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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ)
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 58 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2
(ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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. Τις διατάξεις του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α'20) «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
3. Το Π. Δ. 134/2017 (ΦΕΚ Α' 168) "Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης", όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Απασχόλησης
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & 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).
5. Τον Κανονισμό (ΕE) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ-2014-2020), και την κατάργηση του Κανονισμού
(ΕΚ) 1927/2006.
6. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) με αριθμ. 2185/1996 του Συμβουλίου της 11ης
Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει
επιτοπίως η Επιτροπή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες, όπως ισχύει.
7. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) υπ' αριθμ. 2988/1995 του Συμβουλίου της 18ης
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει.
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 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)
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου
9. Τη διοργανική συμφωνία με αριθ. 2006/C139/01 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

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2

ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ

δημοσιονομικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση.
10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 σχετικά με τη θέσπιση μιας κοινής
ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS), όπως ισχύει.
11. Τον Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/ Τεύχος Α/ 19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη
άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» και
ειδικότερα του Άρθρου 27, παρ. 1, όπως ισχύει.
12. Την αριθμ.Οικ.9673/Δ1.3298 (ΦΕΚ 733/Β/04-03-2019) απόφαση με θέμα:
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κωνσταντίνο Μπάρκα
13. Την αριθμ. 58712/Δ1.20155/12-11-2018 (ΦΕΚ 679/Υ.Ο.Δ.Δ./15-11-2018)
απόφαση Διορισμού της Αικατερίνης Εξερτζόγλου σε θέση μετακλητής Γενικής
Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
14. Την αριθμ. 17099/Δ1.6052 (ΦΕΚ 1392/Β/22-04-2019) απόφαση με θέμα:
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς α) τον/την Γενικό/ή Γραμματέα Διαχείρισης
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και β) τον/την προϊστάμενο/προϊσταμένη της
Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής
Οικονομίας».
15. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Τεύχος Β/23-12-2014) «Α) Για τη Διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή 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 156/16-062012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Την με αριθμ. πρωτ. 11315/ΕΥΘΥ 97/2018 (ΦΕΚ 220/Β΄/30-01-2018) Κοινή
Υπουργική
Απόφαση
με
θέμα:
«Αντικατάσταση
της
υπ’αριθμ.
112806/ΕΥΘΥ1047/26-10-2016 (ΦΕΚ Β’ 3595) Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης – Οικονομικών», αναφορικά με τη διάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής
Οικονομίας.
17. Το Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α'90) "Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων",
όπως ισχύει.
18. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α'247) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε με τον

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3

ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ

Ν.4242/2014 (ΦΕΚ Α'50) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις»
και τον Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής Διαχείρισης και
Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
19. Τη με αριθμ. 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015)
Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού, του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Σύστημα
Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για
την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020», όπως
αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 6.5266/5.4663/20-04-2016 (Β’1122)
και 7.5013/30.3.2017 (ΦΕΚ Β’/1180) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών.
20. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών
στοιχείων και παραστατικών.
21. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή́ στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), όπως ισχύει.
22. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης είναι αρμόδιο για την εφαρμογή και παρακολούθηση του
νομοθετικού πλαισίου περί ομαδικών απολύσεων του Ν. 1387/1983 (ΦΕΚ Α’
110), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό
δίκαιο η Οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές
απολύσεις.
23. Την αίτηση με κωδικό EGF/2018/003 EL/Attica publishing την οποία υπέβαλε η
Ελλάδα για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ.
24. Τη με αριθμ. CΟΜ(2018) 667 final/04-10-2018 Εκτελεστική Απόφαση της
Επιτροπής σχετικά με τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τη χρηματοδότηση
ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας μετά τις απολύσεις στον κλάδο 58
της NACE αναθ. 2 (εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS 2
περιφέρεια Αττικής (EL30), στην Ελλάδα.
25. Την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με αριθμ. (ΕΕ)
2019/275 της 11ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την κινητοποίηση του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση
που υπέβαλε η Ελλάδα – EGF/2018/003 EL/Attica Publishing
26. Την αριθμ. 1634 με αριθμ. πρωτ. 128423/30/11/2018 Απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ένταξης στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 στη ΣΑΕ 034/2 με κωδ. 2018ΣΕ03420003
του ως άνω έργου (ΑΔΑ Ω8Θ0465ΧΙ8-ΛΨΙ)
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27. Το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
28. Το Νόμο 146/1914 (ΦΕΚ 21/Α/27-1-1914) περί αθέμιτου ανταγωνισμού.
29. Τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους».

ΚΑΛΕΙ
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
(ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία τελούν υπό την εποπτεία του
Δημοσίου (συμμετοχή του Δημοσίου σε ποσοστό τουλάχιστον 51%) ή
Πρόσωπα

Ιδιωτικού

Δικαίου

(ιδιωτικές

επιχειρήσεις)

(εφεξής

Νομικά

Φορέα/είς

Υλοποίησης), για την υποβολή πρότασης υλοποίησης των Ενεργειών Α’ –
Επαγγελματική Συμβουλευτική και Β΄- Επαγγελματική Κατάρτιση του έργου με
κωδ.

EGF/2018/003

EL/Attica

publishing,

προκειμένου

να

ενταχθούν

και

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω έργου.
Η Πρόταση υποβάλλεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του δυνητικού φορέα
υλοποίησης.
Κάθε

φορέας

καταστατικού

που

θα

ίδρυσής

συμμετάσχει
του

(ή

θα

άλλου

πρέπει

να

ισοδύναμου

τεκμηριώνει

βάσει

του

και

της

εγγράφου)

αποδεδειγμένης εμπειρίας του ότι είναι σε θέση να υλοποιήσει τις ενέργειες που
περιγράφονται στην παρούσα.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση υποβολής αίτησης από Ένωση Φορέων:
Α) Έκαστος εκ των συμμετεχόντων στην Ένωση Φορέων θα πρέπει να τεκμηριώνει
τη συνάφειά του με την/τις ενέργεια/ες την/τις οποία/ες θα αναλάβει να
υλοποιήσει, σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσής του (ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο)
και την αποδεδειγμένη εμπειρία του, καθώς και να πληροί τους όρους και
προϋποθέσεις συμμετοχής που τίθενται στην παρούσα Πρόσκληση.
Β) Συνυποβάλλεται Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ των Φορέων που απαρτίζουν
την Ένωση, στο οποίο θα περιγράφεται ο διακριτός ρόλος και οι αρμοδιότητες του
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κάθε φορέα, η κατανομή του προϋπολογισμού του εγκεκριμένου έργου ανά φορέα
και στο οποίο θα ορίζεται ο Συντονιστής Φορέας της Ένωσης.
Γ) Η Πρόταση υποβάλλεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Συντονιστή Φορέα της
Ένωσης, έπειτα από εξουσιοδότηση των λοιπών φορέων της Ένωσης.
Άρθρο 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σκοπός του ΕΤΠ είναι η παροχή έκτακτης και άμεσης υποστήριξης στα απολυμένα
άτομα.
Για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020, εφαρμόζεται ο Κανονισμός
(ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο
οποίος έχει ισχύ στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης (βλ. Παράρτημα VI της
παρούσας).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 και ειδικότερα του άρθρου 45 η
Ειδική

Υπηρεσία

Επιτελική

Δομή

ΕΣΠΑ

Υπουργείου

Εργασίας,

Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής
Οικονομίας (εφεξής ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ-ΑπΚο) έχει την αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού

-

Αρχής

συγχρηματοδοτούνται

Διαχείρισης
από

το

για

την

Ευρωπαϊκό

εφαρμογή
Ταμείο

των

δράσεων

Προσαρμογής

που
στην

Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ, εφεξής) περιόδου 2014-2020.
Η Αρχή Διαχείρισης υπέβαλε προς την Ε.Ε. την αίτηση με κωδικό EGF/2018/003
EL/Attica publishing για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, περιόδου 20142020 ενεργειών που αφορούν σε παροχή έκτακτης και άμεσης υποστήριξης σε
απολυμένα άτομα από τις εταιρείες Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη
Α.Ε. (δ.τ. ΔΟΛ), Εκδόσεις Έθνος Α.Ε. και Pegasus Magazines Publications
Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρεία του κλάδου με τίτλο: «Εκδοτικές δραστηριότητες»
(κλάδος οικονομικής δραστηριότητας με δευτεροβάθμιο κωδικό 58 κατά τη
στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(NACE), αναθ. 2), στην Περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 - Aττική (Attiki), που
έχουν παύσει τη δραστηριότητά τους, είτε έχουν απολύσει εργαζόμενους λόγω της
οικονομικής κρίσης.
Η πρόταση

εγκρίθηκε με τη με αριθμ. (ΕΕ) 2019/275 της 11ης Δεκεμβρίου

2018Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την
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κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση–
EGF/2018/003 EL/Attica Publishing, και αφορά στην ενίσχυση 550 ωφελουμένων,
ως εξής:
 324 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «Δημοσιογραφικός
Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. (δ.τ. ΔΟΛ)» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2
EL30 - Αττική (Attiki)
 185 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «Εκδόσεις Έθνος
Α.Ε.» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 - Αττική (Attiki)
 41 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «Pegasus Magazines
Publications Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρεία» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS
2 EL30 - Αττική (Attiki)
Οι Ενέργειες που συνιστούν το εγκεκριμένο Έργο είναι οι εξής:
 Ενέργεια Α΄- Επαγγελματική Συμβουλευτική, η οποία περιλαμβάνει
πέντε στάδια.


Aπό την Ενέργεια Α θα προκύψουν τα ωφελούμενα άτομα τα οποία θα
υπαχθούν στις λοιπές Ενέργειες του Έργου (Ενέργεια Β – Επαγγελματική
Κατάρτιση, Ενέργεια Γ: Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης ή Ενέργεια Δ:
Επιδότηση θέσεων εργασίας)

 Ενέργεια Β΄- Επαγγελματική Κατάρτιση η οποία θα οδηγεί σε πιστοποίηση
γνώσεων και δεξιοτήτων, όπου είναι εφικτό, και η οποία συνίσταται σε:
Ενέργεια Β1: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση» και Ενέργεια Β2:
«Εξειδικευμένη Κατάρτιση / επιμόρφωση»


Οι ως άνω Ενέργειες θα υλοποιηθούν από τον Φορέα Υλοποίησης και
αναλύονται ακολούθως καθώς και στο συνημμένο στην παρούσα
Παράρτημα Ι.

 Ενέργεια Γ: Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης. Η Ενέργεια Γ αφορά
στη χρηματοδότηση 60 δικαιούχων / ωφελουμένων (που θα προκύψουν από τις
Δράσεις της Ενέργειας Α), έτσι ώστε να υποστηριχτούν κατά τις διαδικασίες
ανάληψης επιχειρηματικής δράσης (δημιουργία νέας επιχείρησης). Η Ενέργεια Γ
θα υλοποιηθεί από την Αρχή Διαχείρισης.


Ενέργεια Δ: Επιδότηση θέσεων εργασίας. Απώτερος στόχος από την
υλοποίηση των ενεργειών Α και Β είναι η απορρόφηση των ωφελουμένων σε
θέσεις εργασίας από την τοπική αγορά. Για το λόγο αυτό, δύναται να
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επιδοτηθούν 50 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής. Η
Ενέργεια Δ θα υλοποιηθεί από Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
2.1

Ο Φορέας υλοποίησης (Φορέας δημόσιος ή ιδιωτικός ή Ένωση Φορέων)

καλείται να υλοποιήσει το συνολικό περιεχόμενο των Ενεργειών Α και Β στην
Περιφέρεια Αττικής με ίδια μέσα.
Οι

ενέργειες Α

και

Β

περιγράφονται

συνοπτικά

παρακάτω. Το

αναλυτικό

περιεχόμενο αυτών, καθώς και οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις για την υλοποίηση
τους, περιγράφονται στο Παράρτημα Ι «Αναλυτική Περιγραφή Ενεργειών», το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.
2.1.1 Ενέργεια Α - Επαγγελματική συμβουλευτική
Στην Ενέργεια αυτή περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εξατομικευμένες υπηρεσίες, οι
οποίες θα παρασχεθούν στο σύνολο των ωφελουμένων (550 άτομα):
• Α.1 Υποδοχή - καταγραφή ωφελουμένων και διερεύνηση αναγκών
• Α.2 Προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός
• A.3 Διαδικασία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης - εκπόνηση
αρχικού/συνοπτικού σχεδίου δράσης και παραπομπή σε ενέργειες
• Α.4 Ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης
• Α.5 Παρακολούθηση / υποστήριξη των ωφελουμένων
Η Ενέργεια Α είναι υποχρεωτική για το σύνολο των ωφελουμένων και μέσω αυτής
οι ωφελούμενοι μεταβαίνουν στις λοιπές Ενέργειες του έργου (Β1, Β2, Γ ή Δ’).
Για

εκείνους

εκ

των

ωφελουμένων

που

επιλέξουν

να

υπαχθούν

και

να

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Ενέργειας Γ' «Προώθηση Επιχειρηματικότητας»
της εγκεκριμένης από την ΕΕ πρότασης - η οποία αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής
Πρόσκλησης - η Ενέργεια της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής περιλαμβάνει και
την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου «business plan» προσαρμοσμένου στο
είδος της επιχείρησης που

επιλέγεται

να δημιουργηθεί. Η εκπόνηση

των

Επιχειρηματικών Σχεδίων στο πλαίσιο της Ενέργειας Α αποσκοπεί στην παροχή
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ουσιαστικής και ολοκληρωμένης υποστήριξης προς τους ωφελούμενους στην
πορεία ένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Ακολούθως, από την Ενέργεια Α θα προκύψουν επίσης τα ωφελούμενα άτομα τα
οποία θα υπαχθούν στην Ενέργεια Δ – «Επιδότηση θέσεων εργασίας», η οποία
επίσης αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής Πρόσκλησης.
Σε κάθε περίπτωση, για την ενημέρωση των ωφελουμένων και την παραπομπή
τους στις περαιτέρω Ενέργειες του έργου θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του
μηχανισμού διάγνωσης της αγοράς εργασίας, αναφορικά με τις κενές θέσεις
εργασίας και τις δεξιότητες που παρουσιάζουν άνοδο.
Κατά το Στάδιο 4 της Ενέργειας Α, στο οποίο θα έχει ήδη διευκρινιστεί η
κατεύθυνση την οποία οι ωφελούμενοι επιθυμούν να ακολουθήσουν και θα έχουν
εκπονηθεί σε συνεργασία με τους Συμβούλους Επαγγελματικής Συμβουλευτικής τα
βιογραφικά

τους

σημειώματα

και

τα

Αναλυτικά

εξειδικευμένα

ατομικά

επαγγελματικά σχέδια δράσης, προβλέπεται να διενεργηθεί μια τουλάχιστον
συνάντηση «ελευθέρας εισόδου» (open day) κατά την οποία θα ενημερωθούν οι
ωφελούμενοι για ενδεχόμενες ευκαιρίες ένταξης στην τοπική αγορά εργασίας και
θα επιχειρηθεί η σύζευξη των ωφελουμένων και των θέσεων εργασίας, όπως
περιγράφεται στο Παράρτημα Ι.
2.1.2. Ενέργεια Β – Επαγγελματική Κατάρτιση
Στην ενέργεια αυτή δύναται να ενταχθεί το σύνολο των ωφελουμένων.
Η Ενέργεια αυτή αναλύεται σε δύο επιμέρους Ενέργειες Β.1 και Β.2:
•

Ενέργεια Β.1 «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση»: Αφορά στην παροχή
Συνεχιζόμενης

Επαγγελματικής

Κατάρτισης

σε

500

ωφελούμενα

άτομα

βασισμένης στην αποτύπωση προσόντων και τη διάγνωση των αναγκών των
ωφελούμενων και της αγοράς εργασίας, προσανατολισμένης σε παραδοσιακές
ή νέες ειδικότητες, ή/και οριζόντιες (π.χ. ΤΠΕ, κ.λπ.) ή αναδυόμενες
δεξιότητες

και

εφόσον

είναι

δυνατόν

να

συνδέεται

με

πιστοποιημένο

επαγγελματικό περίγραμμα ως προς τις θεματικές ενότητες, τις απαιτούμενες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης
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Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), καθώς και
να οδηγεί σε πιστοποίηση, εφόσον είναι εφικτό.

•

Ενέργεια Β.2 «Εξειδικευμένη κατάρτιση / επιμόρφωση»: Αφορά στην παροχή
εξειδικευμένης κατάρτισης / επιμόρφωσης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης,
κατάρτισης

(π.χ.

παροχή

μαθημάτων

οδήγησης

για

την

απόκτηση

επαγγελματικής άδειας οδήγησης, μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, κ.λπ.).
σε 50 ωφελούμενους, οι οποίοι θα εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον.
Η συμμετοχή των ωφελουμένων στην Ενέργεια Β.1 ή στην Ενέργεια Β.2 προκύπτει
μέσα από τις διαδικασίες της Ενέργειας Α - Επαγγελματική Συμβουλευτική.
Επίσης, σημειώνεται ότι ο Φορέας Υλοποίησης λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες της
τοπικής αγοράς εργασίας με σκοπό τον κατά το δυνατόν στοχευμένο σχεδιασμό
των προγραμμάτων κατάρτισης.
Το φυσικό αντικείμενο περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα I της παρούσας.
2.2 Ο Φορέας Υλοποίησης είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει σε ίδιες δομές τις
Ενέργειες της παρούσας πρόσκλησης στην Περιφέρεια EL30 Aττική (Attica) και
με

μέριμνα

για

την

καλύτερη

δυνατή

κάλυψη

της

διασποράς

των

ωφελουμένων στο αστικό κέντρο και λοιπές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.
Σημειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να τεκμηριώνεται
η επαρκής κάλυψη σε ίδιες δομές της παραπάνω Περιφέρειας της χώρας.
2.3 Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την επικοινωνία με σκοπό την προσέλκυση
των

ωφελουμένων,

μέσω

Ενεργειών

που

κρίνει

σκόπιμες,

υπό

την

προϋπόθεση της ενημέρωσης όλων των ωφελουμένων. Στην προσπάθεια
αυτή, δύναται να συνεπικουρείται και από την Αρχή Διαχείρισης. Στη συνέχεια,
ο Φορέας Υλοποίησης κατανέμει τα άτομα στις διάφορες δράσεις των
ενεργειών Α, Β, όπως περιγράφονται ανωτέρω.
Η

Αρχή

Διαχείρισης

θα

δημοσιοποιήσει

το

«Εγχειρίδιο

Διαδικασιών

Προγραμματισμού, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου της υλοποίησης των
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συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΤΠ» για το συγκεκριμένο έργο με
στόχο την παροχή αναγκαίων πληροφοριών και οδηγιών προς όλους τους
εμπλεκόμενους για την υλοποίηση των Ενεργειών του ΕΤΠ 2014-2020.
Άρθρο 3: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο Φορέας Υλοποίησης (καθώς και έκαστος εκ των φορέων της Ένωσης σε
περίπτωση Ένωσης Φορέων) πρέπει να πληροί σωρευτικά και επί ποινή
αποκλεισμού τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να διαθέτει νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα
δημοσιευμένο καταστατικό σύστασης με τυχόν τροποποιήσεις ή/και λοιπά
ισοδύναμα νομιμοποιητικά έγγραφα και να τεκμηριώνει συμβατότητα με το
θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο του ΕΤΠ 2014-2020
2. Να έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους Μέλους της ΕΕ ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εφεξής ΕΟΧ) ή των χωρών που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ και να
έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια
εγκατάστασή του στο εσωτερικό των ανωτέρω χωρών, προσκομίζοντας
νόμιμα

δημοσιευμένο

καταστατικό

ή

λοιπά

νομιμοποιητικά

έγγραφα

σύστασης (πχ. ΦΕΚ)
3. Να προκύπτει από το νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό σύστασης με τυχόν
τροποποιήσεις ή/και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης (πχ. ΦΕΚ),
στα οποία θα περιγράφονται ο σκοπός ή/και οι αρμοδιότητες, ότι ο φορέας
υλοποίησης δύναται να παρέχει τις περιγραφόμενες από την παρούσα
πρόσκληση υπηρεσίες. Σε περίπτωση Ένωσης φορέων, έκαστος εκ των
συμμετεχόντων στην Ένωση φορέων θα πρέπει, βάσει καταστατικού ή
λοιπών νομιμοποιητικών εγγράφων, να έχει την αρμοδιότητα να υλοποιήσει
τις επί μέρους υπηρεσίες που θα αναλάβει, όπως αυτές θα προκύπτουν από
το Σύμφωνο Συνεργασίας της Ένωσης.
4. Δεδομένων των ωρών συμβουλευτικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΣΕΚ) του εγκεκριμένου από την Ε.Ε. έργου (25 Συνεδρίες
Επαγγελματικής Συμβουλευτικής για 550 ωφελούμενους, ήτοι 13.750
Συνεδρίες, 300 ώρες ΣΕΚ για 500 ωφελούμενους, ήτοι 150.000 ώρες ΣΕΚ),
των λοιπών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Ενέργειες, όπως η
εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων, η τοποθέτηση και παρακολούθηση των
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ωφελουμένων στην Ενέργεια Β2 κλπ, καθώς και της ορισμένης (μη
δυνάμενης να παραταθεί) από την Έγκριση της Ε.Ε. χρονικής διάρκειας
υλοποίησης του έργου, οι δυνητικοί φορείς υλοποίησης απαιτείται

να

διαθέτουν εμπειρία στην υλοποίηση ενεργειών του έργου, ως ακολούθως:
Α) Στην περίπτωση που υποβάλει Πρόταση Ένωση Φορέων, η
εμπειρία1 σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που απαιτείται από
κάθε φορέα που συμμετέχει στην Ένωση, θα αφορά στο διακριτό ρόλο και
αρμοδιότητες έκαστου εξ’ αυτών όπως αυτές θα περιγράφονται στο
Σύμφωνο Συνεργασίας της Ένωσης Φορέων, ως ακολούθως:
I.

Ο Συντονιστής Φορέας θα πρέπει να διαθέτει και να αποδεικνύει
από νόμιμα δικαιολογητικά έγγραφα τουλάχιστον τριετή εμπειρία στη
διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από το
έτος 2014 έως και τη δημοσίευση της παρούσας.

II.

Ο/Οι Φορέας/είς που συμμετέχει/ουν στην Ένωση και πρόκειται να
παράσχουν

τις

υπηρεσίες

της

Επαγγελματικής

Συμβουλευτικής

(Ενέργεια Α) θα πρέπει να διαθέτουν και να αποδεικνύουν από
νόμιμα δικαιολογητικά έγγραφα ότι έχουν υλοποιήσει συνολικά ως
Φορείς υλοποίησης της Ενέργειας Α τουλάχιστον 200 συνεδρίες από
το έτος 2016 έως και την δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης.
III.

Ο/Οι Φορέας/είς που συμμετέχει/ουν στην Ένωση και πρόκειται να
παράσχουν

τις

Κατάρτισης

(Ενέργεια

αποδεικνύουν

υπηρεσίες

από

Β1)

νόμιμα

της

Συνεχιζόμενης

θα

πρέπει

να

δικαιολογητικά

Επαγγελματικής

διαθέτουν
έγγραφα

ότι

και

να

έχουν

υλοποιήσει συνολικά ως Φορείς υλοποίησης της Ενέργειας Β1
τουλάχιστον 75.000 ανθρωποώρες ΣΕΚ (θεωρητικής κατάρτισης /
θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, ανάλογα με τις
απαιτήσεις του προγράμματος ΣΕΚ που συμμετείχαν) από το έτος
2016 έως και την δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης.
IV.

Έκαστος εκ των Φορέων που απαρτίζουν την Ένωση, και θα
υλοποιήσει την Ενέργεια Α (Επαγγελματική Συμβουλευτική) ή/και
την Ενέργεια Β (Επαγγελματική Κατάρτιση), θα πρέπει να δεσμευτεί
μέσω του Συμφώνου Συνεργασίας ότι θα παράσχει τις ως άνω
υπηρεσίες σε ποσοστό κατ’ ελάχιστο 20% των ωφελουμένων που θα

1

Σημειώνεται, ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε Ένωση Φορείς με μηδενική εμπειρία στην
Ενέργεια που κατά περίπτωση θα υλοποιήσουν.
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υπαχθούν στο έργο ανά Ενέργεια.
Σημείωση: Στην περίπτωση που ένας από τους Φορείς της Ένωσης
(Συντονιστής ή Εταίρος Φορέας) αναλάβει περισσότερους από έναν από
τους προαναφερόμενους ρόλους, όπως σαφώς θα περιγράφεται στο
Σύμφωνο Συνεργασίας, θα πρέπει να

διαθέτει και να αποδεικνύει από

νόμιμα δικαιολογητικά έγγραφα την αντίστοιχη εμπειρία για το σύνολο των
αρμοδιοτήτων που θα αναλάβει.
Β) Στην περίπτωση που υποβάλει Πρόταση μεμονωμένος φορέας θα
πρέπει να διαθέτει και να αποδεικνύει από νόμιμα δικαιολογητικά έγγραφα
τουλάχιστον

τριετή

εμπειρία

στη

διαχείριση

και

υλοποίηση

συγχρηματοδοτούμενων έργων από το έτος 2014 έως και τη δημοσίευση
της παρούσας. Επίσης να διαθέτει εμπειρία στην παροχή Υπηρεσιών
επαγγελματικής συμβουλευτικής η οποία συνίσταται σε τουλάχιστον

200

συνεδρίες συνολικά από το έτος 2016 έως και την δημοσίευση της
παρούσας

πρόσκλησης

Επαγγελματικής

κατάρτισης,

συγχρηματοδοτούμενων
Κατάρτισης

και

συνολικά

εμπειρία
η

οποία

προγραμμάτων
τουλάχιστον

στην

παροχή

συνίσταται
Συνεχιζόμενης

75.000

σε

υπηρεσιών
υλοποίηση

Επαγγελματικής

ανθρωποωρών

κατάρτισης

(θεωρητικής κατάρτισης / θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης,
ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος ΣΕΚ που συμμετείχε) από το
έτος 2016 έως και την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
5. Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημερομηνία
υποβολής της Πρότασης και να περιγράφει το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο
υπάγεται.
6. Να μην τελεί σε πτώχευση, διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική
διαχείριση, διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
7. Να είναι σε θέση να υλοποιήσει τις Ενέργειες της παρούσας πρόσκλησης σε
ίδιες δομές που διαθέτουν οργανωμένη εγκατάσταση και πληρούν βασικές
υλικοτεχνικές

προδιαγραφές

σύγχρονου

περιβάλλοντος

επιμόρφωσης/εργασίας, στην Περιφέρεια του Έργου, ήτοι EL30 - Αττική
(Attiki). Επίσης, όσον αφορά στην Ενέργεια της Επαγγελματικής Κατάρτισης
να διαθέτει ίδια Κεντρική αδειοδοτημένη Δομή στην Περιφέρεια του Έργου,
ήτοι EL30 - Αττική (Attiki) ή και Παραρτήματα αυτής, με συνολική
πιστοποιημένη δυναμικότητα, εντός της Περιφέρειας, τουλάχιστον 100
ατόμων/ώρα συνολικά. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει στις ως άνω δομές
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πιστοποιημένη/ες

αίθουσα/ες

πληροφορικής.

Σε

περίπτωση

Ένωσης

Φορέων, θα πρέπει να διασφαλίζεται η ίδια δυναμικότητα.
8. Να έχει συμμορφωθεί ή να βρίσκεται σε διαδικασία συμμόρφωσης σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα του Γενικού Κανονισμού 679/2016 (ΕΕ) 2016/679,
ΤΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Για την
πληρότητα της υποψηφιότητάς του, θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, με
την οποία θα εγγυάται τη συμμόρφωσή του στα αναφερόμενα του
Παραρτήματος ΧΙΙ και ότι θα είναι σε θέση να επιδείξει τη σχετική
συμμόρφωσή του σε ενδεχόμενο έλεγχο από τα αρμόδια όργανα.
9. Να έχει

εξασφαλίσει προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ στη δομή/ες όπου θα

πραγματοποιηθούν

οι

Ενέργειες

του

έργου,

σύμφωνα

με

το

νόμο

4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις
Οδηγίες

Σχεδιασμού

του

Υπουργείο

Περιβάλλοντος,

Ενέργειας

και

Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους».
10. Να διαθέτει διαχειριστική ικανότητα και επάρκεια, η οποία μπορεί να
αποδεικνύεται ως ακολούθως:
10.Α. Με την προσκόμιση πιστοποιητικού:
• είτε κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για
την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα» για τις κατηγορίες δράσεων
που αφορούν τον εκάστοτε οργανισμό, σύμφωνα με τους σχετικούς
Οδηγούς Εφαρμογής:



ΕΛΟΤ 1431-2 «Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς
υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών»
ΕΛΟΤ 1431-3 «Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς
υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων με ίδια μέσα»

• είτε κατά το πρότυπο ISO 9001, εφ’ όσον περιλαμβάνονται στο πεδίο
εφαρμογής του διαδικασίες διαχείρισης (συγχρηματοδοτούμενων) έργων.
Οι εν λόγω διαδικασίες θα πρέπει να καλύπτουν συγκεκριμένη κατηγορία ή
κατηγορίες δράσεων ήτοι, Δημόσια Έργα Προμηθειών και Υπηρεσιών ή
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Δημόσια Έργα που Υλοποιούνται με Ίδια Μέσα.
Εφόσον, επομένως, ο φορέας διαθέτει σε ισχύ τέτοια πιστοποίηση, αντί
άλλης

τεκμηρίωσης,

υποβάλλει

σε

ηλεκτρονική

μορφή

το

σχετικό

πιστοποιητικό, (Υπόδειγμα 4) καθώς και τον αριθμό της διαπίστευσης του
οργανισμού που διενήργησε την πιστοποίηση, αν δεν προκύπτει από το
πιστοποιητικό, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
φορέα ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές που τροποποιούν το πιστοποιητικό,
είτε ως προς τις οργανικές μονάδες είτε ως προς τον αριθμό/ειδικότητες
των στελεχών του.
• είτε, εφόσον δεν διαθέτει κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά, θα
αξιολογηθούν τα Υποδείγματα 1,3,5,7 του Παραρτήματος VIIIb, (τα οποία
σε κάθε περίπτωση υποβάλλονται υποχρεωτικά, όπως προβλέπεται στο κεφ.
9).
10.Β. και την προσκόμιση δικαιολογητικών πρόσληψης προσωπικού
ως εξής:


Οι φορείς υλοποίησης που διαθέτουν και δομή και παραρτήματα στην
Περιφέρεια Αττικής και στα οποία θα υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει να
διαθέτουν δυο (2) Ετήσιες Μονάδες Εργασίας2 (ΕΜΕ) στην κεντρική
δομή και μια (1) τουλάχιστον ΕΜΕ για κάθε παράρτημα, με το οποίο
συμμετέχουν, που να αφορούν σε διοικητικό προσωπικό (με σχέση
εξαρτημένης εργασίας).



Οι φορείς υλοποίησης που συμμετέχουν στην παρούσα Πρόσκληση και
διαθέτουν μόνο παράρτημα/τα στην περιφέρεια Αττικής, απαιτείται να
διαθέτουν δύο (2) ΕΜΕ που αφορούν σε διοικητικό προσωπικό (με
εξαρτημένη σχέση εργασίας) σε ένα παράρτημα και (1) τουλάχιστον ΕΜΕ
σε κάθε επιπλέον παράρτημα με το οποίο συμμετέχουν στην παρούσα
Πρόσκληση.

Σημείωση: Οι ως άνω περιγραφόμενες ΕΜΕ:
α) Θα υπολογίζονται για το χρονικό διάστημα από 1ης/1/2018 έως και την
ημερομηνία υποβολής της Πρότασης (ημερομηνία έως την οποία θα πρέπει

2

Ο Ορισμός της «Ετήσιας Μονάδας Εργασίας» παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, Μέρος Β΄.
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να διατηρούνται)
β) θα πρέπει να διατηρηθούν μέχρι και την ολοκλήρωση του Έργου, ήτοι
έως την 22/8/2020.
11. Για

την

υποβολή

Πρότασης

απαραίτητη

είναι

η

γνώση

από

τους

ενδιαφερόμενους όλων των όρων, διαδικασιών και εν γένει στοιχείων
συμμετοχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται:
Α) στην παρούσα πρόσκληση και στα παραρτήματα αυτής
Β)

στην

ΚΥΑ

με

αρ.

πρωτ.:

5.20263/5.15444/22-07-2015

(ΦΕΚ

1565/Τεύχος Β/27-07-2015), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
6.5266/5.4663/20-04-2016 (Β’1122) καθώς και με τη με αρ. πρωτ.:
7.5013/30.3.2017

(ΦΕΚ

Β’/1180)

Δεύτερη

τροποποίηση

της

Κοινής

Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
-

Εργασίας,

Κοινωνικής

Οικονομικών,
Διαχείρισης,
ενεργειών

με

θέμα

Ασφάλισης

και

«Σύστημα

Προγραμματισμού,

Παρακολούθησης
που

και

Κοινωνικής

Ελέγχου

συγχρηματοδοτούνται

από

για

Αλληλεγγύης

την

το

-

Αξιολόγησης,

υλοποίηση

Ευρωπαϊκό

των

Ταμείο

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014 − 2020», και
τις οποίες ο υποψήφιος Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει να αποδέχεται
ανεπιφύλακτα με υπεύθυνη δήλωσή του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από
το Νόμιμο Εκπρόσωπό του.
Επισημαίνεται ότι:
I. Στην περίπτωση υποβολής Πρότασης από Ένωση φορέων, θα πρέπει τα
ανωτέρω να προσκομίζονται από το Συντονιστή Φορέα της Ένωσης μαζί
με την υποβολή της Πρότασης για όλα τα μέλη της Ένωσης.
II. Η πρόταση που θα υποβληθεί υποχρεωτικά αφορά σε όλες τις ενέργειες
του άρθρου 2 της παρούσας, όπως περιγράφονται και αναλύονται στο
Παράρτημα

Ι

αυτής.

Σε

διαφορετική

περίπτωση

απορρίπτεται

ως

απαράδεκτη.
III. Κάθε υποψήφιος Φορέας έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία πρόταση
είτε μεμονωμένα είτε συμμετέχοντας σε Ένωση φορέων. Σε αντίθετη
περίπτωση απορρίπτονται όλες οι Προτάσεις στις οποίες συμμετέχει ο ίδιος
φορέας ως απαράδεκτες.
IV. Η

Πρόταση

θα

υποβάλλεται

χρησιμοποιώντας

Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ, VII, VIIIb και IX

τα

έντυπα

των

της παρούσας και θα περιέχει

επισυναπτόμενα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου
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καθώς και του άρθρου 9. Σε περίπτωση υποβολής πρότασης από Ένωση
φορέων, τα συνοδευτικά έγγραφα θα αφορούν όλους τους φορείς, όπου
αυτό είναι απαραίτητο.
V. Η έντυπη μορφή της αίτησης χρηματοδότησης, του εντύπου υποβολής
πρότασης, της αυτεπιστασίας, του Καταλόγου Έργων και των Υπεύθυνων
Δηλώσεων, θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα, εφόσον οι φορείς δεν
εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ Α/122) με Υπεύθυνη
Δήλωσή

τους,

ημερομηνία

και

υπογραφή

από

το

αρμόδιο

και

εξουσιοδοτημένο από όλους τους τυχόν συμμετέχοντες επιμέρους φορείς
ή από τον Φορέα Υλοποίησης, πρόσωπο.
VI. Μαζί με την υποβολή της Πρότασης θα πρέπει επίσης, να υποβληθεί
Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα (το οποίο επισυνάπτεται στο
Παράρτημα IX)

ΑΡΘΡΟ 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ
Α. Σύμφωνα με το άρθρο 8Α της με αριθμ. 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ
1565/Τεύχος

Β/27-07-2015)

ΚΥΑ

συστήματος

διαχείρισης,

όπως

έχει

τροποποιηθεί και ισχύει, ο Φορέας Υλοποίησης, θα είναι υπεύθυνος, μεταξύ
άλλων, για τα ακόλουθα:
1.

Την υλοποίηση των συντονισμένων δράσεων εξατομικευμένων υπηρεσιών
της εγκεκριμένης πρότασης σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, καθώς και την ορθή και
εντός του τεθέντος χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της εγκεκριμένης πρότασης. Επίσης δεσμεύεται
για τη συμμόρφωση με τις πολιτικές της Ε.Ε. αναφορικά με την εξάλειψη
κάθε είδους διακρίσεων και την προάσπιση της ισότητας μεταξύ των
ωφελουμένων.

2.

Την καταβολή επιδομάτων προς τους δικαιούχους/ωφελούμενους
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της Παρούσας

3.

Την τήρηση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει, ως προς την πορεία των
ενεργειών που εκτελεί, ιδίως όσον αφορά το φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους βάσει του
εγκεκριμένου Έργου. Την υποχρέωση για την πιστοποίηση ότι οι
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προσκομισθείσες στην Αρχή Διαχείρισης δαπάνες βασίζονται
επαληθεύσιμα δικαιολογητικά και είναι ορθές και κανονικές.

σε

4.

Τη διασφάλιση της διαφάνειας και της διαθεσιμότητας των εγγράφων
σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΤΠ.

5.

Τη διασφάλιση ότι η Αρχή Διαχείρισης λαμβάνει, με σκοπό τον διοικητικό
πρωτογενή έλεγχο των δαπανών καθώς και των επιτόπιων ελέγχων, όλες
τις απαραίτητες πληροφορίες για τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που
πραγματοποιούνται σε σχέση με τις δαπάνες.

6.

Τη σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων υλοποίησης του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της εγκεκριμένης πρότασης.

7.

Τη διασφάλιση ότι παρέχονται στην Αρχή Διαχείρισης μέσα σε εύλογο
χρόνο, όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της
εγκεκριμένης πρότασης.

8.

Την παροχή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πληροφόρησης για την
οικονομική και φυσική πρόοδο των ενεργειών κατά τη διάρκεια της
περιόδου υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που
ορίζονται στην Παρούσα, στο Παράρτημα Ι και στο εγχειρίδιο Διαδικασιών
της ενέργειας Α και Β. Κατά την ολοκλήρωση των ενεργειών, υποχρεούται
να καταρτίζει αναλυτική έκθεση, όπου θα περιγράφεται το υλοποιηθέν
φυσικό αντικείμενο, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και το
αποτέλεσμα που επετεύχθη σε σχέση με το εγκριθέν.

9.

Επίσης, ο Φορέας Υλοποίησης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις
πληροφόρησης και δημοσιότητας που προβλέπονται στον Κανονισμό ΕΤΠ
και στο σχετικό Οδηγό Δημοσιότητας, όπως είναι αναρτημένος στην
ιστοσελίδα της Α.Δ. και μεριμνά για την ενημέρωση και συμμόρφωση σε
αυτούς και των τυχών αναδόχων. Επίσης, παρέχει πληροφορίες για την
ύπαρξη, τους στόχους και την υλοποίηση της χρηματοδοτικής
συνεισφοράς του ΕΤΠ.

10. Ο Φορέας Υλοποίησης εξασφαλίζει ότι οι ωφελούμενοι εκπληρώνουν τις
υποχρεώσεις τους, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση,
στο Παράρτημα Ι και στο σχετικό Εγχειρίδιο Διαδικασιών των Ενεργειών Α
& Β.
11. Ο Φορέας Υλοποίησης συλλέγει στοιχεία (microdata) των δυνητικών
ωφελούμενων των έργων του ΕΤΠ, προκειμένου αφενός να τύχουν
επεξεργασίας για τη συμμετοχή τους στα έργα, αφετέρου για το σκοπό της
παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά
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στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και
αξιολογήσεων των ως άνω έργων του ΕΤΠ, σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τον Κανονισμό (ΕΕ)
1309/2013 ιδίως τα άρθρα 19 και 20. Τα εν λόγω στοιχεία, θα τηρούνται
ως αρχείο στο Φορέα Υλοποίησης και επίσης ο Φορέας Υλοποίησης θα
μεριμνήσει για την καταχώρισή τους στο ΟΠΣ ΕΤΠ και σε βάση δεδομένων
που τηρεί η Α.Δ.
12. Ο Φορέας Υλοποίησης, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία δεδομένων φυσικών
προσώπων όπως προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016,
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης
Απριλίου 2016 (GDPR). (Παράρτημα ΧΙΙ)
13. Ο Φορέας Υλοποίησης είναι υποχρεωμένος, τηρώντας τις προϋποθέσεις του
ν. 2472/1997, να πραγματοποιήσει διασύνδεση των Πληροφοριακών
Συστημάτων του με το ΟΠΣ – ΕΤΠ για την αυτόματη υποβολή των
στοιχείων.
Επίσης, είναι υπεύθυνος για την καταχώριση όλων των απαραίτητων
στοιχείων, δεδομένων και εγγράφων για την χρηματοοικονομική διαχείριση
και την παρακολούθηση των ωφελουμένων, όπως αυτά ορίζονται στο ΣΔΕ
ΕΤΠ (ΥΠΑΣΥΔ με αριθμ. 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος
Β/27-07-2015) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 7.5013/30-3-2017
(ΦΕΚ Β/1180) όμοιά της) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του
ΕΤΠ (ΟΠΣ – ΕΤΠ) και να εγγυηθεί για την ακρίβεια, ποιότητα και πληρότητα
των εν λόγω στοιχείων και δεδομένων.
14. Ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει, 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 επιχειρησιακή επάρκειά του και να προσκομίζει όλα
τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αυτά αποτυπώνονται στις διαδικασίες και τα
τυποποιημένα έντυπα του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου».
15. Ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει τις ΕΜΕ που αφορούν σε διοικητικό
προσωπικό του άρθρου 3.1 παρ. 10 Β. και δηλώνει τόσο για τις Κεντρικές
Δομές όσο και για τα Παραρτήματα κατά την αίτησή του, να τις διατηρήσει
μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου, ήτοι έως την 22/8/2020.
16. Κάθε φορέας υλοποίησης (μεμονωμένος φορέας ή μέλος Ένωσης Φορέων)
θα πρέπει κατά τη διάρκεια υλοποίησης έργου να διαθέτει ομάδα έργου
αποτελούμενη τουλάχιστον από το ακόλουθο προσωπικό: ένα (1) άτομο
Επιστημονικό Υπεύθυνο, ένα (1) άτομο υπάλληλο γραμματειακής
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υποστήριξης και ένα (1) άτομο λογιστή, υπεύθυνο λογιστηρίου, ήτοι
συνολικά τρία (3) άτομα.
17. Στις περιπτώσεις έργων που εκτελούνται από Ένωση φορέων, είναι
επιλέξιμες οι δαπάνες που καταβάλλονται για το έργο από τους φορείς
υλοποίησης και πληρώνονται από τον ορισθέντα Συντονιστή Φορέα, υπό
την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) Ο Συντονιστής φορέας διατηρεί τη συνολική ευθύνη για την οικονομική
διαχείριση της πράξης.
β) Οι δαπάνες που καταβάλλονται από τους άλλους φορείς συνοδεύονται
από εξοφλημένα τιμολόγια, ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, από λογιστικά
έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.
γ) Οι δαπάνες που καταβάλλονται από τους άλλους φορείς υποβάλλονται
στο Συντονιστή φορέα και αναφέρονται στο έργο. Ο ορισθείς Συντονιστής
φορέας έχει την ευθύνη να επαληθεύσει το υπαρκτό και την επιλεξιμότητα
των αναφερόμενων δαπανών καθώς και την ολοκλήρωση του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου και την παραλαβή των συγχρηματοδοτούμενων
προϊόντων και υπηρεσιών, πριν τις δηλώσει στην αρχή διαχείρισης.
δ) Η διαδρομή ελέγχου καλύπτει έως και το επίπεδο των συμμετεχόντων
φορέων.
ε) Ο Συντονιστής φορέας και οι φορείς της Ένωσης είναι από κοινού
υπεύθυνοι για την ορθή εκτέλεση του έργου, καθώς και για πιθανές
κυρώσεις που επιφέρει η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
περιλαμβάνονται στην απόφαση ένταξης, και μέχρι του ποσού συμμετοχής
του καθενός στον προϋπολογισμό της πράξης.
18. Ο Φορέας Υλοποίησης (ο Συντονιστής σε περίπτωση Ένωσης Φορέων)
αναλαμβάνει τη δέσμευση να αποστέλλει προς την Αρχή Διαχείρισης
τροποποιημένη Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα με κάθε τροποποίηση
φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου συνοδευόμενη από
αντίστοιχο τροποποιημένο ΤΔΠ.
19. Όταν το έργο υλοποιείται από Ένωση φορέων, κάθε φορέας εκ των
συμμετεχόντων στην Ένωση, ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
έναντι της Αρχής Διαχείρισης. Η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης του Έργου.

