
 

 

  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

1 

                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 
 
 
 

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 2021-2027 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ε.Υ. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης 

και Κοινωνικής Οικονομίας  

Εθνική Αρχή Συντονισμού – Αρχή Διαχείρισης του 

ΕΤΠ 2021-2027 

 

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 

 

  

  

  

  

  

Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, 105 64, Αθήνα Ημερομηνία: 23/09/2022  

Πληροφορίες: ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚο Α.Π.: 2.4432  

Τηλ.: 210 5271100, 2105271160   

e-mail: info@egf-greece.gr    

 
 

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

«EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing» ΠΟΥ 

ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

2021-2027 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 

ΚΛΑΔΟ 27 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)» 

mailto:info@egf-greece.gr
ΑΔΑ: 6ΑΖΒ46ΜΤΛΚ-ΖΜ4
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «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 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύουν (ΦΕΚ Α΄265) και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 6. 

2. Τον Ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών 

Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις (Α΄61) 

3. Τη με αριθμ. 58994/18-06-2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης-

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Οικονομικών-Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης περί της Διάρθρωσης της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ (Β΄2343) 

4. Τις διατάξεις του ΠΔ 81/08-07-2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119) 

5. Το ΠΔ 84/17-07-2019 (Α’123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 

6. Το ΠΔ 6/04-02-2022 (ΦΕΚ Α 17) «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση 

Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» 

7. Την αριθμ. 3046/09-02-2022 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διορισμός Γενικής Γραμματέως Ενίσχυσης της Απασχόλησης του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΟΔΔ 88) 

8. Τον Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

9. 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», όπως ισχύει.  

10. Τον. Ν4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» (Α΄94) και 

συμπληρωματικά κατ’ αναλογία οι διατάξεις της αριθμ. ΚΥΑ 2/68332/ΔΕΠ/2016 (Β΄2943) 

11. Το με αριθμ. 79732/27-7-2020 (ΑΔΑ:6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ) «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών 

για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)». 

12. Τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

ΑΔΑ: 6ΑΖΒ46ΜΤΛΚ-ΖΜ4



 

 

  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

3 

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 

διατάξεις (Α΄137) 

13. 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. 

14.  Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 112/Α’/2010), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

15. 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.  

16. Τον Κανονισμός (ΕΕ) 2021/691 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης 

Απριλίου 2021 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους 

απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 

17. Την αίτηση με κωδικό EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing  την οποία 

υπέβαλε η Ελλάδα για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ.  

18. Τη με αριθμ. CΟΜ(2022) 248final/30-05-2022 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους ύστερα από 

αίτηση της Ελλάδας — EGF/2021/008EL/Attica electrical equipment manufacturing. 

19. Την ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2022/1163 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 

23ης Ιουνίου 2022 για κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους ύστερα από αίτηση της Ελλάδας 

(EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment manufacturing). 

20. Τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

«Σχεδιάζοντας για Όλους». 

21. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται 

στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο.  

22. Την αριθμ. 2.3104/01.08.2022 ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής 

προτάσεων για την υλοποίηση μέρους των ενεργειών στο έργο με κωδικό  «EGF/2021/008/ EL 

Attica Electrical Equipment Manufacturing» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ) περιόδου 

2021-2027 με τίτλο  «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

27 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)» (ΑΔΑ: 936846ΜΤΛΚ-Ξ7Ζ). 

23. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία πρόταση μέχρι τη καταληκτική ημερομηνία που τίθεται 

στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2.3104/01-08-2022 (ΑΔΑ 936846ΜΤΛΚ-Ξ7Ζ) Πρόσκληση.   

24. Την υπ’ αριθμ. 2.4419/22-09-2022 εισήγηση της Προϊσταμένης της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠ ΑΠΚΟ για 

επαναπροκήρυξη της Πρόσκλησης.   

ΑΔΑ: 6ΑΖΒ46ΜΤΛΚ-ΖΜ4
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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 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ιδιωτικές 

επιχειρήσεις), για την υποβολή πρότασης υλοποίησης των Ενεργειών Α’ – Επαγγελματική 

Συμβουλευτική, B1’ - Κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες, Β2’ - Επαγγελματική Κατάρτιση / 

Εκπαίδευση και Β3’- Διετή προγράμματα σπουδών του έργου με κωδ. EGF/2021/008/ EL Attica 

Electrical Equipment Manufacturing, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους 2021-2027, είτε 

μεμονωμένα είτε σε Ένωση Φορέων, (εφεξής Φορέας Υλοποίησης) προκειμένου να ενταχθούν και 

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω έργου.  

 

Η Πρόταση υποβάλλεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του δυνητικού Φορέα Υλοποίησης.  

 

Κάθε φορέας που θα συμμετάσχει θα πρέπει να τεκμηριώνει βάσει του καταστατικού ίδρυσής του 

(ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου) και της 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 κάθε φορέα, η κατανομή του 

προϋπολογισμού του εγκεκριμένου έργου ανά φορέα και στο οποίο θα ορίζεται ο Συντονιστής 

Φορέας της Ένωσης όπως και η εξουσιοδότηση υπογραφής και υποβολής του φακέλου Πρόσκλησης 

για λογαριασμό της Ένωσης από τον Νόμιμο εκπρόσωπο του Συντονιστή Φορέα. 

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. 

 

ΑΔΑ: 6ΑΖΒ46ΜΤΛΚ-ΖΜ4
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Για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2021-2027, εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/691 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 2021 για το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ) και για 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, ο οποίος έχει ισχύ στο πλαίσιο της παρούσας 

πρόσκλησης (βλ. Παράρτημα VI της παρούσας). 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 27 παρ. 4, περιπτώσεις α & β  του Ν. 4914/2022 «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, 

σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις 

η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, (εφεξής 

ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ) έχει την αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Συντονισμού - Αρχής Διαχείρισης για 

την εφαρμογή των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής 

στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ, εφεξής) περιόδου 2021-2027. 

 
Η Αρχή Διαχείρισης υπέβαλε προς την Ε.Ε. την αίτηση με κωδικό EGF/2021/008/ EL Attica Electrical 

Equipment Manufacturing για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, περιόδου 2021-2027 

ενεργειών που αφορούν σε παροχή έκτακτης και άμεσης υποστήριξης σε απολυμένα άτομα από τις 

εταιρείες BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ, NEXANS ΕΛΛΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕ, SAMMLER Β. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, SELLER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, 

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - G.E.M.A.  και ΜΑΒΗΛΕΚ ΑΒΕΕ του κλάδου με τίτλο: «Κατασκευή 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού» (κλάδος οικονομικής δραστηριότητας με δευτεροβάθμιο κωδικό 27 

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 κυρίως λόγω έλλειψης αναβαθμισμένων 

δεξιοτήτων και ανάγκης των εταιρειών για μεταβολή στην ψηφιακή ταυτότητα και τον 

αυτοματισμό.. 

 
Η πρόταση  εγκρίθηκε με τη με αριθμ. (ΕΕ) 2022/1163 της 23ης Ιουνίου 2022 Απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους– 

EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing, και αφορά στην ενίσχυση 206 

ωφελούμενων, ως εξής: 

 

 166 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝ. 

ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 - Αττική (Attiki) 

 6 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΒΕ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 - Αττική (Attiki)   
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 7 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «SAMMLER Β. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ» 

στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 - Αττική (Attiki) 

 6 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «SELLER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» στην 

περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 - Αττική (Attiki) 

 11 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 

G.E.M.A.» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 - Αττική (Attiki) 

 10 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «ΜΑΒΗΛΕΚ ΑΒΕΕ» 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 τέσσερα στάδια. 

Από την Ενέργεια Α’ θα προκύψουν τα ωφελούμενα άτομα τα οποία θα υπαχθούν στις λοιπές 

Ενέργειες του Έργου (Ενέργεια Β1’ – Κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες, Β2’ - Επαγγελματική 

Κατάρτιση / Εκπαίδευση, Β3’ - Ανώτερη εκπαίδευση ή/και Ενέργεια Γ’: Συνεισφορά για σύσταση 

επιχείρησης). 

  

 Ενέργεια Β1’- Κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες η οποία είναι οριζόντια και 

απευθύνεται στο σύνολο των 206 ωφελούμενων του έργου και θα οδηγεί σε πιστοποίηση. 

 

 Ενέργεια Β2’ – Εξειδικευμένη Επαγγελματική Κατάρτιση / Εκπαίδευση η οποία 

αφορά σε εξειδικευμένη κατάρτιση/επανακατάρτιση από εκπαιδευτικά ιδρύματα ή συγκεκριμένη 

εκπαίδευση (πχ. κύκλοι σπουδών, κύκλοι μαθημάτων ξένων γλωσσών, δίπλωμα επαγγελματικής 

οδήγησης κλπ). Περιλαμβάνονται επίσης, εκπαιδευτικά προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 

διάρκεια μικρότερη των δυο ετών. 

 

 Ενέργεια Β3’ - Διετή προγράμματα σπουδών η οποία αφορά σε διετή προγράμματα ή 

κύκλους σπουδών από εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

 

 Οι ως άνω Ενέργειες θα υλοποιηθούν από τον Φορέα Υλοποίησης με ίδια μέσα ή 

από τρίτους εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς φορείς  και περιγράφονται συνοπτικά 

ακολούθως και αναλυτικότερα στο συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα Ι. 

 

 Ενέργεια Γ: Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης. Η Ενέργεια Γ’ αφορά στη 

χρηματοδότηση 12 δικαιούχων / ωφελούμενων (που θα προκύψουν από τις Δράσεις της Ενέργειας 

Α’), ώστε να υποστηριχτούν κατά τις διαδικασίες ανάληψης επιχειρηματικής δράσης (δημιουργία 

νέας επιχείρησης). Η Ενέργεια Γ’ θα υλοποιηθεί από την Αρχή Διαχείρισης, η οποία θα εκδώσει 

σχετική Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης. 
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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’, Β1’, Β2’ και Β3’ στην Περιφέρεια Αττικής. 

 

Οι ενέργειες Α’, Β1’, Β2’ και Β3’ 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 (αφορά συνολικά 20 ατομικές συνεδρίες)  

Στην Ενέργεια  αυτή περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εξατομικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες θα 

παρασχεθούν στο σύνολο των ωφελούμενων (206 άτομα): 

• Α.1 Υποδοχή - καταγραφή ωφελούμενων 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  

 

Η Ενέργεια Α’ είναι υποχρεωτική για το σύνολο των ωφελούμενων και μέσω αυτής οι ωφελούμενοι 

παραπέμπονται στις λοιπές Ενέργειες του έργου  (Β1, Β2’, Β3’ ή/και Γ’). 

 

Για εκείνους εκ των ωφελούμενων που επιλέξουν να υπαχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο 

πλαίσιο της Ενέργειας Γ' «Προώθηση Επιχειρηματικότητας» η οποία αποτελεί αντικείμενο 

ξεχωριστής Πρόσκλησης που εκδίδεται από την Α.Δ., 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 ουσιαστικής και 

ολοκληρωμένης υποστήριξης προς τους ωφελούμενους στην  πορεία ένταξής τους στην αγορά 

εργασίας, ως αυτοαπασχολούμενοι.  

 

Για την ενημέρωση των ωφελούμενων και την παραπομπή τους στις περαιτέρω Ενέργειες του έργου 

θα ληφθούν υπόψη και 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 διευκρινιστεί η κατεύθυνση την οποία οι 
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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, δύναται 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 σύζευξη των 

ωφελούμενων και διαθέσιμων θέσεων εργασίας, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι.  

 

2.1.2. Ενέργεια Β1’ – Κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες 

Η Ενέργεια αυτή είναι οριζόντια και προβλέπεται να ενταχθούν σε αυτή το σύνολο των 

ωφελούμενων. Αφορά σε κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες. Το περιεχόμενο και η διάρκεια της 

ψηφιακής κατάρτισης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων και τις εξατομικευμένες 

ανάγκες του κάθε ωφελούμενου, όπως αυτές θα αναδειχθούν μέσα από τη Συμβουλευτική 

διαδικασία. Η κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες θα οδηγεί σε πιστοποίηση. 

 

 

2.1.3 Ενέργεια Β2’ – Εξειδικευμένη Επαγγελματική Κατάρτιση / Εκπαίδευση 

Η Ενέργεια B2’ αφορά: 

 σε εξειδικευμένη κατάρτιση/επανακατάρτιση* από εκπαιδευτικά ιδρύματα (πχ. 

εξειδικευμένοι κύκλοι μαθημάτων, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που οδηγεί σε 

πιστοποίηση, άδεια άσκησης επαγγέλματος κλπ.) ή  

 σε συγκεκριμένη εκπαίδευση (πχ. κύκλοι ελεύθερων σπουδών απόκτησης διαφορετικής 

επαγγελματικής κατεύθυνσης, κύκλοι μαθημάτων ξένων γλωσσών, δίπλωμα 

επαγγελματικής οδήγησης κλπ). Περιλαμβάνονται επίσης, εκπαιδευτικά προγράμματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. μεταπτυχιακά προγράμματα, κλπ) με διάρκεια μικρότερη 

των δυο ετών.  

 

(*Ενδεικτικές, αλλά όχι περιοριστικές, ειδικότητες εξειδικευμένης κατάρτισης/επανακατάρτισης τις 

οποίες θα μπορούσαν οι ωφελούμενοι να παρακολουθήσουν, αποτελούν οι ακόλουθες:  

 Χειριστής Κινητών Μηχανημάτων – Μηχανημάτων Έργου  

 Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Buildings 

 Ειδικός Έξυπνων Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 

 Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001 

 Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων 

 Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου. 

 Χειριστής ρομποτικών συστημάτων 
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 Τεχνίτης εργαλειομηχανών 

 Τεχνικός Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 

 Στέλεχος βιομηχανικής παραγωγής 

 Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης (γενικό και με 

εξειδίκευση), Στέλεχος εταιρείας διαμεταφορών / Διαλογέας 

 Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας 

 Τεχνικός Εξοικονόμησης Ενέργειας 

 

Η διάρκεια της εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης σε ειδικότητες, όπως ενδεικτικά 

αναφέρονται παραπάνω, η οποία θα οδηγεί σε πιστοποίηση θα είναι διάρκειας τουλάχιστον 120 

ωρών, από τις οποίες το 80% θα αφορούν σε θεωρητική κατάρτιση και το 20% θα αφορούν σε 

πρακτική άσκηση/προσομοίωση συνθηκών εργασίας σε πιστοποιημένα εργαστήρια του φορέα 

υλοποίησης δικά του ή ενοικιαζόμενα. 

 

Ο χρόνος υλοποίησης της  εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης (πχ. κύκλοι ελεύθερων 

σπουδών απόκτησης διαφορετικής επαγγελματικής κατεύθυνσης, κύκλοι μαθημάτων ξένων 

γλωσσών, δίπλωμα επαγγελματικής οδήγησης, μεταπτυχιακά προγράμματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, κλπ.)  εξαρτάται από το αντικείμενο και το εκπαιδευτικό ίδρυμα που θα παράσχει την 

εξειδικευμένη εκπαίδευση, αλλά σε  κάθε περίπτωση θα είναι μικρότερη από  δύο έτη. 

 

2.1.4 Ενέργεια Β3’ - Διετή προγράμματα σπουδών 

Η Ενέργεια B3’ αφορά σε τουλάχιστον διετή προγράμματα ή κύκλους σπουδών από εκπαιδευτικά 

ιδρύματα. Θα δοθεί έμφαση στην απόκτηση τίτλου σπουδών από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

(πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης – Επίπεδο 6, 7 και 8 ΕQF). 

 

Η συμμετοχή των ωφελούμενων στις Ενέργειες, Β2’ ή Β3’ προκύπτει μέσα από τις διαδικασίες της 

Ενέργειας Α’ - Επαγγελματική Συμβουλευτική και την συνεργασία ωφελούμενου-Συμβούλου.  

