
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 11315/ΕΥΘΥ 97 
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 112806/EYΘΥ1047/ 

26-10-2016 (ΦΕΚ Β’ 3595) κοινής απόφασης των 

Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-

γκρότησης - Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-

ρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών: «Διάρ-

θρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή 

ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-

λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απα-

σχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» και αντι-

κατάσταση των α) υπ’ αριθμ. 107900/16.3.2001 (B΄ 

599), β) υπ’ αριθμ. 25255/2236/07.04.2008 (Β΄ 604),

γ) υπ’ αριθμ. οικ. 180691/7.2.2001 (Β΄ 148) και

δ) υπ’ αριθ. 2.10691/οικ.3.1008 (Β΄ 1462/2012) κοινών 

υπουργικών αποφάσεων όπως ισχύουν» όπως ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) σχετικά με τη διαχείριση, 

τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσε-
ων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και λοιπές 
διατάξεις όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 13 παρ. 4 
και 5 περ. γ, το άρθρο 16, το άρθρο 17, το άρθρο 18, το 
άρθρο 45 παρ. Β περ. 2 και το άρθρο 58 παρ. 3 αυτού.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 
για την Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα.

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργεί-
ου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνι-
ών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α’ 192).

6. Την υπ’ αριθμ. Υ197/16-11-2016 (Β’ 3722) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο 
Χαρίτση».

7. Την υπ’ αριθμ. Υ56/21.10.2015 (Β’ 2281) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ213/08.12.2016 
(Β’ 3955) απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση 
απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου» και την υπ’ αριθμ. 
Υ88/28.11.2017 (Β’ 4195).

8. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 5147/53/26 /01/2018 εισήγη-
ση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 5 (ε) του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α’  129).

9. Την με αριθμ. οικ. 17/26-01-2018 πρόταση του Γενικού 
Γραμματέα της «Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτι-
κών και Άλλων Πόρων» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

10. Την από 29/1/2018 εισήγηση - ενημερωτικό σημείωμα 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

11. Την αναγκαιότητα τροποποίησης της με αριθμ. 
πρτ. 105963/ΕΥΘΥ759/2.10.2017 (ΦΕΚ Β’ 3625) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης - Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης - Οικονομικών, με θέμα: «Τροποποίηση της 
με αριθμ. 112806/ΕΥΘΥ1047/26- 10-2016 (Β’ 3595) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης - Οικονομίας, ανάπτυξης και Τουρισμού -
Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης - Οικονομικών, με θέμα: «Διάρθρωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Το-
μέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» και αντι-
κατάστασης των α) υπ’ αριθμ. 107900/16.3.2001 (B΄ 599), 
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β) υπ’ αριθμ. 25255/2236/07.04.2008 (Β΄ 604), γ) υπ’ αριθμ. 
οικ. 180691/7.2.2001 (Β΄ 148) και δ) υπ’ αριθμ. 2.10691/
οικ.3.1008 (Β΄ 1462/2012) κοινών υπουργικών αποφάσε-
ων όπως ισχύουν.» και αντικατάσταση των α) υπ’ αριθμ. 
112806/ΕΥΘΥ1047/26.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3595) και β) υπ’ 
αριθμ. 105963/ΕΥΘΥ759/2.10.2017 (ΦΕΚ Β’ 3625) κοινών 
υπουργικών αποφάσεων όπως ισχύουν.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 112806/EYΘΥ1047/26-
10-2016 (ΦΕΚ Β’ 3595) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών: «Διάρθρωση 
της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» και 
αντικατάσταση των α) υπ’ αριθμ. 107900/16.3.2001 (B΄ 599), 
β) υπ’ αριθμ.25255/2236/07.04.2008 (Β΄ 604), γ) υπ’ αριθμ. 
οικ. 180691/7.2.2001 (Β΄ 148) και δ) υπ’ αριθμ. 2.10691/
οικ.3.1008 (Β΄ 1462/2012) κοινών υπουργικών αποφάσεων 
όπως ισχύουν», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 
105963/ΕΥΘΥ759/2.10.2017 (ΦΕΚ Β’ 3625) κοινή υπουργική 
απόφαση, ως εξής:

Άρθρο 1
Σύσταση και Αποστολή της Ειδικής
Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα
Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας»

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 6.α του άρθρου 18 του 
ν. 4314/2014 όπως ισχύει, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο (ΕΥΕΕΚΤ), η οποία συστάθηκε με την κοινή 
υπουργική απόφαση 107900/16.3.2001 (Β΄ 599), η Ειδική 
Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικο-
νομία (ΕΥΚΕΚΟ), η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική 
απόφαση 1806191/7.2.2001/Γ΄ ΚΠΣ (Β΄ 148), η οποία δυνάμει 
του άρθρου 15 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), είναι αρμόδια για 
το σχεδιασμό, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση όλων των αναγκαίων πολιτικών και ενεργειών 
που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση της Κοινωνι-
κής Οικονομίας και η Ειδική Υπηρεσία «Δομή Σχεδιασμού και 
Οργάνωσης της Παρακολούθησης της Εφαρμογής και αξιο-
λόγησης των Συστημικών Παρεμβάσεων» του ΕΠ «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού», η οποία συστάθηκε με την κοινή 
υπουργική απόφαση 25255/2236/7.4.2008 (Β΄ 604), συγχω-
νεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία 
«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλη-
σης και Κοινωνικής Οικονομίας» (εφεξής ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ).

2. «Αποστολή της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ είναι η υποστήριξη του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ, εφεξής) και των φορέων που 
εποπτεύονται από αυτό, στην αποτύπωση, ιεράρχηση και 
εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς πολιτικής «Ενεργητι-
κών Πολιτικών Απασχόλησης» και «Κοινωνικής Οικονομίας» 

του ως άνω Υπουργείου, καθώς και η ενίσχυση της διοικη-
τικής ικανότητας του ως άνω Υπουργείου, των εποπτευο-
μένων από αυτό φορέων σε σχέση με τα ΕΠ του ΕΣΠΑ και 
των δράσεων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται 
από άλλους πόρους. Ειδικότερα, έχει την αρμοδιότητα του 
σχεδιασμού των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και 
πολιτικών κοινωνικής οικονομίας του ως άνω Υπουργείου, 
του προγραμματισμού, της εξειδίκευσης, της προετοιμασί-
ας και της υλοποίησης έργων ή δράσεων που χρηματοδο-
τούνται από τα ΕΔΕΤ μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 
2014-2020, καθώς και τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, 
παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση κάθε άλλης 
συναφούς ενέργειας ή/και προγράμματος που συνδέεται με 
πράξεις ή/και έργα, που συγχρηματοδοτούνται από λοιπά 
προγράμματα ή/και χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της Ε.Ε. 
ή/και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ, εφεξής) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4314/2014. Επίσης έχει την 
αρμοδιότητα του σχεδιασμού, του προγραμματισμού, της δι-
αχείρισης, παρακολούθησης, χρηματοδότησης, υλοποίησης 
κάθε ενέργειας ή και προγράμματος, πράξεων ή/και έργων 
που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και άλλους πόρους 
στους τομείς των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και 
κοινωνικής οικονομίας. Ανάλογα με το αντικείμενο του εκά-
στοτε έργου, τις ανωτέρω αρμοδιότητες έχουν οι αντίστοι-
χες Υποδιευθύνσεις και Μονάδες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ. Για τις 
ανάγκες της παρούσας, οι τομείς πολιτικής «Ενεργητικών 
Πολιτικών Απασχόλησης» και «Κοινωνικής Οικονομίας» πε-
ριλαμβάνουν τους τομείς: α) Ένταξης στην αγορά Εργασίας, 
β) Ενίσχυσης δεξιοτήτων και προώθησης στην Απασχόληση 
και γ) Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας.

Επιπλέον, έχει την αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Συ-
ντονισμού - Αρχής Διαχείρισης για την εφαρμογή των 
δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ, εφε-
ξής) περιόδου 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 63 του 
ν. 4331/2015.

Δύναται να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους Τομεα-
κού ΕΠ ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρ-
χής (ΔΑ) του εν λόγω ΕΠ ως ΕΦ Διαχείρισης, στους τομείς 
της κοινωνικής οικονομίας, απασχόλησης και κατάρτισης.

Δύναται επίσης να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους 
Περιφερειακού ΕΠ ή συγκεκριμένα καθήκοντα της ΔΑ 
των εν λόγω ΕΠ για πράξεις κρατικών ενισχύσεων ως ΕΦ 
Διαχείρισης, στους τομείς της κοινωνικής οικονομίας, απα-
σχόλησης και κατάρτισης.

Δύναται να ορισθεί από τις ελληνικές αρχές ως ο Δια-
χειριστής Προγραμμάτων άλλου/ων χρηματοδοτικού/ών 
μηχανισμών της Ε.Ε. ή/και του ΧΜ ΕΟΧ για τον σχεδιασμό, 
τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και 
τον έλεγχο της υλοποίησης της/των συγκεκριμένης/ων 
θεματικής/ών ενότητας/ενοτήτων, αρμοδιότητάς της.

Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ συνεχίζει να έχει ως σκοπό την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων που εκχωρήθηκαν στον Ενδιάμεσο 
Φορέα Διαχείρισης της Προγραμματικής Περιόδου 2007- 
2013 και των υποχρεώσεων ως δικαιούχου ΕΣΠΑ 2007-
2013, που προκύπτουν από την λειτουργία των τριών ως 
άνω Ειδικών Υπηρεσιών, που συγχωνεύτηκαν.

3. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμ-
ματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του ΥΠΕΚΑΑ.
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Άρθρο 2
Διάρθρωση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ

Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ συγκροτείται από τρείς (3) Υποδιευθύνσεις και δέκα (10) Μονάδες επιπέδου Τμήματος, ως εξής:
Υποδιεύθυνση Ι:  Διακρατικών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε., 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) και του EΟΧ
Η Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε δύο (2) Μονάδες ως κατωτέρω:
i. Μονάδα Ι.Α:  Σχεδιασμού, προγραμματισμού και αξιολόγησης Διακρατικών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων 

Άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε., του ΕΤΠ και του EΟΧ
ii. Μονάδα Ι.Β:  Διαχείρισης, εφαρμογής και υλοποίησης Διακρατικών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Άλλων 

Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε., του ΕΤΠ και του EΟΧ
Υποδιεύθυνση ΙΙ: Εφαρμογής Δράσεων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης
Η υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε τρείς (3) Μονάδες ως κατωτέρω:
iii. Μονάδα ΙΙ.Α: Σχεδιασμού και αξιολόγησης δράσεων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
iv. Μονάδα ΙΙ.Β1: Εφαρμογής δράσεων ένταξης στην αγορά εργασίας
v. Μονάδα ΙΙ.Β2: Εφαρμογής δράσεων ενίσχυσης δεξιοτήτων και προώθησης στην απασχόληση.
Υποδιεύθυνση ΙIΙ: ΕΦ Διαχείρισης Δράσεων Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας
Η υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Μονάδες ως κατωτέρω:
vi. Μονάδα ΙΙΙ.Α1:  Σχεδιασμού, προγραμματισμού, αξιολόγησης δράσεων κρατικών και μη κρατικών ενισχύσεων 

απασχόλησης και κοινωνικής οικονομίας
vii. Μονάδα ΙΙΙ.Α2:  Σχεδιασμού, συντονισμού, αποτίμησης και εφαρμογής δράσεων - ενεργειών κοινωνικής οικονο-

μίας
viii. Μονάδα ΙΙΙ.Β1: Διαχείρισης δράσεων κρατικών και μη κρατικών ενισχύσεων στην απασχόληση
ix. Μονάδα ΙΙΙ.Β2: Διαχείρισης δράσεων κρατικών και μη κρατικών ενισχύσεων κοινωνικής οικονομίας
x. Μονάδα Γ: Διοικητικής και πληροφορικής υποστήριξης, πληροφόρησης και δημοσιότητας
Οριζόντια μονάδα, η οποία υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Μονάδων της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ

Οι αρμοδιότητες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, κατανέμονται μεταξύ των Υποδιευθύνσεων και των Μονάδων της, ανά προ-
γραμματική περίοδο, ως εξής:

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι: Διακρατικών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε., 
του ΕΤΠ και του EΟΧ

i. Μονάδα Ι.Α: Σχεδιασμού, προγραμματισμού και αξιολόγησης Διακρατικών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων 
Άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε., του ΕΤΠ και του EΟΧ.