Β. Επιπρόσθετα, για τη συγκεκριμένη Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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και του Συμβουλίου περί έγκρισης για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ
2014-2020 της αίτησης με κωδικό EGF/2018/003 EL/Attica publishing, ο Φορέας
Υλοποίησης θα πρέπει να θεωρήσει ότι, ωφελούμενοι των Ενεργειών Α & Β,
πέραν των ατόμων τα οποία παραμένουν άνεργα, δύνανται να είναι και
απολυμένα άτομα, τα οποία έχουν βρει / θα βρουν θέση εργασίας (πλήρους ή
μερικής

απασχόλησης)

ή

έχουν

αναπτύξει

ή

πρόκειται

να

αναπτύξουν

επαγγελματική / επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως αναφέρεται αναλυτικότερα
και στο Παράρτημα Ι.

ΑΡΘΡΟ 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
5.1 Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που έχει εγκριθεί με την αριθμ. (ΕΕ)
2019/275 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, ανέρχεται σε 3.847.500,00 ευρώ και ο
συνολικός προϋπολογισμός των ενεργειών (Α, Β) ανέρχεται στο ποσό των
2.602.500,00 ευρώ και συγχρηματοδοτείται κατά 60% από τη χρηματοδοτική
συνεισφορά του ΕΤΠ 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Εθνικού
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εφεξής ΠΔΕ).
Οι ενέργειες υλοποιούνται με τη μορφή επιχορήγησης προς τον Φορέα Υλοποίησης
και συνεπώς, δε δύναται αυτή να υπερβεί τον εγκριθέντα προϋπολογισμό.

5.2 Το ποσό των 2.602.500,00 ευρώ κατανέμεται, ανά κατηγορία Ενεργειών, ως
ακολούθως:

Κατηγορία Ενεργειών

Ανάλυση

Α. Επαγγελματική
συμβουλευτική

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)
1.237.500

Κόστος Ενέργειας

550 άτομα Χ 1.086,36
ευρώ/άτομο +60 επιχειρηματικά
σχέδια χ 1.500
ευρώ/επιχειρηματικό σχέδιο

687.500

Επίδομα Αναζήτησης
Εργασίας

550 άτομα χ 1.000 ευρώ/άτομο

550.000
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Β. Επαγγελματική
Κατάρτιση
Β.1 Συνεχιζόμενη
Επαγγελματική Κατάρτιση/

Σύνολο (Β.1 +Β.2)

1.365.000
1.125.000

Κόστος Ενέργειας

500 άτομα Χ 1.250 ευρώ/άτομο

625.000

Επίδομα Κατάρτισης

500 άτομα Χ 1.000 ευρώ/άτομο

500.000

Β.2: Εξειδικευμένη
κατάρτιση / επιμόρφωση

240.000

Κόστος Ενέργειας Β.2.1

40 άτομα Χ 4.000 ευρώ/άτομο

160.000

Κόστος Ενέργειας Β.2.2

10 άτομα χ 8.000 ευρώ/άτομο

80.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

2.602.500,00

Για τις Ενέργειες Α και Β (Β1 και Β2), τα αναγραφόμενα ποσά ανά άτομο
αποτελούν

μεικτό

κόστος3

προκειμένου

να

επιτευχθεί

ο

υπολογισμός

του

συνολικού προϋπολογισμού της κάθε Ενέργειας. Η περαιτέρω ανάλυση του
προϋπολογισμού των ενεργειών περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
5.3 Η Αρχή Διαχείρισης δύναται να επικαιροποιήσει τη συνολική δημόσια δαπάνη
με μείωση ή αύξηση ανά κατηγορία Ενέργειας, ή/και ανακατανομή της στις
διάφορες κατηγορίες Ενεργειών (είτε εξαιτίας μείωσης του αριθμού ωφελουμένων
συνολικά ή/και ανά Ενέργεια λόγω εξεύρεσης εργασίας ή/και άρνησης αυτών να
συμμετέχουν

στις

Ενέργειες

της

παρούσας,

είτε

λόγω

προσαρμογής

του

προϋπολογισμού στις ανάγκες των ωφελουμένων). Τέλος, η Αρχή Διαχείρισης
μπορεί

να

προβεί

σε

αιτιολογημένη

ανάκληση

ισχύος

της

πρόσκλησης

ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τον/τους δυνητικούς Φορείς.

5.4 Ο Φορέας Υλοποίησης θα έχει δικαίωμα επιπλέον να προβεί σε αναθέσεις σε
άλλους φορείς σύμφωνα με τους κανόνες και διαδικασίες περί δημοσίων
συμβάσεων.
3

Το κόστος των Ενεργειών Α και Β1 προσδιορίζεται με βάση τη μελέτη που εκπονήθηκε για
λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Εμπειρογνωμοσύνη εκτίμησης του εύλογου εύρους
μοναδιαίου κόστους έργων βασικών κατηγοριών δράσεων κατάρτισης ανέργων – ένταξής τους στην
αγορά εργασίας/ Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΕ », Νοέμβριος 2015
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Οι αναθέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης των
Ενεργειών του έργου και μόνο για τις περιπτώσεις προμήθειας απαραίτητων
αγαθών και υπηρεσιών που είναι εκτός του πεδίου δραστηριότητας του Φορέα
υλοποίησης ή της Ένωσης.
Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι η παροχή μαθημάτων οδήγησης για την
απόκτηση

επαγγελματικής

άδειας

οδήγησης,

παρακολούθηση

μεταπτυχιακού

προγράμματος σπουδών στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας Β2, η πιστοποίηση
γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Κατάρτισης, η
μηχανογραφική
πολυμεσικών

οργάνωση,

εφαρμογών,

η

υποστήριξη

γραφικές

για

εργασίες,

εγκατάσταση
παραγωγή

και

λειτουργία

έντυπου

(πλην

επιτραπέζιων εκτυπώσεων και φωτοτυπιών) και ηλεκτρονικού υλικού, παραγωγή
διαφημιστικού υλικού, οργάνωση εκδηλώσεων από τρίτους για λογαριασμό Φορέα
Υλοποίησης (συνέδρια – ημερίδες), μεταφράσεις, διερμηνείες, ειδικές εξωτερικές
εμπειρογνωμοσύνες.
ΑΡΘΡΟ 6. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Α. Επαγγελματική Συμβουλευτική
Στο Παράρτημα Ι αναφέρονται οι όροι υλοποίησης, οι οποίοι εξειδικεύουν βασικές
παραμέτρους, όπως ο αριθμός και η διάρκεια των συνεδριών και το είδος τους, το
απαιτούμενο

προσωπικό,

η

κοστολόγηση,

το

επίδομα

συμμετοχής

των

ωφελουμένων, η εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων, κ.λπ.
Β. Επαγγελματική Κατάρτιση
Ενέργεια Β.1: Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
Ενέργεια Β.2: Εξειδικευμένη κατάρτιση / επιμόρφωση
Στο Παράρτημα Ι αναφέρονται οι όροι υλοποίησης των Ενεργειών Β1 και Β2, οι
οποίοι εξειδικεύουν βασικές παραμέτρους όπως οι απαιτούμενες διαδικασίες της
ανάθεσης, το ύψος των εκπαιδευτικών επιδομάτων για την Ενέργεια Β1, κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
7.1. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του
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συγκεκριμένου

Έργου

της

παρούσας

πρόσκλησης

και

συνεπώς

των

εγκεκριμένων ενεργειών ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής
απόφασης της Αρχής Διαχείρισης (Απόφασης Ένταξης) για την επιλογή και τον
ορισμό του Φορέα Υλοποίησης και λήγει την 22α Αυγούστου 2020, με την
εξαίρεση της παρ.7.3, όπου δύναται να λήγει την 22α Φεβρουαρίου 2021.
7.2. Ειδικότερη

περίπτωση

Ενέργειας Β1:

Για τους ωφελούμενους

που θα

υπαχθούν στην Ενέργεια Δ – Επιδότηση θέσεων εργασίας, η οποία θα
προκηρυχθεί με σχετική Πρόσκληση, ο Φορέας υλοποίησης θα μεριμνήσει
ώστε

η

Ενέργεια

Β1

ως

προς

το

φυσικό

αντικείμενό

της

για

τους

προαναφερθέντες ωφελούμενους, να ολοκληρωθεί έως το αργότερο την 1η
Φεβρουαρίου 2020 προκειμένου οι εν λόγω ωφελούμενοι να δύνανται να
υπαχθούν εγκαίρως στη σχετική Πρόσκληση.
7.3. Ως ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών του συγκεκριμένου
Έργου της παρούσας πρόσκλησης και συνεπώς των εγκεκριμένων Ενεργειών
ορίζεται η 22η Αυγούστου 2020. Κατ’ εξαίρεση για την Ενέργεια Β2 στην
περίπτωση που η φοίτηση σε πρόγραμμα σπουδών που έχει επιλέξει ο
ωφελούμενος έχει διάρκεια δύο ετών ή μεγαλύτερη, οι δαπάνες που
αντιστοιχούν σε έξοδα συμμετοχής σε αυτό είναι επιλέξιμες έως την 22η
Φεβρουαρίου 2021 με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έξοδα συμμετοχής
έχουν πληρωθεί πριν από την ημερομηνία αυτή. Η δυνατότητα αυτή, θα
εξετάζεται κατά περίπτωση κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του Φορέα
Υλοποίησης και έγκρισης από την ΑΔ.
7.4. Οι δαπάνες δύναται να εξειδικεύονται σε κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που
αντιπροσωπεύονται από κωδικούς αριθμών λογαριασμών του Ελληνικού
Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (εφεξής ΕΓΛΣ). Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, στην
υποβαλλόμενη πρόταση και προκειμένου οι δαπάνες να κριθούν επιλέξιμες, θα
πρέπει οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών να είναι απολύτως διακριτές, ενώ,
επίσης, θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση και
σαφήνεια, τόσο ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη δαπάνη συμβάλλει
στην υλοποίηση των συγκεκριμένων Ενεργειών, όσο και η αναγκαιότητα της
δαπάνης αυτής για την υλοποίηση αυτών.
7.5. Ως άμεσες δαπάνες θεωρούνται δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την
υλοποίηση των κατηγοριών ενεργειών του άρθρου 4 της παρούσας.
(i) Άμεσες δαπάνες προσωπικού ορίζονται οι δαπάνες για αμοιβές των
φυσικών προσώπων τα οποία απασχολούνται για την προετοιμασία, τη
διοίκηση/διαχείριση και την υλοποίηση μιας πράξης και είναι επιλέξιμες
κατ’ αναλογία με το άρθρο 12 της με αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016 ΥΑ με
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τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016
(ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄
1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών
για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 20142020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
(ii) Για τις άμεσες δαπάνες έκτακτου προσωπικού, το κόστος απασχόλησης
κατ’ άτομο δεν μπορεί να υπερβαίνει το κόστος μισθοδοσίας του φορέα
για εργαζόμενο μηνιαίως με όμοια χαρακτηριστικά (π.χ. ομοίων
εκπαιδευτικών προσόντων και ίδιας προϋπηρεσίας) και σε καμία
περίπτωση

τις

4.000€

συμπεριλαμβανομένων
απαιτούνται.

Τυχόν

μηνιαίως,

των

για

πλήρη

εργοδοτικών

υπέρβαση

αυτού

του

απασχόληση,

εισφορών

εφόσον

ποσού

βαρύνει

θα

αποκλειστικά το δικαιούχο, ενώ για το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
(ΦΠΑ)

ισχύουν

συγκεκριμένα

τα
στο

σχετικά

αναφερόμενα

άρθρο

16

5.20263/5.15444/22-07-2015

(ΦΕΚ

της

στο

ΣΔΕ

ΥΠΑΣΥΔ

1565/Τεύχος

ΕΤΠ

με

και

αριθμ.

Β/27-07-2015)

όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 7.5013/30-3-2017 (ΦΕΚ Β/1180)
όμοιά της, όπως ισχύει.
7.6. Ως έμμεσες δαπάνες θεωρούνται τα γενικά έξοδα του Φορέα και είναι
επιλέξιμα εφόσον σωρευτικά:
(i)

Βασίζονται στο πραγματικό κόστος για την εκτέλεση της Ενέργειας Α
και της Ενέργειας Β

(ii)

Καταλογίζονται στις Ενέργειες αυτές κατ’ αναλογία, σύμφωνα με
δίκαιη και δεόντως αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής

(iii)

Η δήλωσή τους γίνεται με πλήρη δικαιολογητικά έγγραφα

(iv)

Δεν

μπορούν

να

περιλαμβάνουν

αποσβέσεις

παγίων

και

να

υπερβαίνουν το 4% των άμεσων δαπανών της Ενέργειας Α για την
υλοποίηση των Ενεργειών.
7.7. Δαπάνες μετακινήσεων: ισχύουν όσα αναφέρονται στο Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ
94/Α’)

«Δαπάνες

μετακινούμενων

εντός

και

εκτός

επικράτειας»,

όπως

εξειδικεύεται στην από 24/11/2015 εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών με θέμα
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9
της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες
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μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως τροποποιείται και ισχύει.
7.8. Ως πραγματικές θεωρούνται οι δαπάνες που έχουν πράγματι καταβληθεί

και

αντιστοιχούν σε πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Φορέα που
τελικά θα επιλεγεί και ορισθεί, δικαιολογούνται από τους στόχους και τους
όρους των εγκεκριμένων Ενεργειών καθώς και από εξοφλημένα τιμολόγια ή
λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αξίας, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα
φορολογική νομοθεσία, βάσει των εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας που
προσδιορίζονται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
5.202263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015), όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 7.5013/30.3.2017 (ΦΕΚ Β’/1180) «Δεύτερη
τροποποίηση της με αριθμό 5.20263/5.15444/22-07-2015 Κοινής Απόφασης
των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού - Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών, με θέμα
«Σύστημα Προγραμματισμού́, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και
Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από́ το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014
− 2020».
7.9. Αναφορικά με την τήρηση των στοιχείων, ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει να
τηρεί ειδικό φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά
σχετικά με τις πληρωμές των Ενεργειών. Οι ανωτέρω πληρωμές πρέπει να
καταχωρούνται σε ξεχωριστή λογιστική μερίδα για το Έργο, διαχωρισμένες
ανά Ενέργεια.
7.10. Η υποχρέωση τήρησης των φακέλων, υφίσταται τουλάχιστον για πέντε (5)
χρόνια μετά το κλείσιμο της συγκεκριμένης χρηματοδοτικής συνεισφοράς με
κωδικό

ΕΤΠ

2014-2020:

EGF/2018/003

EL/Attica

publishing,

όπως

περιγράφεται παραπάνω. Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωμές της κάθε
Ενέργειας, θα αναγράφεται ο κωδικός της συγκεκριμένης χρηματοδοτικής
συνεισφοράς (EGF/2018/003 EL/Attica publishing) και της εγκεκριμένης
Ενέργειας, στην οποία το εν λόγω παραστατικό αφορά.
7.11. Στις περιπτώσεις που κατά την εκτέλεσή της Ενέργειας συμμετέχουν
περισσότεροι φορείς, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες τους που συγκεντρώνονται
και υποβάλλονται από τον Φορέα Υλοποίησης του Έργου, με ευθύνη του, στην
Αρχή Διαχείρισης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 της ΚΥΑ (ΦΕΚ
1565/Τεύχος

Β/27-07-2015)

με

θέμα:

«Σύστημα

Προγραμματισμού,

Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση
των

ενεργειών

που

συγχρηματοδοτούνται

από

το

Ευρωπαϊκό
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Προσαρμογής

στην

Παγκοσμιοποίηση

(ΕΤΠ)

2014-2020»,

όπως

αυτή

τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 7.5013/30.3.2017 (ΦΕΚ Β’/1180) ΚΥΑ, όπως
ισχύει.

ΑΡΘΡΟ
8.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑ
–
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

–
ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΚΑΙ

8.1 Η χρηματοδότηση των ενεργειών του Έργου αποτελεί εξ ολοκλήρου δημόσια
δαπάνη και προέρχεται κατά 60% από πόρους του ΕΤΠ 2014-2020 και κατά 40%
από εθνικούς πόρους, η οποία καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, κατ’ αναλογία με τα προβλεπόμενα στις εγκυκλίους οδηγιών της
Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του

Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,

Ναυτιλίας και Τουρισμού για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις.
Συνεπώς, η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 2014-2020 καθώς και η
αναλογούσα

Εθνική

Συμμετοχή

αυτής

θα

καλυφθεί

κατά

100%

από

το

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ οι σχετικές εισροές των πόρων του ΕΤΠ
2014-2020 στη χώρα θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Η υλοποίηση των Ενεργειών καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
που απορρέουν από τις εκτελεστικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
από

τις

αποφάσεις

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

και

του

Συμβουλίου

(Παραρτήματα Χ και ΧΙ) δε μεταβιβάζονται, ούτε εκχωρούνται σε οποιονδήποτε
τρίτο παρά μόνον με έγγραφη συγκατάθεση της Αρχής Διαχείρισης.
Η καταβολή της χρηματοδότησης προς τον Φορέα Υλοποίησης ή τον Συντονιστή
Φορέα για λογαριασμό της Ένωσης Φορέων θα πραγματοποιείται (σύμφωνα με τα
εδάφια β και δ της παρ. 9 του άρθρου 8α σημείο 24 της υπ’ αριθμ.
7.5013/30.3.2017

(ΦΕΚ

Β’/1180)

5.20263/5.15444/22-07-2015

«Δεύτερη

τροποποίηση

της

Κοινής Απόφασης των Υπουργών

με

αριθμό

Οικονομίας,

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών, με θέμα «Σύστημα Προγραμματισμού,
Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των
ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014 − 2020») τμηματικά, ως ακολούθως,
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ανά ενέργεια:

Ι. Ενέργεια Α. Επαγγελματική συμβουλευτική



Η πρώτη δόση ύψους 45% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της
Ενέργειας καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση από τον Φορέα Υλοποίησης του
σταδίου Α3 και την υποβολή αναθεωρημένου Τεχνικού Δελτίου Πράξης και
Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα.



Η δεύτερη δόση ανέρχεται στο 35 % του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της
Ενέργειας, όπως αυτός αποτυπώνεται στο εγκεκριμένο από την Αρχή
Διαχείρισης ΤΔΠ της Πρότασης. Καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του
σταδίου Α4, δηλαδή

την διενέργεια 20

συνολικά Συνεδριών και

την

εκπόνησης και παράδοση των Επιχειρηματικών Σχεδίων στους ωφελούμενους
(της Ενέργειας Γ) και υπό την προϋπόθεση ότι σε 15 ημέρες από τη λήξη του
σταδίου Α4 και εφόσον έχει ήδη εισπραχθεί η Α’ δόση, έχουν καταβληθεί από
τον Φορέα Υλοποίησης στους ωφελούμενους τα αναλογούντα επιδόματα
αναζήτησης εργασίας για τις διενεργηθείσες 20 συνεδρίες.


Η τρίτη και τελευταία δόση αφορά στην αποπληρωμή της Ενέργειας και
χορηγείται κατόπιν ολοκλήρωσης και πιστοποίησης από τον Φορέα Υλοποίησης
του 100% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Ενέργειας Α’, και
υπό την προϋπόθεση ότι εντός 15νθημέρου από την ολοκλήρωση του Σταδίου
Α5 έχει εξοφληθεί το σύνολο των επιδομάτων αναζήτησης εργασίας στους
ωφελούμενους (με την προϋπόθεση ότι έχει εισπραχθεί η Β’ δόση).

ΙΙ. Ενέργεια Β. Επαγγελματική Κατάρτιση
i) Για την Ενέργεια Β1 η χρηματοδότηση καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:
Α) Η πρώτη δόση ύψους 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Ενέργειας,
όπως αυτός αποτυπώνεται στο εγκεκριμένο ΤΔΠ, πραγματοποιείται με την
ολοκλήρωση 150 ωρών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
Β) Η δεύτερη δόση ύψους 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Ενέργειας,
όπως αυτός αποτυπώνεται στο εγκεκριμένο ΤΔΠ, αφορά στην καταβολή των
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εκπαιδευτικών

επιδομάτων

και

πραγματοποιείται

με

την

ολοκλήρωση

των

προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και την πιστοποίηση
από

τον

Φορέα

Υλοποίησης

του

συνολικού

αριθμού

ωφελουμένων

που

συμμετείχαν σε αυτά. Ο Φορέας Υλοποίησης σε διάστημα 15 ημερών από τη λήξη
των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και εφόσον έχει
ήδη εισπράξει τη Β δόση υποχρεούται να καταβάλει τα επιδόματα στους
ωφελούμενους.
Γ) η τρίτη δόση αφορά στην αποπληρωμή της Ενέργειας και πραγματοποιείται
μετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση από το Φορέα Υλοποίησης του 100% του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Ενέργειας.
ii) Για την Ενέργεια Β2 είναι αντίστοιχες προς τις απαιτούμενες χρηματοροές του
Φορέα

προς

τον/τους

Ανάδοχο/Αναδόχους

ή

άλλο/ους

πάροχο/παρόχους

υπηρεσιών εξειδικευμένης κατάρτισης/εκπαίδευσης όπως θα καθορίζονται στη
μεταξύ τους σύμβαση (Φορέα – αναδόχων/ παρόχων) και όπως θα προκύπτουν
από την πρόοδο υλοποίησης της Ενέργειας και κατόπιν έγκρισης της Αρχής
Διαχείρισης.
8.2 Η πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υλοποιούμενων
Ενεργειών πραγματοποιείται από τον Φορέα Υλοποίησης. Επίσης, πραγματοποιείται
και από την Αρχή Διαχείρισης με διαδικασία επιτόπιας επαλήθευσης, και με
διοικητική επαλήθευση με βάση τα δικαιολογητικά υλοποίησης που υποβάλλει ο
Φορέας ή/και από συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία μπορεί να ζητήσει η Αρχή
Διαχείρισης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και τα οποία ο Φορέας Υλοποίησης
υποχρεούται να προσκομίσει.
ΑΡΘΡΟ 9. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
9.1. Φάκελος Πρότασης - Περιεχόμενα
Ο υποψήφιος Φορέας υποβάλλει Φάκελο Πρότασης σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή, ο οποίος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Παράρτημα II : Αίτηση Χρηματοδότησης
2. Παράρτημα III : Έντυπο Υποβολής Πρότασης
3. Παράρτημα VIΙ: Κατάλογος Έργων που τεκμηριώνουν εμπειρία
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4. Παράρτημα VIIIb: Έντυπα διαχειριστικής ικανότητας φορέα/ων υλοποίησης.
Υποβάλλονται

συμπληρωμένα

παραρτήματος.

Ειδικά

στην

υποχρεωτικά
περίπτωση

τα

που

Υποδείγματα
κάποιος

1,3,5,7

Φορέας

του

διαθέτει

πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 9001, εφ’ όσον περιλαμβάνονται στο πεδίο
εφαρμογής του διαδικασίες διαχείρισης (συγχρηματοδοτούμενων) έργων,
συνυποβάλλει συμπληρωμένο το Υπόδειγμα 4, τον αριθμό της διαπίστευσης
του πιστοποιητικού οργανισμού καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου του φορέα ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές που τροποποιούν το
πιστοποιητικό.
5. Παράρτημα IX: Υπόδειγμα Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα και Υπεύθυνη
Δήλωση του Νομίμου εκπροσώπου ότι αναφορικά με τον υπολογισμό των
δαπανών για αμοιβές και μετακινήσεις του προσωπικού πρέπει κατ’ αναλογία
να ληφθεί υπόψη τα άρθρα 12 και 13 της Αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄
3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’
αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης
“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014
- 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία

ενστάσεων

επί

των

αποτελεσμάτων

αξιολόγησης

πράξεων”».

Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ομοιογένεια στον υπολογισμό του μοναδιαίου
κόστους αμοιβών κατηγοριών προσωπικού μεταξύ των φορέων υλοποίησης,
άλλως, σχετική αιτιολόγηση.
6. Σε περίπτωση Ένωσης Φορέων Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ των Φορέων που
απαρτίζουν την Ένωση, στο οποίο θα περιγράφεται ο διακριτός ρόλος και οι
αρμοδιότητες του κάθε φορέα και στο οποίο θα ορίζονται τα αναφερόμενα στην
παρ. 9 του άρθρου 8Α του σημείου 24 της με αριθμ. 7.5013/30.3.2017 (ΦΕΚ
Β’/1180) «Δεύτερη τροποποίηση της με αριθμό 5.20263/5.15444/22-07-2015
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών, με θέμα «Σύστημα Προγραμματισμού́, Αξιολόγησης, Διαχείρισης,
Παρακολούθησης

και

συγχρηματοδοτούνται

Ελέγχου
από́

το

για

την

υλοποίηση

Ευρωπαϊκό

Ταμείο

των

ενεργειών

Προσαρμογής
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Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014 − 2020» (Β’1565), όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 6.5266/5.4663/20-04-2016 (Β’1122) Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών».
7. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
8. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
9. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστικής
διαχείρισης, διαδικασίας θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάρισης,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση σε ισχύ
10. Υπεύθυνη

δήλωση

του

Ν.

1599/86

υπογεγραμμένη

από

το/τη

νόμιμο

εκπρόσωπο του Φορέα, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία
θα αναφέρεται ότι ο υποψήφιος Φορέας:
α)

αποδέχεται

ανεπιφύλακτα

τους

όρους

της

πρόσκλησης

και

των

παραρτημάτων αυτής καθώς και της ΚΥΑ με ΑΠ 5.20263/5.15444/22-07-2015
(ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015) με θέμα: «Σύστημα Προγραμματισμού,
Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση
των

ενεργειών

Προσαρμογής

που

στην

συγχρηματοδοτούνται
Παγκοσμιοποίηση

από

(ΕΤΠ)

το

Ευρωπαϊκό

2014-2020»,

όπως

Ταμείο
αυτή

τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) θα περιγράφεται το καθεστώς Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται.
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από το/τη νόμιμο
εκπρόσωπο του Φορέα, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία
θα αναφέρεται ότι ο κάθε υποψήφιος Φορέας έχει συμμορφωθεί ή βρίσκεται σε
διαδικασία συμμόρφωσης για την προστασία δεδομένων φυσικών προσώπων
κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR), ότι
εγγυάται τη συμμόρφωσή του στα αναφερόμενα του Παραρτήματος ΧΙΙ και ότι
θα είναι σε θέση να επιδείξει τη σχετική συμμόρφωσή του σε ενδεχόμενο
έλεγχο από τα αρμόδια όργανα.
12. Απόφαση του Δ.Σ. ή άλλου αρμοδίου οργάνου του Φορέα για την υποβολή
πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Απαιτείται για κάθε φορέα,
σε περίπτωση Ένωσης Φορέων.
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13. Νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό σύστασης με τυχόν τροποποιήσεις και λοιπά
νομιμοποιητικά έγγραφα (ΦΕΚ, όπου θα εμφανίζεται ο σκοπός ή/και οι
αρμοδιότητες καθώς και ο/η νόμιμος εκπρόσωπος κ.λπ. η ύπαρξη της
καταστατικής τους έδρας, της κεντρικής διοίκησης ή της κύριας εγκατάστασής
τους στο εσωτερικό χωρών της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(εφεξής ΕΟΧ) ή των χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ.), όπως πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (άλλως Υπεύθυνη
Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του φορέα περί μη υποχρέωσης εγγραφής
στο ΓΕΜΗ) κλπ.
14. Επίσημα έγγραφα που να πιστοποιούν τη λειτουργία Δομής-ων/ Παραρτήματος
/ Παραρτημάτων των εμπλεκόμενων φορέων στη ζητούμενη Περιφέρεια.
Ειδικά για την παροχή Υπηρεσιών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
οι φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να έχουν λάβει άδεια
λειτουργίας

από

Επαγγελματικού

τον

Εθνικό

Οργανισμό

Προσανατολισμού

και

Πιστοποίησης

Επαγγελματικού

Προσόντων

και

Προσανατολισμού

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
15. Νόμιμα δικαιολογητικά έγγραφα που να αποδεικνύουν κατά περίπτωση:
(i) τουλάχιστον τριετή εμπειρία του υποψήφιου Φορέα στη διαχείριση και
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών, με την προσκόμιση π.χ.
Αποφάσεων Ένταξης και Ολοκλήρωσης Πράξης. Σημειώνεται ότι η εμπειρία
υπολογίζεται με βάση τη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των
ήδη αναληφθέντων έργων. Για τα τυχόν εν εξελίξει αναληφθέντα έργα, η
εμπειρία του Φορέα υπολογίζεται με βάση τη διάρκεια του πιστοποιημένου
υλοποιηθέντος

φυσικού

αντικειμένου.

Ειδικότερα,

τα

υποβληθέντα

δικαιολογητικά έγγραφα θα πρέπει να τεκμηριώνουν/βεβαιώνουν όχι μόνο την
ανάληψη / συμβασιοποίηση των έργων, αλλά κυρίως την υλοποίηση και
ολοκλήρωση τους με ρητή αναφορά στη χρονική διάρκεια υλοποίησης (έναρξη
– λήξη).
Για τον υπολογισμό της εμπειρίας λαμβάνεται υπόψη η χρονική διάρκεια του
φυσικού αντικειμένου των έργων που έχει πιστοποιημένα υλοποιηθεί έως την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρότασης για την παρούσα πρόσκληση.
Επισημαίνεται

ότι

η

χρονική

διάρκεια

υλοποίησης

υπολογίζεται

σε

ημερολογιακούς μήνες. Στις περιπτώσεις που το χρονικό διάστημα συμπίπτει
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σε δύο ή περισσότερα έργα, αυτό υπολογίζεται μία φορά. Επομένως, ως
τριετής εμπειρία νοείται η υλοποίηση φυσικού αντικειμένου που αντιστοιχεί σε
36 διακριτούς ημερολογιακούς μήνες.
(ii) Για την τεκμηρίωση των ΕΜΕ όπως περιγράφονται ανωτέρω, ο φορέας
υλοποίησης απαιτείται να προσκομίσει: α) έντυπο πρόσληψης

από το

πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Ε3), και η σχετική σύμβαση εργασίας β)
αναλυτικές

περιοδικές

δηλώσεις

(ΑΠΔ),

γ)

παραστατικά/αποδεικτικά

πληρωμής, μισθοδοτικές καταστάσεις εργαζομένων της επιχείρησης (τραπεζικά
extraits) για το χρονικό διάστημα από 1ης /1/2018 έως και την ημερομηνία
υποβολής της Πρότασης από το δυνητικό Φορέα.
(iii) Η

εμπειρία

Κατάρτιση

στη
του

Συμβουλευτική
υποψήφιου

και

φορέα

στην

Συνεχιζόμενη

που

αναλαμβάνει

Επαγγελματική
να

υλοποιήσει

αντίστοιχη/ες Ενέργεια/ες, θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών
βεβαιώσεων.
Στην περίπτωση Ένωσης φορέων, συνυποβάλλονται με την Πρόταση τα
ανωτέρω αναφερόμενα στα σημεία 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 του
παρόντος κεφαλαίου για καθέναν εκ των συμμετεχόντων στην Ένωση.

9.2 Οδηγίες υποβολής αιτήσεων
Ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης υποβάλλει
προτάσεις

στο

ΟΠΣ

–

ΕΤΠ

2014-2020.

υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τις

Δε

θα

γίνεται

δεκτή

αίτηση

χρηματοδότησης για την οποία δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της
πρότασης στο ΟΠΣ ΕΤΠ. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό
κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΕΤΠ:
 αφενός τα στελέχη του Φορέα Υλοποίησης για συμπλήρωση δελτίων και
 αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα Υλοποίησης για υποβολή της
Πρότασης
Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣ - ΕΤΠ βρίσκονται στην ηλεκτρονική
δ/νση https://logon.ops.gr
Ο Φορέας Υλοποίησης πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με
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τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr, πριν την υποβολή
της αίτησης χρηματοδότησης. Επίσης, δύναται να υποβάλλει αίτηση, έπειτα από τη
γνωστοποίηση στην Αρχή Διαχείρισης του σχετικού Διαβιβαστικού εγγράφου προς
την ΕΥ-ΟΠΣ και την έγκρισή του από αυτήν.
Η πρόταση υποβάλλεται υποχρεωτικά και σε έντυπη (πρωτότυπο και 1 αντίτυπο),
καθώς και σε 2 αντίγραφα σε ψηφιακή μορφή (πχ CD-ROM)). Το «πρωτότυπο»
έντυπο θα υπερισχύει έναντι των υπολοίπων σε περίπτωση ασυμφωνίας.
9.3 Παροχή σχετικών εντύπων και πληροφοριών
Ο Φάκελος της πρόσκλησης θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική

μορφή

στην

ηλεκτρονική διεύθυνση της www.egf-greece.gr.
Ο Φάκελος περιλαμβάνει την παρούσα Πρόσκληση, καθώς και τα ακόλουθα
Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
o

Παράρτημα I : Αναλυτική Περιγραφή Ενεργειών

o

Παράρτημα II : Αίτηση Χρηματοδότησης

o

Παράρτημα III : Έντυπο Υποβολής Πρότασης

o

Παράρτημα ΙV : Κριτήρια Επιλογής Ενεργειών

o

Παράρτημα V : Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης,
Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των
ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ περιόδου 20142020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

o

Παράρτημα VI : Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ΕΤΠ

o

Παράρτημα VIΙ: Κατάλογος Έργων που τεκμηριώνουν εμπειρία

o

Παράρτημα VIII: Οδηγός & Έντυπα διαχειριστικής ικανότητας
φορέα/ων υλοποίησης

o

Παράρτημα IX: Υπόδειγμα Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα

o

Παράρτημα Χ: Πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής προς το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Κοινοβούλιο για έκδοση Απόφασης
κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση για το έργο με κωδ. «EGF/2018/003 EL/Attica
publishing».
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o

Παράρτημα ΧΙ: Απόφαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση.

o

Παράρτημα ΧΙΙ: Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

9.4 Γλώσσα σύνταξης και υποβολής της πρότασης
Ο Φάκελος της Πρότασης (με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά) θα
πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποψήφιοι
φορείς είναι υπεύθυνοι για την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών
που περιέχονται στον Φάκελο Πρότασης.
9.5 Προθεσμία και Τόπος Υποβολής Προτάσεων
Η Πρόταση κατατίθεται σε έντυπη μορφή στην Υποδιεύθυνση Ι της Ειδικής
Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας»
της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αρχή Διαχείρισης ΕΤΠ της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και
Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, στη διεύθυνση Κοραή 4, 10564, Αθήνα, σε δυο (2) αντίτυπα,
καθώς και σε δυο(2) αντίγραφα σε ψηφιακή μορφή. Ένα εκ των αντιτύπων θα
φέρει την ένδειξη «πρωτότυπο» και θα υπερισχύει έναντι των υπολοίπων σε
περίπτωση ασυμφωνίας. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής του
Φακέλου Πρότασης στην Αρχή Διαχείρισης ΕΤΠ – Υποδιεύθυνση Ι της Ειδικής
Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας»
της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι
η 19η/7/2019 και ώρα 15.00 μ.μ.
Ο Φάκελος Πρότασης θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σφραγισμένος,
στο πρωτόκολλο της παρακάτω Υπηρεσίας:
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών
και Άλλων Πόρων
ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚο Κοραή 4
(3ος όροφος), 105 64 Αθήνα
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Με την ένδειξη:
«Να μην ανοιχθεί από το Πρωτόκολλο»
Ο φάκελος θα πρέπει, επίσης, να φέρει την ένδειξη:

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ «EGF/2018/003 EL/Attica
publishing» ΠΟΥ ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2014-2020 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 58 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
(EL30)»
Ο Φάκελος Πρότασης μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικώς (συστημένος) ή με
υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier). Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι
ευθύνονται για το περιεχόμενο του Φακέλου Πρότασης, που θα κατατεθεί στο
πρωτόκολλο της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚο.
Η

εκπρόθεσμη

υποβολή

του

Φακέλου

Πρότασης

συνεπάγεται

τον

άμεσο

αποκλεισμό από την όλη διαδικασία.
ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
10.1. Γενικά
Η διαδικασία αξιολόγησης της υποβληθείσας πρότασης του Φορέα Υλοποίησης θα
πραγματοποιηθεί από την Αρχή Διαχείρισης. Δύναται να συγκροτηθούν επιτροπές
αξιολόγησης για το σκοπό αυτό.
Α. Η αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθεί τη μεθοδολογία της Συγκριτικής
Αξιολόγησης για την επιλογή και τον ορισμό του Φορέα υλοποίησης και
ολοκληρώνεται σε δυο διαδοχικά και διακριτά Στάδια:


ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος στοιχείων πληρότητας του Φακέλου Πρότασης



ΣΤΑΔΙΟ Β΄: Αξιολόγηση του Φακέλου Πρότασης ανά ομάδα κριτηρίων

Η προθεσμία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
των

προτάσεων

των

δυνητικών

Φορέων

Υλοποίησης,

από

την
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διαχειριστική αρχή, ορίζεται μέχρι εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προτάσεων. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης δύναται να
παραταθεί για εξαιρετικούς λόγους.
Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης, η Α.Δ. δύναται να ζητήσει σε οποιοδήποτε
στάδιο της αξιολόγησης την υποβολή διευκρινίσεων.
Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται από τον/τους αξιολογητή/τες με
σκοπό

την

αποσαφήνιση

των

υποβληθέντων

στοιχείων

και

την καλύτερη

κατανόηση του περιεχομένου της πρότασης.
Ειδικά για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, η ΑΔ ενημερώνει εγγράφως
το δυνητικό Φορέας Υλοποίησης.
Ο Φορέας θα πρέπει να υποβάλει τις ζητούμενες διευκρινίσεις και στοιχεία εντός
πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν του
σχετικού εγγράφου της Αρχής Διαχείρισης. Εφόσον τα συμπληρωματικά στοιχεία
δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο
ενδιαφερόμενος φορέας.
Η Αρχή Διαχείρισης δικαιούται να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη
σχετική

διαδικασία,

χωρίς

ουδεμία

υποχρέωση

για

καταβολή

αμοιβής

ή

αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στον υποψήφιο Φορέα. Ο υποψήφιος Φορέας δε
δικαιούται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με την προετοιμασία και
συμμετοχή του.
Β. Υποβολή και εξέταση ενστάσεων
Ο

δυνητικός Φορέας Υλοποίησης

δύναται να υποβάλει ένσταση στην αρμόδια

Α.Δ. σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται
άπαξ ανά στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7)
εργάσιμων

ημερών

από

την

επομένη

ημέρα

της

κοινοποίησης

των

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ήτοι:
α) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Α’ της
αξιολόγησης.
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β) του Προσωρινού Πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων που εκδίδεται
κατά το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης.

Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από τον Νόμιμο
εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης ή του Συντονιστή Φορέα.
Η

Α.Δ.

πρωτοκολλεί

και

εξετάζει

όλες

τις

υποβαλλόμενες

ενστάσεις.

Τα

αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων εγκρίνονται από τον/την Γενικό/ή
Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και κοινοποιούνται στο
δυνητικό Φορέα Υλοποίησης που υπέβαλε την ένσταση εντός δεκαπέντε (15)
εργάσιμων ημερών και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.
Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία
συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Α.Δ., εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης.
Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη της
Α.Δ. που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρότασης
την οποία αφορά η ένσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα στελέχη
που εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της
υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.


Αν η υποβληθείσα ένσταση η οποία αφορά τα αποτελέσματα του Σταδίου Α’
γίνει δεκτή, η Α.Δ. προβαίνει στην αξιολόγηση του Σταδίου Β’ για την
συγκεκριμένη υποβληθείσα Πρόταση .



Αν η υποβληθείσα ένσταση αφορά το στάδιο Β’ της αξιολόγησης εφόσον γίνει
αποδεκτή η ένσταση, προστίθεται η υποβληθείσα Πρόταση του δυνητικού
φορέα Υλοποίησης στον πίνακα κατάταξης στη σειρά που τον κατατάσσει η
βαθμολογία του, προκειμένου να προκύψει ο Οριστικός Πίνακας κατάταξης
αξιολογημένων προτάσεων.

Η Α.Δ. διαβιβάζει το πόρισμά της στον/στην Προϊστάμενο/η της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
και εισηγείται σχετικώς. Κατόπιν της εισηγήσεως του/της Προϊστάμενου/ης της ΕΥ
ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, εκδίδεται σχετική Απόφαση Ένταξης από τον/την Γενικό/ή
Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων για την υλοποίηση των
Ενεργειών Α και Β του εν λόγω έργου, ενώ δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της
Αρχής Διαχείρισης www.egf-greece.gr τα στοιχεία του Φορέα Υλοποίησης, καθώς
και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που λαμβάνει.
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10.1.1. ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος στοιχείων πληρότητας του Φακέλου
Πρότασης
Κατά το Στάδιο Α’, η εξέταση των στοιχείων πληρότητας του Φακέλου Πρότασης
έχει στόχο να διασφαλίσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο
κανονιστικό πλαίσιο της παρούσας προκειμένου η αίτηση να προχωρήσει σε
αξιολόγηση.
Η εξέταση των στοιχείων πληρότητας του Φακέλου Πρότασης περιλαμβάνει τον
έλεγχο ως προς τα επιμέρους κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης και των
παραρτημάτων αυτής. Συγκεκριμένα εξετάζεται:


εάν ο Υποψήφιος Φορέας πληροί το δικαίωμα συμμετοχής, τα κριτήρια
συμβατότητας και τις προϋποθέσεις του Άρθρου 3 της παρούσας.



εάν ο υποψήφιος Φορέας έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του Έργου. Ο
έλεγχος

γίνεται

με

βάση

στοιχεία

τεκμηρίωσης

(π.χ.

κανονιστικές

αποφάσεις, καταστατικά φορέων κ.λπ.) που υποβάλλονται συνημμένα κατά
την υποβολή της Αίτησης.


η πληρότητα του υποβαλλόμενου Φακέλου Πρότασης. Εξετάζεται αν, για
την υποβολή του Φακέλου, χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα και
υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 9.1 της παρούσας.



εάν τα απαιτούμενα έντυπα του Φακέλου Πρότασης και τα συνοδευτικά
έγγραφα είναι συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα κατάλληλα σύμφωνα με
τα άρθρα 3 και 9 της παρούσας. Εξετάζεται αν τα έντυπα έχουν υπογραφεί
από τους αρμόδιους και αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία τους,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης.

Ανάλογα με το αποτέλεσμα της εξέτασης του Σταδίου Α’, η ΑΔ είτε προχωρά στην
περαιτέρω αξιολόγηση της πρότασης (Στάδιο Β’), είτε η πρόταση απορρίπτεται.
Στην περίπτωση απόρριψης, η ΑΔ συντάσσει το έντυπο «Απόφαση Απόρριψης
Πρότασης», στο οποίο τεκμηριώνονται πλήρως οι λόγοι της απόρριψης. Ο/Η
Προϊστάμενος/η της ΑΔ εισηγείται την Απόφαση Απόρριψης Πρότασης και την
εκδίδει ο/η Γενικός/ή Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων. Ο
Φορέας Υλοποίησης ενημερώνεται με την αποστολή της Απόφασης Απόρριψης
Πρότασης. Οι δυνητικοί φορείς Υλοποίησης δύνανται να υποβάλουν ένσταση
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφ. 10.1
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10.1.2 ΣΤΑΔΙΟ Β: Αξιολόγηση του
κριτηρίων (βλ. παράρτημα ΙV)

Φακέλου

Πρότασης

ανά ομάδα

Κατά το Στάδιο Β΄, διενεργείται η αξιολόγηση σύμφωνα με τα κριτήρια
αξιολόγησης του παραρτήματος ΙV της παρούσας, τα οποία διακρίνονται σε
τέσσερις (4) βασικές ομάδες:


Σαφήνεια και πληρότητα της Πρότασης και των προτεινόμενων
Ενεργειών



Σκοπιμότητα που εξυπηρετείται και μέσα για την υλοποίησή της
πρότασης



Ωριμότητα
Φορέων
και
αξιολόγησης των Ενεργειών



Εμπειρία και Επιχειρησιακή ικανότητα φορέα Υλοποίησης

διαδικασία

παρακολούθησης

και

Τα κριτήρια αξιολόγησης της Πρότασης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση
και βρίσκονται δημοσιευμένα στον Φάκελο της πρόσκλησης, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:www.egf-greece.gr
Η υποβαλλόμενη πρόταση αξιολογείται μετά τη λήξη της προσδιορισμένης
προθεσμίας υποβολής στην Αρχή Διαχείρισης.
Οι προτάσεις αξιολογούνται ως προς τη συμμόρφωσή τους ανά κριτήριο/ ομάδα
κριτηρίων αξιολόγησης και κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη
βαθμολογία τους. Εκδίδεται ο Προσωρινός Πίνακας κατάταξης των προτάσεων που
αξιολογήθηκαν, ο οποίος εγκρίνεται από τον/την Γενικό/ή Γραμματέα Διαχείρισης
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και αποστέλλεται ταυτόχρονα σε όλους τους
δυνητικούς Φορείς Υλοποίησης που υπέβαλαν αιτήσεις χρηματοδότησης.
Με την ολοκλήρωση της εξέτασης των τυχόν ενστάσεων προκύπτει ο Οριστικός
Πίνακας κατάταξης των προτάσεων, εγκρίνεται

από τον

τον/την Γενικό/ή

Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και αποστέλλεται εκ νέου σε
όλους τους δυνητικούς Φορείς Υλοποίησης για να λάβουν γνώση της τελικής
κατάταξης
10.2. Κριτήρια Αξιολόγησης
Τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση της πρότασης από την
Αρχή Διαχείρισης, καθώς και οι αντίστοιχοι Συντελεστές Βαρύτητας (Σ.Β.) είναι τα
ακόλουθα:
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Α. Σαφήνεια Περιγραφής και Πληρότητα
προτεινόμενων ενεργειών (Σ.Β. 20%)

της

πρότασης

και

των

Εξετάζεται, εάν η περιγραφή των ενεργειών περιλαμβάνει σαφώς και επαρκώς το
περιγεγραμμένο φυσικό αντικείμενο στην παρούσα πρόσκληση. Εξετάζεται η
σαφήνεια και πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειμένου και του
τρόπου υλοποίησης των ενεργειών. Ήτοι εξετάζεται:
•

Η

πληρότητα

και

σαφήνεια

της

παρεχόμενων

υπηρεσιών

μεθοδολογίας

προσέγγισης

και

μεθοδολογίας

υλοποίησης

της

περιγραφής

Συμβουλευτικής

του

και

ενημέρωσης

περιεχομένου

Κατάρτισης
των

Επαγγελματικής

των

(δηλ.