 

2.2 Ο Φορέας Υλοποίησης για τις Ενέργειες που θα υλοποιήσει με ίδια μέσα (Ενέργεια Α, 

Ενέργεια Β.1 και μέρος της Ενέργειας Β.2) είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει ίδιες 

δομές, στην Περιφέρεια EL30 Αττική (Attica) και με μέριμνα για την καλύτερη δυνατή κάλυψη της 

διασποράς των ωφελούμενων στην Περιφέρεια Αττικής. Σημειώνεται ότι αναφορικά με την 

πρακτική άσκηση/προσομοίωση συνθηκών εργασίας σε πιστοποιημένα εργαστήρια, αυτά μπορεί να 

είναι είτε του φορέα υλοποίησης ή ενοικιαζόμενα. 

 

2.3 Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την επικοινωνία με σκοπό την προσέλκυση των 
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ωφελούμενων, μέσω Ενεργειών που κρίνει σκόπιμες, υπό την προϋπόθεση της ενημέρωσης όλων 

των ωφελούμενων. 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, Β1’, Β2’, Β3’, Γ’ όπως περιγράφονται ανωτέρω. 

 

2.4 Ο Φορέας Υλοποίησης για  την Ενέργεια Β1’ και το μέρος της Ενέργειας Β2’ που θα υλοποιήσει 

με ίδια μέσα οφείλει να διαθέτει Πλατφόρμα για την από απόσταση παροχή κατάρτισης σε 

περίπτωση επιλογής της σχετικής μεθόδου υλοποίησης από τους ωφελούμενους και κατόπιν 

έγκρισης  σχετικού αιτιολογημένου αιτήματός του από την Α.Δ.  

 

Η Αρχή Διαχείρισης  στο Παράρτημα ΧΙΙΙ παρέχει οδηγίες για τις υποχρεώσεις του Φορέα 

Υλοποίησης αναφορικά με την υλοποίηση του έργου. 

 

 

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.  

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. Οι δυνητικοί φορείς υλοποίησης απαιτείται  να διαθέτουν εμπειρία συναφή με τις ενέργειες που 

πρόκειται να υλοποιήσουν:  
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Α) Στην περίπτωση που υποβάλει Πρόταση Ένωση Φορέων, η εμπειρία1 σε 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα απαιτείται από κάθε φορέα που συμμετέχει στην Ένωση, 

αφορά στο διακριτό ρόλο και αρμοδιότητες έκαστου εξ’ αυτών όπως αυτές θα περιγράφονται στο 

Σύμφωνο Συνεργασίας της Ένωσης Φορέων, ως ακολούθως:  

I. Έκαστος Φορέας θα πρέπει να διαθέτει και να αποδεικνύει από νόμιμα δικαιολογητικά 

έγγραφα τουλάχιστον τριετή εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων από το έτος 2017 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 2017 έως και 

την δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης. 

III. Ο/Οι Φορέας/είς που συμμετέχει/ουν στην Ένωση και πρόκειται να παράσχουν με ίδια 

μέσα υπηρεσίες της Ενέργειας Β1 και μέρος της Ενέργειας Β2, θα πρέπει να διαθέτουν 

και να αποδεικνύουν από νόμιμα δικαιολογητικά έγγραφα ότι έχουν υλοποιήσει συνολικά 

τουλάχιστον 50.000 ανθρωποώρες κατάρτισης από το έτος 2019 έως και την δημοσίευση 

της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

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 2017 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 2017 έως και την δημοσίευση της 

παρούσας πρόσκλησης και να διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης συνολικά τουλάχιστον 50.000 

ανθρωποωρών κατάρτισης (θεωρητικής κατάρτισης / θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής 

άσκησης, ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος ΣΕΚ που συμμετείχε) από το έτος 2019 

                                                           
1 Σημειώνεται, ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε Ένωση Φορείς με μηδενική εμπειρία στην Ενέργεια που κατά 
περίπτωση θα υλοποιήσουν.  
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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 που θα αναλάβει με ίδια μέσα 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 Κατάρτισης σε 

ψηφιακές δεξιότητες για το μέρος της Ενέργειας που θα υλοποιήσει με ίδια μέσα, να διαθέτει ίδια 

ή ενοικιαζόμενη 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 πιστοποιημένη/ες  αίθουσα/ες πληροφορικής. Σε περίπτωση Ένωσης Φορέων, θα πρέπει να 

διασφαλίζεται η ίδια δυναμικότητα. 

8. Να διαθέτει σε πλήρη λειτουργία την κατάλληλη πλατφόρμα για την υλοποίηση σύγχρονης 

ή/και ασύγχρονης Κατάρτισης σε περίπτωση που κριθεί απολύτως απαραίτητο. 

9. Σε περίπτωση που ο δυνητικός φορέας υλοποίησης, υλοποιήσει με ίδια μέσα το μέρος της Β2 

που αφορά στις εξειδικευμένες ειδικότητες, πρέπει να διαθέτει «ΙΔΙΑ» ή ενοικιαζόμενη, Κεντρική 

αδειοδοτημένη Δομή στην Αττική ή/και παραρτήματα αυτής, με πιστοποιημένα εργαστήρια για την 

υλοποίηση της πρακτικής άσκησης/προσομοίωσης με συνθήκες εργασίας, με συνολική 

δυναμικότητα, εντός της Περιφέρειας Αττικής, τουλάχιστον 50 καταρτιζομένων/ώρα. Οι 

δηλωθείσες δομές θα πρέπει να είναι σε λειτουργία κατά την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης. 

10. Να έχει συμμορφωθεί 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. 

11. 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». 
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12. Να διαθέτει διαχειριστική ικανότητα και επάρκεια, η οποία μπορεί να αποδεικνύεται ως 

ακολούθως: 

       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 

Δημόσια Έργα που Υλοποιούνται με Ίδια Μέσα.  

  
• είτε, εφόσον δεν διαθέτει κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά, θα αξιολογηθούν τα 

Υποδείγματα 1,3,5,7 του Παραρτήματος VIIIb,  

 

13. Να διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα η οποία μπορεί να αποδεικνύεται ως ακολούθως: 

 

Ο υποψήφιος Φορέας Υλοποίησης πρέπει να υποβάλει πίνακα (Ομάδας Έργου), ο οποίος 

περιλαμβάνεται στην ΑΥΙΜ και στον οποίο παρουσιάζεται η Ομάδα Έργου με τις ακόλουθες 

πληροφορίες:  

Ι) Το όνομα του/της Υπεύθυνου/Υπεύθυνης Έργου, την ιδιότητά του/της, το εκτιμώμενο ποσοστό 

απασχόλησής του/της για τη διάρκεια του έργου, τον ρόλο και τις αρμοδιότητές του/της κατά την 

υλοποίηση του έργου. Ο Υπεύθυνος/Η υπεύθυνη Έργου προσλαμβάνεται από τον Συντονιστή σε 

περίπτωση Ένωσης Φορέων. Επιπλέον, συνυποβάλλονται το βιογραφικό σημείωμα του/της 

Υπεύθυνου/Υπεύθυνης Έργου και η σύμβαση του/της με τον Φορέα Υλοποίησης /Συντονιστή της 

Ένωσης Φορέων. 

ΙΙ) α) Τα μέλη της ομάδας έργου, (β) τον Φορέα στον οποίο ανήκουν, (γ) την ιδιότητα των 

στελεχών που θα εμπλακούν στην υλοποίηση του έργου, (δ) τον ρόλο και τις αρμοδιότητες καθενός 

στο έργο υλοποίησης, (ε) τη σχέση εργασίας ή τη σχέση έργου (για το έργο/τη δράση) με τον 

Εταίρο από τον οποίο προέρχονται (για τις περιπτώσεις Ένωσης Φορέων) και (στ) το ποσοστό 

απασχόλησής τους κατά τη διάρκεια του έργου. Επιπλέον, συνυποβάλλονται τα βιογραφικά τους 

και οι Συμβάσεις τους. (Τα μέλη της Ομάδας Έργου που πρόκειται να προσληφθούν από τον 

υποψήφιου Φορέα Υλοποίησης περιγράφονται στα πεδία του πίνακα και δεν απαιτείται η υποβολή 
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βιογραφικών και συμβάσεων). 

14. Επισημαίνεται, ότι κάθε υποψήφιος φορέας υλοποίησης είτε υποβάλλει Πρόταση αυτοτελώς είτε 

συμμετέχει σε Ένωση Φορέων θα πρέπει κατά την υποβολή της Πρότασης να συμμετέχει στην 

Ομάδα Έργου τουλάχιστον με το ακόλουθο προσωπικό: έναν (1)  Επιστημονικό Υπεύθυνο, ένα (1) 

άτομο υπάλληλο γραμματειακής υποστήριξης και έναν (1) λογιστή, υπεύθυνο λογιστηρίου, ήτοι 

συνολικά τρία (3) άτομα.    

15. Επισημαίνεται επίσης ότι σε κάθε δομή που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση των ενεργειών 

του έργου θα πρέπει να υπάρχει ένα άτομο γραμματειακής υποστήριξης για λογαριασμό του φορέα 

υλοποίησης ή της Ένωσης Φορέων. 

 

 

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 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 ωφελούμενων. 

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 προσκομισθείσες στην Αρχή Διαχείρισης δαπάνες βασίζονται σε 

επαληθεύσιμα δικαιολογητικά και είναι ορθές και κανονικές.  

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. 

ΑΔΑ: 6ΑΖΒ46ΜΤΛΚ-ΖΜ4



 

 

  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

15 

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 στις Οδηγίες/Κατευθύνσεις 

υλοποίησης από την ΑΔ, της ενέργειας Α’, Β1’, Β2’ και Β3’. Κατά την ολοκλήρωση καθεμίας εκ 

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 στις σχετικές 

οδηγίες /κατευθύνσεις προς τους υποψήφιους Δικαιούχους αναφορικά με τις Ενέργειες Α’, Β1’, 

Β2’ & Β΄3’ που θα εκδώσει η ΑΔ.  

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 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) 2021/691 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 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 ωφελούμενων, 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) και όπως ισχύει, στο  Ολοκληρωμένο 
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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. Κάθε φορέας (μεμονωμένος φορέας ή μέλος Ένωσης Φορέων) θα πρέπει κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης έργου να διατηρεί ακέραιη την ομάδα έργου που δηλώνει κατά την υποβολή της 

πρότασης αποτελούμενη τουλάχιστον από το ακόλουθο προσωπικό ανά Φορέα: ένα (1) άτομο 

Επιστημονικό Υπεύθυνο, ένα (1) άτομο υπάλληλο γραμματειακής υποστήριξης και ένα (1) 

άτομο λογιστή, υπεύθυνο λογιστηρίου, ήτοι συνολικά τρία (3) άτομα. Οφείλει επίσης να τη 

διατηρήσει μέχρι την ολοκλήρωση του έργου ήτοι έως και την 23/1/2025 (στις περιπτώσεις 

που υλοποιείται η Ενέργεια Β3). Τα τυχόν επιπλέον άτομα ανά παράρτημα υλοποίησης του 

έργου θα πρέπει να διατηρηθούν μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης των Ενεργειών του 

έργου. 

16. Στις περιπτώσεις έργων που υλοποιούνται 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 και των 

ωφελούμενων. 

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. 
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17. Ο Φορέας Υλοποίησης (ο Συντονιστής σε περίπτωση Ένωσης Φορέων) αναλαμβάνει τη 

δέσμευση να αποστέλλει προς την Αρχή Διαχείρισης τροποποιημένη Απόφαση Υλοποίησης με 

ίδια μέσα συνοδευόμενη από αντίστοιχο τροποποιημένο ΤΔΠ/ΤΔΥ σύμφωνα με το Παράρτημα 

ΧΙΙΙ Οδηγίες/Υποχρεώσεις Φορέα. 

 

18. 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 και του 

Συμβουλίου περί έγκρισης για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 2021-2027 της αίτησης με 

κωδικό EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing, ο Φορέας Υλοποίησης θα 

πρέπει να θεωρήσει ότι, ωφελούμενοι των Ενεργειών Α', Β1, Β2’ & Β3’, 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) 2022/1163 

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2022, σχετικά με 

την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους 

απολυμένους εργαζόμενους, ανέρχεται σε 1.759.800,00 ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός 

των Ενεργειών που αφορούν την συγκεκριμένη Πρόσκληση (Α’, Β1’, Β2’ & Β3΄’) ανέρχεται στο 

ποσό των 1.425.800,00 ευρώ και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από τη χρηματοδοτική 

συνεισφορά του ΕΤΠ 2021-2027 και κατά 15% 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 1.425.800,00 ευρώ κατανέμεται, ανά κατηγορία Ενεργειών, ως ακολούθως: 
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Κατηγορία Ενεργειών Ανάλυση 
Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

Α. Επαγγελματική 

συμβουλευτική 
 350.200,00 

Μέγιστο Κόστος Ενέργειας 

206 άτομα Χ 912,62 ευρώ/άτομο 

+12 επιχειρηματικά σχέδια χ 
1.500 ευρώ/επιχειρηματικό σχέδιο 

206.000,00 

Επίδομα Αναζήτησης Εργασίας 206 άτομα χ 700 ευρώ/άτομο 144.200,00 

   

   

Β.1 Κατάρτιση σε ψηφιακές 

δεξιότητες 
 267.800,00 

Μέγιστο Κόστος Ενέργειας 206 άτομα Χ 700 ευρώ/άτομο 144.200,00 

Επίδομα Κατάρτισης 206 άτομα Χ 600 ευρώ/άτομο  123.600,00 

Β.2: Επαγγελματική 

Κατάρτιση / Εκπαίδευση 
 763.800,00 

Μέγιστο Κόστος Ενέργειας  201 άτομα Χ 3.000 ευρώ/άτομο 603.000,00 

Επίδομα Κατάρτισης 201 άτομα χ 800 ευρώ/άτομο 160.800,00 

Β.3: Διετή προγράμματα 

σπουδών 
 44.000,00 

Μέγιστο Κόστος Ενέργειας 5 άτομα Χ 8.000 ευρώ/άτομο 40.000,00 

Επίδομα Κατάρτισης 5 άτομα Χ 800 ευρώ/άτομα 4.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  1.425.800,00 

 

 

Για τις Ενέργειες Α’, Β1’, Β2’ και Β3’, τα αναγραφόμενα ποσά ανά άτομο αποτελούν μεικτό μέγιστο 

κόστος2 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 ωφελούμενων συνολικά ή/και ανά Ενέργεια λόγω εξεύρεσης 

εργασίας ή/και άρνησης αυτών να συμμετέχουν στις Ενέργειες της παρούσας, είτε λόγω 

                                                           
2  Το κόστος της Ενέργειας Β1’ και το μέρος της Ενέργειας Β2’ που θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα, έχει εκτιμηθεί με βάση 
το ενδεικτικό κόστος ανθρωποώρας δια ζώσης θεωρητικής κατάρτισης το οποίο διαμορφώνεται στα 6,5 € σύμφωνα με 
μελέτη εμπειρογνωμοσύνης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ - Ιούλιος 2019.  
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προσαρμογής του προϋπολογισμού στις ανάγκες των ωφελούμενων). 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. 

 

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 Φορέων.  