1. Ενημερώνει τη Μονάδα ΙΙ.Α σχετικά με τις δράσεις των Διακρατικών Προγραμμάτων και των άλλων Προγραμμάτων 
λοιπών Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε. ή/και του ΧΜ ΕΟΧ προκειμένου να παρακολουθεί το επίπεδο συνεργιών 
και τον βαθμό συμπληρωματικότητας των παρεμβάσεων ΕΚΤ/ΠΕΠ με δράσεις άλλων ενωσιακών μέσων και πόρων σε 
συναφείς ή συμπληρωματικούς τομείς πολιτικής, με σκοπό αφενός την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και αφετέρου 
τη μεγιστοποίηση του οφέλους της παρέμβασης.

2. Ενημερώνει τη Μονάδα ΙΙ.Α και τις Μονάδες ΙΙ.Β1 και ΙΙ.Β.2 για τη συνολική φυσική και οικονομική πρόοδο των Προ-
γραμμάτων των λοιπών Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε. ή/και του ΧΜ ΕΟΧ στη χώρα με σκοπό την υιοθέτηση 
μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται.

3. Εκπονεί οριζόντια εργαλεία, εξειδικευμένους οδηγούς υλοποίησης ενεργειών και τυποποιημένων διαδικασιών 
διαχείρισης, οδηγούς εφαρμογής, κ.λπ. για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των παρεμβάσεων των Διακρα-
τικών Προγραμμάτων και Άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε., του ΕΤΠ και του ΧΜ ΕΟΧ, θέτοντας αυτά στη 
διάθεση κυρίως των δικαιούχων και των φορέων υλοποίησης.

4. Είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες εγγραφής της απαιτούμενης δημόσιας δαπάνης στο ΠΔΕ για τη χρηματοδότηση 
των δράσεων των διακρατικών Προγραμμάτων και Άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε., του ΕΤΠ και του ΧΜ ΕΟΧ.

5. Διασφαλίζει τη συμβολή των ενεργειών στην επίτευξη των ειδικών στόχων της χρηματοδοτικής συνεισφοράς των 
Διακρατικών Προγραμμάτων και Άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε., του ΕΤΠ και του ΧΜ ΕΟΧ.

6. Συγκεντρώνει από τους δικαιούχους και παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στην Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ, στο Εθνικό 
Σημείο Επαφής ΕΟΧ, στην Αρχή Πιστοποίησης και στην Αρχή Ελέγχου, τα απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα για την 
παρακολούθηση της επίτευξης των προκαθορισμένων στόχων από την υλοποίηση των παρεμβάσεων των Διακρατικών 
Προγραμμάτων και Άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε., του ΕΤΠ και του ΧΜ ΕΟΧ.

7. Εξασφαλίζει ότι οι εγκεκριμένες παρεμβάσεις υλοποιούνται σύμφωνα με τους αντίστοιχους Κανονισμούς, τα οικεία 
Συστήματα διαχείρισης και Ελέγχου καθώς και τις εγκεκριμένες συμφωνίες χρηματοδοτικών ενισχύσεων έργων και 
παρακολουθεί την πρόοδο και την ποιότητα της υλοποίησής τους.

8. Συντάσσει για κάθε λογιστική χρήση - τη διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας για τη λειτουργία του ΣΔΕ, τη νομιμό-
τητα και κανονικότητα των σχετικών ενεργειών και την τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 
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μαζί με έκθεση που παρουσιάζει τα αποτελέσματα των 
διενεργηθέντων ελέγχων, ενδεχόμενων αδυναμιών που 
εντοπίστηκαν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) 
και των διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί.

9. Διασφαλίζει την τήρηση από τους φορείς, που 
εμπλέκονται στην υλοποίηση των παρεμβάσεων των Δι-
ακρατικών Προγραμμάτων και Άλλων Χρηματοδοτικών 
Μηχανισμών της Ε.Ε., του ΕΤΠ και του ΧΜ ΕΟΧ, χωριστού 
λογιστικού συστήματος είτε επαρκούς λογιστικής κωδικο-
ποίησης για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση με τις 
εγκεκριμένες ενέργειες με την επιφύλαξη των εθνικών λο-
γιστικών κανόνων, όπου και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

10. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαί-
σιο του ΕΤΠ και του ΧΜ ΕΟΧ, εφαρμόζοντας την μεθοδο-
λογία και τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται από 
τα αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου.

11. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Γ της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ 
ώστε να προγραμματιστούν οι ενέργειες τεχνικής βοήθει-
ας που απαιτούνται για να υλοποιήσει η Μονάδα ομαλά 
και απρόσκοπτα το έργο της.

Επιπροσθέτως των ανωτέρω
α. Για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκο-

σμιοποίηση
Ασκεί τις αρμοδιότητες της ΔΑ του ΕΤΠ, όπως προβλέ-

πεται στο Άρθρο 7 του «Συστήματος Προγραμματισμού, 
αξιολόγησης, διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου 
για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδο-
τούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020» (ΣΔΕ ΕΤΠ), 
όπως ισχύει, πλην αυτών που αναφέρονται στη Μονάδα 
Ι.Β κατωτέρω.

Ειδικότερα:
1. Συνεργάζεται με το Τμήμα Πολιτικών Απασχόλησης 

της Διεύθυνσης Απασχόλησης της Γενικής Διεύθυνσης Ερ-
γασίας και Ένταξης στην Απασχόληση του ΥΠΕΚΑΑ, καθώς 
και άλλους φορείς για τον προγραμματισμό, τη διερεύνη-
ση, την αξιολόγηση και την εξειδίκευση εξατομικευμένων 
υπηρεσιών για την υποβολή τυχόν προτάσεων δράσεων 
του δικαιούχου Κράτους Μέλους προς χρηματοδοτική 
συνεισφορά από το ΕΤΠ 2014- 2020.

2. Υποβάλλει προς έγκριση, προς την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, την αίτηση κάθε πρότασης έργου για συγχρημα-
τοδότηση από το ΕΤΠ, καθώς και πρόσθετων στοιχείων, 
εάν αυτό απαιτείται, προκειμένου αυτή να αξιολογηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό, μεριμνά 
για τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων προκειμένου 
να στοιχειοθετηθεί η αίτηση.

3. Μεριμνά για την υλοποίηση των έργων είτε α) μέσω 
ενδιάμεσων φορέων, κατόπιν πρόσκλησης προς φορέα, 
δημόσιο ή ιδιωτικό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή Ένωση 
Φορέων, στον οποίο εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων τής 
Αρχής Διαχείρισης, β) μέσω φορέων υλοποίησης, κατόπιν 
πρόσκλησης που απευθύνει η Αρχή Διαχείρισης ή ο Ενδι-
άμεσος Φορέας, προς Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή Ένωση 
Φορέων ή συμμετεχόντων επί μέρους φορέων υπό τη συ-
νολική ευθύνη του φορέα υλοποίησης, για την υλοποίηση 
μέρους ή του συνόλου των ενεργειών του έργου, γ) μέσω 
φορέα υλοποίησης, κατόπιν πρόσκλησης που απευθύνει η 
Αρχή Διαχείρισης ή ο Ενδιάμεσος Φορέας, προς δημόσιο 

φορέα εποπτευόμενο από το ΥΠΕΚΑΑ, για την υλοποίηση 
μέρους ή του συνόλου του έργου, μόνο του ή με συμμετέ-
χοντες επί μέρους φορείς υπό την συνολική ευθύνη του.

4. Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων για χρη-
ματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

5. Συνεργάζεται με το Τμήμα Πολιτικών Απασχόλησης 
της Διεύθυνσης Απασχόλησης της Γενικής Διεύθυνσης Ερ-
γασίας και Ένταξης στην Απασχόληση του ΥΠΕΚΑΑ και με 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
διενέργεια ενδιάμεσης και εκ των υστέρων αξιολόγησης 
των παρεμβάσεων ΕΤΠ, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κα-
νονισμού (ΕΚ) 1309/2013 και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα 
για την αξιοποίησή τους.

6. Εκπροσωπεί το δικαιούχο Κράτος Μέλος στις σχέσεις 
του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη χρημα-
τοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 2014-2020. Συντάσσει 
επαρκώς αιτιολογημένες προτάσεις τροποποίησης των 
εγκεκριμένων προτάσεων, τις οποίες υποβάλλει προς 
έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

7. Προετοιμάζει, συντάσσει και εκδίδει το σύνολο των 
προβλεπόμενων από την ΥΠΑΣΥΔ προσκλήσεων υποβο-
λής προτάσεων για την υλοποίηση μέρους ή του συνό-
λου των ενεργειών των εγκεκριμένων έργων προς τους 
δυνητικούς Ενδιάμεσους Φορείς διαχείρισης και φορείς 
υλοποίησης αυτών.

Στο πλαίσιο αυτό:
i. Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα όλων των 

προτάσεων που υποβάλλονται.
ii. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρμό-

ζοντας τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης.
iii. Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης ένταξης της 

πράξης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διατύπω-
σης γνώμης.

iv. Μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των σχετικών απο-
φάσεων στην ιστοσελίδα της ΔΑ.

8. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση 
στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν δι-
αδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την ευθύνη για την 
ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που 
καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Εκδίδει όλα τα απαραίτητα έγ-
γραφα και αποφάσεις που προβλέπονται από το ΣΔΕ.

9. Συντάσσει και υποβάλλει την τελική έκθεση του άρ-
θρου 18 του κανονισμού προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στο πλαίσιο του ΕΤΠ.

10. Έχει την ευθύνη για την πιστοποίηση της επίτευξης 
των στόχων που έχουν καθορισθεί από τον δικαιούχο 
Κράτος Μέλος.

11. Μεριμνά για την παροχή πληροφόρησης και δημο-
σιότητας για τη χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 
2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού ΕΤΠ.

β. Για τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ (ΧΜ ΕΟΧ)
1. Συμμετέχει σε επιτροπές, τεχνικές συναντήσεις, ενημε-

ρωτικά σεμινάρια, σχετικά με τα Προγράμματα των λοιπών 
Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε. ή/και του ΧΜ ΕΟΧ, 
τόσο με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, όσο και με τις Αρχές 
της Ε.Ε. ή/και του Γραφείου ΧΜ ΕΟΧ.

2. Αναπτύσσει, συντάσσει και υποβάλλει στο Εθνικό 
Σημείο Επαφής προς έγκριση από την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ 
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«Σημείωμα Αντίληψης» («Concept Note») για το εγκε-
κριμένο πρόγραμμα. Το ως άνω σημείωμα θα πρέπει να 
υποβληθεί εντός έξι μηνών από την υπογραφή του Μνη-
μονίου Κατανοήσεως και θα αναπτυχθεί σε συνεργασία 
με το Γραφείο ΧΜ ΕΟΧ, τον Εταίρο Διεθνή Οργανισμό και 
τους ενδιαφερόμενους του Προγράμματος σύμφωνα με 
το άρθρο 6.2 του Κανονισμού του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021. 
Στο σημείωμα Αντίληψης θα περιλαμβάνονται τόσο οι 
περιγραφές και οι αιτιολογήσεις για τη σκοπιμότητα των 
προκαθορισμένων έργων (pre-defined projects) όσο και 
για τυχόν προτάσεις σχημάτων μικρών χρηματοδοτήσεων 
(small grant schemes) ή ανοικτών προσκλήσεων εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα άρθρα 6.5 και 6.6 του 
Κανονισμού του ΧΜ ΕΟΧ.

3. Εντός 6 μηνών από την έγκριση του Προγράμματος 
ΧΜ ΕΟΧ, θα πρέπει να αποστείλει στο Εθνικό Σημείο Επα-
φής για έγκριση αναλυτικό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγ-
χου για το εγκεκριμένο πρόγραμμα σύμφωνα με το Άρθρο 
5.7 του Κανονισμού του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021.

4. Μεριμνά για τη σύνταξη και την υπογραφή με το 
Εθνικό Σημείο Επαφής μίας Συμφωνίας για την υλο-
ποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος (Programme 
Implementation Agreement) ΧΜ ΕΟΧ σύμφωνα με το 
άρθρο 6.8 του Κανονισμού του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021.

5. Υποβάλλει αιτιολογημένα αιτήματα τροποποίησης 
προς το Εθνικό Σημείο Επαφής για έγκριση από την Επι-
τροπή ΧΜ ΕΟΧ όταν κρίνεται απαραίτητο.

6. Μεριμνά για τη σύνταξη και την υποβολή της Ετήσιας 
Έκθεσης του Προγράμματος προς την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ 
και το Εθνικό Σημείο Επαφής.