της

ωφελουμένων,

της

και

Επιχειρηματικής

Συμβουλευτικής, της μεθοδολογίας εκπόνησης των επιχειρηματικών σχεδίων
(business plans), των εργαλείων Συμβουλευτικής που θα αξιοποιηθούν, του
τρόπου

επιλογής

των

θεματικών

αντικειμένων

και

του

αντίστοιχου

εκπαιδευτικού υλικού της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, κλπ).


Ο τεκμηριωμένος καταμερισμός Ενεργειών ανά Φορέα σε περίπτωση Ένωσης
Φορέων. Η καταλληλότητα και συνάφεια του Φορέα/Φορέων με τη δράση που
αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν κα η τεκμηριωμένη σχετική εμπειρία των
παραπάνω.

Ακόμη, όσον αφορά τον προϋπολογισμό της πρότασης, εξετάζεται:


η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (αν δηλαδή περιλαμβάνει
τις προβλεπόμενες και επιλέξιμες δαπάνες για την υλοποίηση του φυσικού
αντικειμένου)



η ρεαλιστικότητα και το εφικτό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των
ενεργειών σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο,
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης όπως περιγράφεται στην πρόταση,
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση του
έργου,

καθώς

και

τους

τρόπους

αποφυγής

ή

ελαχιστοποίησης

ενδεχόμενων αυτών κινδύνων.
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Β. Σκοπιμότητα που εξυπηρετείται και μέσα υλοποίησης της πρότασης
(Σ.Β. 20%)
Αξιολογείται:


Η αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας προσδιορισμού

των ιδιαίτερων και

εξειδικευμένων αναγκών της ομάδας στόχου και ο βαθμός ανταπόκρισης των
προτεινόμενων Ενεργειών

στις ανάγκες που θα προσδιοριστούν (π.χ.

παραπομπή ωφελουμένων σε κατάλληλες ενέργειες, επιλογή μεθοδολογίας

υλοποίησης των Ενεργειών σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες της
ομάδας

στόχου,

επιλογή

κατάλληλων

εργαλείων,

αναζήτηση

εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού, κλπ) η σύνδεση των αναγκών αυτών
με τις Ενέργειες που πρόκειται να υλοποιηθούν



Η συμβολή των ενεργειών στην προώθηση της απασχόλησης. Ειδικότερα
αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των Ενεργειών ως προς την υποστήριξη
των ωφελουμένων ατόμων να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και την
προώθηση

των

ωφελουμένων

ατόμων

στην

απασχόληση

(π.χ.

ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση επιχειρήσεων, ύπαρξη δικτύων, κλπ)

Γ. Ωριμότητα Φορέων και διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης
των ενεργειών (Σ.Β. 30%)
Εξετάζεται:


Ο βαθμός ωριμότητας των υποψηφίων φορέων για να υλοποιήσουν άμεσα και
με επιτυχία τις Ενέργειες Α' και Β'

του έργου,

αναφορικά με την πρόοδο

προπαρασκευαστικών ενεργειών για την έναρξη υλοποίησης του έργου, όπως
κατά

περίπτωση

αρμόζει

(πχ

προπαρασκευαστικές

ενέργειες

για

την

υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των Ενεργειών, όπως
προετοιμασία της ενημέρωσης των ωφελουμένων, προετοιμασία Ενεργειών
Συμβουλευτικής & Κατάρτισης, προετοιμασία διαδικασιών επιλογής στελεχών
Συμβουλευτικής & Κατάρτισης, Ενέργειες προσέγγισης των εργοδοτών κλπ)
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Εξετάζεται ο βαθμός προόδου/ωριμότητας συγκεκριμένων διοικητικών ή
οργανωτικών ενεργειών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του
προτεινόμενου

έργου

στα

προκαθορισμένα

χρονοδιαγράμματα

(π.χ.

στελέχωση πέραν της οριζόμενης στις προϋποθέσεις συμμετοχής)



Τα μέσα και εργαλεία Επαγγελματικής και Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής
που

θα

αξιοποιηθούν,

ο

εντοπισμός

και

η

επιλογή

του

κατάλληλου

εκπαιδευτικού υλικού και οι εν γένει τεχνικές που πρόκειται να χρησιμοποιήσει
ο Φορέας/οι Φορείς και η συμβολή τους στην αποτελεσματικότητα των
Ενεργειών Συμβουλευτικής και Κατάρτισης, καθώς και ο βαθμός ετοιμότητας
χρησιμοποίησής τους. Η παρακολούθηση και αποτίμηση των αποτελεσμάτων
του Έργου, δηλαδή εάν στην Πρόταση περιλαμβάνεται επαρκές και ποιοτικό
σχέδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης των Ενεργειών, για την αποτίμηση
των αποτελεσμάτων τους ή/και την αποφυγή αποκλίσεων σε καθορισμένα
χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση των
ενεργειών.

Δ. Εμπειρία και Επιχειρησιακή ικανότητα φορέα Υλοποίησης (Σ.Β. 30%)
Όσον αφορά στη Εμπειρία και Επιχειρησιακή ικανότητα του Φορέα Υλοποίησης
εξετάζονται:


η τεκμηριωμένη από το 2016 έως και την ημερομηνία έκδοσης της Παρούσας
Πρόσκλησης βάσει δικαιολογητικών εμπειρία στη συμβουλευτική άνω των 200
ωρών σε εκατοστιαία κλίμακα



η τεκμηριωμένη από το 2016 έως και την ημερομηνία έκδοσης της Παρούσας
Πρόσκλησης βάσει δικαιολογητικών εμπειρία στην ΣΕΚ άνω των 75.000 ωρών
σε εκατοστιαία κλίμακα



η Επάρκεια/Συνάφεια της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει την πράξη.
π.χ. περιγραφή αναφορικά με:
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• Τον/την Υπεύθυνο/η Έργου (ΥΕ) με ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, το
προβλεπόμενο ποσοστό απασχόλησής του/της στο έργο, για όλη την
προβλεπόμενη

διάρκειά

του,

ρόλο/αρμοδιότητες/συνάφεια/εμπειρία

καθώς

του/της

ΥΕ

και
σε

σχέση

τον
με

την

υλοποίηση του έργου.
•

Το λοιπό οργανωτικό σχήμα της ομάδας έργου (ΟΕ) σε πίνακα (Υπόδειγμα
5), στον οποίο περιγράφονται τα στελέχη (όχι υποχρεωτικά ονομαστικά)
με τις ειδικότητές τους, την υπηρεσιακή μονάδα στην οποία ανήκουν, το
ρόλο/αρμοδιότητες/συνάφεια του καθένα, σε σχέση με την υλοποίηση της
πράξης, τη σχέση εργασίας με το φορέα (περιλαμβάνονται και τα στελέχη
που έχουν σύμβαση έργου με το φορέα για τη συγκεκριμένη πράξη).

• Σε
περίπτωση
Ένωσης
Φορέων,
επιπλέον
τον
τρόπο
συνεργασίας/συντονισμού και λειτουργίας της ΟΕ, εφόσον περιλαμβάνει
στελέχη από φορείς που δεν υπάγονται ιεραρχικά στον υπεύθυνο έργου.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει γραπτά ερωτήματα προς την
Αρχή Διαχείρισης - ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚο σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσης
έως και την 5η -7-2019 (προς την Αρχή Διαχείρισης - ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚο, Κοραή 4,
3ος όροφος, 105 64 Αθήνα) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email: info@egf-

greece.gr). Στην περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο, η επιστολή οφείλει να έχει
περιέλθει στην Αρχή Διαχείρισης εντός της τασσόμενης προθεσμίας. Η Αρχή
Διαχείρισης θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα www.egf-greece.gr τις απαντήσεις της.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Πληροφορίες,

σχετικά

με

το

Ευρωπαϊκό

Ταμείο

Προσαρμογής

στην

Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 και την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος θα παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής Διαχείρισης - ΕΥ ΕΔ
ΕΣΠΑ ΑπΚο: www.egf-greece.gr
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Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να
απευθύνεται στην Αρχή Διαχείρισης - ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚο, Κοραή 4 (3 ος όροφος),
105 64 Αθήνα.
Υπεύθυνοι για πληροφορίες:
- Κα Κοκκίνη Γεωργία
Τηλ.: 2105271158
Fax: 210 52 71 167
E-mail:gkokkini@mou.gr

Κα Χριστοπούλου Αγγελική
2105271155
210 52 71 167
achristopoulou@mou.gr

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ

Συνημμένα:
i) Παράρτημα I : Αναλυτική περιγραφή Ενεργειών
ii) Παράρτημα II : Αίτηση Χρηματοδότησης
iii) Παράρτημα III : Έντυπο Υποβολής Πρότασης
iv) Παράρτημα ΙV : Κριτήρια Επιλογής Ενεργειών
v) Παράρτημα V: Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης,
Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 2014-2020».
vi) Παράρτημα VI :
Κοινοβουλίου και
Ευρωπαϊκό Ταμείο
την κατάργηση του

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού
του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

vii) Παράρτημα VIΙ: Κατάλογος έργων που τεκμηριώνουν εμπειρία
viii) Παράρτημα VIII: Οδηγός & Έντυπα διαχειριστικής ικανότητας φορέα/ων
υλοποίησης
ix) Παράρτημα IX: Υπόδειγμα σύμβασης υλοποίησης με ίδια μέσα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
45

ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ

x) Παράρτημα X: Πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο και
Κοινοβούλιο για έκδοση Απόφασης κινητοποίησης του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για το
«EGF/2018/003 EL/Attica publishing»
xi) Παράρτημα ΧΙ: Απόφαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την
κινητοποίηση
του
Ευρωπαϊκού
Ταμείου
Προσαρμογής
στην
Παγκοσμιοποίηση.
xii) Παράρτημα ΧΙΙ: Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, κ. Κ. Μπάρκα
2. Γρ. Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων,
κας Αικ. Εξερτζόγλου
3. ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚο-Υποδιεύθυνση Ι – ΜΟΝ. Ι.Α
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ)
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΤΟΜΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Εθνική Αρχή Συντονισμού – Αρχή
Διαχείρισης του ΕΤΠ 2014-2020
Υποδιεύθυνση Ι – Διακρατικών
Προγραμμάτων και Προγραμμάτων
Άλλων Χρηματοδοτικών
Μηχανισμών της Ε.Ε.,
του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) και του
EΟΧ
Μον. Ι.Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ «EGF/2018/003 EL/Attica publishing»
ΠΟΥ ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ 58 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
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ΜΕΡΟΣ Α
1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

1.1.

Ενέργεια Α. Επαγγελματική συμβουλευτική

Στη συγκεκριμένη Ενέργεια ανήκει η έναρξη και υλοποίηση των δράσεων μέσω των
σταδίων που περιγράφονται στη συνέχεια. Τα στάδια αυτά αφορούν στο σύνολο των
ωφελουμένων, οι οποίοι ανέρχονται σε 550 κατά μέγιστο αριθμό.
Κύριος σκοπός της Ενέργειας Α είναι η βέλτιστη υποστήριξη των ωφελουμένων του
έργου στην εξεύρεση καλύτερης, ή πιο σταθερής εργασίας, ή και στην άσκηση επιτυχούς
επαγγελματικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσα από τη χάραξη της ατομικής διαδρομής
επανένταξης στην αγορά εργασίας για καθέναν εκ των 550 ωφελουμένων του Έργου,
όπως προκύπτει από τις ατομικές συνεδρίες και την υποστήριξη που παρέχεται στους
ωφελούμενους για την υλοποίησή του ατομικού σχεδίου δράσης τους.
Η Ενέργεια Α υλοποιείται εξατομικευμένα σε στάδια (Στάδια Α1 έως Α5) για κάθε
ωφελούμενο άτομο. Ως εκ τούτου, ο τύπος της προσέγγισης, το περιεχόμενο των
συνεδριών, και εν γένει της υποστήριξης από την πλευρά του Φορέα που θα επιλεγεί, θα
είναι προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, ανάγκες και
επιδιώξεις του κάθε ατόμου σε συνδυασμό με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας.
Κάθε ωφελούμενος θα συμμετάσχει συνολικά σε 25 συνεδρίες. Η διάρκεια κάθε συνεδρίας
ανέρχεται σε 45 λεπτά.
Στο πλαίσιο της Ενέργειας Α, θα συνεκτιμηθούν και τα αποτελέσματα από τις εκροές του
μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, με σκοπό αφενός την
ενημέρωση των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια των σταδίων Α3 και Α4 όπως
περιγράφονται κατωτέρω και αφετέρου τον κατά το δυνατόν καλύτερο σχεδιασμό του
περιεχομένου και της μεθοδολογίας υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης, που θα
ακολουθήσουν. Στόχος είναι να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή σύζευξη των αναγκών της
τοπικής αγοράς εργασίας με τις δεξιότητες και το προφίλ των ωφελουμένων.
Επίσης, κατά τη διάρκεια των συνεδριών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής οι ωφελούμενοι
ενημερώνονται για τις τάσεις των τοπικών αγορών εργασίας (με σημαντικό εργαλείο
καθοδήγησης τον μηχανισμό διάγνωσης της αγοράς εργασίας), καθοδηγούνται στην
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απόκτηση

ή

αναβάθμιση

των

ζητούμενων

προσόντων

από

την

αγορά

εργασίας,

προετοιμάζονται επαρκώς από τους Συμβούλους Επαγγελματικής Συμβουλευτικής ώστε να
αποκτήσουν δεξιότητες προσέγγισης επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο της Ενέργειας Α, υποχρεωτικά θα εκπονηθούν Επιχειρηματικά Σχέδια
(business plans) για όσους ωφελούμενους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Ενέργεια
Γ: «Προώθηση επιχειρηματικότητας» του εγκεκριμένου Σχεδίου (η οποία αποτελεί
αντικείμενο άλλης πρόσκλησης).
Συγκεκριμένα, η Ενέργεια Γ αφορά στη χρηματοδότηση ωφελουμένων ατόμων (που θα
προκύψουν από την Ενέργεια Α), έτσι ώστε να υποστηριχθούν κατά τις διαδικασίες
ανάληψης επιχειρηματικής δράσης (δημιουργία νέας επιχείρησης). Για τα άτομα αυτά, η
εκπόνηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων στο πλαίσιο της Ενέργειας Α αποσκοπεί να τους
υποστηρίξει στην επιχειρηματική τους προσπάθεια.
Για την προετοιμασία των επιχειρηματικών σχεδίων «Business Plan» της Ενέργειας Γ,
επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον Φορέα η υποχρέωση τήρησης των
περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων ενωσιακών και εθνικών διατάξεων.

Ι) Τα στάδια υλοποίησης είναι τα εξής:

1.1.1. Στάδιο Α.1. «Υποδοχή - καταγραφή ωφελουμένων και διερεύνηση
αναγκών» - Υλοποιείται σε 2 συνεδρίες
Στη φάση αυτή θα συγκεντρωθούν και θα καταγραφούν τα σημαντικότερα προσωπικά και
επαγγελματικά

στοιχεία

όλων

των

ωφελουμένων

ατόμων.

Η

υποδοχή

θα

γίνει

εξατομικευμένα στους χώρους των συμβουλευτικών κέντρων/παραρτημάτων. Στην
πρώτη επαφή, οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να
πληροφορηθούν από τα στελέχη του Φορέα που θα επιλεγεί για το πρόγραμμα και τις
δράσεις του.
Στόχος

είναι

η

παρουσίαση

των

δράσεων

του

προγράμματος,

η

γνωριμία

του

συμβουλευόμενου με την όλη συμβουλευτική διαδικασία, η ενημέρωση του για την
τήρηση του απόρρητου, τον ορισμό και τη μορφή των συναντήσεων. Στη συνέχεια, θα
ακολουθήσει,

η

διαμόρφωση

του

ατομικού

φακέλου

(φύλο,

ηλικία,

σπουδές,

επαγγελματική εμπειρία, οικογενειακή κατάσταση), η διατύπωση αιτημάτων από την
πλευρά των ωφελούμενων, η διάγνωση των αναγκών τους και τυχόν προβλήματα. Για
την επίτευξη αυτών, μέσα από την υλοποίηση συνεδριών, θα χρησιμοποιηθούν μέσα και
εργαλεία όπως – ενδεικτικά -

η συνέντευξη (δομημένη ή μη) και η αφηγηματική

μέθοδος.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3

ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ

Ιδιαίτερη έμφαση κατά τη φάση αυτή θα δοθεί στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του κάθε
ωφελούμενου, στις επιθυμίες και επιδιώξεις του σχετικά με την επαγγελματική του
εξέλιξη αλλά και τη συμμετοχή του στις λοιπές Ενέργειες του εγκεκριμένου σχεδίου
καθώς και σε άλλες σχετικές παραμέτρους, ώστε να σχεδιαστεί από τους υπεύθυνους του
Φορέα που θα επιλεγεί και ορισθεί το πιο κατάλληλο εξατομικευμένο σχέδιο δράσης για
κάθε ωφελούμενο άτομο σύμφωνα και με τις ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά εργασίας.

1.1.2 Στάδιο Α.2 «Προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός» Υλοποιείται σε 2 συνεδρίες
Αφού ολοκληρωθεί η φάση της υποδοχής και η διατύπωση του αιτήματος των
ωφελουμένων,
επαγγελματικό

ακολουθεί

το

απολογισμό

δεύτερο
και

στάδιο

στη

που

αφορά

διερεύνηση

στον

του

προσωπικό

δυναμικού

και
κάθε

συμβουλευόμενου/ωφελούμενου ατόμου. Επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η αναγνώριση και
αντιμετώπιση διαφόρων περιορισμών ή εμποδίων που μπορεί να επηρεάζουν τόσο την
ικανότητα των ωφελουμένων να απασχοληθούν όσο και τις επαγγελματικές τους
επιλογές.
Στόχος είναι η καταγραφή και η συνειδητοποίηση, από την πλευρά των ωφελουμένων,
των περιορισμών, των επιφυλάξεων, ή των υποχρεώσεων που βιώνουν και μπορεί να
εμποδίζουν την αποτελεσματική αναζήτηση εργασίας ή/και τις επαγγελματικές τους
επιλογές. Παράλληλα, μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα προσδιοριστεί η στάση και η
μετέπειτα δράση τους απέναντι σε αυτούς τους περιορισμούς καθώς και η διάγνωση των
αναγκών για ένταξη στις λοιπές δράσεις της εγκεκριμένης πρότασης ή/και σε άλλες
δράσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (εκτός ΕΤΠ), με βάση το μορφωτικό τους
επίπεδο και την προηγούμενη επαγγελματική τους εμπειρία.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση των δεξιοτήτων και γνώσεων κάθε ωφελούμενου
και στη διασταύρωση αυτών με τις επιθυμητές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για
το επιθυμητό επαγγελματικό προφίλ, έτσι ώστε να μπορούν να διαγνωστούν οι γνώσεις,
δεξιότητες, προσόντα και ικανότητες που θα πρέπει να αναπτυχθούν, με έμφαση στα
ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά και ανάγκες (αλλά και τυχόν προβλήματα) του κάθε
ατόμου.

1.1.3.

Στάδιο

A.3

«Διαδικασία

προσωπικής

και

επαγγελματικής

ανάπτυξης» - Υλοποιείται σε 6 συνεδρίες
Το τρίτο στάδιο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής αφορά στη διαδικασία προσωπικής
και

επαγγελματικής

ανάπτυξης.

Η

διαδικασία

αυτή

αποσκοπεί

στην

καλλιέργεια

δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τα άτομα να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα την
προσωπική και επαγγελματική τους ζωή και περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
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α) Την ανάπτυξη δεξιοτήτων (κοινωνικών, προσαρμογής σε νέες καταστάσεις, λήψης
απόφασης, αναζήτησης εργασίας)
β) Θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ανά ομάδες τομέων και κλάδων οικονομικής
δραστηριότητας και εκπαιδευτική και επαγγελματική πληροφόρηση σύμφωνα και με τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Αναλυτικότερα, στόχος αυτού του σταδίου είναι η ενεργοποίηση του ίδιου του
συμβουλευόμενου, ώστε να αναπτύξει, ή να αναβαθμίσει τις υφιστάμενες επαγγελματικές
και κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την (επαν)ένταξη του στην
οικονομική ζωή.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του
κάθε άνεργου και τον προσωπικό του ρυθμό και θέληση, θα επιχειρηθεί η ανάπτυξη των
κοινωνικών

δεξιοτήτων

και

δεξιοτήτων

προσαρμογής

και

λήψης

απόφασης.

Οι

βασικότερες δεξιότητες για τις κατάλληλες, για το άτομο, λήψεις αποφάσεων είναι αυτές
της: αναζήτησης εργασίας, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, συνέντευξης επιλογής
κ.λπ. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τα εξής:


Προσδιορισμό επαγγελματικών στόχων σε συνδυασμό με δραστηριότητες
αναζήτησης εργασίας που θα ακολουθήσουν.



Εντοπισμό και

αξιολόγηση των θέσεων εργασίας: α) Επίσημα κανάλια

πληροφόρησης, β) Μη κοινοποιημένες θέσεις εργασίας.


Τρόποι αξιοποίησης των πηγών που προαναφέρθηκαν.



Επιλογή τρόπων υποβολής υποψηφιότητας για μια θέση και πραγματοποίηση
της σχετικής διαδικασίας.

Η



Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής.



Προετοιμασία ατόμου για συνέντευξη επιλογής.

διαδικασία

της

προσωπικής

και

επαγγελματικής

ανάπτυξης

των

ωφελουμένων

περιλαμβάνει επίσης και τα παρακάτω θέματα:
Πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά, επιχειρηματικά και νομικά θέματα: Αφορά
σε πληροφόρηση των ωφελουμένων για τα εν λόγω πεδία, ώστε οι ωφελούμενοι/ες να
καταστούν όσο το δυνατόν περισσότερο καταρτισμένοι και ενήμεροι προκειμένου να είναι
σε θέση να διεκδικήσουν την επανατοποθέτησή τους στην αγορά εργασία, με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο.
Ενημέρωση σε θέματα λειτουργίας της αγοράς εργασίας: Σημαντικό στοιχείο των
παρεμβάσεων αυτών θα αποτελέσει και η διευκόλυνση του ανέργου προκειμένου να

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
5

ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ

εξοικειωθεί με το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και τις συνθήκες που επικρατούν στην
ελληνική και ιδιαίτερα, στην τοπική αγορά εργασίας, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά
και να λάβει σφαιρική γνώση για τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό,
θα αναπτυχθούν ζητήματα σχετικά με την πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης, σε δομές
προώθησης στην απασχόληση, τους βασικούς νόμους στο πεδίο της αγοράς εργασίας,
στην αξιοποίηση των προσφερόμενων μέσων για έγκυρη ενημέρωση σχετικά με τις
τρέχουσες εξελίξεις στην αγορά εργασίας, κ.λπ.
Ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει η τοπική αγορά εργασίας και
τις ανάγκες της. Αφορά ενδεικτικά:
- σε ενημέρωση των ωφελουμένων για τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
των περιοχών παρέμβασης, όπως προσδιορίζονται στις Περιφερειακές Στρατηγικές
Έξυπνης Εξειδίκευσης,
-

σε

ενημέρωση

για

τις

ευκαιρίες

απασχόλησης

μέσω

της

αξιοποίησης

άλλων

συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
- σε ενημέρωση των ωφελουμένων για τις δυνατότητες απασχόλησής τους και
εναλλακτικές διεξόδους στη βάση των αποτελεσμάτων και των κατευθύνσεων του
Μηχανισμού Διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας και άλλων συναφών μελετών.
Εκπόνηση του αρχικού/συνοπτικού εξειδικευμένου ατομικού επαγγελματικού
σχεδίου δράσης και δυνατότητα παραπομπής του ωφελούμενου στις λοιπές
Ενέργειες του εγκεκριμένου από την Ε.Ε. προγράμματος ανά άτομο σε έντυπη
μορφή το οποίο συνυπογράφει ο ωφελούμενος: ώστε στη διάρκεια του επόμενου
σταδίου να είναι δυνατή η στοχευμένη και εστιασμένη αναλυτικότερη ανάπτυξη και
επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης.
Επισημαίνεται ότι στο στάδιο αυτό, ο Φορέας Υλοποίησης θα αποστείλει στην ΑΔ
στοιχεία των ωφελουμένων που θα υπαχθούν στις

Ενέργειες Γ και Δ, όπως θα

ζητηθούν από την ΑΔ, απαραίτητα για την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση των εν
λόγω Ενεργειών. Σημειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία θα διενεργηθεί με ιδιαίτερη
προσοχή στην τήρηση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας που αφορά στην προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1.1.4. Στάδιο Α.4 «Ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου
δράσης» – Υλοποιείται σε 10 συνεδρίες
Το στάδιο αυτό αποσκοπεί στο να βοηθηθεί και να υποστηριχθεί ο συμβουλευόμενος στην
διαμόρφωση νέων προοπτικών για την επαγγελματική του πορεία. Στο πλαίσιο αυτό – και
ως συνέχεια των προηγούμενων σταδίων - το εν λόγω στάδιο περιλαμβάνει την εκπόνηση
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του αναλυτικού εξειδικευμένου ατομικού επαγγελματικού σχεδίου δράσης. Το σχέδιο αυτό
προσδιορίζει τα απαιτούμενα «βήματα» που θα οδηγήσουν τους ωφελούμενους στην
επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει ολοκληρωμένα και πέρα από τα όρια των ενεργειών
που προβλέπονται στο εγκεκριμένο σχέδιο ΕΤΠ.
Χαρακτηριστικά του ατομικού επαγγελματικού σχεδίου δράσης είναι: η ρεαλιστικότητα, η
σαφήνεια στόχων, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητά του στις τρέχουσες συνθήκες που
επικρατούν στην τοπική ή/και στην ευρύτερη αγορά εργασίας.
Το ατομικό σχέδιο δράσης μπορεί να υποδείξει και την αναγκαιότητα ή και δυνατότητα
συμμετοχής των ωφελουμένων και σε άλλες δράσεις /ενέργειες/παρεμβάσεις εκτός ΕΤΠ
(π.χ. δράσεις των Ε.Π. του ΣΕΣ της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, κ.λπ.), είτε
μετά τη λήξη του έργου είτε διασφαλίζοντας ότι δεν θα προκύψει αλληλοεπικάλυψη των
συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από άλλα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο στάδιο αυτό, οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να
ενταχθούν στις λοιπές ενέργειες του εγκεκριμένου από την Ε.Ε. έργου.
Στο τέλος του σταδίου Α4 της Ενέργειας Α, κατά το οποίο θα έχει διευκρινιστεί η
κατεύθυνση/επαγγελματική
ακολουθήσουν

και

θα

διαδρομή
έχουν

την

εκπονηθεί

οποία
σε

οι

ωφελούμενοι

συνεργασία

με

επιθυμούν

τους

να

Συμβούλους

Επαγγελματικής Συμβουλευτικής τα βιογραφικά τους σημειώματα με τη συνοδευτική
επιστολή, προβλέπεται να διενεργηθεί από το φορέα υλοποίησης μια τουλάχιστον
συνάντηση «ελευθέρας εισόδου» (open day) κατά την οποία θα έρθουν σε επαφή οι
ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι και οι αντίστοιχοι ενδιαφερόμενοι εργοδότες, οι οποίοι θα
ανευρεθούν σε συνεργασία με τα τοπικά τεχνικά επιμελητήρια, τους τοπικούς φορείς, τα
κατά τόπους Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του Δημόσιου Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ή άλλους επίσημους φορείς και έπειτα από
σχετικές δράσεις δημοσιότητας του φορέα για τη γνωστοποίηση του γεγονότος.
Στόχος των παραπάνω συναντήσεων θα είναι η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης θέσεων
εργασίας. Ο φορέας θα μεριμνήσει για την επίτευξη αυτού του στόχου και για την
αποστολή στην ΑΔ αποτελεσμάτων από τη διαδικασία αυτή.
Ωστόσο, σημειώνεται ότι η περιγραφόμενη συνάντηση «ελευθέρας εισόδου», αφορά σε
όλους τους ωφελούμενους και όχι μόνο σε όσους πρόκειται να υπαχθούν στην Ενέργεια Δ.
Επικουρικά επίσης, στο πλαίσιο του σταδίου αυτού, ο φορέας θα μεριμνήσει ώστε να φέρει
σε επαφή τους ωφελούμενους με δυνητικούς εργοδότες και για την υποβοήθηση των
ωφελούμενων στην ανεύρεση πιθανών εργοδοτών και μέσα από άλλα κανάλια δικτύωσης
με τις τοπικές επιχειρήσεις.
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1.1.5. Στάδιο Α.5. «Παρακολούθηση / υποστήριξη των ωφελουμένων» –
Υλοποιείται σε 5 συνεδρίες
Οι

συνεδρίες

παρακολούθησης

αφορούν

σε

προσωπικές

συναντήσεις

με

τον

συμβουλευόμενο και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων με στόχο:
 να ανατροφοδοτηθεί το στέλεχος/στελέχη που παρείχε τη συμβουλευτική με τα
αποτελέσματα που είχε η παρέμβασή του, να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα
και η ποιότητα των δράσεων του προγράμματος
 να υποστηριχθεί ο ωφελούμενος σε όλα τα στάδια συμμετοχής στο έργο στην
προσπάθειά του να ξαναμπεί στην αγορά εργασίας ή να διατηρήσει τη θέση του σε
αυτή.
Η υποστήριξη προς τους ωφελούμενους περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο υπηρεσιών, όπως
επίλυση διαδικαστικών / διαχειριστικών θεμάτων, παροχή ψυχολογικής υποστήριξης (όταν
απαιτείται), εμψύχωση, διαμεσολάβηση με τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές (όταν απαιτείται),
κ.λπ.
Κατά

το

διάστημα

αυτό,

οι

Σύμβουλοι

θα

συμβάλουν

στη

μεγιστοποίηση

των

αποτελεσμάτων από την/τις “open day/s” που διενεργήθηκε/αν μετά το Στάδιο Α4 και θα
υποβοηθήσουν τους ωφελούμενους στην ανεύρεση θέσεων εργασίας, κλπ.
Οι ενέργειες παρακολούθησης των ωφελουμένων θα πρέπει να υλοποιούνται μετά την
ολοκλήρωση της συμμετοχής έκαστου ωφελούμενου στις Ενέργειες της παρούσας
πρόσκλησης (Ενέργειες Α και Β), με την εξαίρεση της παρ. 3.2.2 η οποία αναφέρεται σε
εξειδικευμένη εκπαίδευση / κατάρτιση διετούς ή μεγαλύτερης διάρκειας. Σε κάθε
περίπτωση το στάδιο Α5 θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τη λήξη του φυσικού
αντικειμένου των ενεργειών του έργου (περιλαμβανομένων των Ενεργειών Γ και Δ), ήτοι
22 Αυγούστου 2020.

ΙΙ) Μεταπαρακολούθηση της πορείας ένταξης στην αγορά εργασίας των
ωφελουμένων

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να παράσχει στοιχεία μεταπαρακολούθησης των
ωφελουμένων αναφορικά με την πορεία ένταξής τους στην αγορά εργασίας:
α) με τη λήξη της περιόδου υλοποίησης όλων των ενεργειών του έργου (22 Αυγούστου
2020),
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β) 6 μήνες μετά τη λήξη της περιόδου υλοποίησης όλων των Ενεργειών του έργου (22
Φεβρουαρίου 2021)
γ) 18 μήνες μετά την λήξη της περιόδου υλοποίησης όλων των Ενεργειών του Έργου (22
Φεβρουαρίου 2022)

1.2.

Ενέργεια B. Επαγγελματική Κατάρτιση

Η ενέργεια αυτή, η οποία απευθύνεται στο σύνολο των ωφελουμένων (550) διακρίνεται
στις ακόλουθες δύο επί μέρους ενέργειες, η επιλογή των οποίων για κάθε έναν
ωφελούμενο ξεχωριστά πραγματοποιήθηκε κατά το στάδιο Α.3:
Για όλους τους ωφελούμενους, η επιλογή των προγραμμάτων κατάρτισης (συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης ή εξειδικευμένης εκπαίδευσης/κατάρτισης) κατά το στάδιο Α3,
θα

πραγματοποιηθεί

καταρτιζομένων,

βάσει

έπειτα
των

από

διάγνωση

ιδιαίτερων

των

εκπαιδευτικών

χαρακτηριστικών

τους

και

αναγκών
του

των

ακριβούς

προσδιορισμού των απαιτούμενων προσόντων που είναι απαραίτητα σύμφωνα με την
αποτύπωση των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας, καθώς και τις εξελίξεις και τις
προοπτικές απασχόλησης στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας σε τοπικό ή /και
περιφερειακό επίπεδο, ενέργεια για την οποία έχει μεριμνήσει ο Φορέας Υλοποίησης, με
σκοπό τον κατά το δυνατόν στοχευμένο σχεδιασμό των προγραμμάτων κατάρτισης.
Η υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης θα πρέπει να οργανωθεί έτσι ώστε να
διευκολύνεται η παρακολούθησή τους και από εργαζόμενους ωφελούμενους. Σε κάθε
περίπτωση, η παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης δεν θα συμπίπτει με τις
ώρες εργασίας, άλλως θα πρέπει να χορηγείται έγγραφη άδεια από τον εργοδότη.
Θα υλοποιηθεί στην Περιφέρεια Αττικής (EL30) από τους εμπλεκόμενους φορείς.

1.2.1 Ενέργεια Β1- Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση:

Αντικείμενο της Ενέργειας Β.1 αποτελεί η παροχή στους συμμετέχοντες ωφελούμενους
στην εν λόγω Ενέργεια, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με κύριο
στόχο την υποστήριξή τους στην ένταξη, επανένταξη ή/και παραμονή τους στην αγορά
εργασίας.
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Τα θεματικά αντικείμενα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) που θα
παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι της Ενέργειας Β.1 θα παρέχουν τις απαιτούμενες
γνώσεις και δεξιότητες όπως αυτές προκύπτουν (α) στις διατυπωμένες μέσω του εθνικού
συστήματος διάγνωσης αναγκών απαιτούμενες δεξιότητες (β) στο Ατομικό Επαγγελματικό
Σχέδιο Δράσης του κάθε ωφελούμενου, το οποίο διαμορφώνεται στο πλαίσιο της
Ενέργειας Α: Επαγγελματική Συμβουλευτική και θα έχουν λάβει υπόψη τα αποτελέσματα
του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας για την Περιφέρεια του Έργου
Προβλέπεται η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος για κάθε ωφελούμενο άτομο που θα
ενταχθεί και θα παρακολουθήσει την εν λόγω Ενέργεια. (αφορά σε 500 άτομα σύμφωνα
με την εγκεκριμένη από την Ε.Ε. πρόταση).
Η πιστοποίηση των δεξιοτήτων όπου απαιτείται θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση
των προβλεπόμενων ωρών κατάρτισης, κάθε επιμέρους σχετικής θεματικής ενότητας.
Ο φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να παρακολουθεί την ενέργεια της κατάρτισης μέσω
κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία πρόσβαση θα έχει και η Αρχή
Διαχείρισης για λόγους παρακολούθησης και ελέγχου.

1.2.2 Ενέργεια Β2- Εξειδικευμένη Εκπαίδευση/Κατάρτιση

Αντικείμενο της Ενέργειας Β.2 αποτελεί η παροχή στους συμμετέχοντες ωφελούμενους
στην εν λόγω Ενέργεια εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης, κατάρτισης, κ.λπ.
Στην περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος για τους
ωφελούμενους που συμμετέχουν (αφορά σε 50 ωφελούμενα άτομα σύμφωνα με την
εγκεκριμένη από την Ε.Ε. πρόταση).
Η Ενέργεια Β2 περιλαμβάνει την Ενέργεια Β.2.1 που αφορά σε εξειδικευμένη
κατάρτιση/επανακατάρτιση, πχ. εξειδικευμένοι κύκλοι μαθημάτων, αρχική επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση που οδηγεί σε πιστοποίηση και απευθύνεται σε 40 ωφελούμενα
άτομα σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Ε.Ε. πρόταση. Και την Ενέργεια Β.2.2 που
αφορά σε απόκτηση τίτλου σπουδών από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (πτυχίο
ανώτατης εκπαίδευσης, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης – Επίπεδο 6 και 7 ΕQF) και
απευθύνεται σε 10 ωφελούμενα άτομα σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Ε.Ε.
πρόταση.
Ενδεικτικά αναφέρονται διαφορετικές επιλογές στην εν λόγω Ενέργεια:
Ο ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει να κάνει μαθήματα οδήγησης για να λάβει
επαγγελματική άδεια οδήγησης, να κάνει μαθήματα εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας και να
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δώσει εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας ώστε να αποκτήσει ένα επιπλέον προσόν, να
παρακολουθήσει

ένα

πρόγραμμα

συνεχιζόμενης

επαγγελματικής

κατάρτισης

σε

εξειδικευμένο θεματικό αντικείμενο το οποίο δεν θα καλύπτεται στην Ενέργεια Β1.
Επιπρόσθετα, μπορεί να επιλέξει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα σπουδών αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης και να συμμετάσχει στις αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποίησης
ώστε να αποκτήσει μια νέα ειδικότητα, να παρακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών
μεταλυκειακής

εκπαίδευσης

ή

τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης

σε

προπτυχιακό

είτε

σε

μεταπτυχιακό επίπεδο, ώστε να αναβαθμίσει το εκπαιδευτικό του επίπεδο, να αποκτήσει
γνώσεις σε επιστημονικό πεδίο που θα του προσφέρουν πρόσβαση σε διαφορετικές
επιλογές σταδιοδρομίας.
Δεν προβλέπεται καταβολή επιδόματος συμμετοχής στους ωφελούμενους.

2.

ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

2.1. ΓΕΝΙΚΑ
Οι Ενέργειες που περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Υποβολής Προτάσεων και στο παρόν Παράρτημα, απευθύνονται σε απολυμένα άτομα:
1. τα οποία παραμένουν άνεργα.
2. τα οποία έχουν εξεύρει (πριν την έναρξη υλοποίησης των Ενεργειών της παρούσας ή
και κατά τη διάρκεια αυτής) θέση εργασίας μερικής ή πλήρους απασχόλησης ή/και
ορισμένου χρόνου. Η παρακολούθηση των υλοποιούμενων Ενεργειών θα διενεργείται
σε χρόνους που δεν συμπίπτουν με τις ώρες εργασίας των ωφελούμενων.
2. τα οποία έχουν αναπτύξει ή πρόκειται να αναπτύξουν επαγγελματική / επιχειρηματική
δραστηριότητα.
Ο

προσδιορισμός

της

συγκεκριμένης

«πορείας»

του

κάθε

ωφελούμενου

και

οι

συγκεκριμένες Ενέργειες, στις οποίες θα ενταχθεί, καθώς και οι υποκατηγορίες αυτών
πρόκειται να οριστικοποιηθεί μέσω των δράσεων της Ενέργειας Α’ «Επαγγελματική
καθοδήγηση και υποστήριξη στην ανεύρεση εργασίας» μετά την ολοκλήρωση του σταδίου
Α3.
Στις περιπτώσεις αυτές, το αντικείμενο των υπηρεσιών της παρούσας Ενέργειας μπορεί να
διαφοροποιείται όπου απαιτείται, με σκοπό την υποστήριξη των εν λόγω ωφελουμένων
ατόμων στην εξεύρεση καλύτερης ή πιο σταθερής εργασίας ή στη διασφάλιση της άσκησης
επιτυχούς επαγγελματικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας.
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Με την ολοκλήρωση των πρώτων σταδίων της Ενέργειας Α ο Φορέας υλοποίησης
υποχρεούται να υποβάλει στην ΑΔ:
i.

με την ολοκλήρωση του Σταδίου Α1 έγγραφη ενημέρωση αναφορικά με
τον πραγματικό αριθμό ωφελουμένων καθώς και το πρακτικό επιλογής
των ωφελουμένων που εντάχθηκαν στο έργο.

ii.

με την ολοκλήρωση του σταδίου Α3 εκ νέου ΤΔΠ και ΤΔΥ μέσω ΟΠΣ-ΕΤΠ
σε περίπτωση τροποποίησης φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου στα
οποία θα περιγράφεται:


το φυσικό αντικείμενο ανά Ενέργεια και υποέργα



το οικονομικό αντικείμενο (προϋπολογισμός) ανά Ενέργεια και υποέργα.

Στη βάση των παραπάνω αλλαγών, λαμβάνεται υπόψη το «μεικτό» κόστος (ως ανώτατο ή
ως μη μεταβαλλόμενο) υλοποίησης/άτομο (εκτός επιδομάτων) των Ενεργειών όπως
περιγράφονται στη συνέχεια, καθώς και τα επιδόματα ανά άτομο.
Ο Φορέας που θα επιλεγεί έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στους συμμετέχοντες και το
επίδομα συμμετοχής, όπως αναλύεται στο Κεφάλαιο 3.1. του παρόντος.

2.1.1. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α:
Όσον αφορά στην Ενέργεια Α ισχύουν τα εξής:


Είναι υποχρεωτική για όλα τα απολυμένα άτομα (μέγιστος αριθμός 550), τα οποία
θα ενταχθούν τελικά και στις λοιπές Ενέργειες της παρούσας πρόσκλησης και
σύμφωνα με τους όρους αυτής.



Ο αριθμός των ατόμων και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός ανά Ενέργεια έχει τεθεί
κατ’ ανώτατο όριο, βασίζεται στην εγκεκριμένη από την Ε.Ε. πρόταση

Στελέχη παροχής υπηρεσιών Ενέργειας Α’
Ο Φορέας που θα επιλεγεί πρέπει να διαθέτει κατά τη στιγμή της έναρξης της Ενέργειας Α
και σε όλη τη διάρκεια αυτής, τουλάχιστον το εξής προσωπικό, σε κάθε παράρτημα (και
στην έδρα) στο οποίο θα παρέχονται οι υπηρεσίες:
 Πτυχιούχο/ους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εξειδικευμένους στην παροχή των
υπηρεσιών της Ενέργειας Α, με τουλάχιστον διετή εμπειρία (με μέριμνα για την
κάλυψη των αναγκών διενέργειας της Ενέργειας Α με επαρκές προσωπικό). Στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν επαρκεί το προσωπικό του Φορέα/Φορέων
υλοποίησης της Συμβουλευτικής, δύναται να προβεί/ούν:
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α) σε ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου
Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Συμβούλων Επιχειρηματικότητας,
κατόπιν έγκρισης της Εποπτεύουσας Αρχής Διαχείρισης,
β) είτε να προβεί/ούν σε προσλήψεις/συμβάσεις έργου με Συμβούλους οι οποίοι θα
πληρούν κατ’ ελάχιστον τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών
των Ενεργειών Α και Β.
και


Τουλάχιστον ένα στέλεχος διοικητικής υποστήριξης, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής
βαθμίδας.

2.1.2 ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Β:

Α) Ενέργεια Β1 – Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
Τα

προγράμματα

Συνεχιζόμενης

Επαγγελματικής

Κατάρτισης

(ΣΕΚ)

θα

υλοποιηθούν από φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης οι οποίοι έχουν λάβει άδεια
λειτουργίας

από

Επαγγελματικού

τον

Εθνικό

Οργανισμό

Προσανατολισμού

Πιστοποίησης

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),

σύμφωνα

Προσόντων
με

το

και

ισχύον

θεσμικό πλαίσιο.
Ειδικότερα:
i.