 

Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι οι κύκλοι ελεύθερων σπουδών απόκτησης διαφορετικής 

επαγγελματικής κατεύθυνσης, κύκλοι μαθημάτων ξένων γλωσσών, δίπλωμα επαγγελματικής 

οδήγησης, μεταπτυχιακά προγράμματα με διάρκεια μικρότερη των δυο ετών, διετή προγράμματα ή 

κύκλοι σπουδών από εκπαιδευτικά ιδρύματα, απόκτηση τίτλου σπουδών από ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα (πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης – Επίπεδο 6, 7 και 8 

ΕQF), η μηχανογραφική οργάνωση, η υποστήριξη για εγκατάσταση και λειτουργία πολυμεσικών 

εφαρμογών, γραφικές εργασίες, παραγωγή 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 
 

Στο Παράρτημα Ι αναφέρονται οι όροι υλοποίησης των Ενεργειών Α,Β1,Β2,Β3, 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 ωφελούμενων, η 

εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων, οι απαιτούμενες διαδικασίες της ανάθεσης, οι ανθρωποώρες 

κατάρτισης κ.λπ. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

7.1. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του συγκεκριμένου 

Έργου της παρούσας πρόσκλησης και συνεπώς των εγκεκριμένων ενεργειών ξεκινά από την 

ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης και λήγει την 23η Ιουνίου 2024, με την 
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εξαίρεση της παρ.7.2, όπου δύναται να λήγει την 23η Ιανουαρίου 2025.  

7.2. Ως ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών του συγκεκριμένου Έργου της 

παρούσας πρόσκλησης και συνεπώς των εγκεκριμένων Ενεργειών ορίζεται η 23η Ιουνίου 2024. 

Κατ’ εξαίρεση για την Ενέργεια Β3’ όπου η φοίτηση σε πρόγραμμα σπουδών που έχει επιλέξει 

ο ωφελούμενος έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών, οι δαπάνες που αντιστοιχούν σε έξοδα 

συμμετοχής σε αυτό είναι επιλέξιμες έως την 23η Ιανουαρίου 2025 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. 

7.3. 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. 

7.4. 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 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 2014-2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύουν. 

(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. όμοιων εκπαιδευτικών προσόντων και ίδιας προϋπηρεσίας) και σε καμία 
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περίπτωση τις 4.000€ μηνιαίως, για πλήρη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των 

εργοδοτικών εισφορών εφόσον απαιτούνται. Τυχόν υπέρβαση αυτού του ποσού θα βαρύνει 

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

αναφερόμενα στο ΣΔΕ ΕΤΠ και συγκεκριμένα στο άρθρο 16 της 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, όπως ισχύει.  

7.5  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 

Β1’.  

(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. 

7.6 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 μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως ισχύει και 

συμπληρωματικά κατ’ αναλογία οι διατάξεις της αριθμ. ΚΥΑ 2/68332/ΔΕΠ/2016 (Β΄2943). 

7.7 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, 

ΑΔΑ: 6ΑΖΒ46ΜΤΛΚ-ΖΜ4



 

 

  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

22 

Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται 

από́ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014 − 

2020», όπως ισχύει. 

7.8 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. 

7.9 Η υποχρέωση τήρησης των φακέλων, υφίσταται τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια μετά το 

κλείσιμο της συγκεκριμένης χρηματοδοτικής συνεισφοράς με κωδικό ΕΤΠ 2021-2027: 

EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing, όπως περιγράφεται 

παραπάνω. Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωμές της κάθε Ενέργειας, θα αναγράφεται 

ο κωδικός της συγκεκριμένης χρηματοδοτικής συνεισφοράς (EGF/2021/008/ EL Attica 

Electrical Equipment Manufacturing) και της εγκεκριμένης Ενέργειας, στην οποία το εν λόγω 

παραστατικό αφορά.  

7.10 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 Ταμείο 

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 ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ – 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

8.1 Η χρηματοδότηση των ενεργειών του Έργου αποτελεί εξ ολοκλήρου δημόσια δαπάνη και 

προέρχεται κατά 85% από πόρους του ΕΤΠ 2021-2027 και κατά 15% 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 2021-2027 καθώς και η αναλογούσα Εθνική 

Συμμετοχή αυτής θα καλυφθεί κατά 100% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ οι 

σχετικές εισροές των πόρων του ΕΤΠ 2021-2027 στη χώρα θα αποτελέσουν έσοδα του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο. 
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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  τμηματικά, ως ακολούθως, ανά ενέργεια:  

 

 
Ι. Ενέργεια Α. Επαγγελματική συμβουλευτική 

 

Η καταβολή της χρηματοδότησης από την ΑΔ προς τον Φορέα Υλοποίησης για την Ενέργεια Α΄ 

πραγματοποιείται σε  δύο (2) δόσεις, ως ακολούθως: 

 Η πρώτη δόση ύψους 50% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Ενέργειας 

καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση από τον Φορέα Υλοποίησης του σταδίου Α3 (10 συνεδρίες).  

 Η δεύτερη και τελευταία δόση ανέρχεται στο υπόλοιπο 50% του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού της Ενέργειας Α΄ και καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των 

συνεδριών επαγγελματικής συμβουλευτικής (20 συνεδρίες) και την πιστοποίησης από τον Φορέα 

Υλοποίησης της ολοκλήρωσης του 100% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Ενέργειας 

Α’, υπό την προϋπόθεση ότι εντός 15νθημέρου από την ολοκλήρωση του Σταδίου Α4 (20 

συνεδρίες) έχει εξοφληθεί το σύνολο των επιδομάτων συμμετοχής στους ωφελούμενους.  

Επιπλέον των ανωτέρω προϋποθέσεων, επισημαίνεται ότι ο Φορέας δεν δύναται να αιτηθεί 

χρηματοδότησης για ποσό που, αθροιστικά με τα ποσά χρηματοδότησης (δόσεων) που έχει ήδη 

λάβει, υπερβαίνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ενέργειας, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί με 

βάση το τελευταίο εγκεκριμένο ΤΔΠ. 

Δικαιολογητικά: 

Για την καταβολή κάθε δόσης χρηματοδότησης, ο Φορέας υποβάλλει Αίτημα Χρηματοδότησης προς 

την ΑΔ, συνοδευόμενο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

Για την καταβολή της α' δόσης: α) Υποβολή εγγράφου από τον Φορέα υλοποίησης που να 

πιστοποιεί ότι έχουν υλοποιηθεί 10 Συνεδρίες για το σύνολο των συμμετεχόντων (Στάδιο Α3), 

συνοδευόμενο από σχετικό φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία φυσικού αντικειμένου 

(περιλαμβάνει στοιχεία για τις ενέργειες ενημέρωσης, αφίσα του έργου και έντυπο ενημέρωσης, 
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αποκόμματα δημοσίευσης του έργου σε τοπικά ΜΜΕ, πρακτικό επιλογής ωφελούμενων, μητρώο 

ωφελούμενων, πρακτικό επιλογής συμβούλων, μητρώο συμβούλων, στοιχεία υλοποίησης των 10 

πρώτων Συνεδριών Συμβουλευτικής, παρουσιολόγια ωφελούμενων/ συμβούλων, κ.ά.) β) έκθεσης 

υλοποίησης για την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου που έχει υλοποιηθεί. 

Για την καταβολή της β' δόσης: α) Υποβολή εγγράφου από τον Φορέα υλοποίησης που να 

πιστοποιεί παραθέτοντας στοιχεία ότι έχει ολοκληρωθεί το 100% του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου (υπογεγραμμένα παρουσιολόγια συναντήσεων ωφελούμενων/συμβούλων και 

λογιστικές καταστάσεις αποθηκευμένες σε ψηφιακό μέσο, β) Αποπληρωμή του συνόλου των 

επιδομάτων συμμετοχής στους ωφελούμενους (σχετικά παραστατικά εξόφλησης), γ) του συνόλου 

των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών στο ΟΠΣ-ΕΤΠ του Φορέα Υλοποίησης  και των συνοδευτικών 

εγγράφων/παραστατικών και δ) απολογιστική έκθεση υλοποίησης για την πρόοδο του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου. 

Η ΑΔ, εάν το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να ζητήσει από τον Φορέα και πρόσθετα αναλυτικά έγγραφα 

για την τεκμηρίωση της πορείας υλοποίησης του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου που 

δηλώνεται.  

Στη συνέχεια, η ΑΔ ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων για την καταβολή της αιτούμενης 

δόσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή του 

Φορέα Υλοποίησης μέρους των ενεργειών του και όταν αυτές πληρούνται, προβαίνει στη διαδικασία 

για την καταβολή της δημόσιας δαπάνης στον Φορέα. 

Η χρηματοδότηση προς τον Φορέα καταβάλλεται με την επιφύλαξη της διαδικασίας επαληθεύσεων 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Ενέργειας Α΄. 

 
 
ΙΙ. Ενέργεια Β1. Κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες  

 

Η καταβολή της χρηματοδότησης από την ΑΔ προς τον Φορέα Υλοποίησης για την Ενέργεια Β1 

Κατάρτιση σε Ψηφιακές Δεξιότητες πραγματοποιείται σε  δύο (2) δόσεις, ως ακολούθως: 

Α) Η πρώτη δόση ύψους 60% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Ενέργειας, όπως αυτός 

αποτυπώνεται στο εγκεκριμένο ΤΔΠ, πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση 60 ωρών Κατάρτισης 

σε ψηφιακές δεξιότητες και υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί  το σχετικό ΤΔΥ.  
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Β) Η δεύτερη δόση ύψους 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Ενέργειας, αφορά στην 

αποπληρωμή της Ενέργειας Β1΄ και πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση από 

το Φορέα Υλοποίησης του 100% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Ενέργειας.  

Η υποβολή του αιτήματος από τον Φορέα Υλοποίησης για την καταβολή της Β΄ δόσης προϋποθέτει 

την καταβολή των  επιδομάτων  συμμετοχής των ωφελούμενων και πραγματοποιείται με την 

ολοκλήρωση των προγραμμάτων Κατάρτισης και τη συμμετοχή των ωφελούμενων στις εξετάσεις 

πιστοποίησης.  

Ο Φορέας Υλοποίησης σε διάστημα 20 ημερών από τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης 

(εξέταση και επανεξέταση) και εφόσον έχει ήδη εισπράξει την Α’ δόση υποχρεούται να καταβάλει 

τα επιδόματα στους ωφελούμενους. Ακολούθως της καταβολής των αναλογούντων επιδομάτων 

στους ωφελούμενους, υποβάλλεται Δελτίο Δήλωσης Δαπανών από τον Φορέα Υλοποίησης. 

 

Για την καταβολή κάθε δόσης χρηματοδότησης, ο Φορέας υποβάλλει Αίτημα Χρηματοδότησης προς 

την ΑΔ, συνοδευόμενο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

Α) Για την καταβολή της Α' δόσης: Yποβολή α) εγγράφου από τον Φορέα υλοποίησης που να 

πιστοποιεί την υλοποίηση 60 ωρών του συνόλου των προγραμμάτων κατάρτισης σε ψηφιακές 

δεξιότητες (πίνακας με κωδικό προγράμματος, δομή υλοποίησης, ημερομηνία έναρξης και λήξης, 

αριθμό συμμετεχόντων ανά πρόγραμμα, ώρες κατάρτισης που έχουν υλοποιηθεί, κ.λπ.) και β) 

έκθεσης υλοποίησης για την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου που έχει υλοποιηθεί.  

Β) Για την καταβολή της Β' δόσης: Υποβολή α)εγγράφου από το Φορέα υλοποίησης που να 

πιστοποιεί την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης και των εξετάσεων πιστοποίησης, 

(πίνακας με κωδικό προγράμματος, αντικείμενο κατάρτισης, δομή υλοποίησης, ημερομηνία έναρξης 

και λήξης, αριθμό ωφελούμενων και ωρών κατάρτισης ανά πρόγραμμα, υπογεγραμμένα 

παρουσιολόγια εκπαιδευομένων/εκπαιδευτών, λογιστικές καταστάσεις αποθηκευμένες σε ψηφιακό 

μέσο, κ.λπ.), β) αποδεικτικών εξόφλησης των επιδομάτων συμμετοχής (παραστατικά, κ.λπ.), γ) 

του συνόλου των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών στο ΟΠΣ-ΕΤΠ του Φορέα Υλοποίησης και των 

συνοδευτικών εγγράφων/παραστατικών και δ) απολογιστικής έκθεσης υλοποίησης για την πρόοδο 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.  
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Η ΑΔ, εάν το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να ζητήσει από τον Φορέα υλοποίησης και πρόσθετα 

αναλυτικά έγγραφα για την πορεία  υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που 

δηλώνεται. 

 

Στη συνέχεια, η ΑΔ ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων για την καταβολή της αιτούμενης 

δόσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή του 

Φορέα Υλοποίησης μέρους των ενεργειών του και όταν αυτές πληρούνται, προβαίνει στη διαδικασία 

για την καταβολή της δημόσιας δαπάνης στον Φορέα. 

 

 

III. Ενέργειες Β2. Επαγγελματική Κατάρτιση / Εκπαίδευση  

 

1) Η καταβολή της χρηματοδότησης από την ΑΔ προς τον Φορέα Υλοποίησης για την Ενέργεια Β2’ 

Εξειδικευμένη Κατάρτιση, όταν υλοποιείται με Ίδια Μέσα πραγματοποιείται σε  δύο (2) 

δόσεις, ως ακολούθως: 

Α) Η πρώτη δόση ύψους 75% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Ενέργειας, όπως αυτός 

αποτυπώνεται στο εγκεκριμένο ΤΔΠ, πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση 90 ωρών 

εξειδικευμένης κατάρτισης και υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί το σχετικό ΤΔΥ.  

 

Β) Η δεύτερη δόση ύψους 25% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Ενέργειας, αφορά στην 

αποπληρωμή της Ενέργειας Β2΄ και πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση από 

το Φορέα Υλοποίησης του 100% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Ενέργειας και τη 

συμμετοχή των ωφελούμενων στις εξετάσεις πιστοποίησης.  

Η υποβολή του αιτήματος από τον Φορέα Υλοποίησης για την καταβολή της Β΄ δόσης προϋποθέτει 

την καταβολή των επιδομάτων συμμετοχής των ωφελούμενων και πραγματοποιείται με την 

ολοκλήρωση των προγραμμάτων Κατάρτισης και τη συμμετοχή των ωφελούμενων στις εξετάσεις 

πιστοποίησης.  

Ο Φορέας Υλοποίησης σε διάστημα 20 ημερών από τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης 

(εξέταση και επανεξέταση) και εφόσον έχει ήδη εισπράξει τη Α’ δόση, υποχρεούται να καταβάλει 

τα επιδόματα στους ωφελούμενους. Ακολούθως της καταβολής των αναλογούντων επιδομάτων 

στους ωφελούμενους, υποβάλλεται Δελτίο Δήλωσης Δαπανών από τον Φορέα Υλοποίησης. 
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Για την καταβολή κάθε δόσης χρηματοδότησης, ο Φορέας υποβάλλει Αίτημα Χρηματοδότησης προς 

την ΑΔ, συνοδευόμενο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

Α) Για την καταβολή της Α' δόσης: Yποβολή α) εγγράφου από τον Φορέα υλοποίησης που να 

πιστοποιεί την υλοποίηση 90 ωρών του συνόλου των προγραμμάτων εξειδικευμένης κατάρτισης 

(πίνακας με κωδικό προγράμματος, δομή υλοποίησης, ημερομηνία έναρξης και λήξης, αριθμό 

συμμετεχόντων ανά πρόγραμμα, ώρες κατάρτισης που έχουν υλοποιηθεί, κ.λπ.). & β) έκθεσης 

υλοποίησης για την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου που έχει υλοποιηθεί. 