7. Μεριμνά για τη σύνταξη και την υποβολή μέσω της 
Αρχής Πιστοποίησης προς την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ της Τε-
λικής Έκθεσης Προγράμματος.

8. Δύναται να οργανώσει ανοικτές προσκλήσεις εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή έργων ή δυνητικών 
φορέων υλοποίησης εφόσον υφίστανται στη Συμφωνία 
Προγράμματος (Programme Agreement) και είναι αρμόδια 
για τη διαδικασία επιλογής.

9. Για κάθε εγκεκριμένο έργο μεριμνά για τη σύνταξη 
και υπογραφή της συμφωνίας έργου (Project Contract).

10. Συμμετέχει στην Επιτροπή Συνεργασίας (Coopera-
tion Committee) του Διαχειριστή Προγράμματος του ΧΜ 
ΕΟΧ που απαρτίζεται από τον Διαχειριστή Προγράμματος 
και από τον Εταίρο Διεθνή Οργανισμό σύμφωνα με το Άρ-
θρο 4.4 του Κανονισμού του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021.

11. Συντάσσει το Σχέδιο Επικοινωνίας (Communication 
Plan) του Διαχειριστή Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ και υπο-
βάλλει το ως άνω προς έγκριση από το Γραφείο ΧΜ ως 
παράρτημα στο Σημείωμα Αντίληψης (Concept Note).

12. Συμμετέχει στις Ετήσιες Συναντήσεις που διοργα-
νώνει το Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση των 
προγραμμάτων ΧΜ ΕΟΧ.

13. Προγραμματίζει, σχεδιάζει και υποβάλλει αίτημα 
προς το Εθνικό Σημείο Επαφής και το Γραφείο ΧΜ ΕΟΧ 
για τη χρήση των πόρων για διμερείς σχέσεις στο επίπεδο 
Προγράμματος (funds for bilateral relations at programme 
level).

γ. Για τη Διακρατική Πλατφόρμα ΕΚΤ
1. Συμμετέχει στο Κοινό Πλαίσιο Διακρατικής Συνεργασί-

ας (Common Framework) της Ε.Ε., το οποίο υποστηρίζεται 
από την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα της Διακρατικής Συνεργα-
σίας (EU-Level Platform) και τα Θεματικά Δίκτυα (Thematic 
Networks) με σκοπό τη διευκόλυνση στο συντονισμό των 
δράσεων «Απασχόληση» και «Απασχόληση Νέων», την 
εύρεση εταίρων και τη δημιουργία διακρατικών εταιρικών 
σχέσεων, την ανταλλαγή εμπειριών, τη δικτύωση και τη 
διάχυση των αποτελεσμάτων.

2. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) 
και συμμετέχει στα Θεματικά Δίκτυα «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» και 
«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ» με στόχο την ανταλλαγή πληροφο-
ριών για την υλοποίηση επιλεγμένων παρεμβάσεων του 
ΕΚΤ, τον εντοπισμό και την ανταλλαγή καλών πρακτικών 
σε διακρατικό επίπεδο, τη βελτίωση των σχετικών εθνικών 
πολιτικών. Για την οργάνωση συναφών Ευρωπαϊκών Θε-
ματικών Δικτύων συνεργάζεται, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
με συναρμόδια Υπουργεία, Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, 
φορείς χάραξης σχετικών εθνικών πολιτικών.

3. Για τις παρεμβάσεις των ΕΠ που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΚΤ και απαιτούν διακρατική συνεργασία στις θε-
ματικές ενότητες «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» και «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΝΕΩΝ» υποστηρίζει την ανεύρεση διακρατικών εταίρων 
αξιοποιώντας ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, ευρωπαϊκά 
δίκτυα κ.λπ. και συνεργάζεται με την ΕΑΣ και τις ΔΑ για την 
εκπόνηση Διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας και 
την αποτελεσματική υλοποίησή του.

4. Συμμετέχει στις Επιτροπές Ο.Ο.Σ.Α. για θέματα και 
δείκτες απασχόλησης.

ii. Μονάδα Ι.Β: Διαχείρισης και εφαρμογής Διακρατικών 
Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Άλλων Χρηματοδοτι-
κών Μηχανισμών της Ε.Ε., του ΕΤΠ και του EΟΧ.

1. Παρακολουθεί την εκτέλεση του εγκεκριμένου φυσι-
κού και οικονομικού αντικειμένου των συγχρηματοδοτού-
μενων ενεργειών, έργων και πράξεων Διακρατικών Προ-
γραμμάτων ΕΚΤ και Άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών 
της Ε.Ε., του ΕΤΠ και του ΧΜ ΕΟΧ σύμφωνα με τους όρους 
και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης όπως έχουν οριστεί 
στις Αποφάσεις Χρηματοδότησης έργων, προγραμμάτων 
και πράξεων καθώς και τη συμμόρφωση των δικαιούχων 
με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθό-
λη τη διάρκεια υλοποίησης των ενεργειών, έργων και πρά-
ξεων με βάση τα προβλεπόμενα. Συντάσσει και καταχωρεί 
στο ΟΠΣ ΕΤΠ τα δελτία παρακολούθησης της προόδου 
υλοποίησης των ενεργειών. Εφόσον απαιτείται λαμβάνει 
διορθωτικά μέτρα.

2. Εισηγείται στη Μονάδα Ι.Α την τροποποίηση της από-
φασης ένταξης πράξεων ή συμφωνίας έργων μετά από 
έγκριση της Ε.Ε. ή της Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ ή την ανάκληση 
αυτών εφόσον απαιτείται.

3. Εντοπίζει τυχόν προβλήματα κατά τη διάρκεια εκτέ-
λεσης των ενεργειών, πράξεων ή έργων και λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη επίλυσή τους.

4. Υλοποιεί τις εγκεκριμένες ενέργειες ενημέρωσης και 
υποστήριξης των δικαιούχων και φορέων υλοποίησης.

5. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση των δικαιούχων και 
των φορέων υλοποίησης ως προς τις συστάσεις που έχουν 
δεχθεί και προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες με βάση 
τα αντίστοιχα ΣΔΕ αλλά και τις αποφάσεις συγχρηματοδό-
τησης των ενεργειών.
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6. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις κατά 
τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες των σχετικών ΣΔΕ αλλά 
και στις αποφάσεις συγχρηματοδότησης ενεργειών προ-
κειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματο-
δοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματο-
ποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι και οι 
φορείς υλοποίησης, η τήρηση χωριστού λογιστικού συ-
στήματος ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, η τήρη-
ση των κανόνων δημοσιότητας καθώς και η συμμόρφωσή 
τους προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. Είναι αρ-
μόδια για τη διενέργεια διοικητικών πρωτογενών ελέγχων 
και επαληθεύσεων, καθώς και επιτόπιων επαληθεύσεων 
προκειμένου να εξακριβώνει ότι οι συγχρηματοδοτού-
μενες ενέργειες υλοποιήθηκαν καταλλήλως, οι δαπάνες 
είναι επιλέξιμες και βασίζονται σε νόμιμα δικαιολογητικά. 
Στο πλαίσιο αυτό, συλλέγει τα δελτία δήλωσης δαπανών 
που υποβάλλονται από τους εμπλεκόμενους φορείς και 
τα καταχωρεί στο ΟΠΣ ΕΤΠ.

7. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υποέργων και πριν 
την αποπληρωμή τους προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο, χω-
ρίς προηγούμενη προειδοποίηση, στην έδρα υλοποίησης 
των χρηματοδοτούμενων ενεργειών, για την επιβεβαίωση:

α. της πραγματικής υλοποίησης των συγχρηματοδο-
τούμενων ενεργειών ως προς το φυσικό και οικονομικό 
αντικείμενό τους, σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση, τη 
σύμβαση και τα επί μέρους υποβληθέντα δικαιολογητικά 
σχετικά με την πορεία υλοποίησής τους,

β. της αξιοπιστίας και ακρίβειας των πληροφοριών που 
δηλώνονται από τους αναδόχους,

γ. την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο 
ανάδοχος από την εγκριτική απόφαση και τη σύμβαση,

δ. την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις.

8. Σε περιπτώσεις μεγάλου αριθμού χρηματοδοτούμε-
νων ενεργειών δύναται ο επιτόπιος έλεγχος να διενεργεί-
ται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα, βάσει τεκμηριωμένης 
μεθόδου δειγματοληψίας. Τηρεί αρχεία που περιγράφουν 
και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο βάσει της 
οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση ενέργειες, πράξεις 
και έργα ή οι ελεγχόμενες δαπάνες τους.

9. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για 
την ύπαρξη παρατυπιών μεριμνά για την διενέργεια έκτα-
κτου επιτόπιου ελέγχου.

10. Επιτόπιοι έλεγχοι δύναται να πραγματοποιούνται και 
μετά την ολοκλήρωση των χρηματοδοτούμενων ενεργει-
ών όσον αφορά στα έργα ΕΤΠ.

11. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επα-
λήθευσης, εφόσον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την 
ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου και 
στις απαραίτητες ενέργειες κατά τα προβλεπόμενα στις 
διαδικασίες των αντίστοιχων ΣΔΕ ή στις αποφάσεις συγ-
χρηματοδότησης των ενεργειών.

12. Έχει την ευθύνη τήρησης των αρχείων που αφορούν 
στις αρμοδιότητες της Μονάδας. Τα αρχεία δύνανται να 
τηρούνται και ηλεκτρονικά (π.χ. στο ΟΠΣ, στο SWIM ECAS 
ή στο GRACE) σύμφωνα με τις διαδικασίες των σχετικών 
ΣΔΕ ή στις αποφάσεις χορήγησης συγχρηματοδότησης.

13. Διασφαλίζει τη συλλογή και έγκαιρη καταχώριση στο 
ΟΠΣ, στο SWIM ECAS και στο GRACE των απαραίτητων 

δεδομένων που αφορούν στις αρμοδιότητες της Μονά-
δας και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και 
πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται σε αυτά τα 
πληροφορικά συστήματα.

14. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των πράξεων, 
ενεργειών και έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της Μονάδας και ειδικότερα, την εξέλιξη 
του φυσικού αντικειμένου, τη χρηματοοικονομική πρόοδό 
τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες, τα ορόσημα και 
τους στόχους του πλαισίου επίδοσης, τις προοπτικές εξέ-
λιξής τους, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την απορρό-
φηση των ετήσιων δεσμεύσεων και εισηγείται προτάσεις 
αναθεώρησής τους.

15. Μεριμνά για την ομαλή ροή της καταβολής της δημό-
σιας χρηματοδότησης στους δικαιούχους αλλά και στους 
εταίρους αυτών, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

16. Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι φορείς υλοποίη-
σης λαμβάνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα ΣΔΕ ή στις αποφάσεις 
χορήγησης χρηματοδότησης, τα αναλογούντα ποσά της 
οφειλόμενης επιλέξιμης δημόσιας χρηματοδότησης δα-
πάνης.

17. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού 
ή ενωσιακού δικαίου βάσει πορίσματος διοικητικής ή 
επιτόπιας επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου και λαμ-
βάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης 
και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, εισηγείται στον Γενικό 
Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, την 
ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης 
της πράξης, της ενέργειας ή του έργου. Καταχωρεί τις 
αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ, στο GRACE 
ή σε οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό σύστημα κριθεί 
αναγκαίο και διαβιβάζει τα στοιχεία στις αρμόδιες Αρχές/
φορείς, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ΣΔΕ ή τις αποφάσεις 
χορήγησης χρηματοδότησης.

18. Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινο-
τικών και Άλλων Πόρων την έκδοση απόφασης ανάκτησης 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις 
που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων, αχρεωστήτως 
καταβληθείσα δαπάνη και παρακολουθεί την ανάκτηση 
των σχετικών ποσών.

19. Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινο-
τικών και Άλλων Πόρων την έκδοση της Βεβαίωσης Ολο-
κλήρωσης προγράμματος, πράξης, ενεργειών και έργων 
και της απόφασης ολοκλήρωσης αυτών.

20. Παρακολουθεί, την τήρηση των υποχρεώσεων των 
δικαιούχων και των φορέων υλοποίησης μετά την ολο-
κλήρωση των ενεργειών, πράξεων και έργων με βάση τα 
προβλεπόμενα στις αντίστοιχες προσκλήσεις, αποφάσεις 
χορηγήσεων χρηματοδότησης και όπου απαιτείται, την 
τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των δικαιούχων 
σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς και το ΣΔΕ.

21. Παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στο Γραφείο 
ΧΜ και στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πλη-
ροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις 
που πραγματοποιούνται για κάθε δαπάνη των ενεργειών, 
πράξεων και έργων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστο-
ποίησης.
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22. Παρέχει στην αρμόδια Μονάδα τα απαραίτητα στοι-
χεία για την κατάρτιση του προγραμματισμού των ετήσιων 
πιστώσεων των Διακρατικών Προγραμμάτων του ΕΚΤ και 
Άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε., του ΕΤΠ και 
του ΧΜ ΕΟΧ καθώς και για τις κατανομές της χρηματο-
δότησης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες των αντίστοιχων ΣΔΕ ή τις 
αποφάσεις χορήγησης χρηματοδότησης.

23. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τις απαιτήσεις για την 
τήρηση όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τις 
επαληθεύσεις, που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρ-
κούς διαδρομής ελέγχου και αφορούν στις αρμοδιότητες 
της Μονάδας και σύμφωνα με τους κανόνες των αντίστοι-
χων ΣΔΕ και των αποφάσεων χορήγησης χρηματοδότησης.

24. Παρέχει στη τη Μονάδα Ι.Α τα αναγκαία δεδομένα 
για τη σύνταξη των αναφορών και την υποβολή των ετή-
σιων και τελικών εκθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των 
αντίστοιχων ΣΔΕ και των αποφάσεων χορήγησης χρημα-
τοδότησης.

25. Παρέχει σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες και 
οδηγίες στους δικαιούχους για την εκτέλεση των πράξε-
ων, ενεργειών και έργων τους. Αναπτύσσει υποστηρικτικό 
υλικό και εγχειρίδια για την υποστήριξη των δικαιούχων 
στην ομαλή και έγκαιρη εκτέλεση των παρεμβάσεών τους 
και μεριμνά για την υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης και 
εκπαίδευσης των Δικαιούχων και των φορέων υλοποίησης.

26. Μεριμνά για τη διοργάνωση τυχόν τεχνικών συνα-
ντήσεων που αφορούν την υλοποίηση με τους αρμόδιους 
φορείς (Ε.Ε., Γραφείο ΧΜ, Εθνικό Σημείο Επαφής) και τους 
δικαιούχους και φορείς υλοποίησης.

27. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Γ ώστε να εκτελεστούν 
οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας που απαιτούνται για να 
υλοποιήσει η Μονάδα ομαλά και απρόσκοπτα το έργο 
της, καθώς και σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη 
και λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων.

28. Παρέχει σε κάθε ελεγκτικό όργανο τα απαραίτητα 
δεδομένα και έγγραφα για διευκόλυνση κάθε ελέγχου με 
την προσκόμιση οποιοδήποτε στοιχείου ζητηθεί αναφο-
ρικά με τις αρμοδιότητές της.

29. Σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί διαδικασίες ανα-
γνώρισης και ανάδειξης έργων ως καλών πρακτικών υλο-
ποίησης και συνεργάζεται με τη Μονάδα Γ και την αρμόδια 
ΕΥΔ και την ΕΑΣ για την προβολή τους.

30. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται και 
αφορά στις διαδικασίες διαχείρισης, παρακολούθησης και 
επαλήθευσης των έργων αρμοδιότητάς της.

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

32. Προετοιμάζει και υποβάλλει αρμοδίως, όσον αφορά 
στο ΕΤΠ τα Προγράμματα ΧΜ ΕΟΧ κ.α., την αναφορά περί 
τυχόν παρατυπιών που επηρεάζουν ή θέτουν σε κίνδυνο 
την εφαρμογή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το 
ΕΤΠ ή από τον ΧΜ ΕΟΧ, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
αντιμετώπιση αυτών.

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

Επιπροσθέτως των ανωτέρω
α. Για τον ΧΜ ΕΟΧ
1. Δύναται να ορισθεί ως ο φορέας υλοποίησης ή/και ο 

δικαιούχος για την υλοποίηση έργων ή/και δράσεων στο 
πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ.

2. Συμμετέχει στην Επιτροπή Συνεργασίας (Cooperation 
Committee) του Διαχειριστή Προγράμματος του ΧΜ ΕΟΧ 
σύμφωνα με το Άρθρο 4.4 του Κανονισμού του ΧΜ ΕΟΧ.

3. Ενημερώνει την Μονάδα Ι.Α. για την ανάγκη υποβολής 
τυχόν τεκμηριωμένου και επαρκώς αιτιολογημένου αιτή-
ματος τροποποίησης προγράμματος ή/και έργων.

4. Συμμετέχει στις ετήσιες συναντήσεις που διοργανώνει 
το Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση των προγραμ-
μάτων ΧΜ ΕΟΧ.

5. Υλοποιεί τις εγκεκριμένες δράσεις που αφορούν στη 
χρηματοδότηση των διμερών σχέσεων στο επίπεδο προ-
γράμματος (funds for bilateral relations at programme level).

β. Για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την απασχόληση 
και την κοινωνική καινοτομία (EASI)

1. Δύναται να υποβάλλει στο πλαίσιο ανοικτών προ-
σκλήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική 
Καινοτομία («EaSI») προτάσεις, είτε αυτόνομα είτε ως μέ-
λος (ηγετικό ή συνεργαζόμενο) εταιρικού σχήματος για 
συγχρηματοδότηση.

2. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του «EaSI» η πρόταση 
εγκριθεί και συνεπώς ασκεί καθήκοντα δικαιούχου πρά-
ξης, εισηγείται την υπογραφή της σύμβασης χορήγησης 
χρηματοδότησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο, ενώ αν είναι 
Συντονιστής Εταίρος ή μέλος εταιρικού σχήματος εισηγεί-
ται την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο.

3. Στην περίπτωση που είναι δικαιούχος της εγκεκρι-
μένης από το EaSI πράξης ή ο συντονιστής εταίρος τότε 
μεριμνά για την υλοποίηση της πράξης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη Σύμβαση Χορήγησης Χρηματοδότησης της 
πράξης και δύναται να υποβάλλει τεκμηριωμένα και επαρ-
κώς αιτιολογημένα αιτήματα τροποποίησης προς την Ε.Ε.

4. Στην περίπτωση υλοποίησης της εγκεκριμένης πρά-
ξης στο πλαίσιο του EaSI από εταιρικό σχήμα μετέχει στην 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου.

5. Είναι αρμόδια για τη διαχείριση και την παρακολού-
θηση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής της Ε.Ε. και 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) που υπο-
στηρίζονται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Προγράμματος 
ΕaSI και τη συλλογή στοιχείων των ως άνω μέσων.

γ. Για τη Διακρατική Πλατφόρμα ΕΚΤ
1. Δύναται να ορισθεί ως «δικαιούχος πράξης» ή φορέ-

ας υλοποίησης, συντονιστής ή εταίρος παρεμβάσεων της 
Διακρατικής Πλατφόρμας του ΕΚΤ.

2. Μετέχει στην Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή 
(National Advisory Committee) για την υλοποίηση των 
παρεμβάσεων της Διακρατικής Πλατφόρμας του ΕΚΤ.

3. Συμμετέχει στα θεματικά δίκτυα της Διακρατικής Πλατ-
φόρμας του ΕΚΤ «Απασχόληση» και «Απασχόληση Νέων».

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ: Εφαρμογής Δράσεων Ενεργητικών 
Πολιτικών Απασχόλησης

iii. Μονάδα ΙΙ.Α: Σχεδιασμού και αξιολόγησης δράσεων 
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
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1. Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των Επιχει-
ρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και άλλων 
προγραμμάτων, προκειμένου να εντοπίσει και εξασφαλίσει 
τη χρηματοδότηση δράσεων αρμοδιότητάς της.

2. Παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις των 
πολιτικών του Υπουργείου στον τομέα αρμοδιότητας της 
Υποδιεύθυνσης σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014 - 2020, καθώς 
και το σχετικό εθνικό και ενωσιακό νομοθετικό και κα-
νονιστικό πλαίσιο. Συμμετέχει σε τεχνικές συναντήσεις 
παρακολούθησης προόδου των Εθνικών Αρχών με την ΕΕ 
όταν αφορούν θέματα εφαρμογής των τομεακών αυτών 
πολιτικών. Ενημερώνει τις λοιπές Μονάδες, όπου τούτο 
κρίνεται απαραίτητο, και συνεργάζεται με τη Μονάδα Γ 
για την τήρηση των σχετικών αρχείων.

3. Συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες της ΕΔ ΕΣΠΑ 
ΑπΚΟ, τις υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευό-
μενων φορέων του, στους τομείς αρμοδιότητάς της, καθώς 
και τους κατά περίπτωση αρμόδιους κοινωνικούς εταί-
ρους, για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση των τομεακών 
πολιτικών του Υπουργείου αρμοδιότητας της Υποδιεύθυν-
σης, την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών τους 
και τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για τους τομείς 
αρμοδιότητάς της, υπό την προοπτική υλοποίησης δρά-
σεων μέσω ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και άλλων προγραμ-
μάτων. Υποστηρίζει το Υπουργείο στην παρακολούθηση 
και αναθεώρηση αυτού.

4. Συμμετέχει στις διαδικασίες αξιολόγησης των Προ-
γραμμάτων. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα πορίσμα-
τα και τους δείκτες επίπτωσης και εισηγείται προτάσεις 
αναδιαμόρφωσης των ενεργητικών πολιτικών απασχό-
λησης.

5. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στην εξειδίκευ-
ση των Αξόνων Προτεραιότητας ή των ειδικών στόχων ή 
των κατηγοριών δράσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 που 
αντιστοιχούν στις πολιτικές του Υπουργείου για τους τομείς 
αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης, καθώς και στην τροπο-
ποίηση ή αναθεώρηση αυτών. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλει 
τις σχετικές προτάσεις στις αρμόδιες ΔΑ, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 19 του ν. 4314/2014 και τις οδηγίες της ΕΑΣ.

6. Συνεργάζεται με τις λοιπές Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ 
του ΥΠΕΚΑΑ, σε περιπτώσεις που ένας Άξονας Προτεραι-
ότητας ή ειδικός στόχος ή κατηγορία δράσης των ΕΠ του 
ΕΣΠΑ 2014- 2020 αντιστοιχεί σε δέσμη τομέων πολιτικής, η 
πλειοψηφία των οποίων είναι ευθύνη ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ, προ-
κειμένου να αναλάβει τη σύνθεση των τελικών ενιαίων προ-
τάσεων εξειδίκευσης, τροποποίησης ή αναθεώρησής τους.

7. Εισηγείται την ανάπτυξη νέων συστημικών παρεμβά-
σεων, όταν κρίνεται απαραίτητο για τους τομείς αρμοδιό-
τητάς της και συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομέ-
νου των Σχεδίων Δράσεων που εμπίπτουν στις πολιτικές 
του Υπουργείου που αφορούν συστημικές παρεμβάσεις, 
προκειμένου να υποβληθούν στην ΕΕ. Παρακολουθεί την 
πορεία υλοποίησής τους και ενημερώνει τους εμπλεκόμε-
νους φορείς.

8. Παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των συγχρημα-
τοδοτούμενων πράξεων των ΕΠ στους τομείς αρμοδιό-
τητάς της, συνεργαζόμενη με τις ΔΑ για την υιοθέτηση 
μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται. 

Επίσης παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των δεικτών 
των πράξεων αυτών που συμβάλλουν στους στόχους 
του αντίστοιχου ΕΠ και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις 
προόδου, που τις κοινοποιεί στην αρμόδια ΔΑ ΕΠ, στις 
οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν 
προβλημάτων.

9. Υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους 
φορείς του ΥΠΕΚΑΑ, κατά το σχεδιασμό πράξεων/δράσε-
ων που εναρμονίζονται με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του 
Υπουργείου για τους τομείς αρμοδιότητάς της σε σχέση 
με το ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και 
εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης 
και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων 
προϋποθέσεων υλοποίησης των πράξεων/ δράσεων που 
προωθούνται προς υλοποίηση στους τομείς αρμοδιότητάς 
της στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Εισηγείται προ-
τάσεις για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού 
και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση αυτών των 
πράξεων/ δράσεων.