Για τους παρόχους κατάρτισης

Η

υλοποίηση

των

προγραμμάτων

συνεχιζόμενης

επαγγελματικής

κατάρτισης

πραγματοποιείται από Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου 2, τα οποία έχουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και σε
αίθουσες και εργαστήρια κατάρτισης με έγκριση άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Κατά την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης της παρούσας, οι πάροχοι οφείλουν:


να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό που θα είναι διαθέσιμος για τις ανάγκες
του

κάθε

εκπαιδευτικού

προγράμματος,

όπως

ενδεικτικά

αναφέρεται:

Η/Υ,

εκτυπωτές, scanner, oθόνη προβολής, video projector κ.α., καθώς και ειδικό
εξοπλισμό όταν απαιτείται.


να χορηγούν στους καταρτιζόμενους το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό, που
καλύπτει τις εκπαιδευτικές ενότητες της κατάρτισης. Σε περίπτωση ωφελούμενου
με αναπηρία, ο πάροχος κατάρτισης θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε το εκπαιδευτικό
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υλικό να προσφέρεται και σε προσβάσιμες μορφές (CDs, DVs, εκτυπώσεις σε
γραφή Braille για τους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης).


να προσφέρουν σίτιση στους ωφελούμενους, όπως εδέσματα και αναψυκτικά ή/και
χυμούς, καφέ, νερό όταν η ημερήσια διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης
ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες.



να τηρούν ημερήσιο έντυπο και ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο των ωφελούμενων.



να τηρούν Φάκελο Διοικητικής Παρακολούθησης Προγράμματος Κατάρτισης καθώς
και Φάκελο Οικονομικής Παρακολούθησης Προγράμματος Κατάρτισης για κάθε
πρόγραμμα ξεχωριστά.



να μεριμνούν για την προετοιμασία των ωφελουμένων αναφορικά με τη συμμετοχή
τους σε εξετάσεις πιστοποίησης από αρμόδιους φορείς πιστοποίησης.



να χορηγούν σε όσους ωφελούμενους ολοκλήρωσαν το τμήμα κατάρτισης
βεβαίωση παρακολούθησης του Προγράμματος.

ii.

Για τα προγράμματα κατάρτισης

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης είναι συνολικής διάρκειας 300
ωρών έκαστο.
Θα αναπτυχθούν σε αρθρωτή βάση, έτσι ώστε αφενός να παρέχουν ένα κοινό, οριζόντιο
σύνολο αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων και αφετέρου να διαθέτουν ευελιξία
προσαρμογής στις διαφορετικές ανάγκες και επιλογές των καταρτιζόμενων αναφορικά με
τις επιλεγείσες εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες. Σε αυτήν την κατεύθυνση, τα
προγράμματα κατάρτισης θα περιέχουν τρεις (3) επιμέρους ενότητες (modules) και θα
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:


Θεματική ενότητα για την απόκτηση οριζόντιων δεξιοτήτων «soft skills», όπως
είναι οι δεξιότητες της επικοινωνίας, της ομαδικής εργασίας και συνεργασίας, της
προσαρμοστικότητας, της επίλυσης προβλημάτων, της οργάνωσης και διαχείρισης
του χρόνου, δεξιότητες που αναφέρονται στον συνδυασμό των διαπροσωπικών
ικανοτήτων επικοινωνίας ενός ατόμου, των προσωπικών του πεποιθήσεων, της
συναισθηματικής

του

νοημοσύνης

προσωπικότητας του. Οι

και

των

βασικών

χαρακτηριστικών

δεξιότητες αυτές εφαρμόζονται

της

ευρέως σε πολλά

διαφορετικά επαγγέλματα και πεδία και συνιστούν απαραίτητο εφόδιο για τα άτομα
που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας ή/και σε διαδικασία αναβάθμισης των
προσόντων τους για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και αποδοτικοί.


Θεματική ενότητα για την απόκτηση ή/και επικαιροποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων,
όπως είναι οι βασικές αλλά κι ολοκληρωμένες γνώσεις των βασικών εφαρμογών
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ενός Η/Υ, η ικανότητα επιτυχημένης αναζήτησης και ανεύρεσης πληροφοριών στο
Διαδίκτυο, η αποτελεσματική χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (social
media, digital marketing κ.α.), ηλεκτρονικών τρόπων συναλλαγών (e-banking
κ.λ.π.).


Θεματική ενότητα για εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες για την απόκτηση
δεξιοτήτων

και

ικανοτήτων

που

αφορούν

στη

διεκπεραίωση

μιας

σειράς

επαγγελματικών λειτουργιών και εργασιών στα πλαίσια ενός μόνο επαγγέλματος
ή/και ειδικότητας.
Η θεματική ενότητα που αφορά σε απόκτηση ή/και επικαιροποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων
θα πρέπει να διδάσκεται σε αδειοδοτημένες αίθουσες πληροφορικής από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
όπως αυτές αποτυπώνονται στην άδεια λειτουργίας του Παρόχου.
Σε κάθε εκπαιδευόμενο θα αντιστοιχεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, στον οποίο θα
πρέπει να είναι εγκατεστημένες νόμιμες άδειες χρήσης του λογισμικού που απαιτείται για
την πιστοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων.
Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές μεθόδους
και τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, επιδιώκοντας ιδίως το συνδυασμό της θεωρίας με
την πράξη, τη σύνδεση του αντικειμένου κατάρτισης με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα
των καταρτιζομένων και ενισχύοντας την ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζόμενων.
Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ημέρα δεν μπορεί να ξεπερνά τις οκτώ (8)
ώρες, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων. Η ημερήσια εκπαίδευση ολοκληρώνεται
το αργότερο μέχρι την 22η ώρα.
Το Τμήμα Κατάρτισης δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνέχειες. Μπορεί να διακόπτεται στις
περιόδους Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιρινών διακοπών ή/και σε περιπτώσεις
ανωτέρας βίας. Σε περιπτώσεις που ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να διακόψει τη
λειτουργία του Τμήματος για συνεχές διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερολογιακών
ημερών, υποχρεούται να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα προς την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.
Ο αριθμός καταρτιζομένων κάθε προγράμματος κατάρτισης, κατά την έναρξη του
προγράμματος

δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 άτομα, πάντα σε συνάρτηση με τη

δυναμικότητα της εκάστοτε αίθουσας υλοποίησης, όπως αυτή αποτυπώνεται στην άδεια
λειτουργίας του παρόχου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου δεν υλοποιείται άλλο
πρόγραμμα κατάρτισης με την ίδια θεματολογία στην ίδια πόλη, δύναται το πρόγραμμα να
υπερβαίνει οριακά τα 20 άτομα, πάντα σε συνάρτηση με τη δυναμικότητα της εκάστοτε
αίθουσας υλοποίησης.
Tα τμήματα κατάρτισης δύναται να περιλαμβάνουν μόνο άνεργους ωφελούμενους, μόνο
απασχολούμενους ωφελούμενους, ή να είναι μικτά.
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iii.

Για τους Εκπαιδευτές κατάρτισης

Η κατάρτιση πραγματοποιείται από Εκπαιδευτές Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική
επάρκεια που είναι ενταγμένοι

στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.ΠΕ.Π.,

βάσει της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. ΓΠ/20082 (ΦΕΚ 2844/23.10.2012) με θέμα
"Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη-τυπικής
εκπαίδευσης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν συνάφεια με τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες που θα
διδάξουν σύμφωνα με την πιστοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και τον κωδικό ΣΤΕΠ που έχουν
λάβει.
Αντικατάσταση εκπαιδευτή επιτρέπεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος
κατάρτισης με εκπαιδευτή αντίστοιχων προσόντων και κατόπιν ενημέρωσης της ΕΔ ΕΣΠΑ
ΑΠΚΟ.
Εκπαιδευτές που η κύρια απασχόλησή τους είναι στον δημόσιο τομέα θα πρέπει να
προσκομίσουν την απαιτούμενη από το άρθρο 31 του ν. 3528/2007 άδεια άσκησης
ιδιωτικού έργου που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα τους.
Παρεκκλίσεις από τα ανωτέρω επιτρέπονται, μετά από πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση,
μόνο όταν ο αριθμός των εκπαιδευτών με την προβλεπόμενη ειδικότητα (ΣΤΕΠ) του
σχετικού Μητρώου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της υλοποίησης της
δράσης στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Για την απασχόληση εκπαιδευτών της περίπτωσης
αυτής απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης για τη χορήγηση σύμφωνης γνώμης από τον
Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ. με τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.

iv.

Για τους ωφελούμενους

Ο ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης με
την απαιτούμενη επιμέλεια.
Επιτρέπεται η απουσία των εκπαιδευόμενων σε ποσοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας
των ωρών του κάθε προγράμματος που θα συμμετάσχουν. Το επιτρεπόμενο ποσοστό των
απουσιών διαμορφώνεται μέχρι το 20% επί της συνολικής διάρκειας του Προγράμματος
αποκλειστικά εάν:


Ο ωφελούμενος είναι άτομο με αναπηρία, όπως αποδεικνύεται βάσει του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου, μετά από τεκμηριωμένη αιτιολογία.



Ο ωφελούμενος έχει αποδεδειγμένη νοσηλεία σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή ο ωφελούμενος υποχρεούται
να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύθηκε.
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Η ωφελούμενη διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή η ωφελούμενη υποχρεούται
να προσκομίσει άμεσα σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου ή του αρμόδιου ιατρού.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο πάροχος κατάρτισης θα πρέπει να μεσολαβήσει και να
υποστηρίξει τον ωφελούμενο, ώστε να καλύψει τη διδακτική ύλη για να μπορέσει να
παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος.
Σε περίπτωση που ωφελούμενος υπερβεί το παραπάνω όριο αδικαιολόγητα, διακόπτει
υποχρεωτικά την κατάρτιση και ο Πάροχος ενημερώνει την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης οδηγεί στην απόκτηση σχετικής
Βεβαίωσης Παρακολούθησης Προγράμματος Κατάρτισης.

v.
α)

Για την Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
Με

την

ολοκλήρωση

της

θεματικής

ενότητας

«Ψηφιακές

Δεξιότητες»,

οι

συμμετέχοντες στα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να λάβουν μέρος εφόσον το
επιθυμούν σε εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από πιστοποιημένους Φορείς
χορήγησης

πιστοποιητικών

πληροφορικής

ή

γνώσεις

χειρισμού

Η/Υ

από

τον

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO17024:2003 και της ΚΥΑ
"Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης και Περιοδικού Ελέγχου Φορέων
Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ". Οι ωφελούμενοι
οφείλουν να καταστούν κάτοχοι Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού
Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τους Φορείς χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης
πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ και καταχωρούνται με επιμέλεια των Φορέων και σε
συνεργασία με την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο Μητρώο
Πιστοποιηθέντων Προσώπων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Ο πάροχος κατάρτισης έχει υποχρέωση να μεριμνήσει για τη συμμετοχή των
ωφελουμένων που το επιθυμούν στις εν λόγω εξετάσεις πιστοποίησης και να καλύψει
όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες συμμετοχής καθώς και το κόστος της εξέτασης. Οι
ωφελούμενοι μπορούν να συμμετάσχουν μία φορά και σε περίπτωση αποτυχίας να
επανεξεταστούν ακόμη μία φορά στην όποια ενότητα έχουν αποτύχει.
Σε κάθε Ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις
πιστοποίησης (στην περίπτωση που αποφασίσει να συμμετάσχει στις επανεξετάσεις)
χορηγείται

από

τον

οικείο

φορέα

πιστοποίησης

Πιστοποιητικό

γνώσεων

και

δεξιοτήτων.
Σε περίπτωση αποτυχίας του Ωφελουμένου χορηγείται από το Φορέα πιστοποίησης
Βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία φέρει το όνομα του
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καταρτισθέντος και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε
(μία ή δύο φορές).
β) Ο Φορέας κατάρτισης έχει υποχρέωση να μεριμνήσει για τη συμμετοχή των
ωφελουμένων που το επιθυμούν και εφόσον είναι εφικτό, σε εξετάσεις πιστοποίησης
σχετικές με το αντικείμενο της τρίτης θεματικής ενότητας (για εξειδικευμένες
επαγγελματικές δεξιότητες για την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων) και να
καλύψει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες συμμετοχής καθώς και το κόστος της
εξέτασης.

Β) Ενέργεια Β2 – Εξειδικευμένη Κατάρτιση
Η παρακολούθηση ενός προγράμματος και η συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης πρέπει
να αφορούν στο χρονικό διάστημα της επιλέξιμης περιόδου του παρόντος Έργου.
Θα υλοποιηθεί από παρόχους εκπαίδευσης/ κατάρτισης οι οποίοι θα προκύψουν κατά
περίπτωση σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Ν. 4412/2016.

3. ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ1

3.1 Ενέργεια Α. Επαγγελματική συμβουλευτική

Το συνολικό ανώτατο κόστος της Ενέργειας Α είναι 1.237.500 ευρώ, το οποίο αναλύεται
ως εξής:
Α. Κόστος υλοποίησης (συνεδρίες και επιχειρησιακά σχέδια): 687.500 ευρώ (550
άτομα Χ 1.086,36 ευρώ/άτομο+60 Χ 1.500 ευρώ /ανά business plan) το
οποίο συνίσταται στα ακόλουθα:


Κάθε στάδιο, κοστολογείται ανά ωφελούμενο άτομο, στο οποίο κόστος δεν
περιλαμβάνεται το κόστος συμμετοχής του/της ωφελούμενου/ης. Tο ανώτατο
επιλέξιμο κόστος των σταδίων ανέρχεται στο ποσό των 597.500 ευρώ. Το συνολικό
ποσό των 597.500 ευρώ δύναται να μειωθεί εφόσον τα άτομα μπορεί αντίστοιχα να
μειωθούν, αν συντρέξουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 5 της Πρόσκλησης.

Το κόστος των Ενεργειών προσδιορίζεται με βάση τη μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου
Εργασίας με τίτλο «Εμπειρογνωμοσύνη εκτίμησης του εύλογου εύρους μοναδιαίου κόστους έργων βασικών
κατηγοριών δράσεων κατάρτισης ανέργων – ένταξής τους στην αγορά εργασίας/ Εξειδικευμένες Υπηρεσίες
Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΕ », Νοέμβριος 2015
1
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 Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος για κάθε business plan ανέρχεται στο ποσό των
1.500 ευρώ, ενώ το σύνολο για τα 60 business plans δεν μπορεί να ξεπεράσει τις
90.000 ευρώ.
Β. Κόστος

επιδόματος

συμμετοχής:

550.000

ευρώ

(550

άτομα

χ

1.000

ευρώ/άτομο). Το συνολικό ποσό των 550.000 ευρώ είναι το ανώτατο επιλέξιμο
κόστος. Δύναται να μειωθεί εφόσον τα άτομα μπορεί αντίστοιχα να μειωθούν, αν
συντρέξουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 5 της Πρόσκλησης.
Το επίδομα ανά άτομο ανέρχεται στο ποσό των 1.000 ευρώ και αντιστοιχεί στην
υλοποίηση των 25 ατομικών συνεδριών.

3.2 Ενέργεια Β. Επαγγελματική Κατάρτιση

3.2.1 Ενέργεια Β.1 Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Το συνολικό ανώτατο κόστος της Ενέργειας Β1 είναι 1.125.000 ευρώ, το οποίο
αναλύεται ως εξής:
Α. Κόστος υλοποίησης: 625.000 ευρώ (500 άτομα Χ 1.250 ευρώ/άτομο). Το
συνολικό ποσό των 625.000 ευρώ είναι το ανώτατο επιλέξιμο κόστος. Δύναται να
μειωθεί εφόσον τα άτομα μπορεί αντίστοιχα να μειωθούν, αν συντρέξουν οι λόγοι
που αναφέρονται στο άρθρο 5 της Πρόσκλησης.
Το κόστος της προσφερόμενης κατάρτισης (ΣΕΚ) σε συνέχεια της παραπομπής του
κάθε ωφελούμενου (εκτός του εκπαιδευτικού επιδόματος) ανέρχεται σε 4,16 ευρώ
/ανθρωπο-ώρα

κατάρτισης.

Σε

περίπτωση

που

ο

ωφελούμενος

δικαιούται

αποζημίωσης για την κάλυψη του κόστους μετακίνησης (χρήση μέσων μαζικής
μεταφοράς) προκειμένου για τη συμμετοχή του στα προγράμματα κατάρτισης,
ανώτατου

ύψους

τούτο

καταβάλλεται

από

τον

πάροχο

κατάρτισης

και

περιλαμβάνεται στο προαναφερθέν κόστος ανθρωποώρας κατάρτισης.
Β. Κόστος

επιδόματος

συμμετοχής:

500.000

ευρώ

(500

άτομα

Χ

1.000

ευρώ/άτομο). Το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ είναι το ανώτατο επιλέξιμο
κόστος. Δύναται να μειωθεί εφόσον τα άτομα μπορεί αντίστοιχα να μειωθούν.
Το εκπαιδευτικό επίδομα των καταρτιζομένων ανέρχεται σε 3,33 ευρώ / ανθρωποώρα κατάρτισης. Συνεπώς, το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος ανέρχεται σε
1.000 ευρώ ανά άτομο (300 ώρες Χ 3,33 ευρώ).
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3.2.2. Ενέργεια Β.2 Εξειδικευμένη Εκπαίδευση/ Κατάρτιση

Το συνολικό ανώτατο κόστος της Ενέργειας Β2 είναι 240.000 ευρώ, το οποίο αναλύεται
ως ακολούθως:


Το συνολικό ανώτατο κόστος της Ενέργειας Β.2.1 είναι 160.000 ευρώ (40 άτομα Χ
4.000 ευρώ/άτομο)



Το συνολικό ανώτατο κόστος της Ενέργειας Β.2.2 είναι 80.000 ευρώ (10 άτομα Χ
8.000 ευρώ/άτομο)

Το μοναδιαίο κόστος/άτομο της Ενέργειας Β2 (4.000€ ή 8.000€ αντίστοιχα) είναι το
ανώτατο που μπορεί να δοθεί και δεν μπορεί να ξεπεραστεί παρά μόνο με έγγραφη
αποδοχή της Αρχής Διαχείρισης κατόπιν έγγραφου αιτήματος - αιτιολόγησης του Φορέα
που θα επιλεγεί, για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ωφελούμενου ατόμου.
Σε περίπτωση που η φοίτηση σε πρόγραμμα/κύκλο μαθημάτων που έχει επιλέξει ο
ωφελούμενος δεν δύναται να ολοκληρωθεί στο χρονικό διάστημα της επιλέξιμης περιόδου,
η πληρωμή στον Πάροχο μπορεί να γίνει μόνο για το κόστος και τις δαπάνες που
έχουν προκύψει και πληρωθεί εντός της επιλέξιμης περιόδου. Κατ’ εξαίρεση για την
περίπτωση που η φοίτηση σε πρόγραμμα σπουδών που έχει επιλέξει ο ωφελούμενος έχει
διάρκεια δύο ετών ή μεγαλύτερη η λήξη της επιλεξιμότητας των δαπανών/διδάκτρων
δύναται να θεωρηθεί η ημερομηνία υποβολής της Τελικής Έκθεσης του άρθρου 18
του Κανονισμού ΕΤΠ από την Αρχή Διαχείρισης, ήτοι η 22α Φεβρουαρίου 2021.
Σημειώνεται ωστόσο ότι για λόγους που άπτονται της δυνατότητας ορθής και έγκαιρης
πιστοποίησης των δαπανών καθώς και αποτύπωσής τους στην Τελική Έκθεση, τα εν λόγω
έξοδα συμμετοχής θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί και τα αντίστοιχα παραστατικά να έχουν
αποσταλεί στην ΑΔ το αργότερο έως την 22α Ιανουαρίου 2021.
Η συμμετοχή σε υπηρεσίες εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης, η συμμετοχή σε αντίστοιχες
εξετάσεις

πιστοποίησης

κ.α.

και

το

αντίστοιχο

κόστος

δαπάνης

θα

πρέπει

να

αποδεικνύονται με σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής/παρακολούθησης ή/και σχετικούς
τίτλους σπουδών καθώς και σύνδεσης με το κόστος πληρωμής από τον Πάροχο. Το κόστος
αυτών διαμορφώνεται κατά περίπτωση και αποδίδεται στον εκάστοτε Πάροχο (π.χ.
Σχολή Οδηγών, Πανεπιστημιακό Ίδρυμα) από το Φορέα που θα επιλεγεί.
Δεν προβλέπεται επίδομα για το ωφελούμενο άτομο.
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ΜΕΡΟΣ Β
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΜΕ
ΣΛΟΤ 2971/2019
Υπολογισμός ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ)
Αθήνα, 08.01.2019, Αριθμ. Πρωτ.: 2971 ΕΞ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Άρθρο 2: Κατηγορίες οντοτήτων
2.5 Αναφορικά με τον υπολογισμό του μέσου όρου προσωπικού, ποσοστά μικρότερα του 0,5
στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω και ποσοστά μεγαλύτερα του 0,5 στρογγυλοποιούνται προς τα
πάνω. Για παράδειγμα, μια οντότητα απασχολεί 5 άτομα σε πλήρη απασχόληση, 2 άτομα με
εποχιακή απασχόληση 5 μηνών αλλά πλήρους ημερήσιας απασχόλησης και 7 άτομα πλήρους
ετήσιας απασχόλησης αλλά μερικής ημερήσιας απασχόλησης τριών ωρών, καθώς και έναν
επαγγελματία πλήρους απασχόλησης που αμείβεται με τιμολόγιο. Ο μέσος όρος του
προσωπικού που απασχολήθηκε στην περίοδο είναι (5*12/12) + (2*5/12) + (7*12/12*3/8)+1=9.46
και για την στρογγυλοποίηση 9 (σε ισοδύναμες μονάδες ετήσιας απασχόλησης).
Μήνες
Εργαζόμενοι

Μέσος όρος
Τύπος

απασχόλησης

εργαζομένων

Με πλήρη απασχόληση

5

12

5*(12/12)

Εποχιακή πλήρης απασχόληση 5 μηνών

2

5

2*(5/12)

Μερική απασχόληση τριών ωρών
ημερησίως όλες τις εργάσιμες ημέρες του
χρόνου

7

12

Μηχανικός με πλήρη απασχόληση
αμειβόμενος με Τιμολόγιο

1

12

5
0,83

[7*(12/12)]*(3/8)

2,63

1

Σύνολο εργαζομένων

1
9,46 = 9

Δεν αναγράφεται όμως τι θα πρέπει να γίνει στην αναφερόμενη περίπτωση όπως επίσης και σε
περιπτώσεις εκ περιτροπής απασχόλησης.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο μέσος όρος απασχολούμενων κατά την διάρκεια της περιόδου, συνιστά το τρίτο κριτήριο για
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την ένταξη μίας οντότητας σε κατηγορία μεγέθους (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία και μεγάλη), βλέπε
το άρθρο 2 του Ν 4308/2014.
Σύμφωνα με την ερμηνεία που δόθηκε από την ΠΟΛ.1003/31.12.2014, ως προς το τρίτο αυτό
κριτήριο, ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού υπολογίζεται: «στη βάση πλήρους
απασχόλησης σε ημερήσια και ετήσια βάση, για όλους τους εργαζόμενους που έχουν ή
τεκμαίρεται ότι έχουν εργασία έμμισθης απασχόλησης. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι έχοντες
έμμισθη σχέση αλλά και τα πρόσωπα που απασχολούνται με σχέση που εξομοιώνεται με
έμμισθη εργασία, όπως δικηγόροι, λογιστές ή μηχανικοί όταν είναι πλήρους απασχόλησης και
ανεξαρτήτως του τρόπου που αμείβονται (π.χ. με τιμολόγιο). Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι
απασχολούμενοι με μίσθωση από άλλη οντότητα καθώς και οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες, εφόσον
απασχολούνται στην οντότητα και αμείβονται από αυτή. Διευκρινίζεται ότι δεν λαμβάνονται
υπόψη εκπαιδευόμενοι και σπουδαστές που απασχολούνται με συμβάσεις εκπαίδευσης και
κατάρτισης, καθώς και εργαζόμενοι που έχουν λάβει γονική άδεια» (παρ.
2.4, ΠΟΛ.1003/31.12.2014). «Αναφορικά με τον υπολογισμό του μέσου όρου προσωπικού,
ποσοστά μικρότερα του 0,5 στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω και ποσοστά μεγαλύτερα του 0,5
στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω» (παρ. 2.5, ΠΟΛ.1003/31.12.2014).
Η έννοια της στρογγυλοποίησης εδώ, όπως είναι προφανές, αναφέρεται στον τελικό αριθμό που
θα προκύψει σε ετήσια βάση, για το σύνολο των απασχολουμένων και σύμφωνα με τα εργασιακά
χαρακτηριστικά στοιχεία κάθε ενός εξ αυτών, ή σύμφωνα με την σχέση του εξωτερικού συνεργάτη
(συνεχής ή κατά περίσταση).
Συνεπώς, για τον αριθμό των απασχολούμενων, όπως προσδιορίστηκαν πιο πάνω, πρέπει να
υπολογιστεί ο μέσος όρος για την κάθε χρονική περίοδο, ο οποίος στρογγυλοποιείται αναλόγως.
Παράδειγμα:
Σε οντότητα με μορφή ΙΚΕ έχουμε τα εξής δεδομένα:
- Ο διαχειριστής παρέχει εργασία για την οποία εισπράττει αμοιβή.
- Ο λογιστής της εταιρείας αν και πλήρους απασχόλησης, αμείβεται με την έκδοση τιμολογίου
από τον ίδιο (εξωτερικός συνεργάτης).
- Ο δικηγόρος της εταιρείας λαμβάνει πάγια αμοιβή και παρέχει τις υπηρεσίες αν και όταν του
ζητηθεί.
- Απασχολεί επίσης τρία άτομα με πλήρη απασχόληση.
- Απασχόλησε εντός του έτους ένα άτομο με τρίμηνη σύμβαση ορισμένου χρόνου και πλήρη
απασχόληση.
- Απασχολεί και δύο άτομα καθ’ όλη την διάρκεια του έτους με μερική απασχόληση. Τον ένα σε
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τρίωρη καθημερινή απασχόληση και τον άλλο σε πεντάωρη καθημερινή απασχόληση.
- Τέλος, απασχόλησε και έναν εργαζόμενο σε τετράωρη καθημερινή απασχόληση με σύμβαση
ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων μηνών.
Απάντηση:
Ο διαχειριστής και ο λογιστής θεωρούνται εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης. Άρα το σύνολο
των εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης είναι: 1+1+3 = 5.
Ο δικηγόρος δεν λαμβάνεται υπόψη αφού δεν εργάζεται με πλήρη απασχόληση, αλλά παρέχει τις
υπηρεσίες του ευκαιριακά και κατά περίσταση.
Για τον εργαζόμενο επί τρίμηνο (πλήρους απασχόλησης) θα προχωρήσουμε σε αναγωγή σε
ετήσια βάση:
1 χ (3 / 12) = 0,25
Για τον εργαζόμενο με τρίωρη ημερήσια απασχόληση, σε ολόκληρο το έτος, επίσης:
1 χ (3 / 8) = 0,375
Για τον εργαζόμενο με πεντάωρη ημερήσια απασχόληση, σε ολόκληρο το έτος:
1 χ (5 / 8) = 0,625
Για τον εργαζόμενο με τετράωρη απασχόληση για 4 μήνες:
1 χ (4 / 8) χ (4 / 12) = 0,167
Άρα, έχουμε σύνολο:
5 + 0,25 + 0,375 + 0,625 + 0,167 = 6,417 και κατά στρογγυλοποίηση 6.
Συνεπώς, ο αριθμός των απασχολουμένων για την συγκεκριμένη περίοδο, είναι έξι (6).
Η περίπτωση της εκ περιτροπής απασχόλησης.
Η, καθ’ ερμηνεία, διατύπωση της σχετικής διάταξης (άρθρο 2, Ν 4308/2014), αναφέρεται σε
αριθμό απασχολουμένων, στην βάση πλήρους απασχόλησης. Όπως είναι γνωστό, (παρ. 3,
άρθρο 2 του Ν 3846/2010), κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά την διάρκειά της,
ο εργοδότης και ο μισθωτός, μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε
μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής. Περαιτέρω, εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η
απασχόληση του εργαζόμενου κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες
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τον μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών, αλλά πάντα κατά πλήρες
ημερήσιο ωράριο εργασίας.
Υπό την έννοια αυτή έχουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:
(1) Εργαζόμενος λιγότερες ημέρες την εβδομάδα (πάντα κατά πλήρες ωράριο):
[Ημέρες εργασίας / 5 (πενθήμερο) ή 6 (εξαήμερο)] χ [μήνες / 12]
Παράδειγμα:
Εργαζόμενος προσλήφθηκε με την συμφωνία να εργάζεται τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (με
πλήρες ωράριο), σε ετήσια βάση, σε επιχείρηση που υπάγεται στο καθεστώς της πενθήμερης
εβδομαδιαίας απασχόλησης. Έχουμε:
(3 / 5) χ (12 / 12) = 0,6
Συνεπώς, ο αριθμός που θα ληφθεί υπόψη στο γενικό σύνολο των απασχολουμένων στην
οντότητα θα είναι ο 0,6. Η στρογγυλοποίηση θα γίνει, βάσει του τελικού αριθμού που θα
προκύψει από την απασχόληση του συνόλου των εργαζομένων. Δηλαδή το 0,6 δεν
στρογγυλοποιείται σε καμιά περίπτωση (=1), αλλά αθροίζεται στους συντελεστές και των λοιπών
εργαζομένων, ώστε ο τελικός αριθμός που θα προκύψει, να στρογγυλοποιηθεί, κατά τα γνωστά.
Αν όμως, αυτός είναι ο μοναδικός εργαζόμενος στην επιχείρηση, προφανέστατα θα
στρογγυλοποιηθεί σε (=1), πράγμα το οποίο είναι αληθές, αφού η οντότητα απασχολεί έναν και
μοναδικό εργαζόμενο.
Αν η επιχείρηση ακολουθούσε το καθεστώς της εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, ο
παρανομαστής του πρώτου κλάσματος θα ήταν: 6.
Αν η απασχόληση αφορούσε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, δηλαδή λιγότερους μήνες,
θα προσαρμοζόταν αναλόγως ο αριθμητής του δεύτερου κλάσματος.
(2) Εργαζόμενος λιγότερες εβδομάδες τον μήνα (πάντα κατά πλήρες ωράριο):
Με το δεδομένο ότι το έτος έχει 52 εβδομάδες, θα έχουμε:
Αριθμός εβδομάδων / 52 χ 12 (μήνες)
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Παράδειγμα:
Εργαζόμενος προσλήφθηκε με την συμφωνία να εργάζεται τρεις (3) εβδομάδες τον μήνα (με
πλήρες ωράριο), σε ετήσια βάση. Έχουμε:
(3 / 52) χ 12 = 0,69
Συνεπώς, ο αριθμός που θα ληφθεί υπόψη στο γενικό σύνολο των απασχολουμένων στην
οντότητα θα είναι ο 0,69. Η στρογγυλοποίηση θα γίνει, βάσει του τελικού αριθμού που θα
προκύψει από την απασχόληση του συνόλου των εργαζομένων.
(3) Εργαζόμενος λιγότερους μήνες το έτος (πάντα κατά πλήρες ωράριο):
Εδώ νοείται ως σύμβαση ορισμένου χρόνου, συνεπώς θα είναι:
Αριθμός μηνών / 12
Παράδειγμα:
Εργαζόμενος προσλήφθηκε με την συμφωνία να εργασθεί τέσσερις (4) μήνες κατά το 2018 (με
πλήρες ωράριο). Έχουμε:
(4 / 12) = 0,33
Συνεπώς, ο αριθμός που θα ληφθεί υπόψη στο γενικό σύνολο των απασχολουμένων στην
οντότητα θα είναι ο 0,33. Η στρογγυλοποίηση θα γίνει, βάσει του τελικού αριθμού που θα
προκύψει από την απασχόληση του συνόλου των εργαζομένων
Η περίπτωση της διαλείπουσας εργασίας.
Η διαλείπουσα εργασία είναι μορφή μερικής απασχόλησης, πλην όμως αρρύθμιστης από το
Εργατικό Δίκαιο. Η μορφή αυτή της εργασίας συνίσταται στην απασχόληση για ορισμένες ημέρες
τον μήνα, εντός της εβδομάδας, η οποία απασχόληση, ωστόσο, παρέχεται ακανόνιστα, χωρίς η
περιοδικότητά της να είναι προβλεπτή. Ισχύουν πάντως, τα αναφερόμενα ως άνω για την μερική
ή την εκ περιτροπής απασχόληση.
Τέλος, επισημαίνεται ότι για εργαζόμενο που αποχωρεί η καταγγέλλεται η σύμβασή του εντός του
μήνα, θα λαμβάνεται κλάσμα του μήνα αυτού.
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Παράδειγμα:
Εργαζόμενος προσλήφθηκε με την συμφωνία να εργάζεται τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (με
πλήρες ωράριο), σε ετήσια βάση, σε επιχείρηση που υπάγεται στο καθεστώς της πενθήμερης
εβδομαδιαίας απασχόλησης. Ο εργαζόμενος απεχώρησε οικειοθελώς μετά από τέσσερις μήνες
και 10 ημέρες. Έχουμε:
(3 / 5) χ (4,3 / 12) = 0,215
Για το ζήτημα της απουσίας του εργαζόμενου, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην γνωμ. ΣΛΟΤ με
αριθμό Πρωτοκόλλου 710 ΕΞ 26.6.2018.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
26

ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ

Φορέας (ονομασία, διακριτικός
τίτλος-εφόσον υφίσταται– και
λογότυπο) :
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ)
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

Ταχ. Διεύθυνση :
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο :
Fax :
E-mail :

<Τόπος>,
Ημερομηνία :
Αρ. Πρωτ.:

Προς:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΤΟΜΕΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι – ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε., ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΚΑΙ ΤΟΥ
EΟΧ
Μον. Ι.Α
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ «EGF/2018/003 EL/Attica publishing»
ΠΟΥ ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 58 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) ΣΤΗΝ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 9.3410/6-6-2019 Πρόσκλησης της Αρχής Διαχείρισης
-Υποδιεύθυνση Ι της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου
Εργασίας,

Κοινωνικής

Ασφάλισης

και

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης,

Τομέα

Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την υποβολή πρότασης για την Υλοποίηση μέρους
των Ενεργειών για το έργο με κωδ. «EGF/2018/003 EL/Attica publishing» με
τίτλο «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58
της NACE Αναθ. 2 (Εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS 2
Περιφέρεια Αττικής (EL30)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 σας
υποβάλλουμε συνημμένα σχετικό φάκελλο πρότασης.
Ο Φάκελος της Πρότασης περιλαμβάνει την παρούσα Αίτηση Χρηματοδότησης, το
Έντυπο Υποβολής Πρότασης, και τα λοιπά απαιτούμενα από το Άρθρο 9 της ως άνω
Πρόσκλησης δικαιολογητικά.
Επιπρόσθετα, βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι οι προβλεπόμενες δαπάνες της εν λόγω
ενέργειας/ενεργειών,

ή

μέρος

αυτών,

δεν

έχουν

τύχει

ούτε

θα

τύχουν

χρηματοδότησης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα της τρέχουσας
ή άλλης προγραμματικής περιόδου.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα Υλοποίησης
Ή
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Ένωσης Φορέων και έχων την εξουσιοδότηση των
συμμετεχόντων επί μέρους φορέων

(υπογραφή και σφραγίδα Φορέα Υλοποίησης)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. ...........
2. …………….
3. ……………..

4. ………………….
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΤΠ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2014-2020

Ονομασία, διακριτικός τίτλος (εάν
υφίσταται) και λογότυπο φορέα…….

<Τόπος>, <Ημερομηνία>
Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΤΟΜΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι – ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΗΣ Ε.Ε., ΤΟΥ ΕΥΡΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΚΑΙ ΤΟΥ
EΟΧ
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ
«EGF/2018/003 EL/Attica publishing»
ΠΟΥ ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ 58 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020
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1. ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
1.1 (Κριτήρια Α1, Α2):
Περιγραφή και αιτιολόγηση του τρόπου με τον οποίο ο Φορέας προσεγγίζει το έργο καθώς και
της μεθοδολογίας την οποία πρόκειται να ακολουθήσει για την υλοποίηση των ενεργειών, όπως
περιγράφονται στην Πρόσκληση και στο Παράρτημα Ι αυτής (max. 20 σελίδες, γραμματοσειρά
verdana 10 ).
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί: α) στην πληρότητα και σαφήνεια της περιγραφής του φυσικού
αντικειμένου και του τρόπου υλοποίησης των ενεργειών , β) στον τρόπο οργάνωσης υλοποίησης των
Ενεργειών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Αποτυπώνεται αναλυτικά:
α) Η περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών (περιεχόμενο, μεθοδολογία, προσέγγιση υλοποίησης, κλπ).
β) Ο καταμερισμός Ενεργειών, Δράσεων και εργασιών. Η συνάφεια & εμπειρία του Φορέα/Φορέων με τη
δράση που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν
γ) Ο προϋπολογισμός ανά Ενέργεια (με διάκριση σε άμεσες και έμμεσες δαπάνες).
Σε περίπτωση Ένωσης Φορέων, η περιγραφή και ανάλυση των ανωτέρω πρέπει να γίνει ανά
συμμετέχοντα στην Ένωση φορέα και για κάθε μία από τις Ενέργειες Α,Β.

1.2 (Κριτήριο Α3):
Ανάλυση ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος των ενεργειών Α,Β ανά κατηγορία (και
υποκατηγορία), όπου να προκύπτει η αλληλουχία των δράσεων σε σχέση με την επιλεγμένη
μέθοδο υλοποίησης (ίδια μέσα/ανάθεση) καθώς και χρονοδιάγραμμα για την κατάρτιση των
“Business Plans”, και την διοργάνωση των συναντήσεων «ελευθέρας εισόδου» (open days).
Αποτυπώνεται συγκεκριμένα το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ενεργειών σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο,
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης όπως περιγράφεται στην πρόταση,
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση του έργου, καθώς και τους τρόπους
αποφυγής ή ελαχιστοποίησης των ενδεχόμενων αυτών κινδύνων.

2

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
2.1(Κριτήριο Β1):
Προσδιορισμός των αναγκών της ομάδας στόχου και τεκμηρίωση της σύνδεσής τους με τις
Ενέργειες που θα υλοποιηθούν
Αποτυπώνεται αναλυτικά η μεθοδολογία προσδιορισμού των ιδιαίτερων και εξειδικευμένων αναγκών της
ομάδας στόχου και η σύνδεση των αναγκών αυτών με τις Ενέργειες που πρόκειται να υλοποιηθούν (π.χ.
παραπομπή ωφελουμένων σε κατάλληλες ενέργειες, επιλογή μεθοδολογίας υλοποίησης των Ενεργειών
σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες της ομάδας στόχου, επιλογή κατάλληλων εργαλείων, αναζήτηση
εξειδικευμένου και επίκαιρου εκπαιδευτικού υλικού, κλπ.), η σύνδεση των αναγκών αυτών με τις
Ενέργειες που πρόκειται να υλοποιηθούν.

2.2 (Κριτήριο Β2):
Αναφέρετε τον τρόπο και τις πρωτοβουλίες με τις οποίες πρόκειται να διασφαλίσετε την
αποτελεσματικότητα των Ενεργειών κυρίως όσον αφορά την επανένταξη στην αγορά εργασίας
ή την εξεύρεση καλύτερης ή πιο σταθερής εργασίας ή την άσκηση επιτυχούς
επαγγελματικής/επιχειρηματικής
δραστηριότητας
για
τα
ωφελούμενα
άτομα.
(π.χ.
ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση επιχειρήσεων, ύπαρξη ή και αξιοποίηση δικτύων, κλπ.)

3

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ
3. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ &
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
3.1 (Κριτήριο Γ1):
Περιγραφή συγκεκριμένων προπαρασκευαστικών ενεργειών εκ μέρους του Φορέα ή/ και των
επιμέρους φορέων σε περίπτωση Ένωσης, που σχετίζονται με την δυνατότητα άμεσης έναρξης
υλοποίησης του έργου Περιγραφή συγκεκριμένων διοικητικών και άλλων ενεργειών εκ
μέρους του Φορέα ή/ και των συμμετεχόντων σε Ένωση φορέων.
Αποτυπώνονται αναλυτικά οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την διασφάλιση δυνατότητας άμεσης
έναρξης υλοποίησης του έργου, όπως κατά περίπτωση αρμόζει (π.χ. προπαρασκευαστικές ενέργειες για
την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των Ενεργειών, όπως προετοιμασία της
ενημέρωσης των ωφελουμένων, προετοιμασία Ενεργειών Συμβουλευτικής & Κατάρτισης, προετοιμασία
διαδικασιών επιλογής στελεχών Συμβουλευτικής & Κατάρτισης, Ενέργειες προσέγγισης των εργοδοτών
κλπ).. Επίσης, αποτυπώνεται αναλυτικά η πρόοδος των διοικητικών ή άλλων διαδικασιών που
ελήφθησαν πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τον Φορέα ή/ και τους επιμέρους φορείς
σε περίπτωση Ένωσης σε σχέση με:
- Αποφάσεις αρμόδιων οργάνων για ένταξη του έργου στο πρόγραμμα δράσης του Φορέα ή των Φορέων
της Ένωσης.
- Ενημέρωση επιμέρους υπηρεσιών και αρμόδιου προσωπικού.
-Στελέχωση πέραν της οριζόμενης στις προϋποθέσεις συμμετοχής (Άρθρο 3 της Πρόσκλησης)

3.2 (Κριτήριο Γ2):
Αναλυτική περιγραφή των μέσων, εργαλείων και τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν για την
υλοποίηση των Ενεργειών, αιτιολόγηση ως προς τη συμβολή τους στην αποτελεσματικότητα
των Ενεργειών, καθώς και αιτιολόγηση του βαθμού ετοιμότητας χρησιμοποίησης τους.
Αποτυπώνεται αναλυτικά:
Τα μέσα και εργαλεία επαγγελματικής και επιχειρηματικής συμβουλευτικής και κατάρτισης που θα
χρησιμοποιηθούν, το εκπαιδευτικό υλικό και εν γένει οι τεχνικές που πρόκειται να αξιοποιηθούν, καθώς
και ο βαθμός ετοιμότητας χρησιμοποίησής τους.
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3.3 (Κριτήριο Γ3):
Περιγραφή της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης των Ενεργειών, για την
αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους ή/και την αποφυγή αποκλίσεων σε καθορισμένα χρονικά
διαστήματα, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών.

4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

4.1 (Κριτήριο Δ1) :
Παρατίθεται αναλυτικά η τεκμηριωμένη, βάσει δικαιολογητικών, πρόσθετη εμπειρία στην
Επαγγελματική Συμβουλευτική.
Παρατίθεται η πρόσθετη εμπειρία του Φορέα ή των συμμετεχόντων σε Ένωση Φορέων, πέραν της
υποχρεωτικής εμπειρίας η οποία περιγράφεται στο άρθρο 3.1 περίπτωση 4 της Πρόσκλησης, που
αποκτήθηκε από το έτος 2016 και έως τη δημοσίευση της Παρούσας Πρόσκλησης
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4.2 (Κριτήριο Δ2):
Παρατίθεται αναλυτικά η τεκμηριωμένη, βάσει δικαιολογητικών, πρόσθετη εμπειρία στην
Επαγγελματική Κατάρτιση.
Παρατίθεται η πρόσθετη εμπειρία του Φορέα ή των συμμετεχόντων σε Ένωση Φορέων, πέραν της
υποχρεωτικής εμπειρίας η οποία περιγράφεται στο άρθρο 3.1 περίπτωση 4 της Πρόσκλησης, που
αποκτήθηκε από το έτος 2016 και έως τη δημοσίευση της Παρούσας Πρόσκλησης

4.3 (Κριτήριο Δ3):
Παρουσιάστε το οργανωτικό σχήμα διοίκησης, τον Υπεύθυνο και την Ομάδα Έργου, το ρόλο και
τις αρμοδιότητες κάθε μέλους της Ομάδας
Περιγράφεται αναλυτικά η ομάδα έργου που θα υλοποιήσει την πράξη βάσει του Υποδείγματος 5. Ειδικά
για τον/την Υπεύθυνο/η Έργου (ΥΕ) απαιτείται ονοματεπώνυμο και επιπλέον σύντομη παρουσίαση
σχετικής εμπειρίας. Σε περίπτωση Ένωσης, να αποτυπωθεί αντίστοιχα το σχήμα συντονισμού της ΟΕ
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ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ)
Α.Π. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Ενέργειες που συχρηματοδοτούνται από το "Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση" - «EGF/2018/003 EL/Attica publishing»
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τιμή
Α/Α

Περιγραφή

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

Εξειδίκευση

ΝΑΙ
Εξετάζεται εάν ο Φορέας μεμονωμένα ή σε Ένωση πληροί το δικαίωμα
συμμετοχής και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της Πρόσκλησης.
ΟΧΙ
1

Ο Φορέας μεμονωμένα ή σε Ένωση έχει την
αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου για το
οποίο υποβάλλει την πρόταση
Εξετάζεται εάν ο Φορέας μεμονωμένα ή σε Ένωση έχει την αρμοδιότητα
εκτέλεσης των Ενεργειών, όπως προκύπτει από σχετική νομοθετική ή άλλη
διοικητική πράξη ή ορίζεται στην Πρόσκληση. Η αρμοδιότητα του Φορέα ή
των επιμέρους συμμετεχόντων φορέων τεκμηριώνεται με στοιχεία που
υποβάλλονται κατά την υποβολή της πρότασης.

