώσεις που καθορίζονται με την απόφαση για 
χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, η Επιτρο−
πή προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες με την έκδοση 
απόφασης, μέσω εκτελεστικής πράξης, για να απαιτήσει 
από το εν λόγω Δικαιούχο κράτος να επιστρέψει το 
σύνολο ή μεγάλο μέρος της χρηματοδοτικής συνει−
σφοράς που έλαβε.
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3. Πριν από την έκδοση απόφασης σύμφωνα με τις ως 
άνω παραγράφους, η Επιτροπή προβαίνει σε κατάλλη−
λη εξέταση της περίπτωσης και ειδικότερα, θέτει στο 
δικαιούχο κράτος συγκεκριμένη προθεσμία εντός της 
οποίας καλείται να υποβάλει σχόλιά του.

4. Εάν, μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων επα−
ληθεύσεων, η Ε.Ε. συμπεράνει ότι το Δικαιούχο Κρά−
τος δε συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από το άρθρο 21 παράγραφος 1 του Κα−
νονισμού, τότε εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία και το 
δικαιούχο κράτος δεν κάνει τις σχετικές διορθώσεις 
εντός της προθεσμίας που όρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν σχόλια του Δικαιούχου 
Κράτους, αποφασίζει εντός τριών μηνών από τη λήξη 
της προαναφερθείσας στην παράγραφο 3 προθεσμίας 
να κάνει τις απαιτούμενες δημοσιονομικές διορθώσεις, 
ακυρώνοντας το σύνολο ή μέρος της συνεισφοράς του 
ΕΤΠ για την υπό εξέταση ενέργεια. Κάθε ποσό που 
καταβλήθηκε αχρεωστήτως λόγω διαπιστωμένης παρα−
τυπίας ανακτάται και, εφόσον το ποσό δεν επιστρέφεται 
εμπρόθεσμα από το κράτος μέλος που υποβάλλει την 
αίτηση, οφείλονται τόκοι υπερημερίας.

5. Εκτός από επείγουσες περιπτώσεις, στην Αρχή Δια−
χείρισης και στον Δικαιούχο δίνεται η ευκαιρία να παρέ−
χουν τις απόψεις τους πριν ληφθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή απόφαση για επιστροφή της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς.

6. Η Αρχή Διαχείρισης ή/και ο Δικαιούχος μπορούν 
οποιαδήποτε στιγμή να παρουσιάσουν έγγραφα ή άλλα 
σχετικά στοιχεία και να ζητήσουν να αναθεωρήσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απόφασή της για επιστροφή 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς.

Άρθρο 34
Διαπίστωση παρατυπίας κατά τη διενέργεια 

διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης / 
επιθεώρησης / επιτόπιου ελέγχου

1. Στην περίπτωση που, κατά τη διενέργεια διοικητικής 
ή επιτόπιας επαλήθευσης ή επιθεώρησης ή επιτόπιου 
ελέγχου για την επαλήθευση των δαπανών που υποβάλ−
λονται από τους Δικαιούχους, διαπιστώνεται παρατυπία 
για οποιαδήποτε αιτία, τα ποσά αυτά αφαιρούνται από 
τα συγχρηματοδοτούμενα ποσά του ΕΤΠ που καταχω−
ρούνται στο ΟΠΣ από την Αρχή Διαχείρισης.

2. Στην περίπτωση που εκτός από την αφαίρεση των 
μη επιλέξιμων για συγχρηματοδότηση ποσών (δημοσι−
ονομική διόρθωση) υπάρχουν ποσά που είτε καταβλή−
θηκαν αχρεωστήτως είτε δαπανήθηκαν με παράνομο 
τρόπο σε σχέση με την εθνική νομοθεσία, προτείνεται 
η ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρε−
ωστήτως ή παρανόμως σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
(πλην των κρατικών υπηρεσιών) και η έκθεση εγκρίνεται 
από τον αρμόδιο διατάκτη ή από τα εξουσιοδοτημένα 
όργανά του.

Άρθρο 35
Διαδικασία αντιρρήσεων και οριστικοποίηση 
πορίσματος επαλήθευσης / επιθεώρησης / 

επιτόπιων ελέγχων
1. Ο ελεγχόμενος δικαιούχος μπορεί, εντός προθεσμί−

ας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινο−
ποίησή σε αυτόν της έκθεσης επιθεώρησης/επιτόπιας 
επαλήθευσης ή της έκθεσης διοικητικής επαλήθευσης, 

να υποβάλει στην αρμόδια αρχή εγγράφως τις αντιρ−
ρήσεις του.

2. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από την αρμόδια αρχή 
που διενήργησε την επαλήθευση ή την επιθεώρηση, 
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημε−
ρών από την υποβολή τους, η οποία και εκδίδει σχετική 
απόφαση επί των αντιρρήσεων. Σε κάθε περίπτωση 
που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να 
ληφθεί απόφαση για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων 
που υποβλήθηκαν, διενεργείται συμπληρωματική επαλή−
θευση / επιθεώρηση από το ίδιο όργανο που διενήργησε 
την αρχική. Η σχετική απόφαση επί των αντιρρήσεων 
στην περίπτωση αυτή ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
της διενέργειας της συμπληρωματικής επαλήθευσης/
επιθεώρησης και τη λήψη τυχόν συμπληρωματικών 
στοιχείων.

3. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την παρέ−
λευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής τους το 
πόρισμα της έκθεσης επαλήθευσης/ επιθεώρησης ορι−
στικοποιείται με την έκδοση απόφασης με την οποία 
οριστικοποιείται η δημοσιονομική διόρθωση κατά το 
μέρος που κριθούν αβάσιμες οι αντιρρήσεις. Κατά το 
μέρος που κριθούν βάσιμες οι αντιρρήσεις οι σχετικές 
δαπάνες καταχωρούνται στο ΟΠΣ με διακριτή εγγραφή.

4. Σε περίπτωση που το οριστικοποιημένο πόρισμα 
επαλήθευσης / επιθεώρησης και η απόφαση δημοσιο−
νομικής διόρθωσης περιλαμβάνουν πρόταση ανάκτησης 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, η 
απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης αποτελεί και εισή−
γηση έκδοσης απόφασης ανάκτησης προς το διατάκτη 
της δαπάνης αρμόδιο Υπουργό ή Γενικό Γραμματέα.

5. Αναφορικά με την διαδικασία αντιρρήσεων και την 
οριστικοποίηση της έκθεσης ελέγχου της Αρχής Ελέγ−
χου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις 
του άρ. 12 του Ν. 4314/2014.

Άρθρο 36
Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης 

που επιβάλλεται από ελεγκτικά όργανα 
του δικαιούχου κράτους και περιεχόμενό της – 

είδη διορθώσεων
1. Στην απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης αυτού 

του άρθρου αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας της 
πρότασης, του δικαιούχου και της παρατυπίας, καθώς 
και:

(α) ο φορέας ή οι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ή δημόσιες υπηρεσίες) στους οποίους επιβάλλονται 
δημοσιονομικές διορθώσεις,

(β) το ύψος των δημόσιων δαπανών που αυτή αφορά,
(γ) η αναλυτική αιτιολογία της δημοσιονομικής διόρ−

θωσης, με ειδική αναφορά στις διατάξεις που παραβι−
άστηκαν καθώς και τον τρόπο παραβίασής τους,

(δ) η αιτιολογημένη πρόταση για τη συνέχιση ή τη 
διακοπή της χρηματοδότησης, καθώς και το ύψος αυτής.

2. Στην περίπτωση που προβλέπεται ανάκτηση, στην 
απόφαση παρατίθεται πέραν των ανωτέρω, εισήγηση 
προς το διατάκτη για την έκδοση απόφασης ανάκτη−
σης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών 
στην οποία αναφέρονται:

(α) Ο φορέας ή οι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) από τους οποίους αναζη−
τούνται τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα 
ποσά, καθώς και τα τυχόν συνυπόχρεα αυτών πρόσωπα,
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(β) το αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν πο−
σόν, το οποίο περιλαμβάνει και τόκους, (γ) η αιτία της 
επιστροφής του ποσού.

3. Στην περίπτωση που τα όργανα του άρθρου 12 είναι 
και διατάκτες της δαπάνης η απόφαση δημοσιονομι−
κής διόρθωσης ταυτίζεται με την απόφαση ανάκτησης 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.

4. Για την έκδοση απόφασης δημοσιονομικής διόρ−
θωσης από την Αρχή Ελέγχου θα εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 4314/2014. 