10. Συνεργάζεται με την Υποδιεύθυνση Ι και την ΕΑΣ 
και συμμετέχει στα Θεματικά Δίκτυα «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» και 
«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ» με στόχο την ανταλλαγή πληροφο-
ριών για την υλοποίηση επιλεγμένων παρεμβάσεων του 
ΕΚΤ, τον εντοπισμό και την ανταλλαγή καλών πρακτικών 
σε διακρατικό επίπεδο, τη βελτίωση των σχετικών εθνικών 
πολιτικών. Για την οργάνωση συναφών Ευρωπαϊκών Θε-
ματικών Δικτύων συνεργάζεται, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
με συναρμόδια Υπουργεία, Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, 
φορείς χάραξης σχετικών εθνικών πολιτικών.

iv. Μονάδα ΙΙ.Β1: Εφαρμογής δράσεων ένταξης στην 
αγορά εργασίας

Προγραμματική Περίοδος 2007 - 2013
Η Μονάδα ΙΙ.Β1 για την Προγραμματική Περίοδο 2007- 

2013, αναλαμβάνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Μο-
νάδων Α «Υλοποίηση Ενεργειών Κατάρτισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού» και Β «Υλοποίηση Ενεργειών Ολοκληρωμένων 
Παρεμβάσεων, Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσι-
ών (ΣΥΥ) και δράσεων από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
(ΜΚΟ)», της τέως Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρη-
ματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΥΕΕΚΤ).

Συγκεκριμένα:
1. Συνεργάζεται με την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Δι-

αχείρισης του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
2007-2013” καθώς και άλλες ΕΥΔ για την υλοποίηση των 
συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών των Ε.Π.

2. Παρέχει τα στοιχεία που της ζητούνται στο πλαίσιο 
των ελέγχων των έργων της προγραμματικής περιόδου 
2007-2013.

3. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση καταγγελιών και διε-
νέργεια τυχόν απαιτούμενων ελέγχων, καταλογισμών πρά-
ξεων, επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων, ανάκτηση 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, κατάπτωση εγγυ-
ητικών επιστολών και συγκρότηση φακέλου, προκειμένου 
να υποστηριχθούν υποθέσεις στα δικαστήρια.

4. Τηρεί πλήρη φάκελο και αρχείο των υλοποιηθέντων 
από την Μονάδα έργων κατά τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ, 
τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση των ΕΠ, 
τα οποία θέτει στη διάθεση όλων των αρμόδιων εθνικών 
και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων.
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Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
Η Μονάδα IΙ.Β1 έχει για την προγραμματική περίοδο 

2014-2020 τις ακόλουθες αρμοδιότητες για τις δράσεις 
ένταξης στην αγορά εργασίας που εμπίπτουν στην αρ-
μοδιότητά της:

1. Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των 
ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση εν δυνάμει 
επιλέξιμων πράξεων/ δράσεων στον τομέα αρμοδιότητάς 
της, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης και για τις οποίες θα 
είναι ή θα αναλάβει την ιδιότητα του δικαιούχου.

2. Συντονίζει και υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους επο-
πτευόμενους φορείς του Υπουργείου στην ωρίμανση εν 
δυνάμει επιλέξιμων πράξεων/ δράσεών τους στον τομέα 
αρμοδιότητάς της, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης. Στο 
πλαίσιο αυτό, συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή 
όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση 
μίας πράξης/ δράσης, σε συνεργασία με την υπηρεσία ή 
εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου που θα αναλάβει 
το ρόλο του Δικαιούχου.

3. Παρέχει προς τις αρμόδιες ΔΑ, όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες και μεριμνά για την υποβολή των εντύπων 
και εγγράφων που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση και 
ένταξη των πράξεων/δράσεων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 
του τομέα αρμοδιότητάς της, για τις οποίες θα είναι ή θα 
αναλάβει την ιδιότητα του δικαιούχου.

4. Δύναται να συνδράμει τις Υπηρεσίες και τους επο-
πτευόμενους φορείς του Υπουργείου για τους οποίους θα 
προωθηθεί η υλοποίηση πράξεων/δράσεων στον τομέα 
αρμοδιότητάς της μέσω ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, στην 
προετοιμασία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που 
πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες ΔΑ για την ένταξη 
των Πράξεων/ Δράσεων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ανα-
λαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αίτημα 
της Υπηρεσίας/φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα 
Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων. Παρακολουθεί 
την πορεία της ένταξης αυτών των Πράξεων/ Δράσεων 
και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία/ εποπτευ-
όμενο φορέα.

5. Υποστηρίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς 
του υπουργείου, στην παρακολούθηση της υλοποίησης 
των πράξεων / δράσεων του τομέα αρμοδιότητάς της 
που υλοποιούν ως δικαιούχοι στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 
2014 - 2020. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να παρέχει υπη-
ρεσίες «διοίκησης έργου». Αναλαμβάνει την υποστήριξη 
αυτή, μετά από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας/ φορέα και 
έγκριση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών 
και άλλων Πόρων.

6. Σε περιπτώσεις αδύναμων δικαιούχων του Υπουργεί-
ου για πράξεις/δράσεις του τομέα αρμοδιότητάς της, στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η ΕΔ δύναται να τους υποκα-
θιστά στο ρόλο τους. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατό 
να ανατίθεται στη Μονάδα, μετά από σχετικό αίτημα της 
Υπηρεσίας/φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα Δι-
αχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων να εφαρμόζει τις 
σχετικές υποχρεώσεις Δικαιούχου.

7. Δύναται να ασκεί καθήκοντα δικαιούχου πράξεων του 
τομέα αρμοδιότητάς της, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 -
2020. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζει τις προβλεπόμε-
νες από το ν. 4314/2014 και το εκάστοτε ΣΔΕ υποχρεώσεις.

8. Είναι αρμόδια για την διενέργεια διοικητικών και επι-
τόπιων επαληθεύσεων στα έργα που παρακολουθεί και 
υλοποιεί.

v. Μονάδα ΙΙ.Β2: Εφαρμογής δράσεων ενίσχυσης δεξιο-
τήτων και προώθησης στην απασχόληση.

Η Μονάδα IΙ.Β2 έχει για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020 τις ακόλουθες αρμοδιότητες για τις δράσεις 
ενίσχυσης δεξιοτήτων και προώθησης στην απασχόληση 
που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της:

1. Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των 
ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση εν δυνάμει 
επιλέξιμων πράξεων/ δράσεων στον τομέα αρμοδιότητάς 
της, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης και για τις οποίες θα 
είναι ή θα αναλάβει την ιδιότητα του δικαιούχου.

2. Συντονίζει και υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους επο-
πτευόμενους φορείς του Υπουργείου στην ωρίμανση εν 
δυνάμει επιλέξιμων πράξεων/ δράσεών τους στον τομέα 
αρμοδιότητάς της, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης. Στο 
πλαίσιο αυτό, συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή 
όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση 
μίας Πράξης/ Δράσης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία ή 
εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου που θα αναλάβει 
το ρόλο του Δικαιούχου.

3. Παρέχει προς τις αρμόδιες ΔΑ, όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες και μεριμνά για την υποβολή των εντύπων 
και εγγράφων που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση και 
ένταξη των Πράξεων/Δράσεων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 
του τομέα αρμοδιότητάς της, για τις οποίες θα είναι ή θα 
αναλάβει την ιδιότητα του Δικαιούχου.

4. Δύναται να συνδράμει τις Υπηρεσίες και τους επο-
πτευόμενους φορείς του Υπουργείου για τους οποίους θα 
προωθηθεί η υλοποίηση πράξεων/δράσεων στον τομέα 
αρμοδιότητάς της μέσω ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, στην 
προετοιμασία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που 
πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες ΔΑ για την ένταξη 
των Πράξεων/ Δράσεων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ανα-
λαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αίτημα 
της Υπηρεσίας/φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα 
Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων. Παρακολουθεί 
την πορεία της ένταξης αυτών των Πράξεων/ Δράσεων 
και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία/ εποπτευ-
όμενο φορέα.

5. Υποστηρίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς 
του Υπουργείου, στην παρακολούθηση της υλοποίησης 
των πράξεων/ δράσεων του τομέα αρμοδιότητάς της 
που υλοποιούν ως δικαιούχοι στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 
2014 - 2020. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να παρέχει υπη-
ρεσίες «διοίκησης έργου». Αναλαμβάνει την υποστήριξη 
αυτή, μετά από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας/ φορέα και 
έγκριση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών 
και άλλων Πόρων.

6. Σε περιπτώσεις αδύναμων δικαιούχων του Υπουργεί-
ου για πράξεις/δράσεις του τομέα αρμοδιότητάς της, στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η ΕΔ δύναται να τους υποκα-
θιστά στο ρόλο τους. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατό 
να ανατίθεται στη Μονάδα, μετά από σχετικό αίτημα της 
Υπηρεσίας/φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα Δι-
αχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων να εφαρμόζει τις 
σχετικές υποχρεώσεις Δικαιούχου.
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7. Δύναται να ασκεί καθήκοντα δικαιούχου Πράξεων 
του τομέα αρμοδιότητάς της, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 -
2020. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζει τις προβλεπόμε-
νες από το ν. 4314/2014 και το εκάστοτε ΣΔΕ υποχρεώσεις.

8. Είναι αρμόδια για την διενέργεια διοικητικών και επι-
τόπιων επαληθεύσεων στα έργα που παρακολουθεί και 
υλοποιεί.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙIΙ: ΕΦ Διαχείρισης Δράσεων Απασχό-
λησης και Κοινωνικής Οικονομίας.

vi. Μονάδα ΙΙΙ.Α1: Σχεδιασμού, προγραμματισμού, αξιο-
λόγησης δράσεων κρατικών και μη κρατικών ενισχύσεων 
απασχόλησης και κοινωνικής οικονομίας

1. Υποστηρίζει στον τομέα αρμοδιότητάς της την οικεία 
ΔΑ προκειμένου να καταρτίσει την «Εξειδίκευση της εφαρ-
μογής του ΕΠ» σε τυποποιημένο έντυπο της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού (ΕΑΣ), λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους, τις 
προτεραιότητες του ΕΠ, τις ανάγκες εφαρμογής των μέ-
τρων της ασκούμενης πολιτικής στους τομείς παρέμβασης.

2. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές του τομέα αρμο-
διότητάς της που ζητούνται από τη ΔΑ, προκειμένου να 
προετοιμαστούν οι ετήσιες και τελικές εκθέσεις υλοποί-
ησης των ΕΠ.

3. Εισηγείται στη ΔΑ προτάσεις για αναθεώρηση των 
κατηγοριών πράξεων αρμοδιότητάς της, προκειμένου να 
συνταχθούν προτάσεις τροποποίησης των ΕΠ.

4. Συνεργάζεται με την ΕΑΣ και την Επιτροπή και παρέχει 
σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.

5. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές του τομέα αρμο-
διότητάς της που ζητούνται από τη ΔΑ, προκειμένου να 
προετοιμάζονται οι ετήσιες εξετάσεις των ΕΠ.

6. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των κατηγο-
ριών πράξεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα τη χρη-
ματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους 
δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής τους και εισηγείται στη 
ΔΑ προτάσεις αναθεώρησής τους.

7. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των 
συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του Προγράμματος, 
σε συνεργασία με τη ΔΑ.

8. Μεριμνά για εξειδίκευση, όπου απαιτείται, των απα-
ραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για τη 
σωστή άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που της 
έχουν εκχωρηθεί σε συμφωνία με την ΔΑ του ΕΠ και την 
ΕΑΣ.

9. Επεξεργάζεται και εισηγείται στη ΔΑ τη μεθοδολογία 
και τα κριτήρια ένταξης για τις κατηγορίες πράξεων που 
διαχειρίζεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.

10. Προετοιμάζει και εκδίδει τις προσκλήσεις των κα-
τηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται για την υποβολή 
αιτήσεων χρηματοδότησης από τους δυνητικούς δικαι-
ούχους και παρέχει προς αυτούς σαφείς και λεπτομερείς 
πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:

α) τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικά με τον τύπο 
των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης,

β) τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει 
να ικανοποιούν οι προτεινόμενες πράξεις προκειμένου να 
ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ,

γ) την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσε-
ων χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές προθεσμίες,

δ) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς 
χρηματοδότηση πράξεων,

ε) τα αρμόδια στελέχη της ΕΔ τα οποία μπορούν να πα-
ρέχουν πληροφορίες,

στ) την υποχρέωση των δικαιούχων για την ενημέρωση 
του κοινού σχετικά με το σκοπό της πράξης και την υπο-
στήριξη από τα Ταμεία της Ε.Ε., σύμφωνα με την εγκεκρι-
μένη στρατηγική επικοινωνίας του ΕΠ, τους στόχους και 
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του ΕΠ,

ζ) την ενημέρωση του δικαιούχου, εφόσον η πρότασή 
του επιλεγεί, να συμπεριληφθούν τα στοιχεία της πράξης 
του στον κατάλογο των πράξεων του ΕΠ, ο οποίος δημο-
σιοποιείται και είναι προσβάσιμος μέσω ενιαίου διαδικτυ-
ακού τόπου ή ενιαίας διαδικτυακής πύλης, σύμφωνα με 
το άρθρο 115, παρ. 2 του Καν. 1303/2013.

11. Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλες τις προτάσεις που υπο-
βάλλονται και ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων τους.

12. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρμό-
ζοντας την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια αξιολόγη-
σης.

13. Εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτι-
κών και Άλλων Πόρων την έκδοση της απόφασης ένταξης 
των πράξεων στους άξονες προτεραιότητας του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος.

14. Μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων 
ένταξης των πράξεων που διαχειρίζεται στην οικεία ιστο-
σελίδα του ΕΠ.

15. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση 
στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν δι-
αδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την ευθύνη για την 
ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που 
καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Εκδίδει όλα τα απαραίτητα έγ-
γραφα και αποφάσεις που προβλέπονται από το ΣΔΕ.

16. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των 
θεμάτων αρμοδιοτήτων της. Τα αρχεία δύνανται να τη-
ρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.

17. Συντάσσει κάθε αναγκαία αναφορά που ζητείται από 
τη ΔΑ σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ.

18. Συνεργάζεται με τη ΔΑ παρέχοντας κάθε ζητούμενη 
πληροφορία κατά τη διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων 
επαληθεύσεων από τη ΔΑ στην Επιτελική Δομή, προκει-
μένου να επιβεβαιωθεί η ικανότητά της να ασκεί τα καθή-
κοντα του Ενδιάμεσου Φορέα, σύμφωνα με το ΣΔΕ, που 
αφορούν στις αρμοδιότητες της Μονάδας.

19. Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα, συναντήσεις, 
επιτροπές, ομάδες εργασίας, fora, study visits, σεμινάρια, 
συνέδρια που οργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και άλλους διεθνείς οργανισμούς, στο πλαίσιο αρμοδιό-
τητάς της.

vii. Μονάδα ΙΙΙ.Α2: Σχεδιασμού, συντονισμού, αποτί-
μησης και εφαρμογής δράσεων - ενεργειών κοινωνικής 
οικονομίας

Προγραμματική Περίοδος 2007 - 2013.
Η Μονάδα ΙΙΙ.Α2, για την Προγραμματική Περίοδο 2007- 

2013, αναλαμβάνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων (α) της 
Μονάδας Β «Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων» 
και (β) της Μονάδας Γ «Επιτόπιων Επαληθεύσεων» τις ακό-
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λουθες αρμοδιότητες της τέως Ειδικής Υπηρεσίας για την 
Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ). 
Συγκεκριμένα:

1. Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά 
ελεγκτικά όργανα και ΕΑΣ για την υποβολή των σχετικών 
απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα ελέγχου.

2. Παρέχει τα στοιχεία που της ζητούνται στο πλαίσιο 
των ελέγχων των έργων της προγραμματικής περιόδου 
2007-2013.

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
α. Η Μονάδα ΙΙΙ.Α2 έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες σε 

ό,τι αφορά τον σχεδιασμό, συντονισμό και αποτίμηση των 
ενεργειών τομέα πολιτικής της Κοινωνικής Οικονομίας:

1. Την υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ΥΠΕΚΑΑ στην αποτύ-
πωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση αναγκών στο σύνολο 
των τομέων πολιτικής της (Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας) σε σχέση με τα ΕΠ του ΕΣΠΑ της προγραμ-
ματικής περιόδου 2014-2020 και άλλα προγράμματα χρη-
ματοδότησης της ΕΕ.

2. Τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την εξειδίκευση 
και την προετοιμασία έργων και δράσεων της Συστημικής 
Παρέμβασης «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχει-
ρηματικότητα» του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, όπως «η 
εκπόνηση, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση 
Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ενσωμάτωσης Πολιτικών Δημο-
σίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς», «η δημιουργία 
Συμβουλευτικής Δομής Φορέων Κοινωνικής και Αλλη-
λέγγυας Οικονομίας αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε 
διαδικασίες ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής 
Αναφοράς», «ο σχεδιασμός και η προώθηση εξειδικευ-
μένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την κατάρτιση 
Μητρώου Εκπαιδευτών, Συμβούλων και Δομών υποστήρι-
ξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας», ο «σχε-
διασμός στρατηγικού σχεδίου προβολής» της ΚΑΛΟ και 
των φορέων της», «η εκπόνηση Εγχειριδίου Οδηγιών για 
τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Κοινωνικής αναφοράς 
σε συνεργασία με την ΕΑΑΔΗΣΥ» και άλλες δράσεις.

3. Τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την εξειδίκευση 
και την προετοιμασία έργων και δράσεων Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας προκειμένου να υλοποιηθούν 
στο πλαίσιο Τομεακών και Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 
και άλλων Προγραμμάτων, καθώς και την υποστήριξη 
των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών κατά το σχεδιασμό σχε-
τικών Πράξεων/ Δράσεων. Προς τούτο, υποστηρίζει την 
οικεία ΔΑ, προκειμένου να καταρτίσει την «Εξειδίκευση 
της εφαρμογής του ΕΠ» στον τομέα της Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας, σε τυποποιημένο έντυπο της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ), λαμβάνοντας υπόψη 
τόσο τους στόχους, τις προτεραιότητες του ΕΠ, όσο και 
τις ανάγκες εφαρμογής των μέτρων της ασκούμενης πο-
λιτικής στον προκείμενο τομέα.

4. Την επεξεργασία και την εισήγηση στην οικεία ΔΑ της 
μεθοδολογίας και των κριτηρίων ένταξης για τις κατηγο-
ρίες πράξεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.

5. Τη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς για το 
συντονισμό του σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο πλαίσιο των 
ΕΠ του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και 
άλλων προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΕΕ.

6. Τη διατύπωση προτάσεων εξειδίκευσης, τροποποίη-
σης ή αναθεώρησης των Αξόνων Προτεραιότητας ή των 
ειδικών στόχων ή των κατηγοριών Δράσης των ΕΠ του 
ΕΣΠΑ 2014−2020, που αντιστοιχούν στις πολιτικές του 
Υπουργείου στους τομείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονο-
μίας. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις 
στις αρμόδιες ΔΑ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του 
ν. 4314/2014 και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

7. Τη διατύπωση προτάσεων και τη συμμετοχή στη 
διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για 
Δράσεις που εμπίπτουν στις πολιτικές του Υπουργείου 
στους τομείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, 
προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη ΔΑ.

8. Την παρακολούθηση και αποτίμηση των αποτελεσμά-
των υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων και την 
υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου 
απαιτείται και την ενημέρωση επί αυτών των εμπλεκό-
μενων ΔΑ και των οργανικών μονάδων της Ειδικής Γραμ-
ματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Προς 
τούτο, παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των σχετικών 
δεικτών, που συμβάλλουν στους στόχους του αντίστοιχου 
ΕΠ και τη χρηματοοικονομική πρόοδο των σχετικών Δρά-
σεων και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις προόδου, στις 
οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν 
προβλημάτων.

9. Την ανάληψη πρωτοβουλιών σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες ΔΑ για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των 
αξιολογήσεων των ΕΠ που αφορούν σε Δράσεις Κοινωνι-
κής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

10. Τη σύνταξη των αναγκαίων αναφορών του τομέα αρ-
μοδιότητάς της που ζητούνται από την οικεία ΔΑ, προκει-
μένου να προετοιμαστούν οι ετήσιες και τελικές εκθέσεις 
υλοποίησης των ΕΠ.

11. Τη συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και 
την Επιτροπή και την παροχή σε αυτές των πληροφοριών 
που ζητούνται.

12. Τη συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις παρακολού-
θησης προόδου των εθνικών αρχών με την Ε.Ε. για θέ-
ματα εφαρμογής πολιτικών Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας.

13. Τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Θεματικά Δίκτυα Κοι-
νωνικής Οικονομίας, σε συναντήσεις, επιτροπές, ομάδες 
εργασίας, fora, study visits, συνέδρια που οργανώνονται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς οργα-
νισμούς, απευθύνονται σε ΔΑ και αφορούν την Κοινωνική 
και Αλληλέγγυα Οικονομία στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ της προ-
γραμματικής περιόδου 2014-2020 και άλλων προγραμμά-
των χρηματοδότησης της ΕΕ και την ενημέρωση επί αυτών 
του Τμήματος Ανάπτυξης Διακρατικών Συνεργασιών και 
Δικτύωσης της Διεύθυνσης της Ειδικής Γραμματείας Κοι-
νωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

14. Τη συλλογή καλών διακρατικών πρακτικών Κοινω-
νικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που υλοποιούνται από 
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άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο των Ε.Δ.Ε.Τ. της προγραμ-
ματικής περιόδου 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων 
χρηματοδότησης της ΕΕ και την προώθησή τους στις Ει-
δικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, τους Ενδιάμεσους Φορείς 
Διαχείρισης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, στις δομές στή-
ριξης των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονο-
μίας, στο Τμήμα Ανάπτυξης Διακρατικών Συνεργασιών 
και Δικτύωσης της Διεύθυνσης της Ειδικής Γραμματείας 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και σε λοιπούς 
αρμόδιους φορείς.

15. Την συμμετοχή ως εταίρος στην υλοποίηση δια-
κρατικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς 
Οργανισμούς τα οποία αφορούν στην Κοινωνική και Αλ-
ληλέγγυα Οικονομία.

16. Το σχεδιασμό και την υποστήριξη της υλοποίησης 
των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του Ταμείου Κοι-
νωνικής Οικονομίας.

β. Η Μονάδα ΙΙΙ Α2, για την προγραμματική περίοδο 
2014- 2020, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες για την 
εφαρμογή ενεργειών τομέα πολιτικής της Κοινωνικής Οι-
κονομίας:

1. Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των 
ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση εν δυνάμει 
επιλέξιμων Πράξεων/Δράσεων στον τομέα αρμοδιότητάς 
της, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης και για τις οποίες 
θα είναι ή θα αναλάβει την ιδιότητα του Δικαιούχου.

2. Συντονίζει και υποστηρίζει τις υπηρεσίες και τους επο-
πτευόμενους φορείς του Υπουργείου στην ωρίμανση εν 
δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/ Δράσεών τους στον τομέα 
αρμοδιότητάς της, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης. Στο 
πλαίσιο αυτό, συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή 
όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση 
μίας Πράξης/ Δράσης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία ή 
εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου που θα αναλάβει 
το ρόλο του Δικαιούχου.

3. Παρέχει προς τις αρμόδιες ΔΑ, όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες και μεριμνά για την υποβολή των εντύπων 
και εγγράφων που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση και 
ένταξη των Πράξεων/Δράσεων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 
2020 του τομέα αρμοδιότητάς της, για τις οποίες θα είναι 
ή θα αναλάβει την ιδιότητα του Δικαιούχου.

4. Δύναται να συνδράμει τις υπηρεσίες και τους επο-
πτευόμενους φορείς του Υπουργείου για τους οποίους θα 
προωθηθεί η υλοποίηση Πράξεων/Δράσεων στον τομέα 
αρμοδιότητάς της μέσω ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, στην 
προετοιμασία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που 
πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες ΔΑ για την ένταξη 
των Πράξεων/ Δράσεων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ανα-
λαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αίτημα 
της Υπηρεσίας/ φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα 
Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων. Παρακολουθεί 
την πορεία της ένταξης αυτών των Πράξεων/ Δράσεων 
και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία/ εποπτευ-
όμενο φορέα.

5. Υποστηρίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς 
του Υπουργείου, στην παρακολούθηση της υλοποίησης 
των πράξεων/δράσεων του τομέα αρμοδιότητάς της που 
υλοποιούν ως δικαιούχοι στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 -

2020. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να παρέχει υπηρεσίες «δι-
οίκησης έργου». Αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά 
από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας/ φορέα και έγκριση 
του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων 
Πόρων.