NAI

ΟΧΙ

ΝΑΙ
Αίτηση Υποβολής Πτρότασης.
ΟΧΙ

2

Πληρότητα υποβαλλόμενης πρότασης

Εξετάζεται αν, για την υποβολή του Φακέλου, χρησιμοποιήθηκαν τα
τυποποιημένα έντυπα της παρ. 9.1, καθώς και εάν έχουν επισυναφθεί όλα
τα απαιτούμενα έγγραφα σύμφωνα με την ίδια παράγραφο

ΝΑΙ

Εξετάζεται άν τα απαιτούμενα έντυπα του Φακέλου Πρότασης και τα
συνοδευτικά έγγραφα είναι συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα κατάλληλα
σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 9 της παρούσας. Εξετάζεται αν τα έντυπα
έχουν υπογραφεί από τους αρμόδιους και αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα
πεδία τους

ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από τον/τη νόμιμο
εκπρόσωπο του Φορέα ή και από τον/τη νόμιμο εκπρόσωπο των
συμμετεχόντων στην Ένωση φορέων, στην οποία θα αναφέρεται ότι α) ο
υποψήφιος Φορέας ή και οι συμμετέχοντες στην Ένωση φορείς
αποδέχεται/αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης, των
παραρτημάτων αυτής καθώς και της ΚΥΑ του Συστήματος με ΑΠ
5.20263/5.15444/22-07-2015, όπως ισχύει, β) το καθεστώς ΦΠΑ που
υπάγεται/νται, γ) έχει/ουν συμμορφωθεί ή βρίσκεται/νται σε διαδικασία
συμμόρφωσης για την προστασία δεδομένων φυσικών προσώπων κατ’
εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR), ότι
εγγυάται/νται τη συμμόρφωσή του/τους στα αναφερόμενα του
Παραρτήματος ΧΙΙ και ότι θα είναι σε θέση να επιδείξει/ουν τη σχετική
συμμόρφωσή του/τους σε ενδεχόμενο έλεγχο από τα αρμόδια όργανα.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
Εχουν επισυναφθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά.

ΟΧΙ
ΝΑΙ

3

Συμβατότητα Πρότασης

Εξετάζεται εάν η αίτηση πληροί τις προυποθέσεις του άρθρου 3 της
παρούσης.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω
κριτήρια πληρότητας, η απάντηση πρέπει να είναι θετική (ΝΑΙ) διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά
ο υποψήφιος Φορέας ή και οι επιμέρους συμμετέχοντες φορείς. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας, η Αρχή Διαχείρισης
δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τον Φορέα ή και τους επιμέρους συμμετέχοντες φορείς, τα οποία πρέπει να
υποβληθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού πρότασης:
Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού
πρότασης:

Υπογραφή

ΟΧΙ

ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ)
Α.Π. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Ενέργειες που συχρηματοδοτούνται από το "Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση" - «EGF/2018/003 EL/Attica publishing»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α.ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
(κατηγορία κριτηρίων που χρησιμοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση με συντελεστή στάθμισης 20%)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α

Περιγραφή κριτηρίου

Πεδίο
ΤΔΠ

Εξειδίκευση κριτηρίου

Κατάσταση

Υψηλή

Α1

Α2

Α3

Πληρότητα και σαφήνεια
περιγραφής της πρότασης

Ρεαλιστικότητα και εφικτότητα του
προϋπολογισμού του έργου σε
σχέση με το φυσικό αντικείμενο

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος
ολοκλήρωσης του έργου

Εξετάζεται η σαφήνεια και πληρότητα της περιγραφής του φυσικού
αντικειμένου και του τρόπου υλοποίησης των ενεργειών. Ήτοι εξετάζεται:
• Η πληρότητα και σαφήνεια της περιγραφής του περιεχομένου των
παρεχόμενων υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Κατάρτισης (δηλ. της
μεθοδολογίας προσέγγισης και ενημέρωσης των ωφελουμένων, της
μεθοδολογίας υλοποίησης της Επαγγελματικής και Επιχειρηματικής
Συμβουλευτικής, της μεθοδολογίας εκπόνησης των business plans, των
εργαλείων Συμβουλευτικής που θα αξιοποιηθούν, του τρόπου επιλογής των
θεματικών αντικειμένων της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και
της Εξειδικευμένης Κατάρτισης, της επιλογής εκπαιδευτικού υλικού γαι την
Ενέργεια της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτιση κλπ).
Ο τεκμηριωμένος καταμερισμός Ενεργειών ανά Φορέα σε περίπτωση
Ένωσης Φορέων. Η καταλληλότητα, συνάφεια και εμπειρία του
Φορέα/Φορέων με τη δράση που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν

Εξετάζεται:
- Η πληρότητα του προτεινόμενου π/υ (αν δηλαδή περιλαμβάνει τις
προβλεπόμενες και επιλέξιμες δαπάνες για την υλοποίηση του φυσικού
αντικειμένου).

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των
ενεργειών σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο,
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης όπως περιγράφεται στην πρόταση,
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση του
έργου, καθώς και τους τρόπους αποφυγής ή ελαχιστοποίησης των
ενδεχόμενων αυτών κινδύνων.

Μέση

Τιμή (έως 2
δεκαδικά)

100-80

70-40

Χαμηλή

30-0

Υψηλή

100-80

Μέση

70-40

Χαμηλή

30-0

Υψηλή

100-80

Μέση

Χαμηλή

70-40

30-0

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α =

Βαθμός

Αιτιολόγηση

ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ)
Α.Π. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Ενέργειες που συχρηματοδοτούνται από το "Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση" - «EGF/2018/003 EL/Attica publishing»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α

Β1

Β2

Περιγραφή κριτηρίου

Συμβολή των Ενεργειών στον
προσδιορισμό και εξυπηρέτηση
των αναγκών της ομάδας στόχου

Συμβολή των Ενεργειών στην
προώθηση της απασχόλησης

Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
(κατηγορία κριτηρίων που χρησιμοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση με συντελεστή στάθμισης 20%)
Πεδίο
ΤΔΠ

Εξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται η αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας προσδιορισμού των
ιδιαίτερων και εξειδικευμένων αναγκών της ομάδας στόχου και ο βαθμός
ανταπόκρισης των προτεινόμενων Ενεργειών στις ανάγκες που θα
προσδιοριστούν (π.χ. παραπομπή ωφελουμένων σε κατάλληλες ενέργειες,
επιλογή μεθοδολογίας υλοποίησης των Ενεργειών σύμφωνα με τις
εξειδικευμένες ανάγκες της ομάδας στόχου, επιλογή κατάλληλων εργαλείων,
αναζήτηση επίκαιρου εκπαιδευτικού υλικού, κλπ.), η σύνδεση των αναγκών
αυτών με τις Ενέργειες που πρόκειται να υλοποιηθούν

Εξετάζεται η αποτελεσματικότητα των Ενεργειών ως προς την υποστήριξη των
ωφελουμένων ατόμων να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και την
προώθηση των ωφελουμένων ατόμων στην απασχόληση (π.χ. ευαισθητοποίηση
και κινητοποίηση επιχειρήσεων, ύπαρξη δικτύων, κλπ)

Κατάσταση
Υψηλή

Μέση

Τιμή (έως 2 δεκαδικά)
100-80

70-40

Χαμηλή

30-0

Υψηλή

100-80

Μέση

Χαμηλή

70-40

30-0

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β =

Βαθμός

Αιτιολόγηση

ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ)
Α.Π. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Ενέργειες που συχρηματοδοτούνται από το "Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση" - «EGF/2018/003 EL/Attica publishing»

Γ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
(κατηγορία κριτηρίων που χρησιμοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση με συντελεστή στάθμισης 30%)

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α

Περιγραφή κριτηρίου

Πεδίο
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου

Κατάσταση

Υψηλός

Γ1

Γ2

Γ3

Βαθμός προόδου
διοικητικών ή άλλων
ενεργειών και
ωριμότητας του
υποψήφιου Φορέα ή
υποψήφιας Ένωσης
Φορέων

Βαθμός διαθεσιμότητας
και ποιότητας
εργαλείων, μέσων,
τεχνικών και
διαδικασιών για την
έναρξη και υλοποίηση
του έργου

Παρακολούθηση και
αποτίμηση των
αποτελεσμάτων του
έργου

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας των υποψηφίων φορέων για να υλοποιήσουν άμεσα και με
επιτυχία τις Ενέργειες Α' και Β' του έργου αναφορικά με την πρόοδο των απαιτούμενων
προπαρασκευαστικών ενεργειών για την έναρξη υλοποίησης του έργου, όπως κατά περίπτωση
αρμόζει (πχ προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση και
αξιολόγηση των Ενεργειών, όπως προετοιμασία της ενημέρωσης των ωφελουμένων,
προετοιμασία Ενεργειών Συμβουλευτικής & Κατάρτισης, προετοιμασία διαδικασιών επιλογής
στελεχών Συμβουλευτικής & Κατάρτισης, Ενέργειες προσέγγισης των εργοδοτών κλπ).
Εξετάζεται ο βαθμός προόδου/ωριμότητας συγκεκριμένων διοικητικών ή οργανωτικών
ενεργειών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου στα
προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα ( π.χ. στελέχωση πέραν της οριζόμενης στις προϋποθέσεις
συμμετοχής)

Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται τα μέσα και εργαλεία Επαγγελματικής και Επιχειρηματικής
Συμβουλευτικής που θα αξιοποιηθούν, ο εντοπισμός και η επιλογή του κατάλληλου
εκπαιδευτικού υλικού και οι εν γένει τεχνικές που πρόκειται να χρησιμοποιήσει ο Φορέας/οι
Φορείς και η συμβολή τους στην αποτελεσματικότητα των Ενεργειών Συμβουλευτικής και
Κατάρτισης, καθώς και ο βαθμός ετοιμότητας χρησιμοποίησής τους.

Μέσος

Τιμή (έως 2
δεκαδικά)

100-80

70-40

Χαμηλός

30-0

Υψηλός

100-80

Μέσος

70-40

Χαμηλός

30-0

Υψηλός

100-80

Εξετάζεται εάν στην Πρόταση περιλαμβάνεται επαρκές και ποιοτικό σχέδιο παρακολούθησης και
αξιολόγησης των Ενεργειών, για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους ή/και την αποφυγή
Μέσος
αποκλίσεων σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση
των ενεργειών.

Χαμηλός

70-40

30-0

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ=

Βαθμός

Αιτιολόγηση

ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ)
Α.Π. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Ενέργειες που συχρηματοδοτούνται από το "Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση" - «EGF/2017/003 GR/Attica retail»

Δ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(κατηγορία κριτηρίων που χρησιμοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση με συντελεστή στάθμισης 30%)
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α

Περιγραφή κριτηρίου

Πεδίο
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου

Κατάσταση

Υψηλός

Δ1

Δ2

Δ3

Εμπειρία στην
επαγγελματική
συμβουλευτική

Εμπειρία στην
συνεχιζόμενη
επαγγελματική
κατάρτιση

Επιχειρησιακή
ικανότητα

Βαθμολογείται η από το έτος 2016 έως και την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης τεκμηριωμένη βάσει
δικαιολογητικών εμπειρία στην επαγγελματική συμβουλευτική άνω των 200 ωρών σε εκατοστιαία κλίμακα, ως
εξής:
Ένας (1) βαθμός ανά 10 ώρες με ανώτατο τις 1.200 ώρες και τους 100 βαθμούς.

Βαθμολογείται η από το έτος 2016 έως και την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης τεκμηριωμένη βάσει
δικαιολογητικών εμπειρία στην κατάρτιση άνω των 75.000 ωρών σε εκατοστιαία κλίμακα, ως εξής:
Ένας (1) βαθμός ανά 3.000 ώρες με ανώτατο τις 375.000 ώρες και τους 100 βαθμούς

Εξετάζεται η Επάρκεια/Συνάφεια της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει την πράξη

Μέσος

Τιμή (έως 2
δεκαδικά)
100-80

70-40

Χαμηλός

30-0

Υψηλός

100-80

Μέσος

70-40

Χαμηλός

30-0

Υψηλός

100-80

Μέσος

Χαμηλός

70-40

30-0

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Δ=

Βαθμός

Αιτιολόγηση

ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ)
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΤΟΜΕΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι – ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε., ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΚΑΙ
ΤΟΥ EΟΧ
Μον. Ι.Α
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1565
27 Ιουλίου 2015

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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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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
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:

47.706.000
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−
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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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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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

ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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
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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:
¾ επικοινωνιακή στρατηγική για τη χρηματοδοτική
συνεισφορά από το ΕΤΠ 2014−2020
¾ 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
¾ 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,
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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
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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.
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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.
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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
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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−
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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

ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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
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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.
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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

ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ
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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

ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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€

−

-

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02015652707150024*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Απριλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7.5013
Δεύτερη τροποποίηση της με αριθμό 5.20263/
5.15444/22-07-2015 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών,
με θέμα «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου
για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου
2014 - 2020» (Β΄1565), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 6.5266/5.4663/20-04-2016
(Β΄1122) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών.
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α’98)
για την Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 24/2015 (Α’20) «Σύσταση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
3. Το π.δ. 123/04-11-2016 (Α’208) «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α’116) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το π.δ. 125/05-11-2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ’ αριθ. Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-

Αρ. Φύλλου 1180

πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2281),
ιδίως άρθρο 1, περ. 1.α και 2.α.
7. Την υπ’ αριθ. Υ197/16-11-2016 (Β΄3722) απόφαση
του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον
αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ
Y226/28-12-2016 (Β’ 4233) απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
Αλέξανδρο Χαρίτση».
8. Την υπ’ αριθ. Υ56/21-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου» (Β’ 2281),
σε συνδυασμό με το άρθρο 63 του ν.4331/2015 (Α’69),
ιδίως την παρ.2 αυτού.
9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ-2014-2020), και την κατάργηση
του Κανονισμού (ΕΚ) 1927/2006.
10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του
Συμβουλίου.
11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό 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) αριθ. 1083/2006.
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1080.
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13. 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 και108 της Συνθήκης
που κατήργησε τον Κανονισμό (ΕΚ) 800/2008.
14. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) με αριθ. 2185/1996
του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με
τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως
η Επιτροπή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και
λοιπές παρατυπίες, όπως ισχύει.
15. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) υπ’ αριθ. 2988/1995
του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με
την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει.
16. Τον Κανονισμό (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 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) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου.
17. Τη διοργανική συμφωνία με αριθ. 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.
18. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 656/2007 της Επιτροπής
της 14ης Ιουνίου 2007 για τροποποίηση του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 586/2001 για εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων
στατιστικών, όσον αφορά τον ορισμό των κύριων ομάδων βιομηχανικών κλάδων (ΚΟΒΚ), όπως ισχύει.
19. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου
2003 σχετικά με τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας
των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS), όπως ισχύει.
20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
(ΕΕ L352/24.12.2013).
21. Το ν. 2362/1995 (Α’247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4242/2014 (Α’50)
«Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» και
τον ν.4270/2014 (Α’143) «Αρχές δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
22. Το ν. 4314/2014 (Β΄265) «Α) Για τη Διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή 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» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τα άρθ. 18 παρ. 6, άρθ. 28
παρ. 4 και άρθ. 45 (παράγραφος Β’, υποπαράγραφος 5.).
23. Το ν.δ. 356/1974 (Α’90) «Περί Κώδικος Εισπράξεως
Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.
24. Το ν. 4320/2015 (Α’29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερ-
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νητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα
το άρθρο 27, παρ. 1.
25. Το π.δ. 113/2014 (Α’180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»,
όπως ισχύει.
26. Το π.δ. 116/2014 (Α’185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει.
27. Το π.δ. 111/2014 (Α’178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
28. Το π.δ. 475/1993 (Α΄205) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Απασχόλησης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» η οποία μετονομάσθηκε με
το άρθρο 18 του ν. 2224/1994 (Α΄112) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 3762/2009 (Α΄75).
29. Την με αριθ. 112806/ΕΥΘΥ1047/26-10-2016
(Β’3595) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών
με θέμα: «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» και αντικατάσταση των α) υπ’ αριθ. 107900/16.03.2001 (B΄599),
β) υπ’ αριθ. 25255/2236/07.04.2008 (Β΄604), γ) υπ’ αριθ.
οικ. 180691/07.02.2001 (Β΄148) και δ) υπ’ αριθ. 2.10691/
οικ. 3.1008 (Β΄1462) κοινών υπουργικών αποφάσεων
όπως ισχύουν».
30. Την υπ’ αριθ. 50059/Δ9.13126/01-11-2016
(ΥΟΔΔ’600) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το «Διορισμό Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και
Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
31. Την υπ’ αριθ. οικ. 2839/10-11-2016 (Β’3720) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσίας έκδοσης διοικητικών
πράξεων και εγγράφων προς τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.
32. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που
αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
33. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το
νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών.
34. Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’147), όπως ισχύει.
35. Την με αριθ. 69131/EΥΘΥ 624 (Β΄1451/2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού με θέμα: «Αναδιάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης του άρθρου 10 του
ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 43491/
ΔΙΟΕ789/21-12-2000 (Β΄1639) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει».
36. Την με αρ. 2/98271/0004/29-12-2014 (ΥΟΔΔ’835)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και
ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής
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Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
37. Την με αριθμ. 286/20-1-2017 (ΦΕΚ Β’466) Υπουργική απόφαση με θέμα: «Σύστημα επιβαλλόμενων από
την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών
από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή/ και του
προϋπολογισμού της Ένωσης για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του
στόχου «Επενδύσεις για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση», του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, του Ταμείου
Επισιτιστικής Βοήθειας Απόρων και του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης».
38. Την με αριθμό 5.20263/5.15444/22-07-2015 Κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών, με θέμα «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης,
Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των
ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014 − 2020» (Β’1565), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. 6.5266/5.4663/20-04-2016 (Β’1122)
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών.
39. Την ανάγκη συμπλήρωσης και τροποποίησης του
συστήματος Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την περίοδο
2014-2020.
40. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη δεύτερη τροποποίηση της με αριθμό 5.20263/
5.15444/22-07-2015 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών, με θέμα «Σύστημα Προγραμματισμού,
Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014 − 2020»
(Β’1565), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ.
6.5266/5.4663/20-04-2016 (Β’1122) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών ως ακολούθως:
1. Στο άρθρο 3, «Ορισμοί», προστίθενται τα ακόλουθα
λήμματα, υπό τους αριθμούς που φέρουν:
6Α. «Απόφαση Ένταξης»: όπως ανωτέρω υπό 6. «απόφαση για χρηματοδοτική συνεισφορά από ΕΤΠ».
13Α. «Εμπλεκόμενοι Φορείς»: Εννοούνται οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης ή οι Φορείς Υλοποίησης.
29Α. «Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ)»: κάθε φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή Ένωση
Φορέων, που ενεργεί υπό την ευθύνη της Αρχής Διαχείρισης και προς τον οποίο έχουν εκχωρηθεί ορισμένες από
τις αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης».
29Β. «Φορέας Υλοποίησης»: κάθε φορέας, δημόσιος ή
ιδιωτικός ή Ένωση Φορέων που επιλέγεται είτε από την
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Αρχή Διαχείρισης, είτε από τον ΕΦ, για την υλοποίηση
μέρους ή του συνόλου των ενεργειών του Έργου.
31. «NACE Αναθ. 2»: «Η κατά τον Κανονισμό (ΕΚ)
1398/2006 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006 αναθεωρημένη κοινή στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας»
32. «επίπεδο NUTS 2»: «Το κατά τον Κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 όπως τροποποιήθηκε
με τον Κανονισμό (ΕΕ) 31/2011 της Επιτροπής της 17ης
Ιανουαρίου 2011, σύστημα για την περιφερειακή ταξινόμηση των εδαφικών μονάδων κάθε κράτους μέλους,
ώστε να καταστεί δυνατή η συλλογή, κατάρτιση και
διάδοση εναρμονισμένων περιφερειακών στατιστικών
στην Ένωση»
33. «NEETs»: «Νέοι ηλικίας κάτω των 30 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης
(ΕΑΕΚ) εφεξής NEETs (Not in Employment Education or
Training), οι οποίοι διαμένουν σε περιοχές επιλέξιμες
στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση
των Νέων κατά το άρθρο 6 παρ. 2 του Κανονισμού ΕΕ
1309/2013».
2. Το τελευταίο εδάφιο του λήμματος 7 του αρ. 3, «Ορισμοί», ήτοι από την λέξη «Σημειώνεται …» ως και τις
λέξεις «…συνεισφορά από το ΕΤΠ» στο τέλος της παραγράφου, διαγράφεται.
3. Το λήμμα υπ’ αριθ. 11 του άρθρου 3, «Ορισμοί», αναδιατυπώνεται ως εξής:
««Δικαιούχος ή Ωφελούμενος»: επιλέξιμοι Δικαιούχοι
(κατά την ορολογία του ΕΤΠ) ή Ωφελούμενοι (εν τοις
πράγμασι) για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών
συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΤΠ είναι οι κατηγορίες
των εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1309/2013 και
στο άρθρο 6, παράγραφος 4 της παρούσας».
4. Στο λήμμα υπ’ αριθ. 28 του άρθρου 3, «Ορισμοί», οι
τελευταίες 3 λέξεις «του παρόντος κανονισμού.} αντικαθίστανται ως εξής:
«των διατάξεων του Κανονισμού.»
5. Η παρ. δ) του άρθρου 4 διαγράφεται.
6. Η δεύτερη περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5, αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Οι αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης και οι εφαρμοζόμενοι κανόνες διαχείρισης είναι κοινοί για όλες τις
εγκεκριμένες προτάσεις.»
7. Στο τέλος της παρ. 1 του αρ. 7 μετά τις λέξεις «…
δικαιούχο κράτος μέλος» και πριν την λέξη «Ειδικότερα
…» τίθεται τo παρακάτω εδάφιο:
«Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ διαχειρίζεται και υλοποιεί τα έργα ΕΤΠ, είτε με τη δική της υποδομή, είτε α)
μέσω ενδιάμεσων φορέων, κατόπιν Πρόσκλησης προς
φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή Ένωση Φορέων, στον οποίο εκχωρεί μέρος των
αρμοδιοτήτων της Αρχής Διαχείρισης , β) μέσω φορέων
υλοποίησης, κατόπιν πρόσκλησης που απευθύνει η Αρχή
Διαχείρισης ή ο Ενδιάμεσος Φορέας, προς Δημόσιο ή
ιδιωτικό φορέα ή Ένωση Φορέων ή συμμετεχόντων επί
μέρους φορέων υπό τη συνολική 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
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ή ο Ενδιάμεσος Φορέας, προς δημόσιο φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την υλοποίηση μέρους
ή του συνόλου του Έργου, μόνο του ή με συμμετέχοντες
επί μέρους φορείς υπό την συνολική ευθύνη του. Τα κριτήρια επιλογής και η διαδικασία υποβολής ενστάσεων
για τις ανωτέρω περιπτώσεις ορίζονται στις αντίστοιχες
προσκλήσεις.
8. Η τέταρτη περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 7, διαγράφεται.
9. Η δωδέκατη περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 7,
αναδιατυπώνεται ως εξής:
 «Παρακολουθεί τους εμπλεκόμενους φορείς, μετά
την έναρξη υλοποίησης των ενεργειών, σχετικά με την
τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, βάσει
του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και την πορεία των ενεργειών που εκτελούν, ιδίως
όσον αφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους. Ομοίως,
όπου κρίνεται απαραίτητο και τους Δικαιούχους.»
10. Η δέκατη έβδομη περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 7, αναδιατυπώνεται ως εξής:
 «Συγκεντρώνει από τους εμπλεκομένους φορείς και
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 εγκεκριμένων προτάσεων.»
11. Η δέκατη όγδοη περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου
7, αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Παρέχει σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού
την πληροφόρηση και δημοσιότητα για την ύπαρξη της
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 2014-2020.
Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοδοτούμενες
ενέργειες και τις δημοσιοποιεί. Οι πληροφορίες αυτές
απευθύνονται στους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους
κοινωνικούς εταίρους, τα μέσα ενημέρωσης και το ευρύ
κοινό. Το κράτος μέλος τονίζει τον ρόλο της Ένωσης και
εξασφαλίζει την ευδιάκριτη προβολή της συνεισφοράς
του ΕΤΠ. Ενδεικτικά:
• Μεριμνά για την επικοινωνιακή στρατηγική για τη
χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 2014-2020
• Μεριμνά για τη δημιουργία ιστοτόπου αφιερωμένου
αποκλειστικά και μόνο στη χρηματοδοτική συνεισφορά
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.»
12. Στην εικοστή όγδοη περίπτωση της παρ. 1 του
άρθρου 7, τίθεται τελεία μετά τις λέξεις «εθνικών λογιστικών κανόνων» και διαγράφεται η υπόλοιπη φράση
«, όπου και όταν αυτό ... υλοποίησης του παρόντος.».
13. Η εικοστή ένατη περίπτωση της παραγράφου 1
του άρθρου 7, με περιεχόμενο «Συντάσσει και υποβάλλει
την Τελική Έκθεση του Άρθρου 18 του Κανονισμού προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.», συμπληρώνεται με επόμενο
εδάφιο που έχει ως εξής:
«Η Αρχή Διαχείρισης υποβάλει προς έλεγχο και αξιολόγηση προσχέδιο της Τελικής Έκθεσης κάθε έργου στην
Αρχή Πιστοποίησης και στην Αρχή Ελέγχου εβδομήντα
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πέντε ημερολογιακές ημέρες (2,5 μήνες) πριν την καταληκτική προθεσμία υποβολής της Τελικής Έκθεσης στην
Ε.Ε.». Εξαιρούνται τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί πριν
την έκδοση της παρούσας.
14. Η τελευταία πρόταση του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 7, «Είναι αρμόδια μεταξύ
άλλων, ιδίως για:» αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Είναι αρμόδια για:»
15. Η πρώτη περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 7, ήτοι από «τη μέριμνα για τη σύσταση …..» έως
« …….από το ΕΤΠ 2014-2020,» διαγράφεται.
16. Το πρώτο εδάφιο της δεύτερης περίπτωσης της
παραγράφου 2 του άρθρου 7, ήτοι από «την υποβολή
στην Ευρωπαϊκή...» ως και «πιστοποιώντας ρητά ότι:»,
αναδιατυπώνεται ως εξής:
«την πιστοποίηση των δαπανών των τελικών εκθέσεων
των εγκεκριμένων προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν διοικητικών επαληθεύσεων που διενεργούνται από την ίδια ή υπό την ευθύνη της στο σύνολο ή σε
αντιπροσωπευτικό δείγμα των δαπανών που της υποβάλλονται από την Αρχή Διαχείρισης, πιστοποιώντας
ρητά ότι:»
17. Το σημείο iii) της δεύτερης περίπτωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 7, διαγράφεται.
18. Ο τίτλος του Άρθρου 8 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων της Αρχής Διαχείρισης σε ΕΦ»
19. Η πρώτη παράγραφος του Άρθρου 8 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Για την εφαρμογή των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, ως
Αρχή Διαχείρισης, κατά την έννοια της παρ. 13 του αρ.
3 του ν.4314/2014, δύναται να διαχειρίζεται το έργο ΕΤΠ
μέσω ενδιάμεσων φορέων, κατόπιν Πρόσκλησης προς
φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή Ένωση Φορέων, στον οποίο εκχωρεί μέρος των
αρμοδιοτήτων της Αρχής Διαχείρισης.
Το μέρος των αρμοδιοτήτων της που εκχωρούνται
στον φορέα ή την ένωση φορέων περιγράφεται στην
εκάστοτε Πρόσκληση και στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων
μεταξύ της Αρχής Διαχείρισης και του φορέα ή της ένωσης φορέων που επιλέγεται».
20. Η πέμπτη περ. της παρ. 2 του αρθ. 8 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Την παρακολούθηση των φορέων υλοποίησης μετά
την έναρξη υλοποίησης των ενεργειών, σχετικά με την
τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, βάσει
του ισχύοντος 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».
21. Η έκτη περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 8, αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων προκειμένου
να εξακριβώνει ότι οι συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες
υλοποιήθηκαν καταλλήλως από τους φορείς υλοποίησης
και ότι οι καλυφθείσες δαπάνες βασίζονται σε επαληθεύσιμα δικαιολογητικά και είναι ορθές και κανονικές.»
22. Μετά την παράγραφο 2 του αρ.8, είχε τεθεί παράγραφος αριθμημένη εκ λάθους με τον αριθμό 2. Διορθώνεται η αρίθμηση της παραγράφου αυτής και των
επομένων αυτής αντιστοίχως με τους αριθμούς 3,4,5,6,7
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και 8. Όπου στις παραγράφους αυτές αναφέρονται οι
λέξεις «Ο Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «ο ΕΦ».
23. Η με την ισχύουσα αρίθμηση παρ. 4 του άρθρου 8
με περιεχόμενο «Ο Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας στον
οποίο εκχωρούνται ... απαραίτητων πληροφοριών ηλεκτρονικά.», συμπληρώνεται με δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
«Επίσης, ο ΕΦ και η ΑΔ παρακολουθεί, σύμφωνα προς
τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α’50), δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή άλλως «στοιχεία» (microdata)
των Δικαιούχων των έργων του ΕΤΠ (απολυμένων και
Νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισηςNEETs), προκειμένου αφενός να τύχουν επεξεργασίας για
τη συμμετοχή τους στα έργα, αφετέρου για το σκοπό της
παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να
εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό
των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων των
ως άνω έργων του ΕΤΠ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό
και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τον Κανονισμό (ΕΕ)
1309/2013 ιδίως τα άρθρα 19 και 20. Τα εν λόγω στοιχεία,
θα συλλέγονται και θα τηρούνται ως αρχείο στο Φορέα
Υλοποίησης για όσο χρόνο ορίζεται από το εθνικό και
κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο.»
24. Μετά το άρθρο 8 προστίθεται άρθρο 8Α ως εξής:
«Άρθρο 8Α
Υποχρεώσεις Φορέα Υλοποίησης
1. Ο Φορέας Υλοποίησης είναι υπεύθυνος για:
• Την υλοποίηση των συντονισμένων δράσεων εξατομικευμένων υπηρεσιών της εγκεκριμένης πρότασης
σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, καθώς και την ορθή
και έγκαιρη υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της εγκεκριμένης πρότασης.
• Την έγκαιρη καταβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ προς τους δικαιούχους
• Την τήρηση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει,
βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και την πορεία των ενεργειών που εκτελούν,
ιδίως όσον αφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους.
• Την υποχρέωση για την πιστοποίηση ότι οι προσκομισθείσες στην Αρχή διαχείρισης δαπάνες βασίζονται
σε επαληθεύσιμα δικαιολογητικά και είναι ορθές και
κανονικές.
• Τη διασφάλιση της διαφάνειας και της διαθεσιμότητας των εγγράφων σύμφωνα με τον Κανονισμό.
• Τη διασφάλιση ότι η Αρχή Διαχείρισης λαμβάνει, με
σκοπό τον διοικητικό πρωτογενή έλεγχο των δαπανών
καθώς και των επιτόπιων ελέγχων, όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες για τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις
που πραγματοποιούνται σε σχέση με τις δαπάνες.
• Τη σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων υλοποίησης
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της εγκεκριμένης πρότασης.
• Τη διασφάλιση ότι παρέχονται στην Αρχή Διαχείρισης μέσα σε εύλογο χρόνο, όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της εγκεκριμένης
πρότασης.
• Τη διασφάλιση ότι τηρείται η σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις).
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• Τη συμβατότητα και συμμόρφωση με οποιεσδήποτε
άλλες υποχρεώσεις.
• Την παροχή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση περιοδικής πληροφόρησης 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 δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα που
επετεύχθη σε σχέση με το εγκριθέν.
2. Ο Φορέας Υλοποίησης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που προβλέπονται στον Κανονισμό και μεριμνά για την ενημέρωση
και συμμόρφωση σε αυτούς και των τυχών αναδόχων.
Επίσης, παρέχει πληροφορίες για την ύπαρξη, τους στόχους και την υλοποίηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ.
3. Ο Φορέας Υλοποίησης εξασφαλίζει ότι οι ωφελούμενοι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
4. Ο Φορέας Υλοποίησης, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για την υποβολή των απαραίτητων πληροφοριών ηλεκτρονικά.
5. Ο Φορέας Υλοποίησης συλλέγει στοιχεία (microdata)
των δυνητικών ωφελούμενων των έργων του ΕΤΠ (απολυμένων και Νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης
και κατάρτισης- NEETs), προκειμένου αφενός να τύχουν
επεξεργασίας για τη συμμετοχή τους στα έργα, αφετέρου
για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος,
προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες)
και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων των ως άνω έργων του ΕΤΠ, σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τον
Κανονισμό (ΕΕ) 1309/2013 ιδίως τα άρθρα 19 και 20. Τα
εν λόγω στοιχεία, θα τηρούνται ως αρχείο στο Φορέα
Υλοποίησης.
6. Ο Φορέας Υλοποίησης 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 υλοποίησης
που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση
και την παρακολούθηση των ωφελουμένων.
• Την πιστοποίηση για την ακρίβεια, την ποιότητα και
πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ - ΕΠΤ.
7. Ο Φορέας Υλοποίησης είναι υποχρεωμένος, τηρώντας τις προϋποθέσεις του ν. 2472/1997, να πραγματοποιήσει διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων του
με το ΟΠΣ – ΕΤΠ για την αυτόματη υποβολή των στοιχείων.
8. Ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει, 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 επιχειρησιακή επάρκειά του και
να προσκομίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αυτά
αποτυπώνονται στις διαδικασίες και τα τυποποιημένα
έντυπα του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.».
9. Στις περιπτώσεις έργων που κατά την εκτέλεση
τους συμμετέχουν επί μέρους φορείς υπό την συνολική ευθύνη του φορέα υλοποίησης, είναι επιλέξιμες οι
δαπάνες που καταβάλλονται για το έργο από τους συμμετέχοντες φορείς και πληρώνονται από τον ορισθέντα
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φορέα υλοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται
οι ακόλουθοι όροι:
α) Υπάρχουν έγγραφα τεκμήρια της συμφωνίας με
τους άλλους φορείς σχετικά με τη συνεισφορά τους στην
εκτέλεση της πράξης.
β) Ο φορέας υλοποίησης διατηρεί τη συνολική ευθύνη
για την οικονομική διαχείριση της πράξης.
γ) Οι δαπάνες που καταβάλλονται από τους άλλους
φορείς συνοδεύονται από εξοφλημένα τιμολόγια, ή, όταν
αυτό δεν είναι εφικτό, από λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.
δ) Οι δαπάνες που καταβάλλονται από τους άλλους
φορείς υποβάλλονται στο φορέα υλοποίησης και αναφέρονται στο έργο. Ο ορισθείς φορέας υλοποίησης έχει
την ευθύνη να επαληθεύσει το υπαρκτό και την επιλεξιμότητα των αναφερόμενων, δαπανών καθώς και την
ολοκλήρωση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων
και υπηρεσιών, πριν τις δηλώσει στην αρχή διαχείρισης
ή στον ενδιάμεσο φορέα.
ε) Η διαδρομή ελέγχου καλύπτει έως και το επίπεδο
των συμμετεχόντων φορέων.
στ) Ο φορέας υλοποίησης και οι συμμετέχοντες φορείς
είναι από κοινού υπεύθυνοι για την ορθή εκτέλεση του
έργου, καθώς και για πιθανές κυρώσεις που επιφέρει ή
μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται
στην απόφαση ένταξης, και μέχρι του ποσού συμμετοχής
του καθενός στον προϋπολογισμό της πράξης.
25. Στο άρθρο 10 προστίθεται νέα παράγραφος με
αριθμό 9:
«Το αιτούν κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι όσες ενέργειες λαμβάνουν χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ
δεν λαμβάνουν βοήθεια και από άλλα χρηματοδοτικά
μέσα της Ένωσης.»
26. Η παρ. 6 του άρθρου 12, αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Οι ειδικότεροι όροι εφαρμογής και υλοποίησης των
παραπάνω ενεργειών θα εξειδικεύονται κάθε φορά,
όπου απαιτείται, σε σχετική Πρόσκληση. Σε περίπτωση
εκχώρησης μέρους των αρμοδιοτήτων της Αρχής Διαχείρισης σε Ενδιάμεσους Φορείς, οι ειδικότεροι όροι εφαρμογής και υλοποίησης των ενεργειών θα εξειδικεύονται
στην εκάστοτε Πρόσκληση και στο Σύμφωνο Αποδοχής
Όρων και, όπου απαιτούνται, σε Προσκλήσεις ή Προκηρύξεις του Ενδιάμεσου Φορέα προς φορείς υλοποίησης.»
27. Η παρ. 4 του άρθρου 13, αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Το Δικαιούχο Κράτος πραγματοποιεί τις εγκεκριμένες
επιλέξιμες δαπάνες κατά το άρθρο 7 παρ. 4 του Κανονισμού όσο το δυνατόν συντομότερα και όχι αργότερα από
24 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.»
28. Η παρ. 5 του άρθρου 13, αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Η υλοποίηση των δράσεων της τεχνικής βοήθειας
γίνεται σύμφωνα με το ισχύον ελληνικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.»
29. Στις παραγράφους 1 και 3 του Άρθρου 14, όπου
«Δικαιούχους» προστίθεται και «και εμπλεκόμενους
φορείς».
30. Στην παρ. 2 του Άρθρου 14, όπου «Δικαιούχος»
προστίθεται «και εμπλεκόμενος φορέας»
31. Στην παρ. 4 του αρ. 14 διαγράφεται η λέξη «δικαιούχου» και αντικαθίσταται από «εμπλεκόμενου φορέα».
32. Στην παρ. 5 του αρ. 14 μετά την λέξη «δικαιούχων»
προστίθενται οι λέξεις «και εμπλεκόμενων φορέων»
33. Στην παρ. 6 του αρ. 14 οι λέξεις «δημόσιος ή ιδιω-
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τικός φορέας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ)» και μετά τις λέξεις «των δικαιούχων»
προστίθενται οι λέξεις «και των φορέων υλοποίησης»
34. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 οι λέξεις «τον Δικαιούχο» αντικαθίσταται από τις λέξεις «τους
εμπλεκόμενους φορείς».
35. Προ του Άρθ. 17, διορθώνεται ο τίτλος ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ».
36. Η παρ. 1 του άρθρου 17, αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Η παρακολούθηση της υλοποίησης της συνολικής χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ στηρίζεται στην ακριβή γνώση, ανά πάσα στιγμή, που διαθέτει η Αρχή Διαχείρισης για την εξέλιξη της υλοποίησης του ΕΤΠ σε σχέση με
τον αρχικό σχεδιασμό. Εργαλεία που η Αρχή Διαχείρισης
δύναται να διαθέτει στους Δικαιούχους και στους Εμπλεκόμενους φορείς προς τούτο είναι τυποποιημένα έντυπα και
λοιπά στοιχεία, καθώς και πίνακες και διαγράμματα που
στηρίζονται σε επίσημα στοιχεία που αντλούνται από το
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.».
37. Η παρ. 2 του άρθρου 18, αναδιατυπώνεται ως εξής:
«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, καθώς
και πρόσθετα παραδοτέα που ζητούνται από τους Δικαιούχους και τους Εμπλεκόμενους Φορείς σε έκτακτες
περιπτώσεις.»
38. Στην παρ. 1 του άρθρου 19 η λέξη «δικαιούχος»
αντικαθίσταται από τις λέξεις «εμπλεκόμενος φορέας»
39. Στις παρ.2, 3, 4 και 5 του αρ.19 οι λέξεις «σε δημόσιο
ή ιδιωτικό φορέα» αντικαθίστανται από «σε ΕΦ».
40. Στην παρ. 5 του αρ. 19 τα εντός παρενθέσεως αντικαθίστανται από:
«(ενδεικτικά: προσλήψεις προσωπικού εκ μέρους του
Φορέα Υλοποίησης, δικαστικές εμπλοκές κ.α.)»
41. Η παρ. 1 του αρ. 20 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Ως επιτόπια επαλήθευση νοείται η επίσκεψη της Αρχή
Διαχείρισης ή του ΕΦ στον οποίο έχει εκχωρηθεί αυτή
η αρμοδιότητα από την Αρχή Διαχείρισης, στον τόπο
όπου υλοποιείται μία εγκεκριμένη πρόταση ή /και στην
έδρα του ΕΦ ή του φορέα υλοποίησης ή του Δικαιούχου, η οποία σκοπό έχει: τη διασφάλιση ότι η πρόταση
υλοποιείται σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, την ανίχνευση τυχόν προβλημάτων, τη λήψη εκ
μέρους των εμπλεκομένων φορέων και του Δικαιούχου
των διορθωτικών μέτρων καθώς και μέτρων έγκαιρης
παρέμβασης στην περίπτωση που η υλοποίηση της
πράξης συναντά δυσεπίλυτα προβλήματα, αντιμετωπίζει
εμπλοκές ή παρουσιάζει καθυστερήσεις». Οι επιτόπιες
επαληθεύσεις της Αρχής Διαχείρισης διενεργούνται βάσει εγκεκριμένου προγράμματος και εκ των προτέρων
εγκεκριμένης μεθόδου δειγματοληψίας.
42. Η παρ. 2 του αρ. 20 επαναδιατυπώνεται ως εξής:
«Κατά την επιτόπια επαλήθευση ελέγχεται η υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της εγκεκριμένης πρότασης σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης. Ο έλεγχος γίνεται στο φάκελο της πρότασης, που τηρεί ο εμπλεκόμενος φορέας ή ο Δικαιούχος,
καθώς και με αυτοψία.»
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43. Η παρ. 5 του Άρθρου 20 διαγράφεται.
44. Η παρ. 2 του Άρθρου 21 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Η αίτηση για τροποποίηση της εγκεκριμένης πρότασης γίνεται από την Αρχή Διαχείρισης ή σε περίπτωση
που έχει γίνει εκχώρηση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας από την Αρχή Διαχείρισης σε ΕΦ, ο τελευταίος
υποβάλλει στην Αρχή Διαχείρισης αίτημα τροποποίησης και τα απαιτούμενα έγγραφα προς τεκμηρίωση της
αναγκαιότητας των μεταβολών. Η Αρχή Διαχείρισης, με
τη σειρά της, δύναται να υποβάλλει το ως άνω αίτημα
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αφού αξιολογήσει
τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και, αν συμφωνεί, προβαίνει εκ νέου στην έκδοση πρότασης απόφασης για την
κινητοποίηση του ΕΤΠ»
45. Στην παρ. 2 του Άρθρου 22, τα εντός παρενθέσεως
αντικαθίστανται με «(Αρχή Διαχείρισης, Εμπλεκόμενοι
Φορείς, Αρχή Πιστοποίησης και Αρχή Ελέγχου)».
46. Η παρ. 3 του αρ.22 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Οι κανόνες λειτουργίας του σε ότι αφορά στα στοιχεία
τα οποία επηρεάζουν τις δηλώσεις οικονομικών εκθέσεων (προκαταβολών και τελικών), τις δηλώσεις τόκων,
τους ελέγχους και τυχόν επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τους Εμπλεκόμενους φορείς
ή τους Δικαιούχους τους καθορίζονται από την Αρχή
Πιστοποίησης σε συνεργασία με την Αρχή Διαχείρισης.»
47. Στην παρ. 7 του αρ.22 οι λέξεις «δημόσιο ή ιδιωτικό
φορέα» αντικαθίστανται από «ΕΦ».
48. Στην παρ. 8 του αρ. 22 οι λέξεις «δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα» αντικαθίστανται από «ΕΦ».
49. Η παρ. 10 του Άρθρου 22 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Στο ΟΠΣ τηρούνται και τα στοιχεία όλων των ελέγχων
και τυχόν επιστροφών που οφείλονται από εμπλεκόμενους φορείς ή και Δικαιούχους.»
50. Στο άρθρο 25 προστίθεται 2η παράγραφος, η
οποία έχει ως εξής:
«2. Η Αρχή Διαχείρισης υποβάλλει στην Αρχή Πιστοποίησης και στην Αρχή Ελέγχου εβδομήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική προθεσμία υποβολής της Τελικής Έκθεσης στην Ε.Ε. σχέδιο της Τελικής
Έκθεσης, καθώς και στοιχεία της εγκεκριμένης πρότασης
προς έλεγχο. Η Αρχή Πιστοποίησης εντός ενός μηνός
από την υποβολή των ως άνω προβαίνει στον έλεγχο
του Σχεδίου της Τελικής Έκθεσης και των στοιχείων και
υποβάλλει τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά της στην Αρχή
Ελέγχου, προκειμένου η τελευταία να δώσει τη σύμφωνη
γνώμη της για να αποσταλεί η Τελική Έκθεση από την
Αρχή Διαχείρισης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»
51. Ο τίτλος του αρ.26 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Απόδοση στους εμπλεκόμενους φορείς και τους δικαιούχους της εθνικής συμμετοχής και της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ»
52. Στην παρ.3 του αρ.26 η λέξη «δικαιούχους» αντικαθίσταται από «Εμπλεκόμενους φορείς και δικαιούχους».
53. Η παρ. 7 του αρθ. 26 διαγράφεται και αναριθμείται
η επόμενη από παρ. 8. σε νέα 7.
54. Η παρ. 2 του Άρθρου 28 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Το δικαιούχο κράτος εξασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά 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 εμπλεκόμενους φορείς και τους
δικαιούχους που είναι υπόχρεοι να τα τηρούν».
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55. Η παρ. 1 του Άρθρου 30 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«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
πράξεων, εφαρμόζονται:
• από την Αρχή Διαχείρισης κατόπιν διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης που διενεργεί στους εμπλεκόμενους φορείς και στους Δικαιούχους,
• από την Αρχή Ελέγχου, η διενέργεια ελέγχων γίνεται
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12
του ν.4314/2014, όπως ισχύουν και οι δημοσιονομικές
διορθώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ
286/20.01.2017 (ΦΕΚΒ’ 466) εντός τριών ημερών από
την κοινοποίηση της Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου η ΔΑ,
καταχωρίζει τη Δημοσιονομική Διόρθωση στο ΟΠΣ.
• από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από εξουσιοδοτημένους ελεγκτές που ορίζονται από την ίδια,
• από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
• Τέλος, η Αρχή Πιστοποίησης δύναται σε ειδικές περιπτώσεις να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις κατόπιν
εντολών ανώτερων ελεγκτικών οργάνων».
56. Η φερόμενη ως παρ. 3 του Άρθρου 30 αναριθμείται
στο ορθό «2.».
57. Στο προτελευταίο και το τελευταίο εδάφιο της παρ.
1 και στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του αρ. 31 μετά
τις λέξεις «Αρχή διαχείρισης» τίθενται οι λέξεις «και τον
εμπλεκόμενο φορέα ή/».
58. Στην παρ. 4 του Άρθρου 31, η λέξη «Δικαιούχος»,
αντικαθίσταται από τις λέξεις «Εμπλεκόμενος Φορέας».
59. Στην παρ. 9, περ.(β) του αρ.32 η λέξη «Δικαιούχο»
αντικαθίσταται από τις λέξεις «Εμπλεκόμενο Φορέα».
60. Στην παρ. 5 του αρ. 33 η λέξη «δικαιούχο» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Εμπλεκόμενο Φορέα».
61. Στην παρ. 6 του αρ. 33 η λέξη «Δικαιούχος» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Εμπλεκόμενος Φορέας».
62. Το Άρθρο 34 αντικαθίσταται από νέα άρθρα 34
και 34Α ως εξής:
«Άρθρο 34
Διαπίστωση παρατυπίας κατά τη διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης»
(Άρθρο 3 της απόφασης αριθ. 126829/ΕΥΘΥ
1217/08-12-2015 (ΦΕΚ Β’2784)
1. Η αρμόδια ΔΑ/ ΕΦ επαληθεύει διοικητικά, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 21, παρ.1 του ν. 4314/2014,
τις δηλώσεις δαπανών που υποβάλλονται από τους
εμπλεκόμενους φορείς και οριστικοποιεί τις επαληθευμένες δαπάνες στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση που, κατά τη
διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης της δήλωσης δαπανών των εμπλεκόμενων φορέων, διαπιστώνεται παράτυπη δαπάνη, η ΔΑ/ ΕΦ καταχωρίζει στο ΟΠΣ έκθεση
διοικητικής επαλήθευσης, στην οποία προσδιορίζονται
τα μη επιλέξιμα ποσά που περικόπτονται με κατάλληλη
τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν και η οποία εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο.
2. Εφόσον, η παρατυπία αφορά δαπάνες για τις οποίες
έχει καταβληθεί η αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά, η
έκθεση περιλαμβάνει και πρόταση για ανάκτηση αχρεω-
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στήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 της παρούσας.
3. Στην περίπτωση παρατυπιών που εντοπίζονται κατά
τον έλεγχο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
ή τροποποιήσεών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4314/2014, αυτές αναφέρονται διακριτά στην έκθεση διοικητικής επαλήθευσης.
4. Για το ύψος και την αιτιολογία της περικοπής, η αρμόδια ΔΑ/ ΕΦ ενημερώνει τον ελεγχόμενο, κοινοποιώντας σε αυτόν την έκθεση διοικητικής επαλήθευσης,
ώστε αυτός να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις του, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 35 της παρούσας. Η
κοινοποίηση της έκθεσης στον ελεγχόμενο γίνεται μέσω
συστημένης επιστολής ή/ και με απόδειξη παραλαβής,
εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έγκρισή της.
5. Στην περίπτωση που η διοικητική επαλήθευση
διενεργείται προκειμένου να καταβληθεί η αντίστοιχη
δημόσια συνεισφορά στους εμπλεκόμενους φορείς ή
το Δικαιούχο, η έκθεση εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις.
Άρθρο 34Α
«Διαπίστωση παρατυπίας μετά από επιτόπια επαλήθευση/ επιθεώρηση»
Άρθρο 3 της απόφασης αριθ. 126829/ΕΥΘΥ
1217/08-12-2015 (ΦΕΚ Β’2784)
1. Μετά την ολοκλήρωση της επιτόπιας επαλήθευσης
από την αρμόδια ΔΑ/ ΕΦ ή επιθεώρησης από την Αρχή
Πιστοποίησης και της λήψης τυχόν συμπληρωματικών
στοιχείων, η αρμόδια ΔΑ/ ΕΦ ή η Αρχή Πιστοποίησης
συντάσσει σχετική έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης/ επιθεώρησης εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών
από την ολοκλήρωση της επιτόπιας επαλήθευσης/ επιθεώρησης. Η έκθεση περιλαμβάνει συμπεράσματα και
τυχόν συστάσεις που βασίζονται σε σαφή και τεκμηριωμένη ανάλυση των εντοπισθέντων προβλημάτων και των
συνεπειών τους, εγκρίνεται αρμοδίως, καταχωρίζεται
στο ΟΠΣ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
έγκρισή της και κοινοποιείται στο Φορέα υλοποίησης.
2. Στην περίπτωση που κατά την επιτόπια επαλήθευση/επιθεώρηση διαπιστώνεται παρατυπία και αφορά
δαπάνες για τις οποίες έχει καταβληθεί η αντίστοιχη
δημόσια συνεισφορά, αυτή αναφέρεται στην έκθεση
επιτόπιας επαλήθευσης/επιθεώρησης με κατάλληλη
τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν και προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση και
στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του
άρθρου 33 του ν. 4314/2014 και ανάκτηση των ποσών
που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως. Στην
περίπτωση αυτή, καθώς και στην περίπτωση που η έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις, η κοινοποίηση της έκθεσης
επιτόπιας επαλήθευσης/ επιθεώρησης στον ελεγχόμενο,
γίνεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την