Β) Για την καταβολή της Β' δόσης: Υποβολή α)εγγράφου από το Φορέα υλοποίησης που να 

πιστοποιεί την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης και των εξετάσεων πιστοποίησης, 

(πίνακας με κωδικό προγράμματος, αντικείμενο κατάρτισης, δομή υλοποίησης, ημερομηνία έναρξης 

και λήξης, αριθμό ωφελούμενων και ωρών κατάρτισης ανά πρόγραμμα, υπογεγραμμένα 

παρουσιολόγια εκπαιδευομένων/εκπαιδευτών, λογιστικές καταστάσεις αποθηκευμένες σε ψηφιακό 

μέσο, κ.λπ.), β) αποδεικτικών εξόφλησης των επιδομάτων συμμετοχής (παραστατικά, κ.λπ.), γ) 

του συνόλου των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών στο ΟΠΣ-ΕΤΠ του Φορέα Υλοποίησης και των 

συνοδευτικών εγγράφων/παραστατικών και δ) απολογιστικής έκθεσης υλοποίησης για την πρόοδο 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.  

Η ΑΔ, εάν το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να ζητήσει από τον Φορέα υλοποίησης και πρόσθετα 

αναλυτικά έγγραφα για την πορεία  υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που 

δηλώνεται. 

 

Στη συνέχεια, η ΑΔ ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων για την καταβολή της αιτούμενης 

δόσης και, όταν αυτές πληρούνται, προβαίνει στη διαδικασία για την καταβολή της δημόσιας 

δαπάνης στον Φορέα. 

2) Η καταβολή της χρηματοδότησης από την ΑΔ προς τον Φορέα Υλοποίησης για την Ενέργεια Β2’ 

Εξειδικευμένη Κατάρτιση, όταν δεν υλοποιείται με Ίδια Μέσα, ακολουθεί τις 

χρηματοδοτήσεις του Φορέα Υλοποίησης προς τον/τους φορέα/εις  Εκπαίδευσης/κατάρτισης ή και 

τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα όπως θα καθορίζονται στη μεταξύ τους σύμβαση και όπως θα 

προκύπτουν από την πρόοδο υλοποίησης της Ενέργειας και κατόπιν έγκρισης της Αρχής 

Διαχείρισης. 
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Για την καταβολή της χρηματοδότησης, ο Φορέας υλοποίησης υποβάλλει Αίτημα Χρηματοδότησης 

προς την ΑΔ, συνοδευόμενο από : α) έγγραφο που να πιστοποιεί την πραγματοποίηση της 

εξειδικευμένης εκπαίδευσης/ κατάρτισης, κ.λπ.), β) αποδεικτικά συμμετοχής σε εξετάσεις 

πιστοποίησης όπου πραγματοποιήθηκαν γ) τις μεταξύ τους σύμβαση/σεις ή και συμφωνητικά 

συνεργασίας, δ) τα αποδεικτικά παρουσίας, ε) οικονομικά στοιχεία (εξόφληση των φορέων 

εκπαίδευσης) και στ) απολογιστική έκθεση υλοποίησης για την πρόοδο του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου. 

Η ΑΔ, εάν το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να ζητήσει από τον Φορέα υλοποίησης και πρόσθετα 

αναλυτικά έγγραφα για την πορεία  υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που 

δηλώνεται. 

 

Ο Φορέας υλοποίησης, μετά την καταβολή της  χρηματοδότησης, πραγματοποιεί τις 

προγραμματισμένες δαπάνες και την καταβολή του επιδόματος συμμετοχής στους ωφελούμενους 

που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση/ κατάρτιση επιτυχώς. 

 

IV Ενέργεια Β3. Διετή προγράμματα σπουδών 

 

Για την Ενέργεια Β3΄ η καταβολή χρηματοδότησης ακολουθεί τις χρηματοδοτήσεις του Φορέα 

Υλοποίησης προς τον/τους φορέα/εις  Εκπαίδευσης/κατάρτισης ή και τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

όπως θα καθορίζονται στη μεταξύ τους σύμβαση και όπως θα προκύπτουν από την πρόοδο 

υλοποίησης της Ενέργειας και κατόπιν έγκρισης της Αρχής Διαχείρισης. 

 

Για την καταβολή της χρηματοδότησης, ο Φορέας υλοποίησης υποβάλλει Αίτημα Χρηματοδότησης 

προς την ΑΔ, συνοδευόμενο από : α) έγγραφο που να πιστοποιεί την φοίτησης σε διετές πρόγραμμα 

(ημερομηνία έναρξης-λήξης, στοιχεία χώρου διεξαγωγής, κ.λπ.), β) τις μεταξύ τους σύμβαση/σεις 

ή και συμφωνητικά συνεργασίας, γ) οικονομικά στοιχεία (πληρωμή των φορέων εκπαίδευσης) και 

δ) απολογιστική έκθεση υλοποίησης για την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 

Η ΑΔ, εάν το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να ζητήσει από τον Φορέα υλοποίησης και πρόσθετα 

αναλυτικά έγγραφα για την πορεία  υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που 

δηλώνεται. 
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Ο Φορέας υλοποίησης, μετά την καταβολή της  χρηματοδότησης, πραγματοποιεί τις 

προγραμματισμένες δαπάνες και την καταβολή του επιδόματος συμμετοχής στους ωφελούμενους 

που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση/ κατάρτιση επιτυχώς. 

 

Η χρηματοδότηση προς τον Φορέα καταβάλλεται με την επιφύλαξη της διαδικασίας επαληθεύσεων 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Ενέργειας Β1΄ και Β2΄ και Β3΄. 

 
 

8.2 Η πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υλοποιούμενων Ενεργειών 

πραγματοποιείται από τον Φορέα Υλοποίησης μέσα από τη διαδικασία που θα προτείνει. 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 του Φορέα 

 

4.  Συμπληρωμένα τα Υποδείγματα 5 και 7 του Παραρτήματος VIIIb 

 

Συνυποβάλλονται, επιπλέον, τα βιογραφικά και οι Συμβάσεις μόνο εκείνων που  έχουν ενεργή 

εργασιακή σχέση. (Τα μέλη της Ομάδας Έργου που πρόκειται να προσληφθούν από τους φορείς 

του εταιρικού σχήματος περιγράφονται στα πεδία του πίνακα  και δεν απαιτείται η υποβολή 

βιογραφικών και συμβάσεων). 

 

5.  Έντυπα διαχειριστικής ικανότητας φορέα/ων υλοποίησης.  

Υποβάλλονται συμπληρωμένα υποχρεωτικά τα Υποδείγματα 1 και 3 του Παραρτήματος. Ειδικά στην 

περίπτωση που κάποιος Φορέας διαθέτει πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 9001, εφ’ όσον 
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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.  

 

6.  Παράρτημα IX: Υπόδειγμα Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα  

 

7.  Σε περίπτωση Ένωσης Φορέων, Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ των Φορέων που απαρτίζουν 

την Ένωση, στο οποίο θα περιγράφεται ο διακριτός ρόλος, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του 

κάθε φορέα. Το Σύμφωνο κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνει: 

 Τον τόπο και το χρόνο σύνταξης του συμφώνου, καθώς και τα πλήρη στοιχεία των 

συμβαλλομένων. 

 Το αντικείμενο του συμφωνητικού και τον σκοπό της συμφωνίας (π.χ. η από κοινού 

εκπόνηση, σχεδιασμός και υποβολή της πρότασης, κ.λπ.).  

 Την περιγραφή του έργου και του τρόπου υλοποίησης (π.χ. αναφορά στο αντικείμενο της 

δράσης, στην υλοποίηση με ίδια μέσα, στην περιγραφή της εμπειρίας, του αριθμού των 

στελεχών και της επάρκειας των υποδομών κάθε συμβαλλόμενου, κ.λπ.). 

 Τον τρόπο που θα ασκείται η διοίκηση του έργου (π.χ. ο ορισμός συντονιστή και η 

περιγραφή του ρόλου του, η δημιουργία ομάδας έργου και το έργο της, αναφορά στην 

ευθύνη κάθε εταίρου της ένωσης έναντι της Αρχής Διαχείρισης για την ορθή εκτέλεση του 

έργου του, καθώς και για τις κυρώσεις που θα επιφέρει η τυχόν μη εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του, κ.λπ.).  

 Την περιγραφή της κατανομής του φυσικού αντικειμένου και του προϋπολογισμού ανά 

συμβαλλόμενο εταίρο. 

 Το ρόλο των συμβαλλομένων εταίρων (π.χ. καθορισμός της οργάνωσης της εργασίας μεταξύ 

των μερών, των υποχρεώσεων των συμμετεχόντων εταίρων κ.λπ.). 

 Την αναφορά στη εμπιστευτικότητα τόσο μεταξύ των εταίρων όσο και με τρίτους κατά την 

ανταλλαγή πληροφοριών, εγγράφων και στοιχείων. 

 Την αναφορά στην συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο περί Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων. περιέργεια  

 Τη θέση του συμφώνου σε ισχύ και το εφαρμοστέο δίκαιο. 
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 Την αναφορά στο ότι είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που καταβάλλονται για το έργο από τους 

συμμετέχοντες φορείς και πληρώνονται από τον ορισθέντα φορέα υλοποίησης, υπό την 

προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:  

(i) Υπάρχουν έγγραφα τεκμήρια της συμφωνίας με τους άλλους φορείς σχετικά με τη 

συνεισφορά τους στην εκτέλεση της πράξης.  

(ii) Ο φορέας υλοποίησης διατηρεί τη συνολική ευθύνη για την οικονομική διαχείριση της 

πράξης.  

(iii) Οι δαπάνες που καταβάλλονται από τους άλλους φορείς συνοδεύονται από εξοφλημένα 

τιμολόγια, ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, από λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης 

αποδεικτικής αξίας.  

(iv) 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.  

(v) Η διαδρομή ελέγχου καλύπτει έως και το επίπεδο των συμμετεχόντων φορέων και το 

επίπεδο των ωφελούμενων.  

(vi) 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. 

 

8.  Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ 

 

9.  Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ 

 

10. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστικής διαχείρισης, 

διαδικασίας θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάρισης, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση σε ισχύ. 

 

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από το/τη νόμιμο εκπρόσωπο του κάθε 

Φορέα, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, είτε παραχθείσα από την ιστοσελίδα 

https://gov.gr, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο υποψήφιος Φορέας:  
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α) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης και των παραρτημάτων αυτής, του 

Παραρτήματος Χ – Υποχρεώσεις Φορέα Υλοποίησης  

β) θα περιγράφεται το καθεστώς Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται 

γ) oτι ο κάθε υποψήφιος Φορέας έχει συμμορφωθεί με 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. 

δ) ότι αναφορικά με τον υπολογισμό των δαπανών για αμοιβές και μετακινήσεις του προσωπικού 

πρέπει κατ’ αναλογία να ληφθούν 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”», όπως ισχύει καθώς και 

του Ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» (Α΄94) και 

συμπληρωματικά κατ’ αναλογία οι διατάξεις της αριθμ. ΚΥΑ 2/68332/ΔΕΠ/2016 (Β΄2943).  

Τονίζεται ότι  θα πρέπει να υπάρχει ομοιογένεια στον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους αμοιβών 

κατηγοριών προσωπικού μεταξύ των φορέων υλοποίησης, σε περίπτωση Ένωσης Φορέων, άλλως, 

σχετική αιτιολόγηση.  

ε) ότι οι ενέργειες που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου δεν θα τύχουν 

χρηματοδότησης από άλλους ευρωπαϊκούς πόρους. 

στ) ότι ο Φορέας υλοποίησης διαθέτει σε πλήρη λειτουργία την κατάλληλη πλατφόρμα για την 

υλοποίηση σύγχρονης ή/και ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως επαγγελματικής κατάρτισης.  

ζ) ότι ο Φορέας υλοποίησης διαθέτει σε πλήρη λειτουργία (ίδιο ή ενοικιαζόμενο) πιστοποιημένο 

εργαστήριο για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης/προσομοίωσης. 

 

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. 

 

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 
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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/αιθουσών Πληροφορικής/Εργαστηρίων πρακτικής άσκησης/προσομοίωσης 

συνθηκών εργασίας των εμπλεκόμενων φορέων στην Περιφέρεια Αττικής. Επιπρόσθετα για την 

παροχή Υπηρεσιών Κατάρτισης οι φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να έχουν λάβει 

άδεια λειτουργίας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και Επαγγελματικού 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 κάθε Φορέα (είτε μεμονωμένου είτε σε περίπτωση Ένωσης 

όλων των μελών αυτής) 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 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) Η εμπειρία στη Συμβουλευτική και στην Κατάρτιση του υποψήφιου φορέα που αναλαμβάνει 

να υλοποιήσει αντίστοιχη/ες Ενέργεια/ες, θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών 

βεβαιώσεων. 

 

ΑΔΑ: 6ΑΖΒ46ΜΤΛΚ-ΖΜ4



 

 

  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

34 

Στην περίπτωση Ένωσης φορέων, συνυποβάλλονται με την Πρόταση τα ανωτέρω αναφερόμενα 

στα σημεία 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 του παρόντος κεφαλαίου για καθέναν εκ των 

συμμετεχόντων στην Ένωση. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

1. 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 

λογαριασμό της Ένωσης. 

2. 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.  

3. 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. 

4. Η Πρόταση θα υποβάλλεται χρησιμοποιώντας τα έντυπα των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ, VII, 

VIIIb και IX  της παρούσας και θα περιέχει επισυναπτόμενα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του 

παρόντος άρθρου καθώς και του άρθρου 9. Σε περίπτωση υποβολής πρότασης από Ένωση φορέων, 

τα συνοδευτικά έγγραφα θα αφορούν όλους τους φορείς, όπου αυτό είναι απαραίτητο.  

5. Η έντυπη μορφή της αίτησης χρηματοδότησης – διαβιβαστικού εγγράφου, του εντύπου 

υποβολής πρότασης (ΤΔΠ), του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα, του Καταλόγου 

Έργων και των Υπεύθυνων Δηλώσεων, θα πρέπει καθένα εξ’ αυτών 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 εμπλεκόμενους 

φορείς σε περίπτωση Ένωσης Φορέων ή από τον Φορέα Υλοποίησης σε περίπτωση μεμονωμένου 

φορέα, πρόσωπο. 

 

 

9.2 Οδηγίες ηλεκτρονικής και έντυπης υποβολής αιτήσεων  

 

Κάθε υποψήφιος Φορέας υλοποίησης υποβάλλει ΚΑΙ ηλεκτρονικά την Πρότασή του (Τεχνικό Δελτίο 

προτεινόμενης Πράξης ΤΔΠ) μέσω του ΟΠΣ ΕΤΠ . 

Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και 

συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΤΠ τόσο τα στελέχη όσο και ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

Φορέα Υλοποίησης ή του Συντονιστή Φορέα σε περίπτωση Ένωσης Φορέων. 

Εάν ο υποψήφιος Φορέας Υλοποίησης ή ο Συντονιστής Φορέας σε περίπτωση Ένωσης, δεν διαθέτει 

ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις 

οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://access.ops.gr, πριν την υποβολή της πρότασης. 
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Οι προτάσεις  υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ –ΕΤΠ από την ημέρα ανάρτησης της Πρόσκλησης στη 

«Διαύγεια» έως, αποκλειστικά, την 26η /10/2022, ώρα 15:00.  

 

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα Υλοποίησης ή του Συντονιστή Φορέα σε περίπτωση Ένωσης, 

ενημερώνεται σχετικά για την επιτυχή υποβολή της πρότασης μέσω του ΟΠΣ ΕΟΧ. 

 

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 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 κατατίθεται KAI σε έντυπη μορφή στην Υποδιεύθυνση Ι της Ειδικής Υπηρεσίας 

«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης 

και Κοινωνικής Οικονομίας» της Γενικής Γραμματείας Ενίσχυσης της Απασχόλησης  του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Αρχή Διαχείρισης ΕΤΠ, 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. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής του Φακέλου 

Πρότασης στην Αρχή Διαχείρισης ΕΤΠ ορίζεται η 26/10/2022 και ώρα 15.00 μ.μ. 