5. Για τον καθορισμό του ύψους της δημοσιονομικής 
διόρθωσης ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Αναλογικές δημοσιονομικές διορθώσεις: Το ποσό 
της δημοσιονομικής διόρθωσης, το οποίο επιβάλλεται 
από τα αρμόδια όργανα, υπολογίζεται, με βάση τις 
μεμονωμένες παράτυπες δαπάνες που ο δικαιούχος 
δήλωσε στην Αρχή Διαχείρισης και ισούται προς το 
ποσό της προκληθείσας ζημίας ή με βάση την αρχή 
της αναλογικότητας στις περιπτώσεις μη τήρησης των 
μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους.

(β) Κατ’ αποκοπή διορθώσεις: Όταν δεν είναι δυνατόν 
να προσδιορισθεί επακριβώς το ποσό της προκληθείσας 
ζημίας και η εξ ολοκλήρου ακύρωση της παράτυπης 
δαπάνης θα ήταν δυσανάλογη, η Αρχή Διαχείρισης ή 
η Αρχή Πιστοποίησης ή η Αρχή Ελέγχου, επιβάλλουν 
δημοσιονομικές διορθώσεις κατ’ αποκοπή, υπολογίζο−
ντας τη βαρύτητα της παράβασης που οδήγησε στη 
διαπιστωθείσα παρατυπία. Το ποσοστό της κατ’ απο−
κοπή δημοσιονομικής διόρθωσης που εφαρμόζεται στον 
επηρεαζόμενο από τη μεμονωμένη ή συστημική παρα−
τυπία πληθυσμό καθορίζεται με βάση τη βαρύτητα της 
παράβασης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών 
κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
κατ’ αναλογία εφαρμοζόμενων για το ΕΤΠ.

(γ) Κατά παρεκβολή διορθώσεις: Στις περιπτώσεις που 
υφίστανται αποδείξεις ότι μεμονωμένες ποσοτικοποιή−
σιμες παρατυπίες του ιδίου είδους έχουν παρατηρηθεί 
σε σημαντικό πλήθος ομοιογενών πράξεων ή σε πράξεις 
που παρουσιάζουν ανάλογα χαρακτηριστικά αλλά δεν 
είναι ικανοποιητικό από άποψη σχέσης δαπάνης − απο−
τελέσματος να προσδιοριστεί με ακρίβεια η παράτυπη 
δαπάνη για κάθε μεμονωμένη πράξη, η δημοσιονομική 
διόρθωση είναι δυνατή σε βάση παρεκβολής. Στην πε−
ρίπτωση αυτή, τα αποτελέσματα εξέτασης του αντι−
προσωπευτικού δείγματος πράξεων παρεκβάλονται σε 
όλες τις πράξεις που συγκροτούν το εντοπισθέν σύνολο.

Άρθρο 37
Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως 

καταβληθέντων ποσών
1. Η έκδοση της απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως 

ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού εκδίδεται από τον 
αρμόδιο διατάκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
και κοινοποιείται στην Αρχή Διαχείρισης, στην Αρχή 
Πιστοποίησης, στην Αρχή Ελέγχου και στο Γενικό Επι−
θεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

2. Η απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανό−
μως καταβληθέντος ποσού που εκδίδει ο διατάκτης, η 
οποία συνοδεύεται από σημείωμα κατάθεσης, αποτελεί 
νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του χρέους και είναι αμέσως 
εκτελεστή.

3. Η απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντος ποσού υπόκειται στα ένδικα μέσα που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

4. Μετά από την έγγραφη κοινοποίηση στον κάθε ελεγ−
χόμενο φορέα μέσω συστημένης επιστολής ή με απόδει−
ξη παραλαβής της απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού, ο υπόχρεος οφείλει 
να καταβάλει, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, το 
ποσό το οποίο έχει καταλογισθεί, σε οποιαδήποτε Δη−
μόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), προσκομίζοντας την 
απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως κατα−
βληθέντος ποσού καθώς και το σημείωμα κατάθεσης που 
τη συνοδεύει. Η Δ.Ο.Υ., στην οποία καταβάλλονται, γνω−
στοποιεί αμέσως την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού 
στην υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση ανάκτησης 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού, κα−
θώς και την Αρχή Πιστοποίησης. Την εκάστοτε υπηρεσία 
ενημερώνει και ο υπόχρεος με την προσκόμιση σε αυτήν 
των στοιχείων τεκμηρίωσης του καταβληθέντος ποσού.