Τεύχος Β’ 1180/04.04.2017

έγκρισή της μέσω συστημένης επιστολής ή/ και με απόδειξη παραλαβής, προκειμένου ο ελεγχόμενος να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία
του άρθρου 35 της παρούσας.
3. Στην περίπτωση που η επιτόπια επαλήθευση διενεργείται προκειμένου να καταβληθεί η αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά στους εμπλεκόμενους φορείς ή το
Δικαιούχο, η έκθεση εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο
σύμφωνα με τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις.
63. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 αντικαθίστανται
οι λέξεις «ελεγχόμενος δικαιούχος» με τις λέξεις «ελεγχόμενος εμπλεκόμενος φορέας».
64. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 35 προστίθεται
εδάφιο, ως εξής:
«Αναφορικά με την διαδικασία αντιρρήσεων και την
οριστικοποίηση της έκθεσης ελέγχου της Αρχής Ελέγχου,
ισχύουν τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του
άρθρου 12 του ν. 4314/2014 και του άρθ. 3 της υπουργικής απόφασης με αριθ. 286/20-1-2017 (ΦΕΚ Β’466)».
65. Στην παρ. 1 του αρ. 36 η λέξη «δικαιούχου» αντικαθίσταται από τις λέξεις «των εμπλεκομένων φορέων
και του δικαιούχου».
66. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 36 προστίθενται
οι λέξεις «και στο άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης με
αριθ. 286/20-1-2017 (ΦΕΚ Β’466)».
67. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 5.20263/
5.15444/22-07-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- Οικονομικών, με θέμα «Σύστημα Προγραμματισμού,
Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014 − 2020»
(Β’1565), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ.
6.5266/5.4663/20-04-2016 (Β’1122) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών.
68. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2017
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Οικονομίας
και Ανάπτυξης
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Δεκεμβρίου 2013
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006
αριθμός των απολύσεων λόγω πλεονασμού είναι μικρότερος
από το κανονικό κατώτατο όριο που απαιτείται για την
κινητοποίηση του ΕΤΠ.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 175 τρίτο εδάφιο,

(3)

Στην ανακοίνωσή της, της 29ης Ιουνίου 2011, με τίτλο
«Προϋπολογισμός για την ‘Ευρώπη 2020’ » η Επιτροπή ανα
γνωρίζει τον ρόλο του ΕΤΠ ως ένα ευέλικτο ταμείο που
υποστηρίζει τους εργαζομένους που χάνουν τις θέσεις εργα
σίας τους και τους βοηθάει να βρουν άλλη εργασία, όσο το
δυνατόν γρηγορότερα. Η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να
παρέχει για όσο διάστημα διαρκεί το πολυετές δημοσιονο
μικό πλαίσιο από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι τις
31 Δεκεμβρίου 2020, ειδική εφάπαξ στήριξη για τη διευ
κόλυνση της επανένταξης στην απασχόληση των απολυομέ
νων λόγω πλεονασμού εργαζομένων σε τομείς, κλάδους,
εδάφη ή αγορές εργασίας που πλήττονται από σοβαρές
οικονομικές διαταραχές. Δεδομένου του σκοπού του, που
είναι η παροχή υποστήριξης σε επείγουσες και απρόσμενες
περιστάσεις, το ΕΤΠ θα πρέπει να παραμείνει εκτός του
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

(4)

Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006
διευρύνθηκε το 2009 με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (4), ως μέρος του ευρωπαϊκού σχεδίου για την
ανάκαμψη της οικονομίας, ώστε να συμπεριλάβει τους εργα
ζομένους που απολύονται λόγω πλεονασμού ως άμεσο απο
τέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής
κρίσης. Προκειμένου να δοθεί στο ΕΤΠ η δυνατότητα να
επεμβαίνει σε εν εξελίξει ή μελλοντικές καταστάσεις κρίσης,
το πεδίο εφαρμογής του θα πρέπει να καλύπτει απολύσεις
λόγω πλεονασμού που προκύπτουν από σοβαρές οικονομι
κές διαταραχές που οφείλονται στη συνέχιση της παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, όπως προνοείται
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009, ή σε μια νέα παγκό
σμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση.

(5)

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Αλλαγής, το οποίο βασί
ζεται στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών
Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) στο Δουβλίνο, επικου
ρεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη με ποιοτικές και ποσο
τικές αναλύσεις, προκειμένου να βοηθήσει στην αξιολόγηση
των τάσεων όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση και τη χρήση
του ΕΤΠ.

(6)

Για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή φύση του ΕΤΠ, αίτηση υπο
στήριξης θα πρέπει να υποβάλλεται όταν ο αριθμός των
απολυόμενων λόγω πλεονασμού φτάνει ένα ελάχιστο όριο.
Ωστόσο, σε μικρές αγορές εργασίας, όπως τα μικρά κράτη
μέλη ή οι απομακρυσμένες περιφέρειες, ή σε εξαιρετικές
περιστάσεις, μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις για χαμηλό
τερο αριθμό απολύσεων λόγω πλεονασμού.

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά
κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω
νικής Επιτροπής (1),
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,
Εκτιμώντας τα εξής:
(1)

Στις 26 Μαρτίου 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώ
νησε με την πρόταση της Επιτροπής να ξεκινήσει νέα στρα
τηγική για μια έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη («Στρατηγική Ευρώπη 2020»). Μια από τις τρεις
προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι η ανά
πτυξη χωρίς αποκλεισμούς, με ενδυνάμωση των πολιτών
μέσω υψηλών επιπέδων απασχόλησης, της επένδυσης σε
δεξιότητες, της καταπολέμησης της φτώχειας, του εκσυγχρο
νισμού των αγορών εργασίας, της κατάρτισης και των συστη
μάτων κοινωνικής προστασίας, ώστε να βοηθούνται οι πολί
τες να προετοιμασθούν και να διαχειρισθούν τις αλλαγές με
σκοπό την οικοδόμηση μιας χωρίς αποκλεισμούς, συνεκτικής
κοινωνίας. Η υπέρβαση των αρνητικών συνεπειών της παγκο
σμιοποίησης απαιτεί επίσης τη δημιουργία θέσεων εργασίας
σε ολόκληρη την Ένωση και μια αποφασιστική πολιτική για
τη στήριξη της ανάπτυξης.

(2)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
(ΕΤΠ) συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) για
όσο διάστημα διαρκεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.
Το ΕΤΠ δίνει τη δυνατότητα στην Ένωση να δεικνύει αλλη
λεγγύη προς τους εργαζομένους που απολύονται λόγω πλε
ονασμού εξαιτίας των σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών
στις παγκόσμιες εμπορικές ροές που επιφέρει η παγκοσμιο
ποίηση 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 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ακόμη και αν ο

(1) ΕΕ C 143 της 22.5.2012, σ. 42.
(2) ΕΕ C 225 της 27.7.2012, σ. 159.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
(ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1).

(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1027/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊ
κού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 167 της
29.6.2009, σ. 26).

ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ
L 347/856

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

EL
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Οι εργαζόμενοι που απολύονται λόγω πλεονασμού και οι
αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η επαγγελματική δραστη
ριότητα έχει παύσει θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στο
ΕΤΠ, ανεξάρτητα από τον τύπο της σύμβασης εργασίας ή τη
σχέση απασχόλησης τους. Επομένως, οι εργαζόμενοι που
απολύονται λόγω πλεονασμού, καθώς και οι αυτοαπασχο
λούμενοι των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει
παύσει, θα πρέπει να θεωρούνται ως δικαιούχοι του ΕΤΠ για
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

20.12.2013

(14)

Προς όφελος των δικαιούχων και των οργάνων που ευθύνο
νται για την εφαρμογή των μέτρων, το αιτούν κράτος μέλος
θα πρέπει να ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους
φορείς για την πορεία της αίτησης.

(15)

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχεί
ρισης, οι χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ δεν θα
πρέπει να αντικαθίστανται αλλά θα πρέπει, όπου είναι δυνα
τόν, να συμπληρώνουν τα μέτρα υποστήριξης που διατίθε
νται για τους δικαιούχους στο πλαίσιο των ταμείων ή άλλων
πολιτικών ή προγραμμάτων της Ένωσης.

(16)

Θα πρέπει να περιληφθούν ειδικές διατάξεις για δραστηριό
τητες ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τις περιπτώ
σεις και τα αποτελέσματα του ΕΤΠ.

(17)

Προκειμένου να εκφρασθεί η αλληλεγγύη της Ένωσης προς
τους εργαζομένους που απολύονται λόγω πλεονασμού και
τους αυτοαπασχολούμενους των οποίων η επαγγελματική
δραστηριότητα έχει παύσει, ο συντελεστής συγχρηματοδότη
σης θα πρέπει να ορισθεί στο 60 % του κόστους της δέσμης
και της υλοποίησής της.

(18)

Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του παρόντος κανονι
σμού, οι δαπάνες θα πρέπει να είναι επιλέξιμες, είτε από την
ημερομηνία που ένα κράτος μέλος αρχίζει να παρέχει εξα
τομικευμένες υπηρεσίες είτε από την ημερομηνία που πραγ
ματοποιούνται διοικητικές δαπάνες του κράτους μέλους για
την υλοποίηση του ΕΤΠ.

(19)

Για να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν ιδίως κατά
τους πρώτους μήνες κάθε έτους, όταν οι δυνατότητες μετα
φοράς από άλλες γραμμές του προϋπολογισμού είναι ιδιαι
τέρως περιορισμένες, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας
του προϋπολογισμού, θα πρέπει να διατίθεται ένα επαρκές
ποσό πιστώσεων πληρωμών στη γραμμή του προϋπολογι
σμού για το ΕΤΠ.

(20)

Η διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 2ής Δεκεμ
βρίου 2013, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία
σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική
διαχείριση (1) (η «διοργανική συμφωνία») ορίζει το δημοσιο
νομικό πλαίσιο του ΕΤΠ.

(21)

Οι αρχές της ισότητας των φύλων και της μη διάκρισης, οι
οποίες συγκαταλέγονται στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης
και κατοχυρώνονται στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη
2020, θα πρέπει να τηρούνται και να προάγονται κατά
την υλοποίηση του ΕΤΠ.

Προς το συμφέρον των δικαιούχων, η βοήθεια θα πρέπει να
διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά.
Τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης που
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΕΤΠ
θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να
μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας και να απλοποιηθούν οι δια
δικασίες, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ταχεία έκδοση
των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ.

(22)

Χάριν της αποτελεσματικής και ταχείας υποστήριξης των
δικαιούχων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν
κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποβολή ολοκληρωμένων
αιτήσεων για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ. Η
παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών θα πρέπει να περιο
ρίζεται χρονικά.

Σε περίπτωση κλεισίματος μιας επιχείρησης, οι εργαζόμενοι
οι οποίοι απολύονται λόγω πλεονασμού από την επιχείρηση
αυτή δύνανται να βοηθούνται ώστε να αναλαμβάνουν όλες ή
ορισμένες από τις δραστηριότητές της, και το κράτος μέλος
στο οποίο ευρίσκεται η επιχείρηση δύναται να προκαταβάλει
τα κεφάλαια που απαιτούνται επειγόντως για να καταστεί
τούτο δυνατόν.

(1) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1

Το ΕΤΠ θα πρέπει προσωρινά να παρέχει συνδρομή σε νέους
που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτι
σης (NEET), οι οποίοι διαμένουν σε περιοχές επιλέξιμες στο
πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων,
δεδομένου ότι οι περιοχές αυτές πλήττονται δυσανάλογα
από εκτεταμένες απολύσεις λόγω πλεονασμού.
Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ θα πρέπει να
αφορούν κυρίως μέτρα κατευθυνόμενα σε ενεργητική παρέμ
βαση στην αγορά εργασίας, τα οποία αποσκοπούν στην
ταχεία επανένταξη των δικαιούχων σε διατηρήσιμη απασχό
ληση, είτε εντός είτε εκτός του αρχικού τομέα δραστηριό
τητάς τους. Επομένως, η συμπερίληψη χρηματικών επιδομά
των σε μια συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών
θα πρέπει να είναι περιορισμένη. Οι εταιρίες θα μπορούσαν
να ενθαρρύνονται να παρέχουν συγχρηματοδότηση για τα
μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ.
Για την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης ενεργητικών
μέτρων της πολιτικής για την αγορά εργασίας, τα κράτη
μέλη θα πρέπει να προκρίνουν μέτρα που θα συμβάλλουν
σημαντικά στην απασχολησιμότητα των δικαιούχων. Τα
κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν την επανένταξη σε
διατηρήσιμη απασχόληση του μεγαλύτερου δυνατού αριθ
μού δικαιούχων που συμμετέχουν στα μέτρα αυτά και όσο
το δυνατόν συντομότερα εντός της εξάμηνης περιόδου πριν
από την τελική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της χρη
ματοδοτικής συνεισφοράς.
Κατά την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης ενεργητικών
μέτρων της πολιτικής για την αγορά εργασίας, τα κράτη
μέλη θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους μει
ονεκτούντες δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των νέων,
των ηλικιωμένων ανέργων και όσων αντιμετωπίζουν κίνδυνο
φτώχειας, καθώς οι ομάδες αυτές βιώνουν ιδιαίτερα προβλή
ματα επανένταξης στην αγορά εργασίας λόγω της παγκό
σμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και της
παγκοσμιοποίησης.
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Για να δοθεί η δυνατότητα πολιτικού ελέγχου από το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο και συνεχούς παρακολούθησης από την
Επιτροπή όσον αφορά τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται
με τη συνδρομή του ΕΤΠ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να
υποβάλλουν τελική έκθεση για την εφαρμογή του ΕΤΠ.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμείνουν υπεύθυνα για τη
διάθεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και για τη διαχεί
ριση και τον έλεγχο των ενεργειών που υποστηρίζονται με
χρηματοδότηση της Ένωσης, σύμφωνα με τις σχετικές δια
τάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο «δημοσιο
νομικός κανονισμός») (1). Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
δικαιολογούν τη χρήση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς
που λαμβάνουν από το ΕΤΠ. Ενόψει της βραχύχρονης περιό
δου εφαρμογής των επιμέρους δράσεων του ΕΤΠ, οι υπο
χρεώσεις υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να αντανακλούν την
ιδιαιτερότητα των παρεμβάσεων του ΕΤΠ. Καθίσταται, συνε
πώς, αναγκαία παρέκκλιση από τον δημοσιονομικό κανονι
σμό, όσον αφορά τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων.
Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπο
ρούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη μπορούν
όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων τους, να
επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται
να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας,
η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότη
τας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στό
χων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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διατηρήσιμη απασχόληση, το συντομότερο δυνατόν, εντός της εξά
μηνης περιόδου πριν από την τελική έκθεση που αναφέρεται στο
άρθρο 18 παράγραφος 1.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε αιτήσεις των κρατών μελών
για χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ για ενέργειες που
στοχεύουν σε:
α) εργαζομένους που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού και αυτοαπα
σχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει εξαιτίας
των σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στις παγκόσμιες εμπο
ρικές ροές που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση, οι οποίες καταδει
κνύονται, 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 αυτοαπα
σχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει ως απο
τέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και
οικονομικής κρίσης, όπως προνοείται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 546/2009, ή λόγω μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστω
τικής και οικονομικής κρίσης.
Άρθρο 3
Ορισμός
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοείται ως δικαιούχος:

Άρθρο 1
Στόχοι
Ο παρών κανονισμός ιδρύει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την περίοδο που ισχύει το πολυε
τές δημοσιονομικό πλαίσιο από την 1 Ιανουαρίου 2014 έως τις
31 Δεκεμβρίου 2020.
Ο στόχος του ΕΤΠ είναι να συμβάλει στην έξυπνη, αειφόρο και
χωρίς αποκλεισμούς 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 επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει εξαιτίας των
σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές
ροές που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχι
σης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης,
όπως προνοείται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009, ή μιας
νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.
Οι ενέργειες που απολαύουν χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το
ΕΤΠ αποσκοπούν να διασφαλισθεί ότι ο μεγαλύτερος δυνατός αριθ
μός δικαιούχων που συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες ευρίσκουν
(1) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό
της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ)
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

α) ο εργαζόμενος η απασχόληση του οποίου λήγει πρόωρα εξαιτίας
απόλυσης λόγω πλεονασμού, ή λήγει εντός της περιόδου ανα
φοράς του άρθρου 4 και δεν ανανεώνεται·
β) ο αυτοαπασχολούμενος ο οποίος απασχολούσε το πολύ 10
εργαζομένους που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού εντός του
πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και του οποίου η
δραστηριότητα έπαυσε, υπό την προϋπόθεση ότι η δραστηριό
τητα ήταν ευαπόδεικτα εξαρτημένη από την επιχείρηση που
αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 4 παράγραφος 1, ή
ότι, σύμφωνα με το στοιχείο β) του άρθρου 4 παράγραφος 1,
ο αυτοαπασχολούμενος δραστηριοποιείτο στον σχετικό οικονο
μικό τομέα.
Άρθρο 4
Κριτήρια παρέμβασης
1.
Παρέχεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ όταν οι
συνθήκες που ορίζονται στο άρθρο 2 πληρούνται και προκαλούν:
α) την απόλυση λόγω πλεονασμού τουλάχιστον 500 εργαζομένων
ή αυτοαπασχολούμενων των οποίων η δραστηριότητα έχει παύ
σει για περίοδο αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση σε
κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απο
λύονται λόγω πλεονασμού, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων
των οποίων η δραστηριότητα έπαυσε, στο πλαίσιο της δραστη
ριότητας των προμηθευτών ή των παραγωγών των επόμενων
σταδίων του προϊόντος·
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β) την απόλυση λόγω πλεονασμού τουλάχιστον 500 εργαζομένων
ή αυτοαπασχολούμενων των οποίων η δραστηριότητα έχει παύ
σει για περίοδο αναφοράς εννέα μηνών, ιδιαίτερα σε μικρομε
σαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται όλες στον ίδιο οικο
νομικό τομέα, που ορίζεται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE
Αναθ. 2 και είναι εγκατεστημένες σε μία περιφέρεια ή σε δύο
συνορεύουσες περιφέρειες, όπως καθορίζονται στο επίπεδο
NUTS 2 ή σε περισσότερες από δύο συνορεύουσες περιφέρειες,
όπως καθορίζονται στο επίπεδο NUTS 2, υπό την προϋπόθεση
ότι πλήττονται πάνω από 500 εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολού
μενοι σε δύο περιφέρειες συνδυασμένα.
2.
Σε μικρές αγορές εργασίας ή, σε εξαιρετικές περιστάσεις οι
οποίες δικαιολογούνται δεόντως από το αιτούν κράτος μέλος, ιδίως
όσον αφορά συλλογικές αιτήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται ΜΜΕ,
η αίτηση χορήγησης χρηματοδοτικής συνεισφοράς βάσει του παρό
ντος άρθρου μπορεί να θεωρείται επιλέξιμη, ακόμη και αν τα κρι
τήρια 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, περι
φερειακή ή εθνική οικονομία. Το αιτούν 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
συνεισφορών για εξαιρετικές περιστάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 15 % του μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ.

20.12.2013

Άρθρο 6
Επιλέξιμοι δικαιούχοι
1.
Το αιτούν κράτος μέλος μπορεί να παρέχει εξατομικευμένες
υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ στους επιλέξιμους
δικαιούχους, στους οποίους μπορούν να περιλαμβάνονται:
α) οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού και οι αυτο
απασχολούμενοι των οποίων η δραστηριότητα έπαυσε, υπολογι
ζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 5, εντός της περιόδου αναφοράς
που προβλέπεται στο άρθρο 4 ·
β) οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού και οι αυτο
απασχολούμενοι των οποίων η δραστηριότητα έπαυσε, υπολογι
ζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 5, πριν ή μετά την περίοδο
αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο
α)· ή
γ) οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού και οι αυτο
απασχολούμενοι των οποίων η δραστηριότητα έπαυσε, σε περι
πτώσεις που μια αίτηση βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2
παρεκκλίνει από τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4 παρά
γραφος 1 στοιχείο α).

Άρθρο 5
Υπολογισμός των απολύσεων λόγω πλεονασμού και της
παύσης της δραστηριότητας
1.
Για τους σκοπούς του άρθρου 4, το αιτούν κράτος μέλος
διευκρινίζει τη μέθοδο με την οποία υπολογίζεται ο αριθμός των
εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων σύμφωνα με το άρθρο 3.
2.
Το αιτούν κράτος μέλος υπολογίζει τον αριθμό που αναφέ
ρεται στην παράγραφο 1 αρχής γενομένης από μία από τις ακό
λουθες ημερομηνίες:
α) την ημερομηνία που ο εργοδότης, σύμφωνα με το άρθρο 3
παράγραφος 1 της οδηγίας 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου (1), ειδο
ποιεί την αρμόδια δημόσια αρχή γραπτώς για τις προβλεπόμενες
συλλογικές απολύσεις λόγω πλεονασμού · στην περίπτωση αυτή
το αιτούν κράτος μέλος προσκομίζει στην Επιτροπή πρόσθετες
πληροφορίες για τον πραγματικό αριθμό των απολύσεων λόγω
πλεονασμού που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού πριν από την ολοκλή
ρωση της αξιολόγησης από την Επιτροπή·
β) την ημερομηνία της προσωπικής ειδοποίησης του εργοδότη για
τη διακοπή της απασχόλησης ή την καταγγελία της σύμβασης
εργασίας του εργαζομένου·
γ) την ημερομηνία της de facto καταγγελίας της σύμβασης απα
σχόλησης ή της λήξης της·
δ) το τέλος της απασχόλησης στον έμμεσο εργοδότη· ή
ε) στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενου, την ημερομηνία παύσης
των δραστηριοτήτων, όπως ορίζεται σύμφωνα με το εθνικό
δίκαιο ή τις εθνικές διοικητικές διατάξεις.
(1) Οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για προ
σέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές
απολύσεις (ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 16).

Οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι που αναφέρονται στα
στοιχεία β) και γ) του πρώτου εδαφίου κρίνονται επιλέξιμοι υπό την
προϋπόθεση ότι απολύθηκαν λόγω πλεονασμού, ή η δραστηριότητά
τους έχει παύσει, μετά τη γενική ανακοίνωση των προβλεπόμενων
απολύσεων λόγω πλεονασμού και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστα
ται σαφής αιτιώδης συνάφεια με το γεγονός που προκάλεσε τις
απολύσεις λόγω πλεονασμού κατά την περίοδο αναφοράς.
2.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, τα αιτούντα κράτη μέλη
μπορούν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, να παρέχουν εξατομικευ
μένες υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ σε ΝΕΕΤ που
έχουν ηλικία κάτω των 25 ετών, ή εάν τα κράτη μέλη το αποφα
σίσουν ηλικία κάτω των 30 ετών, κατά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης, μέχρι έναν αριθμό ίσο προς τον αριθμό των δικαιού
χων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, και κατά προτεραιότητα σε
πρόσωπα που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού ή των οποίων η δρα
στηριότητα έχει παύσει, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένες τουλά
χιστον 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 Πρωτοβουλίας για την Απασχό
ληση των Νέων. Η υποστήριξη μπορεί να παρέχεται σε ΝΕΕΤ που
έχουν ηλικία κάτω των 25 ετών, ή εάν τα κράτη μέλη το αποφα
σίσουν ηλικία κάτω των 30 ετών, στις περιφέρειες του επιπέδου
NUTS 2, οι οποίες είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας
για την Απασχόληση των Νέων.
Άρθρο 7
Επιλέξιμες δράσεις
1.
Χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ για ενερ
γητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, υπό μορφή συντονισμένης
δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που αποσκοπούν να διευκολύ
νουν την επανένταξη των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται
ενίσχυση, και ιδίως μειονεκτούντων, ηλικιωμένων και νεαρών ανέρ
γων, στην απασχόληση ή αυτοαπασχόληση. Η συντονισμένη δέσμη
εξατομικευμένων υπηρεσιών μπορεί ιδίως να περιλαμβάνει:
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α) ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και αναπροσανατολισμός, συμπε
ριλαμβανομένων των δεξιοτήτων στην τεχνολογία της πληροφο
ρίας και των επικοινωνιών και της πιστοποίησης της αποκτηθεί
σας πείρας, συνδρομή στην αναζήτηση εργασίας, επαγγελματική
καθοδήγηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση, βοήθεια
για επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας, προώθηση της επι
χειρηματικότητας, ενίσχυση για αυτοαπασχόληση, σύσταση επι
χειρήσεων και ανάκτηση επιχειρήσεων από εργαζομένους, και
δραστηριότητες συνεργασίας·
β) ειδικά χρονικώς περιορισμένα μέτρα, όπως επιδόματα αναζήτη
σης εργασίας, κίνητρα πρόσληψης για τους εργοδότες, επιδό
ματα κινητικότητας, διαβίωσης ή κατάρτισης (συμπεριλαμβανο
μένων των επιδομάτων για άτομα που παρέχουν φροντίδα) ·
γ) μέτρα για την ενθάρρυνση ιδίως μειονεκτούντων, ηλικιωμένων
και νεαρών ανέργων, προκειμένου αυτοί να παραμείνουν ή να
επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.
Το κόστος των μέτρων του στοιχείου β) δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 35 % του συνολικού κόστους της συντονισμένης δέσμης εξατο
μικευμένων 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.
Ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρε
σιών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προβλεπόμενες εξελίξεις
στην αγορά εργασίας και στις απαιτούμενες δεξιότητες. Η συντονι
σμένη δέσμη θα πρέπει να είναι συμβατή με τη μετατόπιση προς μια
αποδοτική ως προς την αξιοποίηση των πόρων και βιώσιμη οικο
νομία.
2.
Τα ακόλουθα μέτρα δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική
συνεισφορά από το ΕΤΠ:
α) ειδικά χρονικώς περιορισμένα
παράγραφο 1 στοιχείο β), που
συμμετοχή των δικαιούχων για
σε δραστηριότητες αναζήτησης

μέτρα, που αναφέρονται στην
δεν εξαρτώνται από την ενεργό
τους οποίους ζητείται ενίσχυση
εργασίας ή κατάρτισης·

β) ενέργειες που εμπίπτουν στην ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει
του εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμφωνιών.
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Άρθρο 8
Αιτήσεις
1.
Το αιτούν κράτος μέλος υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή
εντός 12 εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία πληρού
νται τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή 2.
2.
Εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής 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 αίτη
σης και ενημερώνει το κράτος μέλος για οποιεσδήποτε πρόσθετες
πληροφορίες απαιτούνται προκειμένου να εξετάσει την αίτηση.
3.
Εάν η Επιτροπή χρειάζεται πρόσθετες πληροφορίες, το κράτος
μέλος απαντά εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία διατύπωσης
του αιτήματος. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται από την Επιτροπή
κατά δύο εβδομάδες κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης του
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.
4.
Με βάση τις πληροφορίες που παρέχει το κράτος μέλος, η
Επιτροπή συμπληρώνει την αξιολόγησή της σχετικά με τη συμμόρ
φωση 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 προθεσμία αυτή, παρέχει γρα
πτώς εξήγηση στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης.
5.

Μία πλήρης αίτηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τεκμηριωμένη ανάλυση της σχέσης που συνδέει τις απολύσεις
λόγω πλεονασμού ή την παύση της δραστηριότητας με τις
μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου
εμπορίου ή με σοβαρή διαταραχή της τοπικής, περιφερειακής
και εθνικής οικονομίας που προκαλείται από την παγκοσμιοποί
ηση ή από τη συνέχιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και
οικονομικής κρίσης ή από μια νέα παγκόσμια χρηματοπιστωτική
και οικονομική κρίση. Η ανάλυση αυτή βασίζεται σε στατιστικές
ή άλλες πληροφορίες στο καταλληλότερο επίπεδο για να κατα
δειχτεί η ικανοποίηση των κριτηρίων παρέμβασης που ορίζονται
στο άρθρο 4,
β) επιβεβαίωση ότι, εάν η απολύουσα επιχείρηση συνέχισε τις
δραστηριότητές της μετά τις απολύσεις λόγω πλεονασμού, συμ
μορφώθηκε προς τις νόμιμες υποχρεώσεις που διέπουν τις απο
λύσεις λόγω πλεονασμού και μερίμνησε τα δέοντα για τους
εργαζομένους της,

Οι ενέργειες που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ δεν αντικαθιστούν
παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

γ) εκτίμηση του αριθμού των απολύσεων λόγω πλεονασμού σύμ
φωνα με το άρθρο 5 και εξήγηση των γεγονότων που προκά
λεσαν αυτές τις απολύσεις,

3.
Η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών πρέπει να
καταρτίζεται κατόπιν διαβουλεύσεων με τους δικαιούχους για τους
οποίους ζητείται ενίσχυση ή τους εκπροσώπους τους, ή τους κοι
νωνικούς εταίρους.

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

4.
Με πρωτοβουλία του αιτούντος κράτους μέλους, μπορεί να
λαμβάνει χώρα χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ για δρα
στηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης και δημοσιό
τητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων.

ε) αναμενόμενος αντίκτυπος των απολύσεων λόγω πλεονασμού
όσον αφορά την οικονομία και την απασχόληση σε τοπικό,
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο,
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στ) περιγραφή της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρε
σιών και συναφών δαπανών, συμπεριλαμβανομένου ιδίως κάθε
μέτρου στήριξης πρωτοβουλιών απασχόλησης για τους μει
ονεκτούντες δικαιούχους, τους ηλικιωμένους δικαιούχους και
τους δικαιούχους νεαρής ηλικίας,
ζ) εξήγηση του τρόπου με τον οποίο η δέσμη μέτρων συμπληρώ
νει ενέργειες που χρηματοδοτούνται από άλλα εθνικά ή ενω
σιακά ταμεία, καθώς και πληροφορίες σχετικά με ενέργειες που
είναι υποχρεωτικές για τις οικείες επιχειρήσεις βάσει του εθνι
κού δικαίου ή συλλογικών συμβάσεων,
η) εκτιμώμενος προϋπολογισμός για κάθε συνιστώσα της συντονι
σμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών προς στήριξη των
δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, καθώς και για
κάθε δραστηριότητα προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης
και δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων,
θ) ημερομηνίες στις οποίες οι εξατομικευμένες υπηρεσίες 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 αντίστοιχα, άρχισαν ή έχει
προγραμματισθεί 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 περιφερειακές αρχές ή άλλες σχετικές οργα
νώσεις, κατά περίπτωση,

ια) δήλωση συμμόρφωσης της ζητούμενης στήριξης του ΕΤΠ με
τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες 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 συγχρηματοδότησης και
άλλης συγχρηματοδότησης, κατά περίπτωση.
Άρθρο 9
Συμπληρωματικότητα, συμμόρφωση και συντονισμός
1.
Η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ δεν αντικαθιστά ενέρ
γειες που εμπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης εταιρειών βάσει του εθνι
κού δικαίου ή συλλογικών συμβάσεων.
2.
Η παρέμβαση για δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενί
σχυση συμπληρώνει τις ενέργειες των κρατών μελών σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων όσων συγ
χρηματοδοτούνται από ταμεία της Ένωσης.
3.
Η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ περιορίζεται στα
αναγκαία για την επίδειξη αλληλεγγύης και την παροχή προσωρι
νής, εφάπαξ υποστήριξης στους δικαιούχους για τους οποίους
ζητείται ενίσχυση. Οι ενέργειες που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ
συμμορφώνονται προς το δίκαιο της Ένωσης και του κράτους
μέλους, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύ
σεων.
4.
Η Επιτροπή και το κράτος μέλος που υποβάλλει την αίτηση
εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, τον
συντονισμό της βοήθειας που προέρχεται από τα ταμεία της Ένω
σης.
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5.
Το αιτούν κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι όσες ενέργειες λαμ
βάνουν χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν λαμβάνουν
βοήθεια και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης.
Άρθρο 10
Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψη διακρίσεων
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ
ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της χρηματοδοτικής συνεισφοράς
από το ΕΤΠ και προωθούνται στα διάφορα στάδια της εφαρμογής
της. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα δέοντα
μέτρα για την πρόληψη διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας
ή γενετήσιου προσανατολισμού στην πρόσβαση στο ΕΤΠ και κατά
τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων εφαρμογής της χρηματοδοτικής
συνεισφοράς.
Άρθρο 11
Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής
1.
Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, έως 0,5 % του μέγιστου
ετήσιου ποσού του ΕΤΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρημα
τοδότηση δραστηριοτήτων προετοιμασίας, συγκέντρωσης δεδομένων
και δημιουργίας βάσης γνώσεων σχετικά με την υλοποίηση του
ΕΤΠ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση δρα
στηριοτήτων 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.
2.
Με την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου που καθορίζεται στην
παράγραφο 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δια
θέτουν ποσό για τεχνική βοήθεια στην αρχή κάθε έτους μετά από
πρόταση της Επιτροπής.
3.
Τα καθήκοντα που ορίζονται στην παράγραφο 1 εκτελούνται
σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, καθώς και σύμφωνα με
τους κανόνες εφαρμογής που ισχύουν για αυτή τη μορφή εκτέλεσης
του προϋπολογισμού.
4.
Η τεχνική βοήθεια της Επιτροπής περιλαμβάνει την παροχή
πληροφοριών και καθοδήγησης στα κράτη μέλη όσον αφορά τη
χρησιμοποίηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του ΕΤΠ. Η Επι
τροπή θα πρέπει επίσης να παρέχει πληροφορίες καθώς και σαφή
καθοδήγηση σχετικά με τη χρησιμοποίηση του ΕΤΠ στους ευρω
παίους και εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.
Άρθρο 12
Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα
1.
Το αιτούν κράτος μέλος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις
χρηματοδοτούμενες ενέργειες και τις δημοσιοποιεί. Οι πληροφορίες
αυτές απευθύνονται στους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται
ενίσχυση, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους κοινωνικούς
εταίρους, τα μέσα ενημέρωσης και το ευρύ κοινό. Το κράτος
μέλος τονίζει τον ρόλο της Ένωσης και εξασφαλίζει την ευδιάκριτη
προβολή της συνεισφοράς του ΕΤΠ.
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2.
Η Επιτροπή διατηρεί και ενημερώνει τακτικά δικτυακή θέση
στο διαδίκτυο, που είναι προσβάσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες
των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, για την παροχή επικαιροποι
ημένων πληροφοριών σχετικά με το ΕΤΠ, καθοδήγησης σχετικά με
την υποβολή αιτήσεων, καθώς και πληροφοριών σχετικά με τις
αιτήσεις που γίνονται δεκτές ή απορρίπτονται και τον ρόλο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη διαδικασία του
προϋπολογισμού.
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2.
Στην περίπτωση επιχορηγήσεων, τα άρθρα 67 και 68 του
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου (1), και το άρθρο 14 του κανονι
σμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου (2), και κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη
που εκδίδει η Επιτροπή δυνάμει των εν λόγω κανονισμών εφαρμό
ζονται αναλόγως.
Άρθρο 15

3.
Η Επιτροπή υλοποιεί δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοι
νωνίας σε σχέση με τις ενέργειες και τα αποτελέσματα του ΕΤΠ
βάσει της εμπειρίας της, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματι
κότητας του ΕΤΠ και τη διασφάλιση ότι οι πολίτες και οι εργαζό
μενοι της Ένωσης γνωρίζουν για το ΕΤΠ. Η Επιτροπή υποβάλλει
έκθεση ανά διετία για τη χρησιμοποίηση του ΕΤΠ, ανά χώρα και
κατά τομέα.

1.
Οι ρυθμίσεις για το ΕΤΠ συμμορφώνονται με το σημείο 13
της διοργανικής συμφωνίας.

4.
Οι πόροι που διατίθενται για ενέργειες επικοινωνίας βάσει του
παρόντος κανονισμού συμβάλλουν επίσης στην κάλυψη της ενημέ
ρωσης των επιχειρήσεων για τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένω
σης, με την προϋπόθεση ότι αυτές συνδέονται με τους γενικούς
στόχους του παρόντος κανονισμού.

3.
Η Επιτροπή αφενός, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο αφετέρου, προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τον χρόνο
που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ.