 

Ο Φάκελος Πρότασης θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σφραγισμένος, στο πρωτόκολλο 

της Υπηρεσίας: 

 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης 

ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ Κοραή 4 

(3ος όροφος), 105 64 Αθήνα 

 

Με την ένδειξη: 

«Να μην ανοιχθεί από το Πρωτόκολλο» 
 

Ο φάκελος θα πρέπει, επίσης, να φέρει την ένδειξη: 

 

 

https://logon.ops.gr/
https://logon.ops.gr/
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«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ «EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing» ΠΟΥ 

ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

2021-2027 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 27 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)» 

 

Ο Φάκελος Πρότασης μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικώς (συστημένος) ή με υπηρεσία 

ταχυμεταφοράς (courier). Ως αποδεικτικό έγκαιρης υποβολής λαμβάνεται σε αυτή την περίπτωση 

η ημερομηνία κατάθεσης στον ταχυμεταφορέα ή το ταχυδρομείο. 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.  

 

9.3 Παροχή σχετικών εντύπων και πληροφοριών  
 

Ο Φάκελος της πρόσκλησης θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 

A.Δ. 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 ΙΙΙ: Έντυπο Υποβολής Πρότασης 

 

o Παράρτημα IV : Κριτήρια Επιλογής Ενεργειών (Λίστα Ελέγχου Πληρότητας – Φύλλο  

Αξιολόγησης Πράξης) 

 

o Παράρτημα V : Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης 
και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ περιόδου 
2014-2020  

 

o Παράρτημα VI : Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2021/691 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 2021 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ) και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 

 

o Παράρτημα VII : Κατάλογος Έργων που τεκμηριώνουν εμπειρία 
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o Παράρτημα VIΙI: Οδηγός και Έντυπα διαχειριστικής ικανότητας Φορέα Υλοποίησης 

 

o Παράρτημα ΙΧ: 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 τους απολυμένους εργαζόμενους για το έργο με κωδ. 
«EGF/2021/008EL/Attica electrical equipment manufacturing».  
 
o Παράρτημα ΧΙ: Απόφαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την κινητοποίηση 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους 
εργαζόμενους. 
 
o Παράρτημα ΧΙΙ: Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

 

o Παράρτημα XΙΙΙ : Οδηγίες – Υποχρεώσεις Φορέα Υλοποίησης 
 
 
 
 
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. 

 

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 
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των δυνητικών Φορέων Υλοποίησης, από την αρμόδια 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/συμπληρωματικών στοιχείων. 

 

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. Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν 

υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του δυνητικού φορέα υλοποίησης και εκδόθηκαν πριν την υποβολή 

της Πρότασης. Εφόσον οι αιτούμενες διευκρινίσεις/συμπληρωματικά στοιχεία  δεν υποβληθούν 

εμπρόθεσμα η πρόταση απορρίπτεται.  

 

Για την υποβολή διευκρινίσεων και συμπληρωματικών στοιχείων, η ΑΔ ενημερώνει εγγράφως το 

δυνητικό Φορέας Υλοποίησης. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ζητηθούν 

συμπληρωματικά/διευκρινιστικά στοιχεία, δεν προσμετράται στην προθεσμία ολοκλήρωσης της 

αξιολόγησης το χρονικό διάστημα από την ενημέρωση του δυνητικού φορέα υλοποίησης, μέχρι την 

εμπρόθεσμη λήψη των συμπληρωματικών/διευκρινιστικών στοιχείων. 

 

Ο Φορέας θα πρέπει να υποβάλει τις ζητούμενες διευκρινίσεις και συμπληρωματικά 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. 
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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. 

 

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/Γενική Γραμματέα Ενίσχυσης της Απασχόλησης 

και κοινοποιούνται στο δυνητικό Φορέα Υλοποίησης που υπέβαλε την ένσταση εντός δεκαπέντε 

(15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της.  

 

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 
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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 Ενίσχυσης της Απασχόλησης για την 

υλοποίηση των Ενεργειών Α’, Β1’, Β2’ και Β3’ 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. 

 

 
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.  
  
 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 

http://www.egf-greece.gr/
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και την εκδίδει ο/η Γενικός/ή Γραμματέας Ενίσχυσης της Απασχόλησης. 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. 

 

 
10.1.2 ΣΤΑΔΙΟ Β: Αξιολόγηση του Φακέλου Πρότασης ανά ομάδα κριτηρίων (βλ. 
παράρτημα ΙV) 

 

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 διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης των Ενεργειών 
 
 Εμπειρία και Επιχειρησιακή ικανότητα φορέα Υλοποίησης  

 

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 Ενίσχυσης της Απασχόλησης 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/την Γενικό/ή Γραμματέα Ενίσχυσης της Απασχόλησης 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. Συνάφεια Φορέων-Σαφήνεια Περιγραφής και Πληρότητα της πρότασης και των 

προτεινόμενων ενεργειών (Σ.Β. 20%) 
 

Εξετάζεται, εάν η περιγραφή των ενεργειών περιλαμβάνει σαφώς και επαρκώς το περιγεγραμμένο 

φυσικό αντικείμενο στην παρούσα πρόσκληση. Εξετάζεται η σαφήνεια, αποτελεσματικότητα και 

πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειμένου και του τρόπου υλοποίησης των ενεργειών.  

Ήτοι εξετάζεται και βαθμολογείται:  

• Εάν η πρόταση συνάδει με το πλαίσιο, τους στόχους και τις αρχές του Κανονισμού ΕΤΠ 

2021-2027 όπως προσδιορίζεται στην Πρόσκληση                                                                                                                                                                         

• Κατά πόσο η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου είναι σαφής, ρεαλιστική και πλήρης. 

(Ιδίως, εξετάζεται η  μεθοδολογία προσέγγισης και ενημέρωσης των ωφελούμενων, η 

μεθοδολογία υλοποίησης της Ατομικής, Επαγγελματικής και Επιχειρηματικής 

Συμβουλευτικής, η μεθοδολογία εκπόνησης των επιχειρηματικών σχεδίων (business 

plans), των εργαλείων Συμβουλευτικής που θα αξιοποιηθούν, του τρόπου επιλογής των 

θεματικών αντικειμένων και του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού της 

Κατάρτισης/Εκπαίδευσης, κλπ).  

• Η Συνάφεια των Φορέων Υλοποίησης σε σχέση με την υλοποίηση των ενεργειών που θα 

αναλάβουν να υλοποιήσουν. 

• Ο τεκμηριωμένος καταμερισμός Ενεργειών ανά Φορέα Υλοποίησης σε περίπτωση Ένωσης 

Φορέων, ανάλογα με τη συνάφεια και την εμπειρία τους..  

• Η πληρότητα και ο ρεαλισμός του προτεινόμενου προϋπολογισμού της Πρότασης. 

Εξετάζεται εάν: Τα αναφερόμενα στοιχεία του προϋπολογισμού είναι απαραίτητα για την 

υλοποίηση των δράσεων του έργου και τα αναφερόμενα ποσά είναι εύλογα. Οι τιμές 

μονάδας είναι επαρκείς και αντιστοιχούν σε τιμές που εντοπίζονται στην αγορά. 

• Το προτεινόμενο κόστος ανά Δράση  

• O καταμερισμός του  προϋπολογισμού στους εταίρους ανάλογα με τις Δράσεις που 

προτίθενται να υλοποιήσουν 

 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 

 

 

Β. Σκοπιμότητα που εξυπηρετείται και μέσα υλοποίησης της πρότασης (Σ.Β. 20%)  

 

Εξετάζεται και βαθμολογείται:  

 

 Η  ποιότητα και πληρότητα των αναμενόμενων εκροών της Πρότασης. Ο βαθμός επίτευξης 

των στόχων των εκροών του προγράμματος όπως έχουν αποτυπωθεί στην Πρόσκληση 
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 Ο βαθμός καινοτομίας της προτεινόμενης μεθοδολογίας και η συμμόρφωση με την αρχή της 

μη διάκρισης. 

 

 Η συμβολή των ενεργειών στην προώθηση της απασχόλησης. Ειδικότερα αξιολογείται η 

αποτελεσματικότητα των Ενεργειών ως προς την υποστήριξη των ωφελούμενων ατόμων να 

επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και την προώθηση των ωφελούμενων 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' Β1’, Β2’ και Β3' 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 ωφελούμενων, 

προετοιμασία Ενεργειών Συμβουλευτικής & Κατάρτισης/Εκπαίδευσης, προετοιμασία 

διαδικασιών επιλογής στελεχών Συμβουλευτικής & Κατάρτισης,   κλπ). 

 

 Ο βαθμός ετοιμότητας χρησιμοποίησης των μέσων και εργαλείων Επαγγελματικής και 

Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής που θα αξιοποιηθούν, ή ύπαρξη ή συγγραφή ή η 

διαδικασία εντοπισμού και επιλογής του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού κατάρτισης και 

οι εν γένει τεχνικές που πρόκειται να χρησιμοποιήσει ο Φορέας/οι Φορείς και η συμβολή 

τους στην αποτελεσματικότητα των Ενεργειών Συμβουλευτικής και 

Κατάρτισης/Εκπαίδευσης, 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.  

 

 Η διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου, εκτίμησης κινδύνου και 

ανάσχεσής του 
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Δ. Εμπειρία και Επιχειρησιακή ικανότητα φορέα Υλοποίησης (Σ.Β. 30%) 

 

Όσον αφορά στην Εμπειρία και Επιχειρησιακή ικανότητα του Φορέα Υλοποίησης, εξετάζονται: 

 η τεκμηριωμένη από το 2017 έως και την ημερομηνία έκδοσης της Παρούσας Πρόσκλησης 

βάσει δικαιολογητικών εμπειρία στη συμβουλευτική άνω των 200 ωρών σε εκατοστιαία 

κλίμακα 

 η τεκμηριωμένη από το 2019 έως και την ημερομηνία έκδοσης της Παρούσας Πρόσκλησης 

βάσει δικαιολογητικών εμπειρία στην Κατάρτιση  άνω των 50.000 ωρών σε εκατοστιαία 

κλίμακα 

 η Επάρκεια/Συνάφεια του ΥΕ και της της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει την πράξη. 

Συγκεκριμένα, τόσο ο/η Υ.Ε. όσο και η Ομάδα έργου αξιολογούνται αναφορικά με τον 

ρόλο/αρμοδιότητες/συνάφεια/εμπειρία τους  σε σχέση με την υλοποίηση του έργου. 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 19η/10-2022 (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 για τους 

απολυμένους εργαζόμενους περιόδου 2021-2027 και την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος θα παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής Διαχείρισης - ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ για το 

ΕΤΠ: www.egf-greece.gr.  

 

http://www.egf-greece.gr/
http://www.egf-greece.gr/
http://www.egf-greece.gr/
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Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 

Αρχή Διαχείρισης - ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, Κοραή 4 (3ος όροφος), 105 64 Αθήνα. 
 
Υπεύθυνοι για πληροφορίες: 
 

Α. Αναφορικά με περιεχόμενο και υποβολή προτάσεων, δικαιολογητικών, διαδικασία αξιολόγησης: 

  
Κα Κοκκίνη Γεωργία            Κα Χριστοπούλου Αγγελική   
Τηλ.: 2105271121                  2105271155 
Fax: 210 52 71 167                210 52 71 167 
E-mail: gkokkini@mou.gr        achristopoulou@mou.gr     
 
Β. Αναφορικά με οδηγίες υλοποίησης και καταβολής χρηματοδότησης: 

 

Κα Μπετζέλου Αλεξάνδρα              Κος Γκούνης Ιωάννης   
Τηλ.: 2105271112                        2105271117 
Fax: 210 52 71 167                      210 52 71 167 
E-mail: abetzelou@mou.gr            igkounis@mou.gr     
 

 

 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΓΙΩΤΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gkokkini@mou.gr
mailto:achristopoulou@mou.gr
mailto:abetzelou@mou.gr
mailto:igkounis@mou.gr
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Συνημμένα: 

i) Παράρτημα I : Αναλυτική περιγραφή Ενεργειών  

ii) Παράρτημα II : Αίτηση Χρηματοδότησης   

iii) Παράρτημα III : Έντυπο Υποβολής Πρότασης  

iv) Παράρτημα ΙV : Κριτήρια Επιλογής Ενεργειών (Λίστα Ελέγχου Πληρότητας – Φύλλο 

Αξιολόγησης Πράξης) 

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 : Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2021/691 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 2021 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ) και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.  

vii) Παράρτημα VIΙ: Κατάλογος έργων που τεκμηριώνουν εμπειρία  

viii) Παράρτημα VIII: Οδηγός & Έντυπα διαχειριστικής ικανότητας φορέα υλοποίησης  

ix) Παράρτημα IX: Υπόδειγμα σύμβασης υλοποίησης με ίδια μέσα  

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/2021/008EL/Attica electrical equipment 

manufacturing» 

xi) Παράρτημα ΧΙ: Απόφαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την κινητοποίηση 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους 

εργαζόμενους. 

xii) Παράρτημα ΧΙΙ: Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

xiii) Παράρτημα ΧΙΙΙ: Υποχρεώσεις Φορέα Υλοποίησης 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
  
1. Γρ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
2. Γρ. Γενικής Γραμματέως  Ενίσχυσης της Απασχόλησης 
3. ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ-Υποδιεύθυνση Ι – ΜΟΝ. Ι.Α 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ «EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing» 

 

ΠΟΥ ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (ΕΤΠ)  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-

2027   

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 27 

ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)» 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

ΕΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΤΟΜΕΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

 

Εθνική Αρχή Συντονισμού – Αρχή Διαχείρισης του 

ΕΤΠ 2021-2027 

 

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 

 

 

 

 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (ΕΤΠ) 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027 

 

 

       

       

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΑΖΒ46ΜΤΛΚ-ΖΜ4



   

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
                                                                                                                        

                                                                                                                         2 

 

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 ωφελούμενων, οι οποίοι 

ανέρχονται σε 206 κατά μέγιστο αριθμό.  

Κύριος σκοπός της Ενέργειας Α’ είναι η βέλτιστη υποστήριξη των ωφελούμενων 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 206 ωφελούμενων 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 Α4) 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 20 

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 ωφελούμενων 

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 

ωφελούμενων.  

Στο πλαίσιο της Ενέργειας Α’, υποχρεωτικά θα εκπονηθούν και Επιχειρηματικά Σχέδια (business 

plans) για όσους ωφελούμενους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Ενέργεια Γ: «Προώθηση 

επιχειρηματικότητας» του εγκεκριμένου Σχεδίου (η οποία αποτελεί αντικείμενο άλλης πρόσκλησης 

και η οποία εκδίδεται από την ΑΔ). 

Συγκεκριμένα, η Ενέργεια Γ’ αφορά στη χρηματοδότηση ωφελούμενων ατόμων έτσι ώστε να 

υποστηριχθούν κατά τις διαδικασίες ανάληψης επιχειρηματικής δράσης (δημιουργία νέας 
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επιχείρησης). Για τα άτομα αυτά, η εκπόνηση των Επιχειρηματικών Σχεδίων («Business Plans») στο 

πλαίσιο της Ενέργειας Α’ αποσκοπεί να τους υποστηρίξει στην επιχειρηματική τους προσπάθεια. 

Για την προετοιμασία των επιχειρηματικών σχεδίων «Business Plans» της Ενέργειας Γ’, επισημαίνεται 

ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η υποχρέωση τήρησης των περί ανταγωνισμού και κρατικών 

ενισχύσεων ενωσιακών και εθνικών διατάξεων, για τις οποίες θα πρέπει να ενημερωθούν οι 

ωφελούμενοι. 

 

Ι) Τα στάδια υλοποίησης είναι τα εξής: 

 

1.1.1. Στάδιο Α.1. «Υποδοχή - καταγραφή ωφελούμενων και διερεύνηση 

αναγκών» -  Υλοποιείται σε 2 συνεδρίες 

Στη φάση αυτή θα συγκεντρωθούν και θα καταγραφούν τα σημαντικότερα προσωπικά και 

επαγγελματικά στοιχεία όλων των ωφελούμενων 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 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 ενημέρωσή 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.  