6. Σε περιπτώσεις αδύναμων δικαιούχων του υπουργεί-
ου για πράξεις/ δράσεις του τομέα αρμοδιότητάς της, στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η ΕΔ δύναται να τους υποκα-
θιστά στο ρόλο τους. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατό 
να ανατίθεται στη Μονάδα, μετά από σχετικό αίτημα της 
Υπηρεσίας/φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα Δι-
αχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων να εφαρμόζει τις 
σχετικές υποχρεώσεις Δικαιούχου.

7. Δύναται να ασκεί καθήκοντα δικαιούχου πράξεων του 
τομέα αρμοδιότητάς της, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 -
2020. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζει τις προβλεπόμε-
νες από το ν. 4314/2014 και το εκάστοτε ΣΔΕ υποχρεώσεις.

viii. Μονάδα ΙΙΙ.Β1: Διαχείρισης δράσεων κρατικών και 
μη κρατικών ενισχύσεων στην απασχόληση.

1. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγχρη-
ματοδοτούμενων πράξεων και μεριμνά για την υλοποίησή 
τους με βάση την απόφαση ένταξης και τις αναληφθείσες 
νομικές δεσμεύσεις καθώς και για τη συμμόρφωσή τους 
με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ’ 
όλη την περίοδο της υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό:

α) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης 
των πράξεων και την τήρηση των χρονικών προθεσμιών 
που τίθενται για την ολοκλήρωση επί μέρους δράσεων/ 
υποέργων των πράξεων, διοικητικά και επιτοπίως.

β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την 
έγκαιρη επίλυσή τους, ή προτείνει ενέργειες υποστήριξης 
των δικαιούχων.

γ) Θέτει σε καθεστώς επιτήρησης τους δικαιούχους που 
οι πράξεις τους αποκλίνουν από τους όρους της απόφα-
σης ένταξης ή και του χρονικού προγραμματισμού της 
εκτέλεσής τους και καθορίζει διορθωτικά μέτρα και πε-
ρίοδο συμμόρφωσης. Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα 
Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων την ανάκληση 
των αποφάσεων ένταξης των πράξεων, για τις οποίες οι 
δικαιούχοι δεν υλοποιήσουν τα διορθωτικά μέτρα εντός 
της περιόδου συμμόρφωσης.

δ) Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτι-
κών και Άλλων Πόρων την ανάκληση πράξεων, για τις οποί-
ες η εκτέλεση των υποέργων τους που αφορούν ενέργειες 
προετοιμασίας δεν ολοκληρώνονται εντός των χρονικών 
προθεσμιών που ορίζονται στην απόφαση ένταξης.

ε) Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινο-
τικών και Άλλων Πόρων την έκδοση τροποποιήσεων της 
απόφασης ένταξης ή ανάκλησης αυτής.

στ) Διενεργεί ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξεων, 
καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμ-
βάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών τους, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στην Υπουργική απόφαση Συστήματος 
Διαχείρισης.

ζ) Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινο-
τικών και Άλλων Πόρων την έκδοση της απόφασης ολο-
κλήρωσης της πράξης.
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η) Τηρεί πλήρη φάκελο πράξης κατά τα προβλεπόμενα 
στο ΣΔΕ. Τα στοιχεία του φακέλου της πράξης δύνανται 
να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.

2. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, 
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4314/2014 
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρη-
ματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγ-
ματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι 
δικαιούχοι, η τήρηση χωριστού λογιστικού συστήματος ή 
επαρκής λογιστική κωδικοποίηση, η τήρηση των κανόνων 
δημοσιότητας, καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων 
προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.

3. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις διε-
νεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγρά-
φουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο, βάσει 
της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση πράξεις ή οι 
συναλλαγές τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.

4. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλή-
θευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη 
παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ενημερώνει 
την Αρχή Πιστοποίησης και όπου απαιτείται ζητά την 
αναστολή χρηματοδότησης της πράξης από την αρμό-
δια υπηρεσία.

5. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες 
επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για την παρα-
κολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα 
και τις διαδικασίες του ΣΔΕ.

6. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της 
δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται 
βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης ή 
πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογι-
στικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση διαπίστωσης 
παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου λαμβάνοντας 
υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημο-
σιονομικές επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέ-
ρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από 
το ΕΠ, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές 
στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στη ΔΑ, στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές ή στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις 
εισαγγελικές αρχές, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το ΣΔΕ.

7. Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινο-
τικών και Άλλων Πόρων την έκδοση απόφασης ανάκτησης 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις 
που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί 
αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, και παρακολουθεί 
την ανάκτηση των σχετικών ποσών.

8. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των μα-
κροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους, σύμ-
φωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013.

9. Εισηγείται στον Προϊστάμενο της Επιτελικής Δομής 
τις απαντήσεις σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενερ-
γούνται από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά 
όργανα, και κατά περίπτωση, σε συνεργασία με την ΕΑΣ 
και την Αρχή Ελέγχου. Αναλαμβάνει την επικοινωνία με 
τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα για τα 
σχετικά με τους ελέγχους θέματα.

10. Εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος δράσεων λαμβάνει 
πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης 
δαπάνης, το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης πληρωμής από το δικαιούχο, χω-
ρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και 
χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου 
τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μεί-
ωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους 
δικαιούχους.

11. Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη δι-
ασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με 
τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη δια-
σφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 125, παρ. 4 του Καν. 1303/2013 και σύμφωνα 
με τους κανόνες του ΣΔΕ.

12. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύ-
σεις που πραγματοποιούνται σε κάθε δαπάνη των πράξε-
ων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.

13. Παρακολουθεί τα καθαρά έσοδα των πράξεων που 
εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του 
άρθρου 61 και της παραγράφου 8 του άρθρου 65 του Καν. 
1303/2013. Ειδικότερα για εκείνες τις πράξεις που δεν είναι 
αντικειμενικά εφικτό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα 
έσοδα, ο ΕΦ ενημερώνει σχετικά την Αρχή Πιστοποίησης 
προκειμένου τα εν λόγω έσοδα να αφαιρεθούν από τις 
δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 61, παρ. 6 του Καν. 1303/2013.

14. Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση του ετήσιου προ-
γράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων, καθώς και για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του.

15. Αποτελεί, για τα έργα της αρμοδιότητάς της, το 
σημείο επαφής της Επιτελικής Δομής με το μηχανισμό 
υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών που αφορούν σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα της προγραμματικής πε-
ριόδου 2014-2020, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή με τη 
συνεργασία της ΕΑΣ και τους αρμόδιους εθνικούς φορείς.

16. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση 
στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν δι-
αδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την ευθύνη για την 
ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που 
καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Εκδίδει όλα τα απαραίτητα έγ-
γραφα και αποφάσεις που προβλέπονται από το ΣΔΕ.

17. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των 
θεμάτων αρμοδιοτήτων της. Τα αρχεία δύνανται να τη-
ρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.

18. Συντάσσει κάθε αναγκαία αναφορά που ζητείται από 
τη ΔΑ σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ.

19. Συνεργάζεται με τη ΔΑ παρέχοντας κάθε ζητούμενη 
πληροφορία κατά τη διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων 
επαληθεύσεων από τη ΔΑ στην Επιτελική Δομή, προκει-
μένου να επιβεβαιωθεί η ικανότητά της να ασκεί τα καθή-
κοντα του Ενδιάμεσου Φορέα, σύμφωνα με το ΣΔΕ, που 
αφορούν στις αρμοδιότητες της Μονάδας.

20. Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα, συναντήσεις, 
επιτροπές, ομάδες εργασίας, fora, study visits, σεμινάρια, 
συνέδρια που οργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και άλλους διεθνείς οργανισμούς, στο πλαίσιο αρμοδιό-
τητάς της.

ix. Μονάδα ΙΙΙ Β2: Διαχείρισης δράσεων κρατικών και μη 
κρατικών ενισχύσεων κοινωνικής οικονομίας.
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Η Μονάδα ΙΙΙ Β.2 έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με τη Μονά-
δα ΙΙΙ. Β1 για δράσεις κρατικών και μη κρατικών ενισχύσε-
ων κοινωνικής οικονομίας.

x. Μονάδα Γ: Διοικητικής και πληροφορικής υποστήρι-
ξης, πληροφόρησης και δημοσιότητας.

Οριζόντια μονάδα, η οποία υπάγεται απευθείας στον 
Προϊστάμενο της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ.

1. Προδιαγράφει, εισηγείται τη σκοπιμότητα και μεριμνά 
για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών, 
εγχειριδίων σχετικών με το αντικείμενό της Επιτελικής Δο-
μής, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των άλλων 
Μονάδων.

2. Μεριμνά για τον προγραμματισμό, την ανάθεση και 
την εκτέλεση Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, χρηματοδοτού-
μενων από αμιγώς εθνικούς πόρους του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και από πόρους των ΕΔΕΤ και 
των λοιπών προγραμμάτων και Χρηματοδοτικών Μηχανι-
σμών της Ε.Ε. ή/και του ΕΟΧ στους τομείς αρμοδιότητας 
της Επιτελικής Δομής, καθώς και για τη διαχείριση των 
αντίστοιχων πόρων.

3. Καταρτίζει και υποβάλλει στις αρμόδιες ΔΑ ή στην Ε.Ε. 
και σε αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς, το πρόγραμμα 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020 και των λοιπών προγραμμάτων και Χρηματοδοτικών 
Μηχανισμών της Ε.Ε. ή/και του ΕΟΧ. Στις περιπτώσεις που 
η Επιτελική Δομή είναι Δικαιούχος Πράξεων/ Δράσεων 
Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 ή/
και, των λοιπών προγραμμάτων και Χρηματοδοτικών Μη-
χανισμών της Ε.Ε. ή/και του ΕΟΧ, η Μονάδα εφαρμόζει τις 
προβλεπόμενες από το ν. 4314/2014 και του αντίστοιχου 
ΣΔΕ του προγράμματος υποχρεώσεις.

4. Προβαίνει στη λογιστική παρακολούθηση του οικονο-
μικού αντικείμενου των υλοποιούμενων έργων, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις τήρησης χωριστού λογιστικού συστήμα-
τος ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης.

5. Οργανώνει και λειτουργεί για τις ανάγκες της Αρχής 
Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση το «ΟΠΣ ΕτΠ», του Διαχειριστή Προ-
γράμματος του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2020 και του Ενδιάμεσου 
Φορέα, το γραφείο ΟΠΣ, το οποίο σε συνεργασία με την 
αντίστοιχη υπηρεσία της ΕΑΣ, έχει την ευθύνη για την 
ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στην Επιτελι-
κή Δομή και παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες και 
τους δικαιούχους για την ορθή χρήση και λειτουργία του. 
Υποστηρίζει το προσωπικό της Επιτελικής Δομής, εφόσον 
απαιτείται, στη χρήση της επιχειρησιακής πλατφόρμας 
ΔΙΑΥΛΟΣ. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες Μονάδες της 
Επιτελικής Δομής, μεριμνά για την έκδοση κωδικών πρό-
σβασης των δικαιούχων στο ΟΠΣ με τα αντίστοιχα δικαι-
ώματα. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στο 
προσωπικό της Επιτελικής Δομής για τη λειτουργία του 
εξοπλισμού και του λογισμικού.

6. Εξασφαλίζει στα αρμόδια στελέχη της Επιτελικής Δο-
μής τις σχετικές υποδομές για την πρόσβαση στο ΟΠΣ.

7. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, 
στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες 
της Επιτελικής Δομής.

8. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική 
υποδομή και το προσωπικό, κατόπιν διαπίστωσης ανα-

γκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων και ειδικό-
τερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης 
και εκπαίδευσης.

9. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού, κατόπιν 
διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μο-
νάδων, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της 
Επιτελικής Δομής.

10. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που 
αφορούν στην εισήγηση σκοπιμότητας προμήθειας, στην 
προμήθεια, στην εγκατάσταση και στη συντήρηση του 
κάθε είδους υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων της 
Επιτελικής Δομής.

11. Μεριμνά για την ανάπτυξη, καλή λειτουργία και συ-
ντήρηση των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνι-
ών της Επιτελικής Δομής.

12. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, 
έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και 
της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματει-
ακή υποστήριξη των Μονάδων και του προσωπικού της.

13. Επικυρώνει αντίγραφα, έγγραφα και βεβαιώνει το 
γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του 
ν. 4250/2014 (Α΄ 74).

14. Παρέχει νομική υποστήριξη στις άλλες μονάδες της 
Επιτελικής Δομής κατά τον προγραμματισμό και την υλο-
ποίηση των ενεργειών τους.