Άρθρο 13
Καθορισμός του ύψους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς
1.
Η Επιτροπή, βάσει της αξιολόγησης που πραγματοποιείται
σύμφωνα με το άρθρο 8, και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό
των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, τις προτεινό
μενες ενέργειες και το εκτιμώμενο κόστος, εκτιμά και προτείνει, το
ταχύτερο δυνατόν, το ποσό της τυχόν χρηματοδοτικής συνεισφοράς
από το ΕΤΠ που μπορεί να χορηγηθεί εντός των ορίων των διαθέ
σιμων πόρων. Το ποσό δεν υπερβαίνει το 60 % του συνολικού
εκτιμώμενου κόστους που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος
5 στοιχείο η).
2.
Εφόσον, βάσει της αξιολόγησης που πραγματοποιείται σύμ
φωνα με το άρθρο 8, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει
του παρόντος κανονισμού, κινεί αμέσως τη διαδικασία του άρθρου
15.
3.
Σε περίπτωση που, βάσει της αξιολόγησης που πραγματοποι
είται σύμφωνα με το άρθρο 8, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρα
σμα ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνει
σφορά βάσει του παρόντος κανονισμού, απευθύνει αμέσως κοινο
ποίηση στο αιτούν κράτος μέλος.
Άρθρο 14
Επιλεξιμότητα δαπανών
1.
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνεισφορά
από το ΕΤΠ από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην αίτηση δυνά
μει του άρθρου 8 παράγραφος 5 στοιχείο θ) κατά τις οποίες το
οικείο κράτος μέλος 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 σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και
4 αντίστοιχα.

Διαδικασία του προϋπολογισμού

2.
Οι πιστώσεις για το ΕΤΠ εγγράφονται στον γενικό προϋπο
λογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

4.
Όταν η Επιτροπή καταλήξει ότι οι όροι για την παροχή
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ πληρούνται, υποβάλλει
πρόταση για την κινητοποίησή του. Η απόφαση κινητοποίησης του
ΕΤΠ λαμβάνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο εντός ενός μηνός από την παραπομπή του θέματος στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αποφα
σίζει με ειδική πλειοψηφία, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφα
σίζει με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν και των
τριών πέμπτων των ψηφισάντων.
Ταυτόχρονα με την υποβολή της πρότασής της για απόφαση κινη
τοποίησης του ΕΤΠ, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς στις αντίστοιχες
γραμμές του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται
διαδικασία τριμερούς διαλόγου.
Οι μεταφορές που σχετίζονται με το ΕΤΠ πραγματοποιούνται σύμ
φωνα με το άρθρο 27 του δημοσιονομικού κανονισμού.
5.
Ταυτόχρονα με την έκδοση πρότασης απόφασης για την κινη
τοποίηση του ΕΤΠ, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση για χρηματοδοτική
συνεισφορά, μέσω εκτελεστικής πράξης, που τίθεται σε ισχύ την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για την κινητοποίηση του
ΕΤΠ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
(1) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου, της 17ής Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού
κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό
πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το
Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (Βλέπε σελίδα 320 της παρούσας
Επίσημης Εφημερίδας).
(2) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου, της 17ής Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1081/2006 (Βλέπε σελίδα 470 της παρούσας Επίσημης Εφη
μερίδας).
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6.
Η πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ σύμ
φωνα με την παράγραφο 4 περιλαμβάνει τα εξής:
α) αξιολόγηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8
παράγραφος 4, μαζί με περίληψη των στοιχείων στα οποία
βασίζεται η αξιολόγηση αυτή,
β) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια των
άρθρων 4 και 9, και
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άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ), με την προϋπόθεση ότι
αυτές οι τροποποιήσεις είναι δεόντως αιτιολογημένες και το σύνολό
τους δεν υπερβαίνει τη χρηματοδοτική συνεισφορά που αναφέρεται
στο άρθρο 15 παράγραφος 5. Η Επιτροπή αξιολογεί τις προτεινό
μενες τροποποιήσεις και, αν συμφωνεί, απευθύνει κοινοποίηση στο
κράτος μέλος, αναλόγως.
6.
Δαπάνες δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 4 είναι επιλέξι
μες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της τελικής έκθεσης.
Άρθρο 17

γ) αιτιολόγηση των προτεινόμενων ποσών.
Άρθρο 16
Καταβολή και χρήση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς
1.
Μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης για τη χρηματοδοτική
συνεισφορά σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 5, η Επιτροπή
καταβάλλει 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 παρά
γραφος 2.
2.
Η χρηματοδοτική συνεισφορά που αναφέρεται στην παρά
γραφο 1 εκτελείται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης,
σύμφωνα με το άρθρο 59 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Χρήση του ευρώ
Στις αιτήσεις, στις αποφάσεις για τη χορήγηση χρηματοδοτικής
συνεισφοράς και στις εκθέσεις βάσει του παρόντος κανονισμού,
καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, όλα τα ποσά εκφράζο
νται σε ευρώ.
Άρθρο 18
Τελική έκθεση και κλείσιμο
1.
Το αργότερο 6 μήνες μετά το τέλος της περιόδου που καθο
ρίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4, το οικείο κράτος μέλος
υποβάλλει στην Επιτροπή τελική έκθεση σχετικά με τη διάθεση
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στην οποία περιλαμβάνονται
στοιχεία σχετικά με:
α) το είδος των ενεργειών και τα κύρια αποτελέσματα,

3.
Οι λεπτομερείς τεχνικοί όροι της χρηματοδότησης ορίζονται
από την Επιτροπή στην απόφαση για τη χρηματοδοτική συνεισφορά
που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 5.
4.
Το κράτος μέλος πραγματοποιεί τις επιλέξιμες ενέργειες που
ορίζονται στο άρθρο 7, όσο το δυνατόν συντομότερα, και όχι
αργότερα από 24 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1.
Το κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να μεταθέσει την ημερομη
νία έναρξης των επιλέξιμων ενεργειών 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
κράτος μέλος στο πλαίσιο της αίτησης.
Εάν ο δικαιούχος αποκτήσει πρόσβαση σε πρόγραμμα εκπαίδευσης
ή κατάρτισης με διάρκεια δύο ετών ή μεγαλύτερη, τα έξοδα για το
πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμπεριληφθούν για συγχρηματοδό
τηση από το ΕΤΠ έως την αναφερομένη στο άρθρο 18 παράγραφος
1 ημερομηνία της τελικής έκθεσης, με την προϋπόθεση ότι τα εν
λόγω έξοδα έχουν καταβληθεί πριν από την ημερομηνία αυτή.
5.
Κατά τη διεξαγωγή των ενεργειών που περιέχονται στη δέσμη
εξατομικευμένων υπηρεσιών, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να
υποβάλει στην Επιτροπή πρόταση τροποποίησης των ενεργειών,
προσθέτοντας άλλες επιλέξιμες ενέργειες που περιλαμβάνονται στο

β) τα ονόματα των φορέων που υλοποιούν τη δέσμη μέτρων στο
κράτος μέλος,
γ) τα χαρακτηριστικά των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται
ενίσχυση και το καθεστώς απασχόλησης τους,
δ) αν η επιχείρηση, με εξαίρεση τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις
ΜΜΕ, υπήρξε λήπτης κρατικής ενίσχυσης ή προηγούμενης χρη
ματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής ή τα διαρθρωτικά ταμεία
της Ένωσης κατά τα προηγούμενα πέντε έτη,
ε) δήλωση που αιτιολογεί τις δαπάνες και επισημαίνει, κατά περί
πτωση, τη συμπληρωματικότητα των ενεργειών με εκείνες που
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Οσάκις είναι εφικτό, τα δεδομένα σχετικά με τους δικαιούχους
αναλύονται κατά φύλο.
2.
Το αργότερο έξι μήνες μετά την παραλαβή όλων των απαι
τούμενων πληροφοριών βάσει της παραγράφου 1, η Επιτροπή προ
βαίνει στο κλείσιμο της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, καθορίζοντας
το τελικό ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ και
το υπόλοιπο που οφείλει το οικείο κράτος μέλος, αν υπάρχει,
σύμφωνα με το άρθρο 22.
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Άρθρο 19
Διετής έκθεση
1.
Μέχρι την 1η Αυγούστου 2015 και κάθε δεύτερο έτος εν
συνεχεία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συμβούλιο διεξοδική ποσοτική και ποιοτική έκθεση σχετικά με
τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει του παρόντος
κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 κατά τα
προηγούμενα δύο έτη. Η έκθεση εστιάζεται κυρίως στα αποτελέ
σματα που επιτεύχθηκαν μέσω του ΕΤΠ και περιλαμβάνει, ειδικότε
ρα, στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, τις αποφά
σεις που εκδόθηκαν, τις ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν, συμπε
ριλαμβανομένων στατιστικών για το ποσοστό των βοηθουμένων
δικαιούχων που επανεντάχθηκαν στην απασχόληση ανά κράτος
μέλος και στοιχεία για τη συμπληρωματικότητα των ενεργειών
αυτών με ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν από άλλα ταμεία της
Ένωσης, και ιδίως το ΕΚΤ, καθώς και στοιχεία σχετικά με το κλεί
σιμο των χρηματοδοτικών συνεισφορών. Η έκθεση θα πρέπει να
περιέχει επίσης τεκμηριωμένα στοιχεία για τις αιτήσεις που απορρί
φθηκαν ή των οποίων το ποσό μειώθηκε λόγω έλλειψης επαρκών
πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας.
2.
Η έκθεση διαβιβάζεται προς ενημέρωση στο Ελεγκτικό Συνέ
δριο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην
Επιτροπή των Περιφερειών και στους κοινωνικούς εταίρους.
Άρθρο 20
Αξιολόγηση
1.
Η Επιτροπή πραγματοποιεί με δική της πρωτοβουλία και σε
στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη:
α) έως την 30ή Ιουνίου 2017, ενδιάμεση αξιολόγηση της λειτουρ
γικότητας και βιωσιμότητας των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων,
β) εκ των υστέρων αξιολόγηση, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, με
την αρωγή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να μετρη
θεί ο αντίκτυπος του ΕΤΠ και η προστιθέμενη αξία του.
2.
Τα πορίσματα των αξιολογήσεων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 διαβιβάζονται, προς ενημέρωση, στο Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο, στο Συμβούλιο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφε
ρειών και στους κοινωνικούς εταίρους. Οι συστάσεις των αξιολογή
σεων λαμβάνονται υπόψη για τον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων
στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων.
3.
Οι αξιολογήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περι
λαμβάνουν αριθμητικά δεδομένα που παρουσιάζουν τον αριθμό των
αιτήσεων και καλύπτουν τις επιδόσεις του ΕΤΠ ανά χώρα και ανά
τομέα, ώστε να εκτιμηθεί κατά πόσο το ΕΤΠ εγγίζει στους στοχο
ποιημένους δικαιούχους.
Άρθρο 21
Διαχείριση και οικονομικός έλεγχος
1.
Με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Επιτροπής για την
εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης, τα κράτη μέλη
αναλαμβάνουν κατά πρώτο λόγο την ευθύνη για τη διαχείριση και
τον οικονομικό έλεγχο των ενεργειών που στηρίζονται από το ΕΤΠ.
Για τον σκοπό αυτό, τα λαμβανόμενα μέτρα περιλαμβάνουν:
α) εξακρίβωση ότι έχουν δημιουργηθεί και εφαρμόζονται
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου κατά τρόπον ώστε να
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εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και ορθή χρησιμοποίηση των
κονδυλίων της Ένωσης, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης,
β) εξακρίβωση ότι οι χρηματοδοτηθείσες ενέργειες υλοποιήθηκαν
καταλλήλως,
γ) εξασφάλιση ότι οι καλυφθείσες δαπάνες βασίζονται σε επαλη
θεύσιμα δικαιολογητικά και είναι νόμιμες και κανονικές,
δ) πρόληψη, εντοπισμό και διόρθωση παρατυπιών, όπως ορίζονται
στο άρθρο 122 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.
1303/2013 και ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
προσαυξημένων με τόκους υπερημερίας, κατά περίπτωση. Τα
κράτη μέλη απευθύνουν κοινοποίηση στην Επιτροπή για τυχόν
παρατυπίες και την τηρούν ενήμερη για την πρόοδο που απορ
ρέει από διοικητικές και νομικές διαδικασίες.
2.
Τα κράτη μέλη ορίζουν οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για
τη διαχείριση και τον έλεγχο των ενεργειών που υποστηρίζονται από
το ΕΤΠ σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του δημοσιονο
μικού κανονισμού και με κριτήρια και διαδικασίες που ορίζονται
στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1303/2013. Όταν υποβάλλουν
την τελική έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 18 του παρόντος
κανονισμού, οι ορισθέντες οργανισμοί παρέχουν στην Επιτροπή τις
πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 του
δημοσιονομικού κανονισμού σχετικά με την εκτέλεση της χρηματο
δοτικής συνεισφοράς.
3.
Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις απαιτούμενες δημοσιονομικές
διορθώσεις όταν βεβαιώνεται μια παρατυπία. Οι διορθώσεις των
κρατών μελών συνίστανται στην ακύρωση του συνόλου ή μέρους
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Τα κράτη μέλη ανακτούν κάθε
ποσό που καταβλήθηκε αχρεωστήτως λόγω διαπιστωμένης παρατυ
πίας, το επιστρέφουν στην Επιτροπή και, εφόσον το ποσό δεν επι
στρέφεται εμπρόθεσμα από το συγκεκριμένο κράτος μέλος, οφείλο
νται τόκοι υπερημερίας.
4.
Η Επιτροπή, ως αρμόδια για την εκτέλεση του γενικού προϋ
πολογισμού της Ένωσης, προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για
να επαληθεύσει εάν οι χρηματοδοτούμενες ενέργειες υλοποιούνται
σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και αποδοτικής δημοσιονομικής
διαχείρισης. Η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων
διαχείρισης και ελέγχου βαρύνει το κράτος μέλους που υποβάλλει
την αίτηση. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη να εξακριβώνει εάν υπάρ
χουν πράγματι τέτοια συστήματα.
Για τον σκοπό αυτό και με την επιφύλαξη των εξουσιών του Ελεγ
κτικού Συνεδρίου και των ελέγχων που διενεργούν τα κράτη μέλη
σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις, μόνιμοι ή άλλοι υπάλληλοι της Επιτροπής μπορούν να
διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, ακόμη και δειγματοληπτικούς, επί
των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ, με προειδοποί
ηση τουλάχιστον μίας εργάσιμης ημέρας. Η Επιτροπή ενημερώνει το
κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση, ώστε να της παράσχει κάθε
αναγκαία βοήθεια. Στους ελέγχους αυτούς μπορούν να συμμετέ
χουν μόνιμοι ή άλλοι υπάλληλοι του οικείου κράτους μέλους.
5.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα δικαιολογητικά για
τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν παραμένουν στη διάθεση της
Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί τρία έτη μετά το
κλείσιμο χρηματοδοτικής συνεισφοράς που εισπράχθηκε από το
ΕΤΠ.
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Άρθρο 22
Επιστροφή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς
1.
Σε περίπτωση που το πραγματικό κόστος μιας ενέργειας είναι
μικρότερο από το εκτιμώμενο ποσό που αναφέρεται σύμφωνα με το
άρθρο 15, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης,
με την οποία απαιτεί από το οικείο κράτος μέλος να επιστρέψει το
αντίστοιχο ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που έλαβε.
2.
Εφόσον το οικείο κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με τις
υποχρεώσεις που καθορίζονται με την απόφαση για χορήγηση της
χρηματοδοτικής συνεισφοράς, η Επιτροπή προβαίνει στις αναγκαίες
ενέργειες με την έκδοση απόφασης, μέσω εκτελεστικής πράξης, για
να απαιτήσει από το εν λόγω κράτος μέλος να επιστρέψει το
σύνολο ή μέρος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που έλαβε.
3.
Πριν από την έκδοση απόφασης σύμφωνα με τις παραγρά
φους 1 ή 2, η Επιτροπή προβαίνει σε κατάλληλη εξέταση της
περίπτωσης και, ειδικότερα, θέτει στο οικείο κράτος μέλος συγκε
κριμένη προθεσμία, εντός της οποίας καλείται να υποβάλει τα σχό
λιά του.
4.
Εάν, μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων επαληθεύσεων, η
Επιτροπή συμπεράνει ότι το κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με
τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το άρθρο 21 παράγραφος
1, τότε, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία και το κράτος μέλος δεν
κάνει τις σχετικές διορθώσεις εντός της προθεσμίας που όρισε η
Επιτροπή, και λαμβάνοντας υπόψη τα τυχόν σχόλια του κράτους
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μέλους, αποφασίζει εντός τριών μηνών από τη λήξη της προανα
φερθείσας 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 παρατυπίας
ανακτάται και, εφόσον το ποσό δεν επιστρέφεται εμπρόθεσμα από
το κράτος μέλος που υποβάλλει την αίτηση, οφείλονται τόκοι υπε
ρημερίας.
Άρθρο 23
Κατάργηση
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 καταργείται από την 1η
Ιανουαρίου 2014.
Παρά την πρώτη παράγραφο, εξακολουθεί να ισχύει για αιτήσεις
που υποβλήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.
Άρθρο 24
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω
σης.
Εφαρμόζεται σε όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται από την 1η
Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2013.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

L. LINKEVIČIUS
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Σημείωση: Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ανωτέρω εμπειρία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

A. Διοικητική Ικανότητα
Η διοικητική ικανότητα δύναται να αξιολογείται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
Ι. Επάρκεια της οργανωτικής δομής ή / και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών που θα
συμμετέχουν στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης
ΙΙ. Εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης έργων.
Η κάλυψη του κριτηρίου της διοικητικής ικανότητας δύναται να τεκμηριώνεται και με την
ύπαρξη σε ισχύ πιστοποίησης με βάση εγκεκριμένα πρότυπα.
Β. Επιχειρησιακή ικανότητα
Η επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου συνδέεται με την συγκεκριμένη προτεινόμενη
πράξη.
Η επιχειρησιακή ικανότητα δύναται να αξιολογείται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
Ι. Επάρκεια της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει την πράξη
ΙΙ. Εμπειρία του δικαιούχου στην υλοποίηση συναφών έργων.

Γ. Πρόσθετα κριτήρια -υποδείξεις
Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.) δύναται να προσαρμόσει τις κατευθύνσεις και
υποδείξεις του παρόντος οδηγού, στις ιδιαιτερότητες κάθε πρόσκλησης που εκδίδει καθώς
και να προσθέτει, αν απαιτείται κατά την κρίση της, συμπληρωματικά κριτήρια για τη
διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα στην εκάστοτε πρόσκληση
υποβολής προτάσεων που εκδίδει, όπως π.χ. σε περιπτώσεις υλοποίησης πράξεων με ίδια
μέσα και ιδίως μέσω συνεργατικών σχημάτων, σε περιπτώσεις όπου απαιτείται στην ομάδα
έργου η ύπαρξη στελέχους με συγκεκριμένη ειδίκευση κ.α.

Η όλη διαδικασία της υποβολής στοιχείων από τον δικαιούχο για την αξιολόγηση της
διαχειριστικής ικανότητας θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ

Α Διοικητική ικανότητα
Αναλυτικότερα και στη βάση των ακόλουθων υποκριτηρίων και της αντίστοιχης
τεκμηρίωσης από το δυνητικό δικαιούχο, η ΔΑ/ΕΦ προβαίνει για το κριτήριο αυτό σε
δυαδική αξιολόγηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ).
Ακολουθεί η ανάλυση των υποκριτηρίων και η προτεινόμενη τεκμηρίωση :
1. Επάρκεια της οργανωτικής δομής
Η απαίτηση κάλυψης του υποκριτηρίου αφορά στην ελάχιστη αναγκαία για την υλοποίηση
της πράξης υφιστάμενη υπηρεσιακή οργάνωση του δικαιούχου καθώς και στην ύπαρξη των
αναγκαίων αρμοδίων οργάνων από την εφαρμοζόμενη νομοθεσία για την υλοποίηση της
πράξης.
Για την αξιολόγηση της οργανωτικής επάρκειας, ο δικαιούχος αποτυπώνει το σύνολο των
μονάδων/τμημάτων που εμπλέκονται στα στάδια υλοποίησης της πράξης, καθώς επίσης
και τα όργανα λήψης αποφάσεων όπου απαιτείται.
Ανάλογα με τη φύση της προτεινόμενης πράξης και ανεξάρτητα από το είδος του
δικαιούχου θα πρέπει να έχουν προσδιορισθεί οι υπηρεσίες και τα αρμόδια όργανα που
είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση των ακόλουθων σταδίων – ενεργειών του κύκλου ζωής
μίας προτεινόμενης πράξης:
(i)
Προετοιμασία/ωρίμανση πράξεων/υποέργων. Το στάδιο περιλαμβάνει ενδεικτικά τον
σχεδιασμό, τον προγραμματισμό των διαδικασιών ωρίμανσης, προκειμένου μια πράξη (τα
υποέργα της) να είναι έτοιμη είτε για δημοπράτηση είτε για υλοποίηση με ίδια μέσα.
(ii)
Διενέργεια διαγωνισμού, ανάθεση σύμβασης για τις περιπτώσεις δημόσιων συμβάσεων (ή
διαδικασία επιλογής ωφελουμένων όπου απαιτείται) ή απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα
(αυτεπιστασία).
(iii)
Επίβλεψη παρακολούθηση και πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου υποέργων της πράξης.
(iv)
Οικονομική διαχείριση πράξης και πληρωμές.
(v)
Νομική υποστήριξη (προαιρετικά)
Ειδικότερα αναφέρονται οι οργανωτικές μονάδες του δικαιούχου που είναι υπεύθυνες για
τις διάφορες ενέργειες υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης, ο αριθμός των στελεχών
ανά μονάδα και οι κύριες, σχετικές με την πράξη, ειδικότητες του στελεχιακού δυναμικού
που απασχολούνται στις εμπλεκόμενες μονάδες, οι κύριες αρμοδιότητές τους, οι λοιπές
εσωτερικές ή / και εξωτερικές υπηρεσίες / τμήματα που εμπλέκονται και ο ρόλος τους στην
υλοποίηση της πράξης και των υποέργων της, καθώς και ο τρόπος συντονισμού τους.
Προκειμένου ο δικαιούχος να αξιολογηθεί θετικά ως προς το υποκριτήριο αυτό, πρέπει να
υποβάλει σε
ηλεκτρονική μορφή φάκελο με τα ακόλουθα περιεχόμενα :
• Συστατική πράξη
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το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), στο οποίο έχει δημοσιευθεί η πράξη
σύστασής του, με τις πλέον πρόσφατες αλλαγές (ή άλλο κατάλληλα δημοσιευμένο έγγραφο
π.χ. καταστατικό).
• Τεκμηρίωση της συγκρότησης των κρίσιμων υπηρεσιών του (π.χ. τεχνική ή/και
οικονομική υπηρεσία) για την υλοποίηση της πράξης
Για τις κύριες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, που θα υλοποιήσουν την προτεινόμενη πράξη, θα
πρέπει να υποβάλλεται η απόφαση του κατάλληλου διοικητικού επιπέδου, για τον ορισμό
προϊσταμένου (ή αναπληρωτή), τόσο για την οικονομική υπηρεσία, η οποία θα διενεργεί τις
πληρωμές, όσο και για την κύρια υπηρεσία(ες) που αναλαμβάνει (ουν) την ανάθεση και
παρακολούθηση των νομικών δεσμεύσεων
(π.χ. δημόσιας σύμβασης ή απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα). Πιο συγκεκριμένα και
ανάλογα με το είδος του φορέα, η εν λόγω απόφαση μπορεί να είναι :
. Για τις κρατικές υπηρεσίες, ορισμός προϊσταμένου στις ελάχιστα αναγκαίες για την πράξη
υπηρεσιακές μονάδες (υπηρεσία που εκτελεί το έργο, οικονομική υπηρεσία).
. Για τους Δήμους και τις Περιφέρειες, τα ΝΠΔΔ και τις ΑΕ του δημοσίου, ορισμός
προϊσταμένου οικονομικής υπηρεσίας
. Για τα λοιπά ΝΠΙΔ ορισμός νομίμου εκπροσώπου, αρμόδιου/ων για την πραγματοποίηση
των πληρωμών και την υπογραφή των συμβάσεων
• Τεκμηρίωση για το/α αρμόδιο/α όργανα που είναι επιφορτισμένο/α για τη λήψη
αποφάσεων
Η τεκμηρίωση αυτή μπορεί να αφορά στο νόμιμο εκπρόσωπο ή το κατάλληλο μονομελές
όργανο, που έχει αρμοδιότητα κυρίως για την ανάθεση συμβάσεων ή την υπογραφή των
φύλλων χρονοχρέωσης του προσωπικού (στις περιπτώσεις πράξεων/υποέργων που
υλοποιούνται με ίδια μέσα – «αυτεπιστασία»).
Ανάλογα με το είδος του φορέα, υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή (υπόδειγμα 3 ), ο
διορισμός του Γενικού Γραμματέα που προΐσταται της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, για
τις υπηρεσίες των Υπουργείων, η πράξη διορισμού του νομίμου εκπροσώπου ή η
δημοσιευμένη σε ΦΕΚ απόφαση του Δ.Σ. για τον ορισμό του κλπ. Επίσης, όπου απαιτείται,
η τεκμηρίωση αφορά στη σύσταση του συλλογικού οργάνου, που είναι αρμόδιο για τη
λήψη αποφάσεων ανάθεσης συμβάσεων (π.χ. για τις περιφέρειες η οικονομική επιτροπή).
Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης καταγράφεται σε πίνακα (βλ. υπόδειγμα 1. ΣΥΣΤΑΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ) η οργανωτική δομή των υπηρεσιών του δικαιούχου, ιδίως κατά το
τμήμα της δομής του φορέα που περιλαμβάνει όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του για
την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, που αναφέρονται ανωτέρω καθώς και το/α
αρμόδιο/α όργανα που είναι επιφορτισμένο/α για τη λήψη αποφάσεων.
•
Τεκμηρίωση της τρέχουσας στελέχωσης ανά εμπλεκόμενη υπηρεσιακή μονάδα
Για τις κύριες εμπλεκόμενες υπηρεσίες που θα υλοποιήσουν την προτεινόμενη πράξη,
υποβάλλεται πίνακας, με την πρόσφατη στελέχωση των υπηρεσιών αυτών. Ο πίνακας
αυτός (βλ. υπόδειγμα1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ) υποβάλλεται σε ηλεκτρονική
μορφή, με τις πλέον πρόσφατες αλλαγές, κατάλληλα υπογεγραμμένος από το όργανο, που
προΐσταται του συνόλου των υπηρεσιών αυτών. Δεν είναι αναγκαίο να είναι ονομαστικός
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(παρά μόνο για τους προϊσταμένους των «κρίσιμων υπηρεσιών» του), αλλά να
περιλαμβάνει την ειδικότητα του κάθε στελέχους και να αφορά στα στελέχη,
που έχουν σχέση εργασίας με το φορέα.

3.1.2. Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης πράξεων
Ο δικαιούχος υποβάλλει την αποτύπωση των διαδικασιών που έχει θεσπίσει/εφαρμόζει για
τη διοίκηση και διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης.
• Περιγραφή διαδικασιών που εφαρμόζονται και απόφαση κατάλληλου διοικητικού
οργάνου που τις θέτει σε εφαρμογή.
Η τεκμηρίωση μπορεί να γίνεται είτε με την υποβολή εγχειριδίου διαδικασιών για την
υλοποίηση της πράξης (ή των πράξεων) είτε με συνοπτική περιγραφή τους, με κατάλληλες
παραπομπές στην εφαρμοζόμενη νομοθεσία. (Υπόδειγμα 4)
Ενδεικτικά το περιεχόμενο του εγχειριδίου ή της συνοπτικής περιγραφής των διαδικασιών
περιέχει: .
-διαδικασίες δημοπράτησης και ανάθεσης συμβάσεων και το αναλυτικό θεσμικό πλαίσιο το
οποίο τη διέπει ή σύμφωνα με το οποίο πραγματοποιείται η ανάθεση δημόσιας σύμβασης.
Στην εν λόγω διαδικασία πρέπει να αποτυπώνεται, όπου βρίσκει εφαρμογή, και η χρήση
του ΕΣΗΔΗΣ.
-διαδικασίες παρακολούθησης πράξεων που υλοποιούνται με ίδια μέσα (εφόσον
απαιτείται)
-διαδικασίες παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων
-διαδικασίες πληρωμής φυσικού αντικειμένου
-τρόπο λήψης αποφάσεων και συντονισμού της υλοποίησης του έργου (εφόσον απαιτείται)
-τρόπο διαχείρισης κινδύνων / λήψης διορθωτικών μέτρων (εφόσον απαιτείται)
- χρήση πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αναλυτικό εγχειρίδιο διαδικασιών, δικαιούχοι της
κεντρικής κυβέρνησης ή ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ δύναται αντί αυτού, να υποβάλουν σε ηλεκτρονική
μορφή συνοπτική περιγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζονται για την υλοποίηση της
πράξης (π.χ. ανάθεση και παρακολούθηση συμβάσεων, τμηματική/ οριστική παραλαβή
παραδοτέων, παρακολούθηση υποέργων που υλοποιούνται με ίδια μέσα, οικονομική
διαχείριση και πληρωμές κλπ), ανάλογα με το είδος της δράσης ή/και σε μορφή
Διαγραμμάτων Ροής, με επισήμανση των επιμέρους τμημάτων / υπηρεσιών που είναι
υπεύθυνα για κάθε επιμέρους ενέργεια και με σαφή αναφορά στο εφαρμοζόμενο θεσμικό
πλαίσιο ου τους διέπει.
Δεδομένου ότι τα υποκριτήρια Ι και ΙΙ της διοικητικής ικανότητας αξιολογούνται από την
αρμόδια ΔΑ/ΕΦ με δυαδικό τρόπο (NAI/OXI ή την ένδειξη δεν απαιτείται) ανάλογα με το
είδος του φορέα, ο δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση είναι χρήσιμο να
αυτοαξιολογηθεί ώστε να γνωρίζει αν καλύπτει τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
ΙΙ) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Για την τεκμηρίωση της κάλυψης των υποκριτηρίων Ι και ΙΙ της διοικητικής ικανότητας,
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εναλλακτικά, μπορεί ο φορέας να διαθέτει σε ισχύ και να υποβάλει, πιστοποιητικό από
κατάλληλα διαπιστευμένο πιστοποιητικό οργανισμό :
• είτε κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση
έργων δημοσίου χαρακτήρα» για τις κατηγορίες δράσεων που αφορούν τον εκάστοτε
οργανισμό, σύμφωνα με τους σχετικούς Οδηγούς Εφαρμογής:
o ΕΛΟΤ 1431-2 «Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης
δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών»
o ΕΛΟΤ 1431-3 «Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης
συγκεκριμένων δράσεων με ίδια μέσα»
• είτε κατά το πρότυπο ISO 9001, εφ’ όσον περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του
διαδικασίες διαχείρισης (συγχρηματοδοτούμενων) έργων. Οι εν λόγω διαδικασίες θα
πρέπει να καλύπτουν συγκεκριμένη κατηγορία ή κατηγορίες δράσεων ήτοι, Δημόσια
Τεχνικά Έργα Υποδομών, Δημόσια Έργα Προμηθειών και Υπηρεσιών ή Δημόσια Έργα που
Υλοποιούνται με Ίδια Μέσα. Στο πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού που επιβεβαιώνει τη
σχετική ικανότητα του φορέα, πρέπει να αναγράφεται εμφανώς η αντίστοιχη κατηγορία ή
κατηγορίες δράσεων σε άμεση συσχέτιση με την προτεινόμενη πράξη.
Εφόσον, επομένως, ο φορέας διαθέτει σε ισχύ τέτοια πιστοποίηση, αντί άλλης
τεκμηρίωσης, υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή το σχετικό πιστοποιητικό, (Υπόδειγμα 5)
καθώς και τον αριθμό της διαπίστευσης του πιστοποιητικού οργανισμού, αν δεν προκύπτει
από το πιστοποιητικό καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα
ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές που τροποποιούν το πιστοποιητικό , είτε ως προς τις
οργανικές μονάδες είτε ως προς τον αριθμό / ειδικότητες των στελεχών του.
Για δικαιούχους νομικά πρόσωπα, των οποίων το οργανόγραμμα περιλαμβάνει αρκετές
μονάδες και τμήματα, συστήνεται να γίνεται η αξιολόγηση της διοικητικής επάρκειας σε
επίπεδο συνολικό

Β. Επιχειρησιακή ικανότητα
Η επιχειρησιακή ικανότητα δύναται να αξιολογείται με βαθμολόγηση των παρακάτω
κριτήριων :
Ι. Επάρκεια της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει την πράξη
ΙΙ. Εμπειρία του δικαιούχου στην υλοποίηση συναφών έργων.
Πιο αναλυτικά :

Ι. Επάρκεια προτεινόμενης ομάδας έργου
Η τεκμηρίωση της επάρκειας της προτεινόμενης από το δικαιούχο ομάδας έργου, που θα
υλοποιήσει την προτεινόμενη πράξη, περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή την ακόλουθη
τεκμηρίωση (βλ. υπόδειγμα 6 Ομάδα έργου):
•
Τον Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ) με ονοματεπώνυμο και ειδικότητα, όπως ορίζεται στο
αντίστοιχο πεδίο του ΤΔΠ και το προβλεπόμενο ποσοστό απασχόλησης στην πράξη, για όλη
την προβλεπόμενη διάρκειά της, καθώς και το ρόλο/αρμοδιότητες του ΥΕ σε σχέση με την
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υλοποίηση της πράξης.
•
Το λοιπό οργανωτικό σχήμα της ομάδας έργου (ΟΕ) σε πίνακα, στον οποίο περιγράφονται
τα στελέχη (όχι υποχρεωτικά ονομαστικά) με τις ειδικότητές τους, την υπηρεσιακή μονάδα
στην οποία ανήκουν, το ρόλο/αρμοδιότητες του καθένα, σε σχέση με την υλοποίηση της
πράξης, τη σχέση εργασίας με το φορέα (περιλαμβάνονται και τα στελέχη που έχουν
σύμβαση έργου με το φορέα για τη συγκεκριμένη πράξη).
•
Τον τρόπο συνεργασίας/συντονισμού και λειτουργίας της ΟΕ, ιδίως όταν περιλαμβάνει
στελέχη από υπηρεσιακές μονάδες που δεν υπάγονται ιεραρχικά στον υπεύθυνο έργου.
Τρόπος αξιολόγησης για τον καθορισμό της ελάχιστης βαθμολογίας στο υποκριτήριο της
επάρκειας ομάδας έργου :
Α. Σε ότι αφορά πράξεις προμηθειών και υπηρεσιών που υλοποιούνται με δημόσιες
συμβάσεις
Με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο συμπληρωμένο υπόδειγμα 6 και τις
ιδιαιτερότητες της προτεινόμενης πράξης, η ΔΑ/ΕΦ εκτιμά εάν οι προβλεπόμενοι
ανθρωπομήνες για τη υλοποίηση της πράξης κρίνονται κατ’ ελάχιστο επαρκείς για την
αποτελεσματική ολοκλήρωσή της. Παράλληλα και ανάλογα με το είδος και τις
ιδιαιτερότητες των δράσεων, η ΔΑ/ΕΦ δύναται να προσδιορίσει την αναγκαία παρουσία
στην ομάδα έργου στελεχών με συγκεκριμένη ειδικότητα/εξειδίκευση (π.χ. επιστήμονας με
γνώση πληροφοριακών συστημάτων, σε αντίστοιχο είδος δράσεων).
Β. Σε ότι αφορά πράξεις που υλοποιούνται με ίδια μέσα χωρίς σύναψη δημόσιας σύμβασης
μέσω τακτικού διαγωνισμού
Και στην περίπτωση αυτή, με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο συμπληρωμένο
υπόδειγμα 6 και τις ιδιαιτερότητες της προτεινόμενης πράξης, η ΔΑ/ΕΦ εκτιμά εάν οι
προβλεπόμενοι ανθρωπομήνες για τη υλοποίηση της πράξης, κρίνονται κατ’ ελάχιστο
επαρκείς για την αποτελεσματική ολοκλήρωσή της. Να σημειωθεί ότι στο σχετικό πίνακα
του υποδείγματος πρέπει να περιλαμβάνεται διακριτά η ομάδα που θα υλοποιήσει την
αυτεπιστασία (Υλοποίηση με ίδια μέσα) και διακριτά τα στελέχη που έχουν την ευθύνη της
παραλαβής τους. Ανάλογα με το είδος και τις ιδιαιτερότητες των δράσεων, η ΔΑ/ΕΦ
δύναται να προσδιορίσει την αναγκαία παρουσία στην ομάδα έργου στελεχών με
συγκεκριμένη ειδικότητα/εξειδίκευση (π.χ. επιστήμονας με γνώση πληροφοριακών
συστημάτων, σε αντίστοιχο είδος δράσεων).
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, που ο φορέας εκτιμά ότι, για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης, απαιτείται η συνδρομή εξωτερικής συνεργασίας, τότε υποβάλλει
πίνακα με δύο πρόσθετα πεδία
•
Τη διάγνωση της έλλειψης/αδυναμίας για την οποία απαιτείται εξωτερική συνδρομή (π.χ.
ενίσχυση της επίβλεψης με κατάλληλη ειδικότητα ή νομική υποστήριξη).
•
Τον τρόπο που σκοπεύει ο φορέας να καλύψει τη συγκεκριμένη έλλειψη/αδυναμία
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(π.χ. απόφαση διάθεσης προσωπικού με παράλληλα καθήκοντα, σύμβαση διαδημοτικής
συνεργασίας, σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη, τεχνικό σύμβουλο κλπ). Δεν απαιτείται η
υποβολή υπογεγραμμένης σύμβασης αλλά οι σχετικές αποφάσεις (πχ αποφάσεις αρμόδιων
οργάνων για σύναψη προγραμματικής σύμβασης) θα πρέπει να υποβληθούν από τον
δικαιούχο στο στάδιο της αξιολόγησης της πράξης. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η
προσφυγή σε εξωτερικό συνεργάτη ή σύμβουλο αποτελεί εξαιρετική περίπτωση και ο
φορέας θα καταφεύγει σε αυτή τη λύση αφού έχουν εξαντληθεί αποδεδειγμένα όλες οι
άλλες δυνατότητες εύρεσης προσωπικού.
ΙΙ Εμπειρία του δικαιούχου σε υλοποίηση συναφών πράξεων
Για την τεκμηρίωση της εμπειρίας του φορέα στην υλοποίηση συναφών πράξεων, ο
δικαιούχος υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή:
•
Πίνακα συναφών πράξεων με τις ακόλουθες πληροφορίες : τίτλο και κωδικό MIS/ενάριθμο
ΠΔΕ για όλες τις συναφείς πράξεις (με ευρεία έννοια) που υλοποίησε ή υλοποιεί ο φορέας
από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της περιόδου 2007 – 2013 με σύντομη
περιγραφή του
περιεχομένου και της πορείας υλοποίησης.
•
Στον ίδιο πίνακα θα περιλάβει και τυχόν έργα που έχει υλοποιήσει ο φορέας με
προγραμματική σύμβαση ως δικαιούχος για λογαριασμό άλλων.
Όταν ο δικαιούχος δεν έχει προηγούμενη εμπειρία στην εκτέλεση αντίστοιχων έργων
δύναται να τεκμηριώσει την εμπειρία αυτή με βάση την εμπειρία του υπευθύνου της
ομάδας έργου, όπως προκύπτει από το βιογραφικό του.
Αν δεν καλύπτεται η ελάχιστη αποδεκτή για θετική βαθμολογία υποχρέωση, ο δικαιούχος
οφείλει να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα υποστήριξης προκειμένου να αξιολογηθεί θετικά.

Δ. Τι ισχύει στις περιπτώσεις πράξεων που υλοποιούνται εν μέρει ή στο σύνολό τους με
ίδια μέσα («αυτεπιστασία»)
Στις περιπτώσεις που ο φορέας προτείνει μία πράξη, της οποίας κάποιο/α υποέργο/α ή και
το σύνολό της προβλέπεται να υλοποιηθεί με ίδια μέσα, τότε θα πρέπει να έχει υπ’ όψη του
ότι :
Οφείλει να υποβάλει μαζί με την πρόταση και σχέδιο απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα
(ΥΙΜ), οπότε είναι υποχρεωμένος να προτείνει την ομάδα στελεχών και συνεργατών, η
οποία θα εκτελέσει με ίδια μέσα το σχετικό υποέργο/α, με πολύ σαφή περιγραφή του
ρόλου του κάθε μέλους της ομάδας.
Στην περίπτωση ΥΙΜ, ο φορέας οφείλει να προβλέψει σε διακριτό/ά φυσικό/ά πρόσωπο/α
το ρόλο της παραλαβής των παραδοτέων του υποέργου ΥΙΜ. Στην τεκμηρίωση της
επιχειρησιακής ικανότητας θα περιλάβει με διακριτό τρόπο τη λειτουργία της εκτέλεσης με
ίδια μέσα, σε σχέση με τη λοιπή λειτουργία του ως δικαιούχου.
Στις περιπτώσεις συνεργατικών σχημάτων για την υλοποίηση μιας πράξης με πολλούς
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εταίρους το σύνολο της τεκμηρίωσης αφορά τόσο στο συντονιστή όσο και σε κάθε εταίρο,
ανάλογα με το είδος του υποέργου που αυτός αναλαμβάνει.
Ειδικότερα κρίσιμη είναι η αξιολόγηση της διοικητικής ικανότητας για το συντονιστή εταίρο
κυρίως σε ότι αφορά στην οικονομική διαχείριση του συνόλου της πράξης.
Η αξιολόγηση της επιχειρησιακής ικανότητας θα στηριχθεί σε ενιαία τεκμηρίωση για το
υποκριτήριο της επάρκειας της ΟΕ, που θα περιλαμβάνει τη συνολική στελέχωση της
ομάδας έργου με ιδιαίτερη αναφορά στο φορέα στον οποίο ανήκει το κάθε στέλεχος, ενώ
για την προηγούμενη εμπειρία θα υποβληθεί ένας πίνακας για κάθε εταίρο και θα
αξιολογηθεί με βαρύτητα ανάλογη των καθηκόντων που αναλαμβάνει κάθε φορέας.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην τεκμηρίωση του συντονισμού των δράσεων των
λοιπών εταίρων στο πλαίσιο της κοινής ομάδας έργου.
Η αρμόδια ΔΑ/ΕΦ δύναται να προσαρμόσει τις σχετικές οδηγίες ανάλογα με το είδος των
δράσεων και τη μορφή συνεργασίας μεταξύ των εταίρων.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 – ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

1A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Συστατική πράξη

(Αναγράφεται ο τίτλος της συστατικής πράξης και το ΦΕΚ, αν
υφίσταται ή επισυνάπτεται το ισχύον εγκεκριµένο κείµενο σε PDF,
όταν δεν υπάρχει ΦΕΚ)
Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας /Κανονισµός του φορέα

(Αναγράφεται ο τίτλος του κειµένου και το ΦΕΚ, αν υφίσταται ή
επισυνάπτεται το ισχύον εγκεκριµένο κείµενο σε PDF, αν δεν
υπάρχει ΦΕΚ)
1B. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
1. Τεχνική Υπηρεσία (υποχρεωτική µόνο για τεχνικά έργα και µελέτες)

Ονοµασία υπηρεσίας/ων

Ονοµατεπώνυµο προϊσταµένου

Αρ. απόφασης ορισµού
προϊσταµένου

Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ

Αρ. στελεχών ∆Ε, ΥΕ

Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ

Αρ. στελεχών ∆Ε, ΥΕ

2. Οικονοµική Υπηρεσία

Ονοµασία υπηρεσίας/ων

Ονοµατεπώνυµο προϊσταµένου

Αρ. απόφασης ορισµού
προϊσταµένου

1
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3. Υπηρεσία που υλοποιεί το έργο (αν είναι διαφορετική από τις προηγούµενες), π.χ. ∆/νση προµηθειών, ∆/νση πληροφορικής κλπ

Ονοµασία υπηρεσίας/ων

Ονοµατεπώνυµο προϊσταµένου

Αρ. απόφασης ορισµού
προϊσταµένου

Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ

Αρ. στελεχών ∆Ε, ΥΕ

4. Νοµική Υπηρεσία (αν υπάρχει - προαιρετική)

Ονοµασία υπηρεσίας/ων

Ονοµατεπώνυµο προϊσταµένου

Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ

Αρ. στελεχών ∆Ε, ΥΕ

5. Άλλη εµπλεκόµενη Υπηρεσία (αν υπάρχει - προαιρετική)

Ονοµασία υπηρεσίας/ων

Ονοµατεπώνυµο προϊσταµένου

Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ

Αρ. στελεχών ∆Ε, ΥΕ

2
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2

Αποφαινόµενα όργανα για αναθέσεις προµηθειών και υπηρεσιών
Ονοµασία οργάνου που αποφασίζει

Αρχή/υπηρεσία/όργανο

Νοµοθεσία ορισµού του

Για την έγκριση της διενέργειας της
προµήθειας/υπηρεσίας
Για την έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών και όρων της
προκήρυξης.
Για την συγκρότηση των επιτροπών
Για την υπογραφή της σύµβασης

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
Κωδικός διαδικασίας

Όνοµα διαδικασίας

π.χ. ∆.02.01

π.χ. Προετοιµασία και διενέργεια διαγωνισµού - Αξιολόγηση προσφορών

3
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4

1. ΥΠΑΡΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISΟ 9001 ή ΕΛΟΤ 1429 ΣΕ ΙΣΧΥ
Αριθµός πιστοποιητικού και επισύναψη σε PDF
του πιστοποιητικού και της πλέον πρόσφατης
επιθεώρησης

Οργανισµός που το εξέδωσε και αριθµός/φορέας διαπίστευσής
του (επισυνάπτεται σε PDF η διαπίστευση του πιστοποιητικού
οργανισµού)

Πεδίο
πιστοποίησης

4
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 5
Στοιχεία Συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης
Τίτλος πράξης
Υποέργο 1
Υποέργο 2
Υποέργο …

Οργανωτικό σχήµα οµάδας έργου

Α/Α

Στέλεχος¹

Ειδικότητα

Υπηρεσιακή
µονάδα

Σχέση εργασίας

(περιλαµβάνει και
στελέχη µε συµβάσεις
µίσθωσης έργου)

Ρόλος / Αρµοδιότητα

Υποέργο/α στο/α
οποίο/α συµµετέχει

Προβλεπόµενη απασχόληση σε
ανθρωποµήνες για τη συνολική
διάρκεια της πράξης²

1

2

3

4

Συνολικοί ανθρωποµήνες απασχόλησης της Οµάδας Έργου

0

¹ Για τον υπεύθυνο πράξης και τους επιβλέποντες απαιτείται ονοµατεπώνυµο. Για όλους τους άλλους αρκεί η καταγραφή "στέλεχος 1", "στέλεχος
2", κλπ. ² Για κάθε στέλεχος υπολογίζεται ως πρόβλεψη ο προγραµµατισµένος χρόνος απασχόλησης στην υλοποίηση της πράξης σε πλήρεις ή
ισοδύναµους µήνες.