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 ωφελούμενων, 

ακολουθεί το δεύτερο στάδιο που αφορά στον προσωπικό και επαγγελματικό απολογισμό και στη 

ΑΔΑ: 6ΑΖΒ46ΜΤΛΚ-ΖΜ4



   

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
                                                                                                                        

                                                                                                                         4 

 

διερεύνηση του δυναμικού κάθε συμβουλευόμενου/ωφελούμενου ατόμου. Επιθυμητό αποτέλεσμα 

είναι η αναγνώριση και αντιμετώπιση διαφόρων περιορισμών ή εμποδίων που μπορεί να επηρεάζουν 

τόσο την ικανότητα των ωφελούμενων να απασχοληθούν όσο και τις επαγγελματικές τους επιλογές. 

Στόχος είναι η καταγραφή και η συνειδητοποίηση, από την πλευρά των ωφελούμενων, 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:  

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 
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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. 

 Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής. 

 Προετοιμασία ατόμου για συνέντευξη επιλογής. 

Η διαδικασία της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των ωφελούμενων περιλαμβάνει επίσης 

και τα παρακάτω θέματα:  

Πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά, επιχειρηματικά και νομικά θέματα: Αφορά σε 

πληροφόρηση των ωφελούμενων 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 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 για τις ευκαιρίες απασχόλησης μέσω της αξιοποίησης άλλων 

συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων  

- σε ενημέρωση των ωφελούμενων 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.  
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Εκπόνηση του αρχικού/συνοπτικού εξειδικευμένου ατομικού επαγγελματικού σχεδίου 

δράσης.  Ο ωφελούμενος στο στάδιο αυτό παραπέμπεται στις λοιπές ενέργειες του έργου. 

Εκπονείται από τον Σύμβουλο το ατομικό σχέδιο δράσης σε έντυπη μορφή, το οποίο 

συνυπογράφει ο Σύμβουλος και 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 κατ’ 

αρχήν λίστα των ωφελούμενων που έδειξαν ενδιαφέρον υπαγωγής στην Ενέργεια Γ’, 

απαραίτητη για την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση της εν λόγω Ενέργειας. 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. 

Επίσης, θα ξεκινήσει η εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων των ενδιαφερόμενων 

ωφελούμενων από τους συμβούλους επιχειρηματικότητας. 

 

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 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.  

Θα πρέπει επίσης να αποτυπώνεται με σαφήνεια το είδος των περαιτέρω ενέργειων του έργου στις 

οποίες ο ωφελούμενος θα συμμετάσχει, με συγκεκριμένη αναφορά τόσο στον  Πάροχο  που 

εμπλέκεται, όσο και στη διάρκεια και το περιεχόμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης.  

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 ωφελούμενων και σε άλλες δράσεις /ενέργειες/παρεμβάσεις εκτός ΕΤΠ. είτε μετά τη λήξη του 

έργου είτε κατά τη διάρκειά του, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση ότι δεν θα προκύψει 

αλληλοεπικάλυψη των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από άλλα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
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Στο τέλος του σταδίου Α4 της Ενέργειας Α’, κατά το οποίο θα έχει αποκρυσταλλωθεί επακριβώς 

η κατεύθυνση/επαγγελματική διαδρομή την οποία οι ωφελούμενοι θα  ακολουθήσουν και θα έχουν 

εκπονηθεί σε συνεργασία με τους Συμβούλους Επαγγελματικής Συμβουλευτικής τα βιογραφικά τους 

σημειώματα και σχέδιο συνοδευτικής αυτών επιστολής, δύναται 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), την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης 

(ΔΥΠΑ)  ή άλλους επίσημους φορείς και έπειτα από σχετικές δράσεις δημοσιότητας του φορέα για τη 

γνωστοποίηση του γεγονότος.  

 

ΙΙ) Μεταπαρακολούθηση της πορείας ένταξης στην αγορά εργασίας των 

ωφελούμενων από το Φορέα Υλοποίησης 

 

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να παράσχει στοιχεία μεταπαρακολούθησης των ωφελούμενων 

αναφορικά με την πορεία ένταξής τους στην αγορά εργασίας: 

α) με τη λήξη της περιόδου υλοποίησης των ενεργειών του έργου (23 Ιουνίου 2024),   

β) 7 μήνες μετά τη λήξη της περιόδου υλοποίησης των Ενεργειών του έργου (23 Ιανουαρίου 2025)  

γ) 19 μήνες μετά την λήξη της περιόδου υλοποίησης των Ενεργειών του Έργου (23 Ιανουαρίου 

2026)  

 

1.2. Ενέργειες B1, Β2 & Β3.  

 

Οι ενέργειες Β1’, Β2’ & Β3’ απευθύνονται στο σύνολο των ωφελούμενων του έργου (206 άτομα). Η 

επιλογή των ενεργειών για κάθε έναν ωφελούμενο ξεχωριστά πραγματοποιήθηκε κατά το στάδιο Α.3 

όπως περιγράφεται ανωτέρω. 

Η υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης/Εκπαίδευσης  θα πρέπει να οργανωθεί έτσι, ώστε να 

διευκολύνεται η παρακολούθησή τους και από εργαζόμενους ωφελούμενους. Σε κάθε περίπτωση, η 

παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης/εκπαίδευσης 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.  

Συγκεκριμένα: 
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1.2.1 Ενέργεια Β1- Οριζόντια Κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες: 

 

Αντικείμενο της Ενέργειας Β1’ αποτελεί η παροχή στους συμμετέχοντες ωφελούμενους υπηρεσιών 

κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες, με κύριο στόχο την υποστήριξή τους στην ένταξη, επανένταξη 

ή/και παραμονή τους στην αγορά εργασίας.  

Αναγνωρίζοντας την σημασία των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική εποχή και 

σε μια αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων οικονομία, το σύνολο των ωφελούμενων του έργου 

θα καταρτιστεί σε ψηφιακές δεξιότητες. Το περιεχόμενο και η διάρκεια της ψηφιακής κατάρτισης θα 

ποικίλει ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων και τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε ωφελούμενου, 

όπως αυτές θα αναδειχθούν μέσα από τη Συμβουλευτική διαδικασία. Προβλέπεται η καταβολή 

εκπαιδευτικού επιδόματος για κάθε ωφελούμενο άτομο που θα ενταχθεί και θα ολοκληρώσει την εν 

λόγω Ενέργεια (αφορά  σε 206 άτομα σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Ε.Ε. πρόταση).  

 

Η πιστοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των 

προβλεπόμενων ωρών κατάρτισης. 

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- Επαγγελματική Κατάρτιση / Εκπαίδευση 

 

Αντικείμενο της Ενέργειας Β2’ αποτελεί η παροχή στους συμμετέχοντες ωφελούμενους 

εξειδικευμένης κατάρτισης/επανακατάρτισης από εκπαιδευτικά ιδρύματα (πχ. εξειδικευμένοι κύκλοι 

μαθημάτων, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που οδηγεί σε πιστοποίηση, άδεια άσκησης 

επαγγέλματος κλπ.) ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης (πχ. κύκλοι σπουδών, κύκλοι μαθημάτων ξένων 

γλωσσών, δίπλωμα επαγγελματικής οδήγησης κλπ). Περιλαμβάνονται επίσης, εκπαιδευτικά 

προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. μεταπτυχιακά προγράμματα, κλπ) με διάρκεια 

μικρότερη των δυο ετών. 

Ο χρόνος υλοποίησης της κατάρτισης/εκπαίδευσης εξαρτάται από το αντικείμενο και το εκπαιδευτικό 

ίδρυμα που θα παράσχει την εξειδικευμένη κατάρτιση ή εκπαίδευση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν 

θα ξεπερνάει τα δύο έτη για τη συγκεκριμένη ενέργεια. 
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Προβλέπεται η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος για κάθε ωφελούμενο άτομο που θα ενταχθεί 

και θα ολοκληρώσει την εν λόγω Ενέργεια (αφορά σε 201 άτομα σύμφωνα με την εγκεκριμένη από 

την Ε.Ε. πρόταση). 

 

 

1.2.3 Ενέργεια Β3- Διετή προγράμματα σπουδών 

 

Αντικείμενο της Ενέργειας Β3’ αποτελεί η παροχή στους συμμετέχοντες ωφελούμενους, υπηρεσιών 

εκπαίδευσης σε διετή τουλάχιστον προγράμματα ή κύκλους σπουδών από εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Θα δοθεί έμφαση στην απόκτηση τίτλου σπουδών από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (πτυχίο 

ανώτατης εκπαίδευσης, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης – Επίπεδο 6, 7 και 8 ΕQF).  

 

Προβλέπεται η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος για κάθε ωφελούμενο άτομο που θα ενταχθεί 

και θα ολοκληρώσει την εν λόγω Ενέργεια (αφορά σε 5 άτομα σύμφωνα με την εγκεκριμένη από 

την Ε.Ε. πρόταση). 

 

Η διάρκειά τους επεκτείνεται έως και 7 μήνες μετά τη λήξη των ενεργειών του έργου. 

 

 

 

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. Σε αυτή 

την περίπτωση, η παρακολούθηση των υλοποιούμενων Ενεργειών θα διενεργείται σε χρόνους 

που δεν συμπίπτουν με τις ώρες εργασίας των ωφελούμενων,  

3. 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 
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μέσω των δράσεων της Ενέργειας Α’ «Επαγγελματική συμβουλευτική» μετά την ολοκλήρωση του 

σταδίου Α3.  

Στις περιπτώσεις αυτές, το αντικείμενο των υπηρεσιών των λοιπών Ενεργειών (Β1, Β2, Β3, Γ )  

μπορεί να διαφοροποιείται όπου απαιτείται, με σκοπό την υποστήριξη των εν λόγω ωφελούμενων 

ατόμων στην εξεύρεση καλύτερης ή πιο σταθερής εργασίας ή στη διασφάλιση της άσκησης επιτυχούς 

επαγγελματικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Με την ολοκλήρωση του σταδίου Α1 της Ενέργειας Α’ ο Φορέας υλοποίησης υποχρεούται 

να υποβάλει στην ΑΔ: 

 έγγραφη ενημέρωση αναφορικά με τον πραγματικό αριθμό ωφελούμενων καθώς 

και το πρακτικό επιλογής των ωφελούμενων που εντάχθηκαν στο έργο.    

Με την ολοκλήρωση του σταδίου Α4 της Ενέργειας Α’ ο Φορέας υλοποίησης υποχρεούται 

να υποβάλει στην ΑΔ: 

 τροποποιημένου ΤΔΠ, ΤΔΥ και τροποποιημένης ΑΥΙΜ 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 όλους τους ωφελούμενους (μέγιστος αριθμός 206), οι οποίοι 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.  
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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 στη δομή όπου θα παρέχονται οι υπηρεσίες: 

 Συμβούλους Επαγγελματικής Συμβουλευτικής:  

Ο φορέας μεριμνά για την παροχή της Ενέργειας, είτε με δικό του προσωπικό είτε εφόσον 

δεν επαρκεί το προσωπικό του Φορέα/Φορέων υλοποίησης της Συμβουλευτικής, δύναται να 

προβεί: 

α) σε ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου 

Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Συμβούλων Επιχειρηματικότητας, κατόπιν 

έγκρισης της Εποπτεύουσας Αρχής Διαχείρισης, είτε 

β) σε  προσλήψεις/συμβάσεις έργου με Συμβούλους Επαγγελματική Συμβουλευτικής. 

Οι Σύμβουλοι Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον τις εξής 

προϋποθέσεις:  

 Να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σχετικό τίτλο σπουδών (πχ 

ανθρωπιστικής, κοινωνικής , κοινωνιολογικής κλπ κατέυθυνσης) 

Να διαθέτουν υπηρεσιακή ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στον τομέα 

της ατομικής επαγγελματικής συμβουλευτικής,  στη διάρκεια των οποίων έχουν 

πραγματοποιηθεί αθροιστικά τουλάχιστον 150 ώρες ατομικής συμβουλευτικής. 

 Οι Σύμβουλοι Επιχειρηματικότητας πρέπει να έχουν κατ΄ελάχιστο τα κάτωθι:  

Να διαθέτουν Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού ιδρύματος (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) οικονομικής 

κατεύθυνσης  ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του 

εξωτερικού, να έχουν υλοποιήσει την τελευταία πενταετία τουλάχιστον δύο (2) έργα με 

αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων σε θέματα 

επιχειρηματικότητας, να έχουν συντάξει και ολοκληρώσει την τελευταία πενταετία 

τουλάχιστον δύο (2) επιχειρηματικά σχέδια (business plan). 

και 

 Τουλάχιστον ένα στέλεχος διοικητικής υποστήριξης, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας σε 

κάθε δομή υλοποίησης της ενέργειας 
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2.1.2. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Β1, Β2 & Β3: 

 

Α) Ενέργεια Β1 – Κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες 

Τα προγράμματα Κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες θα υλοποιηθούν από φορείς 

εκπαίδευσης και κατάρτισης οι οποίοι έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από τον Εθνικό 

Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

Ειδικότερα: 

i. Για τους παρόχους κατάρτισης 

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες 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 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 ωφελούμενων αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε 

εξετάσεις πιστοποίησης από αρμόδιους φορείς πιστοποίησης.  

ΑΔΑ: 6ΑΖΒ46ΜΤΛΚ-ΖΜ4



   

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
                                                                                                                        

                                                                                                                         13 

 

 να χορηγούν σε όσους ωφελούμενους ολοκλήρωσαν το τμήμα κατάρτισης βεβαίωση 

παρακολούθησης του Προγράμματος. 

 

ii. Για τα προγράμματα κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες 

Το περιεχόμενο και η διάρκεια της ψηφιακής κατάρτισης θα ποικίλει ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων 

και τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε ωφελούμενου, όπως αυτές θα αναδειχθούν μέσα από τη 

Συμβουλευτική διαδικασία. Η κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες θα οδηγεί σε πιστοποίηση όπου είναι 

εφικτό. 

Η συγκεκριμένη κατάρτιση 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. 

Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ημέρα δεν μπορεί να ξεπερνά τις έξι (6) 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 

εργαζόμενους ωφελούμενους, ή να είναι μικτά.  

Η υλοποίηση της Ενέργειας Β1, δύναται για ειδικές περιστάσεις να πραγματοποιηθεί με την μέδοδο 

της εξ αποστάσεως κατάρτισης (τηλεκατάρτιση σύγχρονη ή ασύγχρονη),  κατόπιν αιτιολογημένης 

αίτησης του Φορέα Υλοποίησης, με τη σύμφωνη γνώμη των ωφελούμενων και έγκρισης από την 

Αρχή Διαχείρισης. 
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Σε περίπτωση τηλεκατάρτισης ο φορέας θα πρέπει να μεριμνήσει για την διασφάλιση του 

απαιτούμενου λογισμικού και εξοπλισμού για τους ωφελούμενους και εφόσον διαπιστωθεί ότι 

απαιτείται να παρασχεθεί στους ωφελούμενους.  

 

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 σε ψηφιακές δεξιότητες οδηγεί στην 

απόκτηση σχετικής Βεβαίωσης Παρακολούθησης Προγράμματος Κατάρτισης.  

 

Σε περίπτωση τηλεκατάρτισης οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να παρακολουθούν ανελλιπώς το 

πρόγραμμα κατάρτισης και δεν νοούνται απουσίες στην παρακολούθηση.  

 

v. Για την Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 

 Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας «Ψηφιακές Δεξιότητες», οι συμμετέχοντες στα 

προγράμματα κατάρτισης λαμβάνουν μέρος 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 υποστηρίζονται ούτως 

ώστε 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 ωφελούμενων 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. 