15. Διενεργεί τις απαιτούμενες δράσεις για την πληροφό-
ρηση και δημοσιότητα των συγχρηματοδοτούμενων ενερ-
γειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που υλοποιεί 
στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, σε συνεργασία 
με τις αντίστοιχες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) και 
την Εθνική Αρχή Συντονισμού.

16. Παρέχει την πληροφόρηση και δημοσιότητα για την 
ύπαρξη της χρηματοδοτικής ενίσχυσης για συγκεκριμένο 
πρόγραμμα από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΧΜ ΕΟΧ 
2014-2020, τους στόχους της υλοποίησης των εγκεκρι-
μένων προτάσεών του καθώς και της συνεισφοράς του 
στο δικαιούχο κράτος. Ειδικότερα, η πληροφόρηση και 
δημοσιότητα παρέχεται μέσω των ακόλουθων μέτρων:

α. Επικοινωνιακή στρατηγική για τη χρηματοδοτική συ-
νεισφορά από τον ΧΜ ΕΟΧ 2014-2020.

β. Τουλάχιστον τρεις σημαντικές ενημερωτικές ενέργειες 
για την εφαρμογή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από 
τον ΧΜ ΕΟΧ 2014-2020 στο δικαιούχο Κράτος (όπως μία 
ενημερωτική ημερίδα έναρξης της εφαρμογής της χρημα-
τοδοτικής συνεισφοράς για συγκεκριμένο πρόγραμμα από 
τον ΧΜ 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 για συγκε-
κριμένο πρόγραμμα από τον ΧΜ ΕΟΧ 2014- 2020) και

γ. ιστότοπο αφιερωμένο αποκλειστικά και μόνο στη χρη-
ματοδοτική συνεισφορά από τον ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2020 για 
το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο οποίος θα παρέχει πλη-
ροφόρηση στην ελληνική και στην αγγλική, σχετικά με 
τις εγκεκριμένες προτάσεις, τις ανοικτές προσκλήσεις εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, τα 
στοιχεία επικοινωνίας και σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα.

17. Παρέχει την πληροφόρηση και δημοσιότητα για την 
ύπαρξη της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 
2014-2020 στο δικαιούχο κράτος μέλος, τους στόχους της 
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υλοποίησης των εγκεκριμένων προτάσεων του καθώς και 
της συνεισφοράς του στο δικαιούχο κράτος με σκοπό να δι-
ασφαλίσει την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, με ενδυνάμω-
ση των πολιτών μέσω υψηλών επιπέδων απασχόλησης, της 
επένδυσης σε δεξιότητες, της καταπολέμησης της φτώχειας, 
του εκσυγχρονισμού των αγορών εργασίας, της κατάρτισης 
και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, ώστε να βοη-
θούνται οι πολίτες να προετοιμασθούν και να διαχειρισθούν 
τις αλλαγές με σκοπό την οικοδόμηση μιας χωρίς αποκλει-
σμούς, συνεκτικής κοινωνίας. Ειδικότερα, η πληροφόρηση 
και δημοσιότητα παρέχεται μέσω των ακόλουθων μέτρων:

α. Επικοινωνιακή στρατηγική για τη χρηματοδοτική συ-
νεισφορά από το ΕΤΠ 2014 - 2020.

β. Τουλάχιστον τρεις σημαντικές ενημερωτικές ενέργει-
ες για την εφαρμογή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
από το ΕΤΠ 2014-2020 στο δικαιούχο κράτος (όπως μία 
ενημερωτική ημερίδα έναρξης της εφαρμογής της χρη-
ματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 2014-2020 ή ένα 
σεμινάριο με τους δυνητικούς εμπλεκόμενους φορείς ή μια 
συνέντευξη τύπου, και μία ενημερωτική δράσης απολογι-
σμού του κλεισίματος της εφαρμογής της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς από το ΕΤΠ 2014-2020) και

γ. 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.

18. Διασφαλίζει ότι όσοι συμμετέχουν σε μια πράξη που 
περιλαμβάνεται στην ΠΑΝ είναι ειδικά ενημερωμένοι για 
την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους 
του ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ.

19. Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφόρησης 
και ενημέρωσης για την ενημέρωση των δυνητικών ωφε-
λουμένων και των λοιπών εμπλεκομένων για τις διαδικα-
σίες συμμετοχής τους στην υλοποίηση των πράξεων, όπως 
ενδεικτικά με τους στόχους και τη φύση των ενεργειών, 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον τρόπο υποβολής, το 
σύστημα αξιολόγησης/επιλογής τους και το σύστημα δι-
αχείρισης των εν λόγω ενεργειών.

20. Οργανώνει και λειτουργεί για τις ανάγκες του Ενδι-
άμεσου Φορέα, γραφείο πληροφοριών για την παροχή 
άμεσης ενημέρωσης και κατευθύνσεων στους δυνητι-
κούς δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησής τους. 
Ενημερώνει και κατευθύνει για τα δικαιώματα και τις υπο-
χρεώσεις των δικαιούχων, τους εθνικούς και κοινοτικούς 
κανόνες επιλεξιμότητας που εφαρμόζονται για το ΕΠ, τις 
ειδικότερες απαιτήσεις για τις επί μέρους προκηρύξεις 
πράξεων, τις απαιτήσεις τήρησης χωριστού λογιστικού 
συστήματος ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, τα 
στοιχεία που πρέπει να τηρούνται και να αποστέλλονται 
στην Επιτελική Μονάδα.

Άρθρο 4
Ειδικές Αρμοδιότητες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ

Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που παρατίθενται 
ανωτέρω και η άσκησή τους αναλαμβάνεται από τις Μο-
νάδες της Υπηρεσίας, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, ως Ενδιάμεσος 

Φορέας Διαχείρισης, υποχρεούται και στην άσκηση ειδι-
κών αρμοδιοτήτων ως εξής:

(i) Ορίζει στελέχη από αντιπροσωπευτικές οργανωτικές 
του Μονάδες που εμπλέκονται στις διαδικασίες διαχείρι-
σης, τα οποία θα συμμετέχουν στην Ομάδα της οικείας ΔΑ 
του ΕΠ για την αξιολόγηση κινδύνων απάτης και θα συνε-
πικουρούν το έργο της, σύμφωνα με το ΣΔΕ. Ο ορισμός 
των στελεχών γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του ΥΠΕΚΑΑ και 
κοινοποιείται στη ΔΑ του ΕΠ.

(ii) Συμμετέχει σε ομάδες της οικείας ΔΑ του ΕΠ για τη 
διερεύνηση ενδείξεων απάτης ή/ και καταγγελιών σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.

(iii) Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχεί-
ριση κινδύνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.

(iv) Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή διορθωτικών ή/ 
και προληπτικών μέτρων που την αφορούν.

Άρθρο 5
Προσωπικό της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ

1. Η στελέχωση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ γίνεται με προσω-
πικό πλήρους απασχόλησης και σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του ν. 4314/2014, όπως κάθε φορά ισχύει. Ειδι-
κότερα για το προσωπικό των συγχωνευόμενων Ειδικών 
Υπηρεσιών της παρ. 6α του άρθρου 18 του ν. 4314/2014 
όπως ισχύει, εφαρμόζεται η παρ. 6δ του ίδιου άρθρου, 
ενώ για τις λοιπές περιπτώσεις εφαρμόζονται τα άρθρα 
του Κεφαλαίου Θ του ν. 4314/2014 όπως ισχύει.

2. Το προσωπικό της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ ανέρχεται σε ογδό-
ντα (80) άτομα, τα οποία κατανέμονται ανά κατηγορία εκ-
παίδευσης, ως εξής:

(α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκ-
παίδευσης (ΠΕ και ΤΕ), 75 άτομα. (β) Κατηγορία Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), 5 άτομα.

3. Για τον Προϊστάμενο της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, και τους 
Προϊστάμενους των Υποδιευθύνσεων και των Μονάδων 
της, εφαρμόζεται το άρθρο 39 του ν. 4314/2014, όπως 
κάθε φορά ισχύει.

4. Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊσταμένου της ΕΔ 
ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, αυτός αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο 
Υποδιεύθυνσης που έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Μονάδας.

Άρθρο 6
Προσόντα για τη στελέχωση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ

1. Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων της Ει-
δικής Υπηρεσίας απαιτούνται:

1.1 Για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της 
ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ και των θέσεων των Προϊσταμένων Υπο-
διευθύνσεων απαιτούνται:

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισό-
τιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

Β. Επαγγελματική εμπειρία για της κατόχους πτυχίου 
ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της 
αλλοδαπής 10ετής, για της κατόχους μεταπτυχιακού τίτ-
λου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της 
αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για της από-
φοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 8ετής και 
για της κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής 
ή ισότιμου της αλλοδαπής 6ετής.
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Γ. Άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και ιδίως άσκηση 
αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε οποιοδήποτε επίπεδο 
διοίκησης για τουλάχιστον 1 έτος.

1.2 Για τις θέσεις των Προϊσταμένων των Μονάδων:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/TE) της ημεδαπής ή ισότι-

μου διπλώματος ιδρύματος της αλλοδαπής.
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου 

ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της 
αλλοδαπής 8ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτ-
λου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της 
αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους 
απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 
6ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος 
της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 5ετής.

1.3 Για την επιλογή των Προϊσταμένων και των Προϊστα-
μένων Μονάδων μίας εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσό-
ντα, η πολύ καλή γνώση ή/και εμπειρία επί των διαδικασι-
ών σχεδιασμού ή/και διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και 
ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δη-
μόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά 
αντικείμενα του τομέα ευθύνης μίας Ειδικής Υπηρεσίας, 
η ικανότητα διοίκησης και οργάνωσης, η ικανότητα ανά-
ληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ικανότητα παρακί-
νησης του προσωπικού και εστίασης στο αποτέλεσμα, η 
ικανότητα για συνεργασία και συλλογική εργασία, η πολύ 
καλή γνώση μίας εκ των τριών κοινοτικών γλωσσών ήτοι 
αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, η ικανότητα χρήσης εφαρ-
μογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύ-
ου, η ικανότητα αντίληψης ηλεκτρονικών εφαρμογών 
παρακολούθησης διαδικασιών δημόσιου τομέα.

2. Για το προσωπικό της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής 
Υπηρεσίας απαιτούνται:

2.1 α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/TE) της ημεδαπής ή 
ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου 
ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της 
αλλοδαπής 3ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτ-
λου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της 
αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους 
απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 
2ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος 
της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 1ετής.

2.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ 
της Ειδικής Υπηρεσίας εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσό-
ντα, η γνώση ή/και εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού 
ή/και διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και 
εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμά-
των ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδι-
ωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα 
του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα 

οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα 
επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάληψης 
πρωτοβουλιών και ευθυνών, η καλή γνώση μίας εκ των 
τριών κοινοτικών γλωσσών ήτοι αγγλικά, γαλλικά ή γερ-
μανικά και η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού 
γραφείου και υπηρεσιών internet.

3. Για το προσωπικό της κατηγορίας ΔΕ της Ειδικής Υπη-
ρεσίας απαιτούνται:

3.1 Απολυτήριος τίτλος λυκείου ή ισότιμου και 6ετής 
επαγγελματική εμπειρία.

3.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΔΕ εκτι-
μώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία 
σε θέματα πληρωμών των δαπανών συγχρηματοδοτούμε-
νων προγραμμάτων και διαχείρισης λογαριασμών, ή/και 
διαχείρισης προσωπικού ή/και σε διοικητικά καθήκοντα 
ή/και σε λογιστική ή/και σε διαχείριση κοινοτικών προ-
γραμμάτων, ή και σε διοικητική υποστήριξη, η ικανότητα 
επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα οργάνωσης 
γραφείου, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού 
γραφείου και υπηρεσιών Internet.

4. Με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, 
μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα ουσιαστικά προσόντα 
για κάθε θέση.

Άρθρο 7
Τελικές Διατάξεις

Η παρούσα, με τη δημοσίευσή της, αντικαθιστά τις κοι-
νές υπουργικές αποφάσεις:

α) υπ’ αριθμ. 112806/ΕΥΘΥ1047/26.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 
3595) και

β) υπ’ αριθμ. 105963/ΕΥΘΥ759/2.10.2017 (ΦΕΚ Β’ 3625) 
όπως ισχύουν, οι οποίες και καταργούνται.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2018

Οι Υπουργοί

 Εργασίας, Κοινωνικής
Αναπληρωτής Υπουργός Ασφάλισης και
Οικονομίας και Ανάπτυξης Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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