5. Σε περίπτωση μη επιστροφής του χρηματικού 
ποσού εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η διαδικασία 
βεβαίωσης του χρέους ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
χρηματικού καταλόγου από την υπηρεσία που εξέδωσε 
την απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντος ποσού και με την αποστολή του στην 
αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικο−
νομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου. Ο χρηματικός 
κατάλογος εκδίδεται εντός τριάντα ημερών από την 
ημερομηνία επίδοσης της απόφασης δημοσιονομικής 
διόρθωσης στον υπόχρεο και αποστέλλεται στην αρμό−
δια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου.

6. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά την είσπραξη των ποσών 
που ανακτώνται, ενημερώνει εγγράφως σχετικά την 
υπηρεσία που συνέταξε το χρηματικό κατάλογο, καθώς 
και την Αρχή Πιστοποίησης.

7. Τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά, 
βεβαιώνονται και εισπράττονται ως έσοδα του κρατικού 
προϋπολογισμού και εισάγονται στην κατηγορία των 
ειδικών εσόδων σε ειδικό Κ.Α.Ε. για «Έσοδα από κατα−
λογισμούς σε φορείς που υλοποιούν προγράμματα του 
ΕΤΠ». Το βεβαιωθέν στη ΔΟΥ ποσό καταβάλλεται σε 
τρεις ισόποσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέχρι 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από 
τη βεβαίωσή του και η κάθε μια από τις επόμενες, την 
τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα 
του τρίτου και πέμπτου μήνα αντιστοίχως από τη βεβαί−
ωσή του. Αν το βεβαιωθέν ποσό είναι μέχρι δεκαπέντε 
χιλιάδες ευρώ (15.000) καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα για τις δημόσιες υπηρεσίες 
ημέρα του μεθεπομένου μήνα από τη βεβαίωσή του. Σε 
περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής, το προς ανάκτη−
ση ποσό επιβαρύνεται με τις προσαυξήσεις καταβολής 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

8. Με τη λήξη κάθε εξαμήνου και με ευθύνη της αρμό−
διας Δ/σης του του Γ.Λ.Κ. τα συνολικά ποσά των εσόδων 
των ανωτέρω Κ.Α.Ε μεταφέρονται και εγγράφονται σε 
ειδικό λογαριασμό εσόδων του Προγράμματος Δημο−
σίων Επενδύσεων.

Άρθρο 38
Καταχώρηση στο ΟΠΣ ΕΤΠ 

των Δημοσιονομικών Διορθώσεων 
μετά από ελέγχους ελεγκτικών οργάνων

1. Στις περιπτώσεις, που διαπιστώνονται παρατυπίες 
με βάση τα πορίσματα από ελέγχους των αρμοδίων ελε−
γκτικών οργάνων του ΕΤΠ, τα οποία γίνονται αποδεκτά 
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από τις Ελληνικές Αρχές, επιβάλλονται δημοσιονομικές 
διορθώσεις.

2. Οποιαδήποτε δημοσιονομική διόρθωση έχει επιβλη−
θεί είτε από εθνικά ελεγκτικά όργανα είτε από όργανα 
του ΕΤΠ, καταχωρίζεται στο ΟΠΣ με ευθύνη της Αρχή 
Διαχείρισης ο οποίος για το σκοπό αυτό συντάσσει 
Δελτίο Διόρθωσης Καταχωρισθεισών Πληρωμών το 
οποίο και καταχωρεί στο ΟΠΣ.

Άρθρο 39 
Γλώσσα εργασίας

Η γλώσσα εργασίας για την αλληλογραφία και επικοι−
νωνία των Ελληνικών Αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτρο−
πή είναι η Αγγλική γλώσσα ενώ μεταξύ των ελληνικών 
αρχών είναι η ελληνική.

Άρθρο 40 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μέχρι την υπογραφή και δημοσίευση της υπουργι−
κής απόφασης για την εφαρμογή της Επιτελικής Δομής 
ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 18, παρ. 6 του Ν. 4314/2014, καθήκοντα Αρ−
χής Διαχείρισης ασκεί η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας 
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του ιδίου Υπουργείου.

Για τις προτάσεις χρηματοδότησης που έχουν εγκριθεί 
ή και υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας 
απόφασης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, για τα στάδια εφαρμογής που υπολείπονται.

Άρθρο 41
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Από την έναρξη ισχύος του παρούσας κοινής υπουρ−
γικής απόφασης, καταργείται η υπ’ αριθμό 0.9415/3.
1543/2010 (ΦΕΚ 692/Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Ερ−
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως τροποποιημένη 
ίσχυε.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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