ΑΔΑ: 6ΑΖΒ46ΜΤΛΚ-ΖΜ4
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Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελούμενου χορηγείται από το Φορέα πιστοποίησης Βεβαίωση 

συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία φέρει το όνομα του καταρτισθέντος και τις 

ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε (μία ή δύο φορές). 

Η παρακολούθηση ενός προγράμματος και η συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης πρέπει να 

αφορούν στο χρονικό διάστημα της επιλέξιμης περιόδου του παρόντος Έργου. 

 

 

Β) Ενέργεια Β2 – Επαγγελματική Κατάρτιση / Εκπαίδευση 

Η ενέργεια Β2 κατά το μέρος που αφορά σε παροχή εξειδικευμένων κύκλων μαθημάτων, 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που οδηγεί σε πιστοποίηση ή/και άδεια άσκησης 

επαγγέλματος από τον ίδιο τον Φορέα Υλοποίησης (με ίδια μέσα) θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους 

όρους που περιγράφονται στην Ενέργεια Β.1.  

Κατά το υπόλοιπο μέρος, θα υλοποιηθεί από παρόχους εκπαίδευσης/ κατάρτισης οι οποίοι θα 

προκύψουν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον   Ν. 4782/2021. 

 

Γ)  Ενέργεια Β3 – Διετή προγράμματα σπουδών 

Η παρακολούθηση ενός διετούς προγράμματος ή κύκλου σπουδών από εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει 

να αφορούν στο χρονικό διάστημα της επιλέξιμης περιόδου του παρόντος Έργου. Επισημαίνεται ότι, 

κατ’ εξαίρεση για την Ενέργεια Β3’, όπου η φοίτηση σε πρόγραμμα σπουδών που έχει επιλέξει ο 

ωφελούμενος έχει διάρκεια δύο ετών ή μεγαλύτερη, η επιλέξιμη περίοδος επεκτείνεται έως την 23η 

Ιανουαρίου 2025. 

Θα υλοποιηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία θα προκύψουν κατά περίπτωση σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που προβλέπονται από τον Ν.4782/2021.  

  

3. ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 

Το κόστος των Ενεργειών του έργου έχει προσδιοριστεί και εγκριθεί από την ΕΕ με την Απόφαση 

(ΕΕ) 2022/1163 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2022. Το 

κόστος ανθρωποώρας δια ζώσης θεωρητικής κατάρτισης διαμορφώνεται στα 6,5 € σύμφωνα με 

μελέτη εμπειρογνωμοσύνης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ - Ιούλιος 2019.  

ΑΔΑ: 6ΑΖΒ46ΜΤΛΚ-ΖΜ4
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Το συνολικό ανώτατο κόστος της Ενέργειας Α’ είναι 350.200 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής: 

Α. Κόστος υλοποίησης: 206.00 ευρώ (206 άτομα Χ 912,62 ευρώ/άτομο+12 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 ανέρχεται στο 

ποσό των 188.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό των 188.000 ευρώ δύναται να μειωθεί εφόσον 

τα άτομα μπορεί αντίστοιχα να μειωθούν, αν συντρέξουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 

5 της Πρόσκλησης.   

 Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος για κάθε business plan ανέρχεται στο ποσό των 1.500 ευρώ, 

ενώ το σύνολο για τα 12 business plans δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 18.000 ευρώ.  

Β. Κόστος επιδόματος συμμετοχής: 144.200 ευρώ (206 άτομα χ 700 ευρώ/άτομο). Το 

συνολικό ποσό των 144.200 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 700 ευρώ και αντιστοιχεί στην υλοποίηση των 

20 ατομικών συνεδριών. 

Γ. Κόστος Διαχείρισης: Στο κόστος υλοποίησης (206.000 ευρώ) συμπεριλαμβάνονται: η 

αμοιβή των Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, των Συμβούλων επιχειρηματικότητας, 

η εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων, η αμοιβή της Ομάδας έργου, το κόστος 

πραγματοποίησης open day, και λοιπές έμμεσες δαπάνες. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Ενέργεια Α. Επαγγελματική συμβουλευτική 

 

ΑΔΑ: 6ΑΖΒ46ΜΤΛΚ-ΖΜ4
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3.2 Ενέργειες Β1, Β2 & Β3.  

 

 

 

3.2.1 Ενέργεια Β1- Κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες 

 

Το συνολικό ανώτατο κόστος της Ενέργειας Β1 είναι 267.800 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής: 

Α. Κόστος υλοποίησης: 144.200 ευρώ (206 άτομα Χ 700 ευρώ/άτομο). Το συνολικό ποσό 

των 144.200 ευρώ είναι το ανώτατο επιλέξιμο κόστος. 

    Δύναται να μειωθεί είτε εφόσον τα άτομα μπορεί αντίστοιχα να μειωθούν, αν συντρέξουν οι 

λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 5 της Πρόσκλησης, είτε εάν το κόστος ενός προγράμματος 

κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες είναι μικρότερο του ανώτατου ποσού των 700 ευρώ.     

Β. Κόστος επιδόματος συμμετοχής: 123.600 ευρώ (206 άτομα Χ 600 ευρώ/άτομο). Το 

συνολικό ποσό των 123.600 ευρώ είναι το ανώτατο επιλέξιμο κόστος. Δύναται να μειωθεί 

εφόσον τα άτομα μπορεί αντίστοιχα να μειωθούν. 

 

 

3.2.2. Ενέργεια Β-2  Επαγγελματική Κατάρτιση / Εκπαίδευση 

 

Το συνολικό ανώτατο κόστος της Ενέργειας Β2 είναι 763.800 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως:  

Α. Κόστος υλοποίησης: 603.000 ευρώ (201 άτομα Χ 3.000 ευρώ/άτομο). Το συνολικό ποσό των 

603.000 ευρώ είναι το ανώτατο επιλέξιμο κόστος. Δύναται να μειωθεί είτε εφόσον τα άτομα μπορεί 

αντίστοιχα να μειωθούν, αν συντρέξουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 5 της Πρόσκλησης, 

είτε εάν το κόστος ενός προγράμματος εξειδικευμένης κατάρτισης ή εκπαίδευσης είναι μικρότερο του 

ανώτατου ποσού των 3.000 ευρώ.     

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. 

ΑΔΑ: 6ΑΖΒ46ΜΤΛΚ-ΖΜ4
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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. 

Β. Κόστος επιδόματος συμμετοχής: 160.800 ευρώ (201 άτομα Χ 800 ευρώ/άτομο). Το συνολικό 

ποσό των 160.800 ευρώ είναι το ανώτατο επιλέξιμο κόστος. Δύναται να μειωθεί εφόσον τα άτομα 

μπορεί αντίστοιχα να μειωθούν. 

Γ. Κόστος Διαχείρισης (Σύζευξης και παρακολούθησης): Προβλέπεται εφάπαξ ποσό κάλυψης 

διοικητικών εξόδων, ύψους 300 ευρώ/άτομο προς τον Φορέα υλοποίησης για κάθε ωφελούμενο 

που θα παρακολουθήσει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης/εκπαίδευσης στο πλαίσιο της 

Ενέργειας Β2’, το οποίο θα παρασχεθεί από τρίτο Φορέα (περίπτωση όπου η Ενέργεια δεν υλοποιείται 

με ίδια μέσα). Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται στο ανώτατο επιλέξιμο κόστος ανά ωφελούμενο 

(3.000 ευρώ).  

Δ. Για τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο 

της Ενέργειας Β2’ με ίδια μέσα, το κόστος ανθρωποώρας δια ζώσης κατάρτισης, διαμορφώνεται σε 

6,5 €, όπως προκύπτει από  επεξεργασία στοιχείων σχετικής μελέτης εμπειρογνωμοσύνης της ΕΥΔ 

ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ - Ιούλιος 2019.   

 

 

3.2.3. Ενέργεια Β3  Διετή προγράμματα σπουδών 

 

Το συνολικό ανώτατο κόστος της Ενέργειας Β3 είναι 44.000 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως:  

Α. Κόστος υλοποίησης: 40.000 ευρώ (5 άτομα Χ 8.000 ευρώ/άτομο). Το συνολικό ποσό των 

40,000 ευρώ είναι το ανώτατο επιλέξιμο κόστος. Δύναται να μειωθεί είτε εφόσον τα άτομα μπορεί 

αντίστοιχα να μειωθούν, αν συντρέξουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 5 της Πρόσκλησης, 

είτε εάν το κόστος ενός διετούς προγράμματος είναι μικρότερο του ανώτατου ποσού των 8.000 

ευρώ.  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν έγγραφου αιτήματος - αιτιολόγησης του Φορέα που θα 

επιλεγεί, για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ωφελούμενου ατόμου, η Αρχή Διαχείρισης δύναται να 

εγκρίνει αύξηση του ανώτατου μοναδιαίου κόστος/άτομο της Ενέργειας Β3 (8.000€).     

ΑΔΑ: 6ΑΖΒ46ΜΤΛΚ-ΖΜ4
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Σε περίπτωση που η φοίτηση σε διετές πρόγραμμα 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. Επισημαίνεται ότι, συγκεκριμένα για την Ενέργεια Β3 όπου 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 23η 

Ιανουαρίου 2025. 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 23η Δεκεμβρίου 2024.  

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. Πανεπιστημιακό Ίδρυμα) από το Φορέα που θα επιλεγεί. 

Β. Κόστος επιδόματος συμμετοχής: 4.000 ευρώ (5 άτομα Χ 800 ευρώ/άτομο). Το συνολικό 

ποσό των 4.000 ευρώ είναι το ανώτατο επιλέξιμο κόστος. Δύναται να μειωθεί εφόσον τα άτομα 

μπορεί αντίστοιχα να μειωθούν. 

Γ. Κόστος Διαχείρισης (Σύζευξης και παρακολούθησης): Προβλέπεται εφάπαξ ποσό κάλυψης 

διοικητικών εξόδων, ύψους 300 ευρώ/άτομο προς τον Φορέα υλοποίησης για κάθε ωφελούμενο θα 

συμμετάσχει στην Ενέργεια Β3’. Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται στο ανώτατο επιλέξιμο κόστος 

ανά ωφελούμενο (8.000 ευρώ).   
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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/2021/008/EL Attica Electrical Equipment 

Manufacturing» 

ΠΟΥ ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027 

   

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 27 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30) » 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 2.4432/23-09-2022 Πρόσκλησης της Αρχής 

Διαχείρισης -Υποδιεύθυνση Ι της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέας Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Οικονομίας» της Γενικής Γραμματείας Ενίσχυσης της Απασχόλησης για 

την υποβολή πρότασης για την Υλοποίηση μέρους των Ενεργειών για το έργο με 

κωδ. «EGF/2021/008/EL Attica Electrical Equipment Manufacturing» με 

τίτλο «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 27 

της NACE ΑΝΑΘ. 2 (κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού) στην 

επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30)» που συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους 

απολυμένους εργαζόμενους περιόδου 2021-2027 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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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

                       
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
2021-2027 

Ονομασία, διακριτικός τίτλος (εάν 

υφίσταται) και λογότυπο φορέα……. 

  

  

<Τόπος>, <Ημερομηνία> 

 

 

 

 

 Προς: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΣΕΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

ΕΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι – ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 

ΤΗΣ Ε.Ε., ΤΟΥ ΕΥΡΠΑΪΚΟΥ 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/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing» 

ΠΟΥ ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027 

   

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 

ΚΛΑΔΟ 27 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)» 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

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. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 

 

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.) 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 

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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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
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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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

NAI

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού πρότασης:

Υπογραφή Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων:

Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

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

Εχουν επισυναφθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά.

2 Πληρότητα υποβαλλόμενης πρότασης

Αίτηση Υποβολής 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

Εξετάζεται άν τα απαιτούμενα έντυπα του Φακέλου Πρότασης και τα 
συνοδευτικά έγγραφα είναι συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα αρμοδίως 
σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 9 της παρούσας. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από το/τη νόμιμο 
εκπρόσωπο του κάθε Φορέα, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, είτε 
παραχθείσα από την ιστοσελίδα https://gov.gr, στην οποία θα αναφέρεται ότι 
ο υποψήφιος Φορέας: 
α) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης και των 
παραρτημάτων αυτής, του Παραρτήματος Χ – Υποχρεώσεις Φορέα 
Υλοποίησης 
β) θα περιγράφεται το καθεστώς Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται
γ) oτι ο κάθε υποψήφιος Φορέας έχει συμμορφωθεί με 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.
δ) ότι αναφορικά με τον υπολογισμό των δαπανών για αμοιβές και 
μετακινήσεις του προσωπικού πρέπει κατ’ αναλογία να ληφθούν 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”», όπως ισχύει 
καθώς και του Ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός 
επικράτειας» (Α΄94) και συμπληρωματικά κατ’ αναλογία οι διατάξεις της 
αριθμ. ΚΥΑ 2/68332/ΔΕΠ/2016 (Β΄2943). 
Τονίζεται ότι  θα πρέπει να υπάρχει ομοιογένεια στον υπολογισμό του 
μοναδιαίου κόστους αμοιβών κατηγοριών προσωπικού μεταξύ των φορέων 
υλοποίησης, σε περίπτωση Ένωσης Φορέων, άλλως, σχετική αιτιολόγηση. 
ε) ότι οι ενέργειες που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου 
έργου δεν θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλους ευρωπαϊκούς πόρους.
στ) ότι ο Φορέας υλοποίησης διαθέτει σε πλήρη λειτουργία την κατάλληλη 
πλατφόρμα για την υλοποίηση σύγχρονης ή/και ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως 
επαγγελματικής κατάρτισης. 
ζ) ότι ο Φορέας υλοποίησης διαθέτει σε πλήρη λειτουργία (ίδιο ή 
ενοικιαζόμενο) πιστοποιημένο εργαστήριο για την υλοποίηση της πρακτικής 
άσκησης/προσομοίωσης.

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 πληροί το δικαίωμα 
συμμετοχής και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της Πρόσκλησης. 

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 μελών της Ένωσης τεκμηριώνεται με στοιχεία που 
υποβάλλονται κατά την υποβολή της πρότασης. 

 ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (ΕΤΠ)

Α.Π. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Ενέργειες που συχρηματοδοτούνται από το "Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση" - «EGF/2021/008/EL Attica Electrical Equipment Manufacturing»

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Τιμή Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΠ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση
Τιμή (έως 2 
δεκαδικά)

Βαθμός Αιτιολόγηση

Υψηλή 100-80

Μέση 70-40

Χαμηλή 30-0

Υψηλή 100-80

Μέση 70-40

Χαμηλή 30-0

Υψηλή 100-80

Μέση 70-40

Χαμηλή 30-0

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α =

Α2
Ρεαλιστικότητα και εφικτότητα του 
προϋπολογισμού του έργου σε 
σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Η πληρότητα και ο ρεαλισμός του προτεινόμενου προϋπολογισμού της 
Πρότασης. Εξετάζεται εάν: 
• Τα αναφερόμενα στοιχεία του προϋπολογισμού είναι απαραίτητα για την 
υλοποίηση των δράσεων του έργου και τα αναφερόμενα ποσά είναι εύλογα. 
Οι τιμές μονάδας είναι επαρκείς και αντιστοιχούν σε τιμές που εντοπίζονται 
στην αγορά.
• Το προτεινόμενο κόστος ανά Δράση.
• O καταμερισμός του  προϋπολογισμού στους εταίρους ανάλογα με τις 
Δράσεις που προτίθενται να υλοποιήσουν 

Α3
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 
ολοκλήρωσης του έργου

• Εξετάζεται 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.