5
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 – ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

1

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ
Α/Α

Πρόσθετη ειδικότητα /ρόλος

Τεκµηρίωση/διάγνωση ανάγκης

Προβλεπόµενο ποσοστό χρόνου
απασχόλησης στη διάρκεια εκτέλεσης της
πράξης/υποέργου

Προτεινόµενος τρόπος κάλυψης ανάγκης

1

2

3

Γίνεται αποδεκτή η προτεινόµενη ενίσχυση της οµάδας έργου από τη ∆Α/ΕΦ∆; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

1

Συµπληρώνεται ο παρακάτω πίνακας εφόσον απαιτείται η συνδροµή εξωτερικής συνεργασίας

6
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 7 – ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ2

Τίτλος Πράξης
Κωδικός ΟΠΣ
Προγραµµατική Περίοδος
Εγκεκριµένος Π/Υ Έργου
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ή άλλο Χρηµατοδοτικό Μέσο
Κωδ. εναρίθµου ΣΑ στο Π∆Ε
Υλοποίηση µε Προγραµµατική Σύµβαση για λογαριασµό άλλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Κύριος έργου (στην περίπτωση υλοποίησης για λογαριασµό άλλου φορέα)

∆ιάρκεια (σε µήνες)
Υπεύθυνος Έργου (πράξης)

2

Συµπληρώνεται ο κάτωθι πίνακας για κάθε Έργο που κρίνεται συναφές µε το αντικείµενο του προτεινόµενου έργου ή / και αποδεικνύει εµπειρία στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων ή
/ και έργων σχετικού Π/Υ

7
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Σύντοµη Περιγραφή Περιεχοµένου

Ποσοστό δηµοσιονοµικών διορθώσεων σε σχέση µε τον τελικό προϋπολογισµό
της πράξης
Η πράξη απεντάχθηκε µε ευθύνη του δικαιούχου (επειδή δεν
ολοκληρώθηκε/κινδύνευε να µην ολοκληρωθεί έγκαιρα µέχρι την ολοκλήρωση
του προγράµµατος, ΝΑΙ/ΟΧΙ

¹ Για κάθε πρόσθετο συναφές έργο που έχει υλοποιηθεί/υλοποιείται από το φορέα συμπληρώνεται νέος πίνακας

8
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ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ1
<Δικαιούχος/ Όργανο Διοίκησης>
…………………………
Ταχ. Δ/νση :
Ταχ. Κώδικας :
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο :
Fax :
Email :

<Τόπος>, <Ημερομηνία>
Α.Π.:

Προς:
<ΔΑ/ΕΦ>

ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) «τίτλος Υποέργου» της Πράξης
«τίτλος Πράξης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) ………….
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Φορέα Υλοποίησης
2. Τη με αριθμ. 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015) Κοινή Απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Σύστημα
Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των
ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
(ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 6.5266/5.4663/20-04-2016
(Β’1122) και 7.5013/30.3.2017 (ΦΕΚ Β’/1180) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών.
3. Τη με αριθμ. ……… /…… Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «……….» και MIS ……………… στο Ε.Π.
«……………»
4. Τη με αριθμ. ………………… σχετική Απόφαση του αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου (όπου απαιτείται)

Αποφασίζουμε

την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) «τίτλος Υποέργου» της Πράξης «τίτλος Πράξης» με
κωδικό ΟΠΣ ………………… από τ… ……………………… (Φορέας/Υπηρεσία), ως ακολούθως:
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Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ

[Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου κάθε διακριτής ενότητας (Πακέτου) Εργασίας (ΠΕ) και των επί μέρους
ενεργειών (όπου απαιτείται), των στόχων και του επιδιωκόμενου αποτελέσματος σε μετρήσιμες
ποσότητες/εκροές, καθώς και των παραδοτέων]

Αναλυτική Περιγραφή ανά Πακέτο Εργασίας
ΠΕ 1 : ………(Τίτλος)……………….
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:


Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες


Παραδοτέα:
Π1.1 : ……….……… .
Π1.2 : ………………….
Π1.3 : ……….……… .
……………………………..

ΠΕ 2 : ………(Τίτλος)……………….
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:


Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες


Παραδοτέα:
Π2.1 : ……….……… .
Π2.2 : ………………….
Π2.3 : ……….……… .
……………………………..
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΚΕΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ

ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ2

Συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης σε ανθρωπομήνες
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ

Π1.1
ΠΕ 1

Π1.2
…………
Π2.1

ΠΕ 2

Π2.2
……………

……

……………
………………

ΣΥΝΟΛΑ

…………………

…………………

Το αναλυτικό ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ των Πακέτων Εργασίας και των επί μέρους ενεργειών
του Υποέργου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (διάγραμμα Gantt ή παρόμοιο)

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ
Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται σε … ……… € και θα χρηματοδοτηθεί από (όπως

προβλέπεται στην Απόφαση Ένταξης).
Ο αναλυτικός Π/Ϋ και η τεκμηρίωση του κόστους των επί μέρους εργασιών/ κατηγοριών δαπανών
(ανθρώπινων πόρων, υλικών μέσων, προμηθειών/υπηρεσιών, έμμεσων δαπανών) αποτυπώνονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1-Β.ν .
[Εφόσον προβλέπεται η δυνατότητα προσδιορισμού δαπανών βάσει απλοποιημένου κόστους, τεκμηριώνεται/

περιγράφεται η μεθοδολογία υπολογισμού τους, λαμβάνοντας υπόψη το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ) και τις σχετικές Οδηγίες]
[Για την ανάλυση του Προϋπολογισμού και τη συμπλήρωση των Πινάκων λαμβάνεται υπόψη η με αριθμ.

81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020)]

Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
[ Περιγράφονται:


οι διαδικασίες που έχει θεσπίσει/εφαρμόζει ο Δικαιούχος για τη διοίκηση και διαχείριση του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου



οι αρμόδιες Υπηρεσίες/όργανα για την παρακολούθηση και πιστοποίηση/παραλαβή του φυσικού
αντικειμένου, την οικονομική διαχείριση κλπ.

(μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος Πίνακας

«ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»)
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
για υλοποίηση με Ίδια Μέσα
ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
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ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ

Τμήμα/ Μονάδα

Θεσμικό Πλαίσιο3

ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.
ΟΡΙΣΜΟΥ

Απόφαση υλοποίησης Υποέργου
Πρόσληψη νέου προσωπικού για
το Υποέργο (εάν απαιτείται )
Παρακολούθηση της Υλοποίησης
και Ολοκλήρωσης του Υποέργου
Οικονομική Διαχείριση
Νομική Υποστήριξη (προαιρετικά)
Λοιπά…….



το σχήμα Διοίκησης του Υποέργου



ορισμός και σύντομο βιογραφικό σημείωμα Υπευθύνου Υποέργου



οι διαδικασίες επιλογής, συγκρότησης και λειτουργίας Ομάδας (-ων) Έργου



οι διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών και τα όρια για τη σύναψη των δημοσίων
συμβάσεων ]

Το

απασχολούμενο

στο

Υποέργο

προσωπικό

(τακτικό/υφιστάμενο

και

έκτακτο/νέο/εξωτερικοί

συνεργάτες), οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το καθεστώς ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος απασχόλησης
και το αντίστοιχο κόστος αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1 και Β.2

[Η αρμόδια ΔΑ/ΕΦ δύναται να προσαρμόσει τους ΠΙΝΑΚΕΣ και τις σχετικές οδηγίες ανάλογα με το είδος των

δράσεων και ενδεχομένως τη μορφή συνεργασίας μεταξύ των εταίρων, λαμβάνοντας υπόψη και τον Οδηγό
Αξιολόγησης- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι]
Ο/Η <ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ>

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Παράρτημα Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2. Παράρτημα Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
3. Άλλα (Αποφάσεις Ορισμού Επιτροπών Παραλαβής, Υπευθύνου κλπ.)

Αναφέρεται, ανάλογα με το είδος του Φορέα, το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα οργανωτική
δομή/αρμοδιότητα (π.χ ΠΔ με τον ισχύοντα «οργανισμό», Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κλπ)
3
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ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Β:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Πίνακας Β Σύνολο Προϋπολογισμού5
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΑΚΕΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Εκτιμώμενη
απασχόληση
Τακτικού
Προσωπικού

……. Α/Μ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ6

Κόστος
Τακτικού
Προσωπικού

Εκτιμώμενη
απασχόληση
Έκτακτου
Προσωπικού

Κόστος
Έκτακτου
Προσωπικού

Κόστος
Προμηθειών

Κόστος
Εξωτερικών
Υπηρεσιών

……. €

……. Α/Μ

……. €

……. €

……. €

Κόστος
Άλλων
Άμεσων
Δαπανών7

Σύνολο
Έμμεσων
Δαπανών8

Σύνολο

……. €

……. €

……. €

Π1.1
Π1.2
……
Π2.1
Π2.2
……

ΠΕ 1
ΠΕ 2

ΣΥΝΟΛΑ

5

Η ΔΑ/ΕΦ μπορεί να προβλέπει στην Πρόσκληση ως αποδεκτό ένα ποσοστό μεταφοράς ποσών (το πολύ έως 20% των εγκριθέντων) μεταξύ των ΠΕ και μεταξύ των Κατηγοριών
Δαπανών κατά την υλοποίηση του Υποέργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρρεάζεται η φύση και οι στόχοι της Πράξης/του Υποέργου
6
Τα Υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα δεν δύναται να περιλαμβάνουν αναθέσεις άνω του ορίου της παραγράφου 1, του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 (πρόχειρος διαγωνισμός).
Αναθέσεις άνω του ορίου αυτού θα πρέπει να αποτελούν διακριτά υποέργα. Σε κάθε περίπτωση η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.
7
Άλλες Δαπάνες όπως δημοσιότητας, ταξιδιών κλπ θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του Υποέργου
8
Σύμφωνα με το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου
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ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

……. €

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

……. €

ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ
Πίνακας Β.1 Ομάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό
(A)

(B)

(Γ)

α/α Ονοματεπώνυμο10 Ειδικότητα

(Δ)

Τρόπος απασχόλησης:
α) Ποσοστό (…%) του
συμβατικού χρόνου
Εργασίες –
β) υπερωριακή απασχόληση
Καθήκονταγ) πρόσθετη απασχόληση
Ρόλος
Να αναφερθεί η σχετική νομική
βάση

(Ε)

(ΣΤ)

Πακέτα Εργασίας
/Παραδοτέα

Χρονική
διάρκεια
(από-έως)

(Η)

(Θ)9

Μικτό
Μηνιαίο
Κόστος

Κόστος
(€)

(Ζ)
Εκτιμώμενη
απασχόληση
σε Α/Μ

Π.χ. ΠΕ 1
1

ΠΕ 3

2

Σύνολο

€

Πίνακας Β.2 Ομάδας Έργου – Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό

α/α

Ειδικότητα

Σχέση
Απασχόλησης

Τρόπος πρόσληψης/
Νομική Βάση

Πακέτα Εργασίας /
Παραδοτέα

Χρονοδιάγραμμα
(από –έως)

Χρόνος

Κόστος (€)

(μήνες)
€

9

(Θ) = (Ζ) x (Η)

10

Συμπληρώνεται προαιρετικά το ονοματεπώνυμο των στελεχών/μελών της Ομάδας Έργου και υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του Υπεύθυνου του Υποέργου.
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ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ
α/α

Ειδικότητα

Σχέση
Απασχόλησης

Τρόπος πρόσληψης/

Πακέτα Εργασίας /
Παραδοτέα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χρονοδιάγραμμα
(από –έως)

Χρόνος

Κόστος (€)

Σύνολο

€

ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ
Πίνακας Β.3 Υφιστάμενων Υποδομών – Υλικών μέσων (εάν απαιτείται)
α/α

Συμμετοχή σε
Πακέτα Εργασίας

Περιγραφή

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

χρονικό διάστημα
διάθεσης στο έργο

Κόστος Απόσβεσης
(€)

Παρατηρήσεις

Πίνακας Β.4 Προμηθειών (Νέων Υποδομών – Υλικών μέσων)
α/α

Περιγραφή

Συμμετοχή σε
Πακέτα
Εργασίας

Διαδικασία
Ανάθεσης/
θεσμικό πλαίσιο

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μονάδας

Κόστος (€)

Σύνολο

Παρατηρήσεις

€

Πίνακας Β.5 Εξωτερικών Υπηρεσιών
α/α

Περιγραφή

Συμμετοχή σε
Πακέτα
Εργασίας

Διαδικασία
Ανάθεσης /
θεσμικό πλαίσιο

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μονάδας

Σύνολο

Πίνακας Β.6 Άλλων Δαπανών (π.χ. ταξιδιών)
Πίνακας Β.7 Έμμεσες Δαπάνες

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κόστος (€)

Παρατηρήσεις

€

ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
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EXPLANATORY MEMORANDUM
CONTEXT OF THE PROPOSAL
1.

The rules applicable to financial contributions from the European Globalisation
Adjustment Fund (EGF) are laid down in Regulation (EU) No 1309/2013 of the
European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European
Globalisation Adjustment Fund (2014-2020) and repealing Regulation (EC)
No 1927/2006 1 (the ‘EGF Regulation’).

2.

On 22 May 2018, Greece submitted an application EGF/2018/003 EL/Attica
publishing for a financial contribution from the EGF, following redundancies 2 in the
economic sector classified under the NACE Revision 2 Division 58 ('Publishing
activities') in the NUTS level 2 region of Aττική (Attica) (EL30) in Greece.

3.

Following its assessment of this application, the Commission has concluded, in
accordance with all applicable provisions of the EGF Regulation, that the conditions
for awarding a financial contribution from the EGF are met.

SUMMARY OF THE APPLICATION
EGF application

EGF/2018/003 EL/Attica publishing

Member State
Region(s) concerned (NUTS 3 level 2)

Greece
Aττική (Attica) (EL30)

Date of submission of the application

22 May 2018

Date of acknowledgement of receipt of the
application

22 May 2018

Date of request for additional information

1 August 2018

Deadline for provision of the additional
information

12 September 2018

Deadline for the completion of the assessment

24 October 2018

Intervention criterion

Article 4(1)(b) of the EGF Regulation

Number of enterprises concerned

3

Sector(s) of economic activity
(NACE Revision 2 Division) 4

Division 58 (Publishing activities)

Reference period (nine months):

29 May 2017 – 28 February 2018

Total number of redundancies

550

Total number of eligible beneficiaries

550

1
2
3

4

EN

OJ L 347, 20.12.2013, p. 855.
Within the meaning of Article 3 of the EGF Regulation.
Commission Regulation (EU) No 1046/2012 of 8 November 2012 implementing Regulation (EC)
No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council on the establishment of a common
classification of territorial units for statistics (NUTS) as regards the transmission of the time series for
the new regional breakdown (OJ L 310, 9.11.2012, p. 34).
OJ L 393, 30.12.2006, p. 1.
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Total number of targeted beneficiaries
Budget for personalised services (EUR)
Budget for implementing EGF 5 (EUR)
Total budget (EUR)
EGF contribution (60 %) (EUR)

550
3 697 500
150 000
3 847 500
2 308 500

ASSESSMENT OF THE APPLICATION
Procedure
4.

Greece submitted application EGF/2018/003 EL/Attica publishing within 12 weeks
of the date on which the intervention criteria set out in Article 4 of the EGF
Regulation were met, on 22 May 2018. The Commission acknowledged receipt of
the application on the same date and requested additional information from Greece
within two weeks of the date on which the Commission was in possession of the
translation of the application, on 1 August 2018. Such additional information was
provided within six weeks of the request, on 1 August 2018. The deadline of 12
weeks of the receipt of the complete application within which the Commission
should finalise its assessment of the application's compliance with the conditions for
providing a financial contribution expires on 24 October 2018.

Eligibility of the application
Intervention criteria
5.

Greece submitted the application under the intervention criteria of Article 4(1)(b) of
the EGF Regulation, which requires at least 500 workers being made redundant over
a reference period of nine months in enterprises operating in the same economic
sector defined at NACE Revision 2 Division and located in one region or two
contiguous regions defined at NUTS 2 level in a Member State. There were 550
redundancies in the economic sector classified under the NACE Revision 2 Division
58 (Publishing activities) in the NUTS level 2 region of Aττική (Attica) (EL30)

6.

The reference period of nine months for the application runs from 29 May 2017 to 28
February 2018.

Enterprises and beneficiaries concerned
7.

Enterprises and number of dismissals within the reference period:
Enterprises

Dismissals within the reference period

Lambrakis Press SA (DOL)
Ethnos Publications SA
Pegasus Magazines Publications
Total no. of enterprises: 3

Total no. of dismissals:

324
185
41
550

Calculation of redundancies and of cessation of activity
8.

5

EN

All the redundancies during the reference period have been calculated as from the
date of the employer's individual notice to lay off or to terminate the contract of
employment of the worker.

In accordance with the fourth paragraph of Article 7 of Regulation (EU) No 1309/2013.
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Eligible beneficiaries
9.

The total number of eligible beneficiaries is 550.

Link between the redundancies and the global financial and economic crisis addressed in
Regulation (EC) No 546/2009
10.

In order to establish the link between the redundancies the global financial and
economic crisis addressed in Regulation (EC) No 546/2009, Greece argues that over
the period 2008-2016 Greece’s per capita real GDP declined by 25 %, (from
EUR 22 600 to EUR 17 000) and unemployment increased by almost 16 percentage
points (from 7,8 % to 23,6 %).
Per capita GDP in thousands of Euro
(2005-2016, constant 2010 prices)

EU28

Greece

Source INE GSEE 6, based on AMECO 7 data.

6
7

EN

Source INE/GSEE. Hellenic economy and employment. Annual report 2017
AMECO is the annual macro-economic database of the European Commission's Directorate General for
Economic and Financial Affairs.
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Total unemployment rate (%)
− Percentage of active population −

EU28

Greece

Source: Eurostat 8

11.

Furthermore, to deal with foreign debt repayments, since 2008 the Greek government
has been taking unpopular measures such as increasing tax rates, streamlining public
expenditure and decreasing public employees' salaries. Salaries in the private sector
have also been decreasing in an attempt to increase the competitiveness of the Greek
economy.

12.

Over the period January 2008-January 2018, there was a rise in the minimum wage
in the EU Member States. Only Greece showed a decrease of 14 % in the national
minimum wage.

8

EN

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00203
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Minimum wages
(January 2008 and January 2018)

Group 2

Ireland

Luxemburg

Belgium

Netherlands

France

Germany (*)

United Kingdom

Spain

Slovenia

Malta

Greece

Poland

Portugal

Estonia

Slovakia

Czech Republic

Hungary

Croatia (*)

Latvia

Romania

Bulgaria

Lithuania

Minimum wages (EUR per month)

Average annual rate of change (%)

Group 1

Group 3

Minimum wages, January 2008 (left hand scale)
Minimum wages, January 2018 (left hand scale)
Average annual rate of change, Jan 08 to Jan 18 (right hand scale)
Note: Denmark, Italy, Cyprus, Austria, Finland and Sweden: no national minimum wage
(1)

July 2008 instead January 2008

(2)

January 2008 and average annual rate change not available

Source: Eurostat (online data code earn_mw_cur)

13.

9

EN

According to the results of the Labor force survey of Q2 2016, the percentage of
workers/employees whose monthly earnings were below EUR 700, increased by
about 26 percentage points (from 13,1 % to 38,8 %) over the period 2009-2016;
while the number of workers/employees earning more than EUR 700 decreased in all
salary brackets 9.

Source INE/GSEE. Hellenic economy and employment. Annual report 2017
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Evolution of the salaries in the private sector in Greece
(2009-2016)

(*) Do not know or do not respond

Source INE/GSEE, based on ELSTAT, Labour Force Survey (Q2 2009 and Q2 2016) 10

14.

Because of rising unemployment and decreasing salaries, household income in
Greece has been declining since the beginning of the economic and financial crisis in
2008. The immediate effect of this decline has been a decrease in consumption.
Household consumption in Greece steadily declined over the period 2008-2013 and
has been flat since then. Households have substantially cut all non-essential expenses
and reduced some of the essential ones.
Household Income and Consumption in Euros
(Greece, Q4 2008 – Q2 2016, constant 2010 prices)

Income available

Consumption

Source INE GSEE , based on Eurostat data
11

10

EN

Ibid
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15.

Over the period 2011-2017, daily and periodical press sales plummeted in Greece.
Newspapers sales fell from 144 million copies in 2011 to 57 million in 2017 and
magazines sales fell from 60 million copies to 23 million. The steady decline is the
consequence of the economic and financial crisis whose effects still affect the Greek
economy (reduced household income, high unemployment, etc.) coupled with the
rapid digital evolution, which is transforming the publishing sector.
Daily and Periodical Press sales 2012-2017
% year over year
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Daily press
(newspapers)

-18,9

-10,5

-8,9

-10,7

-15,9

-19,6

Periodical press
(magazines)

-22

-15,0

-7,3

-19,8

-9,0

-15,4

Source: IBHS base on ELSTADT’s Daily and periodical press survey 2017 12

16.

The current application is a follow up of application EGF/2014/018 GR Attica
publishing. The arguments provided at the time remain valid.

17.

To date, the Publishing activities sector has been the subject of three EGF
applications, all of them based on the global financial and economic crisis 13.

Events giving rise to the redundancies and cessation of activity
18.

The events giving rise to these redundancies are the great cut back in advertising
expenditure of big advertisers, such car producers and banks, and the decline in daily
and periodical press sales; both triggered by the economic downturn. The decline in
sales is also related to readers audiences' shift from printed press to electronic press
due to easy accessibility to the contents and its immediacy, but also caused by the
fact that the digital version of newspapers is mainly free (64 % of the respondents to
the survey on 'the impact of electronic media in the change of reader's attitudes'
agreed that they no longer choose printed information as they did in the past due to
its cost 14).

19.

Publishing companies met serious problems in terms of viability, as their turnover
worsened during the crisis period. Over the decade 2005-2014, the publishing
sector’s turnover fell by 56,4 %. Throughout the past three years, the turnover has
further declined by 14,3 % in 2015, 8,3 % in 2016 and 19,5 % in 2017, reflecting
both the drop in advertising revenue and in sales revenue. The difficulties to access
loans and the cash flow shortage, as a side effect of the recession of the Greek

11
12
13
14

EN

Ibid
https://www.ibhs.gr/joomla-pages/joomla-content/list-all-categories/23-news/arthrography/172newspapers-magazines
EGF/2009/024 NL Noord Holland and Zuid Holland publishing, COM(2010) 532
EGF/2014/018 GR Attica publishing, COM(2015) 040 and the current application.
The influence of electronic media on the changing attitudes of the reading audience towards the printed
press. Karamanlis Michalis, Athens, September 2016
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economy, added to the difficulties of the enterprises in the publishing sector, this
resulting in suspension of activities, auctioning the enterprises and redundancies.
Expected impact of the redundancies as regards the local, regional or national economy and
employment
20.

All the redundancies occurred in Attica. The expected impact in the territoriy is
linked to the difficulties of redeployment due to the scarcity of jobs and the great
number of job-seekers, in particular long-term.

21.

Although the Greek unemployment rate has been declining since 2014, when it
reached its highest peak (27,2 %); in January 2018 unemployment was still above
20 % 15 and long-term unemployment (>12 months) represented 55,2 % of total
unemployment 16.

22.

Attica accounts for 34,7 % of total Greek unemployment and for 36 % of long term
unemployment. In addition, in this region long-term job-seekers are 57,4 % of the
total job-seekers (two percentage points higher than the national average) 17.

Targeted beneficiaries and proposed actions
Targeted beneficiaries
23.

All the 550 redundant workers are expected to participate in the measures. The
breakdown of these workers by sex, citizenship and age group is as follows:
Category
Sex:
Citizenship:
Age group:

Number of
targeted beneficiaries

Men:

320 (58,18 %)

Women:

230 (41,82 %)

EU citizens:

549 (99,82 %)

non-EU citizens:

1

(0,18 %)

15-24 years:

3

(0,55 %)

25-29 years:

6

(1,09 %)

30-54 years:

460 (83,63 %)

55-64 years:

80 (14,55 %)

over 64 years:

1

(0,18 %)

Eligibility of the proposed actions
24.

The personalised services to be provided to redundant workers consist of the
following actions:
–

Occupational guidance: This accompanying measure will be offered to all
participants and consists of individual sessions (except the general information
session which will be a collective session) covering the following stages:
1. General information. This first measure addressed to all workers provides
basic information about the project and their prospects as participants.

15
16
17

EN

Source: ELSTAT, press release of 12 April 2018
Source: OAED. Unemployed job-seekers registered in OAED, January 2018
Ibid
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2. Intake and registration. This includes information on available services and
training programmes and on skills and training requirements.
3. Personal and occupational paper. This is intended to help workers to identify
their own strengths and weaknesses, the opportunities related to their own
interests, and to establish a realistic career plan. Following these assessments, a
personal and occupational paper is put together, setting out an individual
project and an action plan.
4. Job-search support and career guidance. This includes: (1) training in
horizontal issues such as development of social skills, adjustment to new
situations and decision making; (2) job-search assistance including information
on available jobs, active research of the local and regional employment
opportunities, job-search techniques, and training on drafting of CVs and cover
letters and how to prepare a job interview; (3) career guidance. The counsellors
will provide vocational guidance to the dismissed workers and will steer them
towards specific job offers.
5. Guidance towards employment. The counsellors will also accompany the
workers during the implementation of their training pathways and individual
plans of reintegration into employment. The participants interested in setting
up a business will receive general support and counselling towards
entrepreneurship in the framework of this stage.
6. Monitoring. This provides for a follow up of the participants during the six
months that follow the end of the implementation of the measures. This activity
will be carried out at Member State expense.

18

EN

–

Training, retraining and vocational training. This measure consists in
providing vocational training courses which correspond to recognised needs in
the labour market and in areas and sectors with good development prospects.
The trainings will also cater for the workers' needs, as identified during the
occupational guidance. Two types of training will be provided: vocational
training programmes (300 hours each) as well as specialised courses leading to
certification or licences and educational programmes. The planned training
offer reflects the more popular training among the workers of the case Attica
I 18, such as business administration; e-commerce; sales, marketing and social
media; basic and advanced IT skills; web design; and logistics. Yet, the final
training offer will integrate the outcome of the occupational guidance.

–

Contribution to business start-up. The workers who set up their own
businesses will receive up to EUR 15 000, as a contribution to cover setting-up
costs. In Greece, one of the major difficulties that entrepreneurs face when
starting up a business is access to funding. Banks turn down the majority of
loan requests due to the shortage of cash. This measure aims to promote
entrepreneurship through this financial support.

–

Job-search allowance and training allowance. To cover the expenses
incurred when participating in the occupational guidance activities, the
beneficiaries will receive EUR 40 per day of participation. While in training
the allowance will be EUR 3,33 per hour.

EGF/2014/018 GR Attica publishing, COM(2015) 040

9
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–

Hiring incentives. This payment benefits the redundant workers by facilitating
their re-employment in a different enterprise. The hiring enterprise will receive
EUR 650 per month for a maximum of six months, on condition the worker
will be kept in the job once the incentive has ended, for at least additional six
months.

25.

The proposed actions, here described, constitute active labour market measures
within the eligible actions set out in Article 7 of the EGF Regulation. These actions
do not substitute passive social protection measures.

26.

Greece has provided the required information on actions that are mandatory for the
enterprise concerned by virtue of national law or pursuant to collective agreements.
They have confirmed that a financial contribution from the EGF will not replace such
actions.

Estimated budget
27.

The estimated total costs are EUR 3 847 500, comprising expenditure for
personalised services of EUR 3 697 500 and expenditure for preparatory,
management, information and publicity, control and reporting activities of
EUR 150 000.

28.

The total financial contribution requested from the EGF is EUR 2 308 500 (60 % of
total costs).
Estimated
number of
participants

Actions

Estimated cost
per participant
(EUR)

Estimated total
costs
(EUR) 19

Personalised services (Actions under Article 7(1)(a) and (c) of the EGF Regulation)

Ocupational guidance
(Επαγγελματική συμβουλευτική)

550

1 250

687 500

Training, retraining and vocational training
(Επαγγελματική Κατάρτιση, Εξειδικευμένη
κατάρτιση)

550

1 573

865 000

Contribution to business start-up
(Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης)

60

15 000

900 000

Sub-total (a):
Percentage of the package of personalised
services

2 452 500

–

(66,33 %)

Allowances and incentives (Actions under Article 7(1)(b) of the EGF Regulation)

Job-search allowance

550

1 000

550 000

Training allowance

500

1 000

500 000

19

EN

Totals do not tally due to rounding.
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Hiring incentives
(Επιδότηση θέσεων εργασίας)

50

Sub-total (b):
Percentage of the package of personalised
services:

3 900
–

195 000
1 245 000
(33,67 %)

Actions under Article 7(4) of the EGF Regulation
1. Preparatory activities

–

10 000

2. Management

–

80 000

3. Information and publicity

–

30 000

4. Control and reporting

–

30 000

Sub-total (c):
Percentage of the total costs :

–

150 000
(3,90 %)

Total costs (a + b + c):

–

3 847 500

EGF contribution (60 % of total costs)

–

2 308 500

29.

The costs of the actions identified in the table above as actions under Article 7(1)(b)
of the EGF Regulation do not exceed 35 % of the total costs for the coordinated
package of personalised services. Greece confirmed that these actions are conditional
on the active participation of the targeted beneficiaries in job-search or training
activities.

30.

Greece confirmed that the costs of investments for self-employment, business startups and employee take-overs will not exceed EUR 15 000 per beneficiary.

Period of eligibility of expenditure
31.

Greece started providing the personalised services to the targeted beneficiaries on
22 August 2018. The expenditure on the actions will therefore be eligible for a
financial contribution from the EGF from 22 August 2018 to 22 August 2020.

32.

Greece started incurring the administrative expenditure to implement the EGF on
22 June 2018. The expenditure for preparatory, management, information and
publicity, control and reporting activities shall therefore be eligible for a financial
contribution from the EGF from 22 June 2018 to 22 February 2021.

Complementarity with actions funded by national or Union funds
33.

The source of national pre-financing or co-funding is the National Public Investment
Programme of the Greek Ministry of Economy and Development).

34.

Greece has confirmed that the measures described above receiving a financial
contribution from the EGF will not also receive financial contributions from other
Union financial instruments.

Procedures for consulting the targeted beneficiaries or their representatives or the social
partners as well as local and regional authorities
35.

EN

Greece has indicated that the application and the co-ordinated package of
personalised services were discussed by representatives of the Journalist's union of
Athens daily newspapers (ΕΣΗΕΑ), the Athens daily publications worker's
association (ΕΠΗΕΑ) and the Ministry of Labour on 11 May 2018.
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Management and control systems
36.

The application contains a description of the management and control system, which
specifies the responsibilities of the bodies involved. Greece has notified the
Commission that the financial contribution will be managed and controlled as
follows:
–

the NSRF 20 Executive Directorate of the Ministry of Labour, Social Security
and Social Solidarity will act as managing authority,

–

the EDEL (the Financial Audit Committee) as audit authority, and

–

the Special Service for Certification and Verification of Co-financed Programs
of the Ministry of Economy, Infrastructure, Tourism and Marine as
certification authority.

Commitments provided by the Member State concerned
37.

Greece has provided all necessary assurances regarding the following:
–

the principles of equality of treatment and non-discrimination will be respected
in the access to the proposed actions and their implementation,

–

the requirements laid down in national and EU legislation concerning
collective redundancies have been complied with,

–

the dismissing enterprises, which have continued their activities after the layoffs, have complied with their legal obligations governing the redundancies
and provided for their workers accordingly,

–

the proposed actions will not receive financial support from other Union funds
or financial instruments and any double financing will be prevented,

–

the proposed actions will be complementary with actions funded by the
Structural Funds,

–

the financial contribution from the EGF will comply with the procedural and
material Union rules on State aid.

BUDGETARY IMPLICATION
Budgetary proposal
38.

The EGF shall not exceed a maximum annual amount of EUR 150 million (2011
prices), as laid down in Article 12 of Council Regulation (EU, Euratom)
No 1311/2013 of 2 December 2013 laying down the multiannual financial
framework for the years 2014-2020 21.

39.

Having examined the application in respect of the conditions set out in Article 13(1)
of the EGF Regulation, and having taken into account the number of targeted
beneficiaries, the proposed actions and the estimated costs, the Commission proposes
to mobilise the EGF for the amount of EUR 2 308 500, representing 60 % of the total
costs of the proposed actions, in order to provide a financial contribution for the
application.

40.

The proposed decision to mobilise the EGF will be taken jointly by the European
Parliament and the Council, as laid down in point 13 of the Interinstitutional

20
21

EN

National Strategic Reference Framework (NSRF)
OJ L 347, 20.12.2013, p. 884.
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Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and
the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on
sound financial management 22.
Related acts
41.

At the same time as it presents this proposal for a decision to mobilise the EGF, the
Commission will present to the European Parliament and to the Council a proposal
for a transfer to the relevant budgetary line for the amount of EUR 2 308 500.

42.

At the same time as it adopts this proposal for a decision to mobilise the EGF, the
Commission will adopt a decision on a financial contribution, by means of an
implementing act, which will enter into force on the date at which the European
Parliament and the Council adopt the proposed decision to mobilise the EGF.

22

EN

OJ C 373, 20.12.2013, p. 1.
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Proposal for a
DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund following an
application from Greece – EGF/2018/003 EL/Attica publishing
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Regulation (EU) No 1309/2013 of the European Parliament and of the
Council of 17 December 2013 on the European Globalisation Adjustment Fund (2014-2020)
and repealing Regulation (EC) No 1927/2006 23, and in particular Article 15(4) thereof,
Having regard to the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European
Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in
budgetary matters and on sound financial management 24, and in particular point 13 thereof,
Having regard to the proposal from the European Commission,
Whereas:
(1)

The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aims to provide support for
workers made redundant and self-employed persons whose activity has ceased as a
result of major structural changes in world trade patterns due to globalisation, as a
result of a continuation of the global financial and economic crisis, or as a result of a
new global financial and economic crisis, and to assist them with their reintegration
into the labour market.

(2)

The EGF is not to exceed a maximum annual amount of EUR 150 million (2011
prices), as laid down in Article 12 of Council Regulation (EU, Euratom)
No 1311/2013 25.

(3)

On 22 May 2018, Greece submitted an application to mobilise the EGF, in respect of
redundancies in the economic sector classified under the Statistical classification of
economic activities in the European Community ('NACE') Revision 2 Division 58
(Publishing activities) in the Nomenclature of Territorial Units for Statistics
('NUTS') 26 level 2 region of Aττική (Attica) (EL30) in Greece. It was supplemented by
additional information provided in accordance with Article 8(3) of Regulation (EU)
No 1309/2013. That application complies with the requirements for determining a
financial contribution from the EGF as laid down in Article 13 of Regulation (EU) No
1309/2013.

23

OJ L 347, 20.12.2013, p. 855.
OJ C 373, 20.12.2013, p. 1.
Council Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 of 2 December 2013 laying down the multiannual
financial framework for the years 2014-2020 (OJ L 347, 20.12.2013, p. 884).
Commission Regulation (EU) No 1046/2012 of 8 November 2012 implementing Regulation (EC)
No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council on the establishment of a common
classification of territorial units for statistics (NUTS) as regards the transmission of the time series for
the new regional breakdown (OJ L 310, 9.11.2012, p. 34).

24
25
26
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(4)

The EGF should, therefore, be mobilised in order to provide a financial contribution of
EUR 2 308 500 in respect of the application submitted by Greece.

(5)

In order to minimise the time taken to mobilise the EGF, this decision should apply
from the date of its adoption,

HAVE ADOPTED THIS DECISION:
Article 1
For the general budget of the Union for the financial year 2018, the European Globalisation
Adjustment Fund shall be mobilised to provide the amount of EUR 2 308 500 in commitment
and payment appropriations.
Article 2
This Decision shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the
European Union. It shall apply from [the date of its adoption] ∗.
Done at Brussels,

For the European Parliament
The President

∗

EN

For the Council
The President

Date to be inserted by the Parliament before the publication in OJ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ)
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΤΟΜΕΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι – ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε., ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΚΑΙ
ΤΟΥ EΟΧ
Μον. Ι.Α
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔ. «EGF/2018/003 EL/Attica
publishing»
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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/275 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Δεκεμβρίου 2018
σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από
αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα – EGF/2018/003 EL/Attica Publishing
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1927/2006 (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,
Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία 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 (2), και ιδίως το σημείο 13,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) είναι να παρέχει στήριξη στους
εργαζομένους που απολύονται και στους αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει εξαιτίας
μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή διεξαγωγής του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιο
ποίηση, εξαιτίας της συνεχιζόμενης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή εξαιτίας μιας νέας
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)

Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2011), όπως ορίζεται
στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου (3).

(3)

Στις 22 Μαΐου 2018 η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ, για να αντιμετωπισθούν οι απολύσεις στον
τομέα των εκδοτικών δραστηριοτήτων στην περιφέρεια της Αττικής. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από συμπληρωματικές
πληροφορίες που παρασχέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η
αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, σύμφωνα
με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)

Συνεπώς, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ποσού 2 308 500 EUR
για την αίτηση της Ελλάδας.

(5)

Για την ταχύτερη δυνατή κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία της
έκδοσής της,

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
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ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση κινητοποιείται για την παροχή ποσού 2 308 500 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε
πιστώσεις πληρωμών.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 11η Δεκεμβρίου 2018.

Στρασβούργο, 11 Δεκεμβρίου 2018.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Η Πρόεδρος

A. TAJANI

J. BOGNER-STRAUSS
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ)
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΤΟΜΕΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι – ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε., ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΚΑΙ
ΤΟΥ EΟΧ
Μον. Ι.Α
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. Στα πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης, η ΕΥ.ΕΔ.ΕΣΠΑ.ΑπΚΟ ενεργεί ως
Υπεύθυνος Επεξεργασίας (εφ’ εξής : «ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας») και ο Φορέας
Υλοποίησης ως Εκτελών την Επεξεργασία (εφ’ εξής : «ο Εκτελών την
Επεξεργασία»), δυνάμει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 ΕΕ (εφ’εξής : «ο Κανονισμός»). Η
παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις και υπόκειται άμεσα στις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό.
2. Η επεξεργασία γίνεται κατ’ εντολήν και για λογαριασμό του Υπεύθυνου
Επεξεργασίας, ο οποίος ορίζει το σκοπό της επεξεργασίας, σύμφωνα με την
παρούσα Πρόσκληση.
3. Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητα του,
ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να τηρήσει τις διατάξεις των κατωτέρω,
από 3.1 έως και 8 όρους της παρούσας:
3.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι βρίσκονται σε συμμόρφωση με τον
Κανονισμό. Ειδικότερα:
3.1.1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία, εφόσον εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 37
παρ. 1 στ. β και γ, του ΓΚΠΔ θα πρέπει να ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων
και/ή έναν εκπρόσωπο, εάν απαιτείται από τη νομοθεσία για την Προστασία
Προσωπικών Δεδομένων.
3.1.2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία, θα πρέπει να διατηρεί ενημερωμένο αρχείο για
όλες τις επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που εκτελεί για λογαριασμό του
Υπεύθυνου Επεξεργασίας σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση («Αρχείο
Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας»), συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών
που απαιτούνται σύμφωνα με το Άρθρο 30 του ΓΚΠΔ, το οποίο θα πρέπει να είναι
στη διάθεση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και της Εποπτεύουσας Αρχής, κατόπιν
αιτήματος τους, ειδικώς κατά τη δημιουργία προφίλ και την αυτοματοποιημένη
λήψη αποφάσεων, για την οποία ο Εκτελών την Επεξεργασία εγγυάται ότι έχει
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λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή
αποθήκευση και διαβίβασή τους προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
3.1.3 Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Ωφελουμένων λαμβάνει
χώρα αποκλειστικά και μόνον εντός της Ελλάδας. Οποιαδήποτε τυχόν διαβίβαση
Προσωπικών Δεδομένων σε άλλη χώρα θα μπορεί να γίνει μόνον με την
προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και εφόσον
έχουν ικανοποιηθεί όλες οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 44 του Κανονισμού.
3.1.4 Η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων περιλαμβάνει τις ακόλουθες
κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων:
Δεδομένα Ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης,
τόπο κατοικίας, τόπο εργασίας, εθνικότητα, αριθμό αστυνομικής
ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, κάρτα ανεργίας,
Δεδομένα Υγείας: Ανικανότητες και αναπηρίες.
Δεδομένα
Οικονομικά: τραπεζικοί λογαριασμοί, φορολογικές
δηλώσεις ή εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών αρχών.
Δεδομένα δικαστικά : Ποινικό Μητρώο
3.1.5 Κατά το σχηματισμό του Μητρώου Ωφελουμένων της παρούσας
Πρόσκλησης τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεγεί,
κρυπτογραφούνται. Το Μητρώο Ωφελουμένων περιλαμβάνει μόνο τους
κωδικούς των αιτήσεων συμμετοχής και όχι προσωπικά δεδομένα των
Ωφελουμένων.
4. Τα δεδομένα που συλλέγει τόσο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, όσο και οι Από
Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας αποθηκεύονται, σε ασφαλές και δομημένο
ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο. Οι σκοποί της αποθήκευσης είναι :
i.
ασφάλεια δεδομένων,
ii. η τήρηση των εργασιακών νόμων και παντός είδους εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας,
iii. η ολοκλήρωση της υλοποίησης της δράσης,
iv.
η ασφαλιστική κάλυψη των ωφελουμένων
5. Η αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των Ωφελουμένων διαρκεί
δέκα (10) έτη μετά τη λήξη της δράσης
6. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται ενδέχεται να διαβιβάζονται
στους εξής αποδέκτες : 1) ασφαλιστικά ταμεία, ΕΦΚΑ, 3) φορολογικές αρχές,
4) Από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας.
7. Για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σήμερα, οι Ωφελούμενοι
έχουν
δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή, να αναζητούν πάντα να
ενημερώνονται σχετικά με το ποια δεδομένα τους διατηρούν στα αρχεία
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τους, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και οι Από Κοινού Υπεύθυνοι
Επεξεργασίας, τόσο εμείς, όσο και οι Από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας.
Επίσης έχουν το δικαίωμα διόρθωσης αυτών, εάν διαπιστώσουν ότι είναι
ανακριβή, καθώς επίσης και το δικαίωμα στη φορητότητα, δηλαδή, το
δικαίωμα να ζητήσουν από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και από τους Από
Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας να τα διαβιβάσουν οπουδήποτε αλλού
επιθυμούν οι ωφελούμενοι, μέσω της αντίστοιχης βάσης δεδομένων.
8. Δεν υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων των
Ωφελουμένων, καθόσον υπάρχει δέσμευση για τη διατήρησή τους από την
ελληνική και την κοινοτική νομοθεσία.
9. Σε περίπτωση που οι Ωφελούμενοι επιθυμούν να επικοινωνήσουν ή να
προβούν σε καταγγελία ενώπιον της Ελληνικής Εποπτικής Αρχής, τα στοιχεία
επικοινωνία της είναι : Λεωφ. Κηφισίας 1, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, τηλ. 210647
5600 και ηλεκτρονική διεύθυνση dpa.gr