Α1

Συνάφεια των φορέων και σαφήνεια 
περιγραφής, πληρότητα της 
πρότασης και των προτεινόμενων 
ενεργειών

Εξετάζεται η σαφήνεια, η αποτελεσματικότητα και πληρότητα της περιγραφής 
του φυσικού αντικειμένου και του τρόπου υλοποίησης των ενεργειών. Ήτοι 
εξετάζεται: 

• Εάν η πρόταση συνάδει με το πλαίσιο, τους στόχους και τις αρχές του 
Κανονισμού ΕΤΠ 2021-2027 όπως προσδιορίζεται στην Πρόσκληση.
                                                                                                                                                                        
• Κατά πόσο η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου είναι σαφής, ρεαλιστική 
και πλήρης.                                                                              Ιδίως, 
εξετάζεται η μεθοδολογία προσέγγισης και ενημέρωσης των ωφελούμενων, η 
μεθοδολογία υλοποίησης της Ατομικής Επαγγελματικής και Επιχειρηματικής 
Συμβουλευτικής, η μεθοδολογία 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 για την 
Ενέργεια της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτιση κλπ).

• Η Συνάφεια των Φορέων Υλοποίησης σε σχέση με την υλοποίηση των 
ενεργειών που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν.

• Ο τεκμηριωμένος καταμερισμός Ενεργειών ανά Φορέα σε περίπτωση 
Ένωσης Φορέων ανάλογα με τη συνάφεια και την εμπειρία τους. 

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (ΕΤΠ)
Α.Π. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Ενέργειες που συχρηματοδοτούνται από το "Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση" - «EGF/2021/008/EL Attica Electrical Equipment Manufacturing» 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α.ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
(κατηγορία κριτηρίων που χρησιμοποιούνται στη συγκριτική αξιολόγηση με συντελεστή στάθμισης 20%)
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο 
ΤΔΠ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή (έως 2 δεκαδικά) Βαθμός Αιτιολόγηση

Υψηλή 100-80

Μέση 70-40

Χαμηλή 30-0

Υψηλή 100-80

Μέση 70-40

Χαμηλή 30-0

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β =

Β1
Συμβολή των Ενεργειών στον 

προσδιορισμό και εξυπηρέτηση 
των αναγκών της ομάδας στόχου

• Η  ποιότητα και πληρότητα των αναμενόμενων εκροών της Πρότασης. Ο 
βαθμός επίτευξης των στόχων των εκροών του προγράμματος όπως έχουν 
αποτυπωθεί στην Πρόσκληση.

• Ο βαθμός καινοτομίας της προτεινόμενης μεθοδολογίας και η συμμόρφωση με 
την αρχή της μη διάκρισης.

Β2
Συμβολή των Ενεργειών στην 
προώθηση της απασχόλησης

•  Η συμβολή των ενεργειών στην προώθηση της απασχόλησης. Ειδικότερα 
αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των Ενεργειών ως προς την υποστήριξη των 
ωφελούμενων ατόμων να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και την 
προώθηση των ωφελούμενων ατόμων στην απασχόληση (π.χ. ευαισθητοποίηση 
και κινητοποίηση επιχειρήσεων, ύπαρξη δικτύων, κλπ).

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (ΕΤΠ)
Α.Π. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Ενέργειες που συχρηματοδοτούνται από το "Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση" - «EGF/2021/008/EL Attica Electrical Equipment Manufacturing»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

Κατάσταση Τιμή (έως 2 
δεκαδικά)

Βαθμός Αιτιολόγηση

Υψηλός 100-80

Μέσος 70-40

Χαμηλός 30-0

Υψηλός 100-80

Μέσος 70-40

Χαμηλός 30-0

Υψηλός 100-80

Μέσος 70-40

Χαμηλός 30-0

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ=

Γ3

Παρακολούθηση και 
αποτίμηση των 
αποτελεσμάτων του 
έργου

 
•Η διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου, εκτίμησης κινδύνου και ανάσχεσής 
του.

Γ2

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

• Ο βαθμός ετοιμότητας χρησιμοποίησης των μέσων και εργαλείων Επαγγελματικής και 
Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής που θα αξιοποιηθούν, η ύπαρξη ή η συγγραφή ή η διαδικασία 
εντοπισμού και η επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού κατάρτισης και οι εν γένει 
τεχνικές που πρόκειται να χρησιμοποιήσει ο Φορέας/οι Φορείς και η συμβολή τους στην 
αποτελεσματικότητα των Ενεργειών Συμβουλευτικής και Κατάρτισης/Εκπαίδευσης, 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. 

Εξειδίκευση κριτηρίου

Γ1

Βαθμός προόδου 
διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών και 
ωριμότητας του 

υποψήφιου   Φορέα ή 
υποψήφιας  Ένωσης 

Φορέων 

• Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας των υποψηφίων φορέων για να υλοποιήσουν άμεσα και με 
επιτυχία τις Ενέργειες  Α' Β1’, Β2’ και Β3'  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 ωφελούμενων, 
προετοιμασία Ενεργειών Συμβουλευτικής & Κατάρτισης/Εκπαίδευσης, προετοιμασία διαδικασιών 
επιλογής στελεχών Συμβουλευτικής & Κατάρτισης, κλπ).

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (ΕΤΠ)

Α.Π. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Ενέργειες που συχρηματοδοτούνται από το "Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση" - «EGF/2021/008/EL Attica Electrical Equipment Manufacturing»

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

Κατάσταση
Τιμή (έως 2 
δεκαδικά)

Βαθμός Αιτιολόγηση

Υψηλός 100-80

Μέσος 70-40

Χαμηλός 30-0

Υψηλός 100-80

Μέσος 70-40

Χαμηλός 30-0

Υψηλός 100-80

Μέσος 70-40

Χαμηλός 30-0

Βαθμολογείται η τεκμηριωμένη από το 2019 έως και την ημερομηνία έκδοσης της Παρούσας Πρόσκλησης βάσει 
δικαιολογητικών εμπειρία στην Κατάρτιση  άνω των 50.000  ωρών σε εκατοστιαία κλίμακα:
Ένας (1) βαθμός ανά 3.000 ώρες  με ανώτατο τις 375.000 ώρες και τους 100 βαθμούς 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Δ=

Δ2

Εμπειρία στην 
συνεχιζόμενη 

επαγγελματική 
κατάρτιση

Εξειδίκευση κριτηρίου

Δ1
Εμπειρία στην 
επαγγελματική 
συμβουλευτική

Βαθμολογείται η τεκμηριωμένη από το 2017 έως και την ημερομηνία έκδοσης της Παρούσας Πρόσκλησης βάσει 
δικαιολογητικών εμπειρία στη συμβουλευτική άνω των 200 ωρών σε εκατοστιαία κλίμακα:
Ένας (1) βαθμός ανά 10 ώρες με ανώτατο τις 1.200 ώρες και τους 100 βαθμούς.

Δ3
Επιχειρησιακή 

ικανότητα

Βαθμολογείται η Επάρκεια/Συνάφεια του/της Υπεύθυνου/ης Έργου και της της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει 
την πράξη

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (ΕΤΠ)

Α.Π. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Ενέργειες που συχρηματοδοτούνται από το "Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση" - «EGF/2021/008/EL Attica Electrical Equipment Manufacturing»

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

ΑΔΑ: 6ΑΖΒ46ΜΤΛΚ-ΖΜ4



Α/Α Ομάδα κριτηρίων Τιμή/Βαθμολογία Συντελεστής στάθμισης Συνολική βαθμολογία
Α ΣΑΦΗΝΕΙΑ 20%
Β ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 20%
Γ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 30%
Δ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 30%

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (ΕΤΠ)
Α.Π. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Ενέργειες που συχρηματοδοτούνται από το "Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση" - «EGF/2021/008/EL Attica Electrical Equipment Manufacturing»

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

ΕΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΜΕΑΣ 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 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ  
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

(ΕΤΠ)  
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1565
27 Ιουλίου 2015

19191

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

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

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

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

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

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

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

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

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης που 
κατήργησε τον Κανονισμό (ΕΚ) 800 /2008.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που 

αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση κοινοτικών προ−
γραμμάτων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

κάτωθι επιχειρήσεις: 

Αιτήσεις κράτους − μέλους ΣΑΕ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 NUTRIART ABEE Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

034/2 10.160.000 

2 SPRIDER STORES Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

034/2 12.151.500 

3 ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

034/2 10.740.000 

4 Εκδοτικές Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

034/2 14.654.500 

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

034/2 6.244.500 

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

034/2 8.410.000 

ΣΥΝΟΛΟ 47.706.000

αποφασίζουν:

Άρθρο 1 
Αντικείμενο

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

Άρθρο 2 
Πεδίο Εφαρμογής

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 3 
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται 
ως:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 5 
Βασικές Αρχές Υλοποίησης

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 6 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

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

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

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

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

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

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

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

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

• Το τέλος της απασχόλησης στον έμμεσο εργοδότη, 
ή

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

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

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

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

Άρθρο 7
Ρόλοι και αρμοδιότητες των φορέων

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Μετέχει στις συναντήσεις της Επιτροπής Αξιολό−
γησης Προτάσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 8
Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων Αρχής Διαχείρισης 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Τη συμβατότητα και συμμόρφωση με οποιεσδήποτε 
άλλες υποχρεώσεις.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 9 
Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

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

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

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠ 2014− 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Μία πλήρης αίτηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 11
Ποσοστά χρηματοδοτικής συνεισφοράς 

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Άρθρο 12 
Επιλέξιμες Ενέργειες

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 13
Τεχνική Βοήθεια στο Δικαιούχο Κράτος

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

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

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

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

Άρθρο 14
Τεκμηρίωση και δικαιολογητικά δαπανών

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 15
Περίοδος επιλεξιμότητας 

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

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 16
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, 
λοιποί φόροι και επιβαρύνσεις

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

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

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

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

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

Δ2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 17
Παρακολούθηση της υλοποίησης της συνολικής 

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

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

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

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

• αναλυτικά στοιχεία για τις εγκριθείσες ενέργειες / 
δράσεις,

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

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

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

Άρθρο 18
Διαχείριση και Παρακολούθηση 

σε επίπεδο εγκεκριμένης πρότασης
1. Βασικά εργαλεία διαχείρισης και παρακολούθησης 

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

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

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

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

πρότασης.
2. Επίσης βασικά εργαλεία αποτελούν οι επιτόπιοι 

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

Άρθρο 19
Έγκριση διοικητικών σταδίων υλοποίησης 

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 20 
Επιτόπιες Επαληθεύσεις

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

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

ους ζητείται ενίσχυση και το καθεστώς απασχόλησης 
τους,

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

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

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

Άρθρο 26
Απόδοση στους Δικαιούχους της εθνικής 

συμμετοχής και της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς του ΕΤΠ

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 27 
Παραγόμενοι τόκοι

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΛΕΓΧΟΙ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 
ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

Άρθρο 29 
Ειδικότεροι Ορισμοί

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 30
Αρμόδια όργανα για την διενέργεια 

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

και επαληθεύσεων, η έκδοση απόφασης δημοσιονομικής 

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

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

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

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

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

• από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής.

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

Άρθρο 31
Λογιστικοί έλεγχοι και επιτόπιες 

επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

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

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

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

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

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

Άρθρο 32
Δήλωση παρατυπιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 33
Επιστροφή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς

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

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

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

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

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

Άρθρο 34
Διαπίστωση παρατυπίας κατά τη διενέργεια 

διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης / 
επιθεώρησης / επιτόπιου ελέγχου

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

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

Άρθρο 35
Διαδικασία αντιρρήσεων και οριστικοποίηση 
πορίσματος επαλήθευσης / επιθεώρησης / 

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 36
Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης 

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

είδη διορθώσεων
1. Στην απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης αυτού 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 37
Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως 

καταβληθέντων ποσών
1. Η έκδοση της απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως 

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

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 38
Καταχώρηση στο ΟΠΣ ΕΤΠ 

των Δημοσιονομικών Διορθώσεων 
μετά από ελέγχους ελεγκτικών οργάνων

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

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

Άρθρο 39 
Γλώσσα εργασίας

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

Άρθρο 40 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

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

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

Άρθρο 41
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

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

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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

Σε μορφή DVD/CD:

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

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

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02015652707150024*
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  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 Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών, 
με θέμα «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγη-
σης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου 
για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρημα-
τοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρ-
μογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 
2014 - 2020» (Β΄1565), όπως αυτή έχει τροποποι-
ηθεί με την υπ' αριθμ. 6.5266/5.4663/20-04-2016 
(Β΄1122) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης - 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 Κυβέρνη-
ση και τα Κυβερνητικά όργανα.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 24/2015 (Α’20) «Σύσταση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ-
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

3. Το π.δ. 123/04-11-2016 (Α’208) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α’116) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 125/05-11-2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθ. Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-

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, Αλέ-
ξανδρο Χαρίτση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ 
Y226/28-12-2016 (Β’ 4233) απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 
Αλέξανδρο Χαρίτση».

8. Την υπ’ αριθ. Υ56/21-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής 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 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.

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρί-
ου 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 Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γε-
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενι-
κών 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 σχε-
τικά 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 κατηγο-
ριών 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 συμφε-
ρόντων 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 Ευ-
ρωπαϊκών 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, Ευ-
ρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου.

17. Τη διοργανική συμφωνία με αριθ. 2006/C 139/01 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλί-
ου 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 ομά-
δων βιομηχανικών κλάδων (ΚΟΒΚ), όπως ισχύει.

19. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπα-
ϊκού 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 Λογιστι-
κού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες δια-
τάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4242/2014 (Α’50) 
«Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» και 
τον ν.4270/2014 (Α’143) «Αρχές δημοσιονομικής Διαχεί-
ρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε 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) ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου 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 τροπο-
ποιήθηκε 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 άμε-
σων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής 
κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερ-

νητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα 
το άρθρο 27, παρ. 1.

25. Το π.δ. 113/2014 (Α’180) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», 
όπως ισχύει.

26. Το π.δ. 116/2014 (Α’185) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει.

27. Το π.δ. 111/2014 (Α’178) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

28. Το π.δ. 475/1993 (Α΄205) «Σύσταση Γενικής Γραμ-
ματείας Απασχόλησης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πό-
ρων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» η οποία μετονομάσθηκε με 
το άρθρο 18 του ν. 2224/1994 (Α΄112) σε Γενική Γραμ-
ματεία 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, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών 
με θέμα: «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτε-
λική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απα-
σχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» και αντικατά-
σταση 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 Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης για το «Διορισμό Γενικού Γραμμα-
τέα 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) απόφα-
ση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί μεταβίβα-
σης αρμοδιοτήτων και εξουσίας έκδοσης διοικητικών 
πράξεων και εγγράφων προς τον Γενικό Γραμματέα Δι-
αχείρισης 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) από-
φαση 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 απόφα-
ση, 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 Ελέγ-
χου (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) Υπουρ-

γική απόφαση με θέμα: «Σύστημα επιβαλλόμενων από 
την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) δημο-
σιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών 
από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή/ και του 
προϋπολογισμού της Ένωσης για την υλοποίηση προ-
γραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις για την Ανάπτυξη και την Απασχό-
ληση», του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, του Ταμείου 
Επισιτιστικής Βοήθειας Απόρων και του Ταμείου Παγκο-
σμιοποίησης».

38. Την με αριθμό 5.20263/5.15444/22-07-2015 Κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ-
τιλίας και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών, με θέμα «Σύ-
στημα Προγραμματισμού , Αξιολόγησης, Διαχείρισης, 
Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των 
ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από  το Ευρωπαϊκό  
Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) πε-
ριόδου 2014 − 2020» (Β’1565), όπως αυτή έχει τροποποι-
ηθεί 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, Διαχείρι-
σης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προ-
σαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την περίοδο 
2014-2020.

40. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τη δεύτερη τροποποίηση της με αριθμό 5.20263/ 
5.15444/22-07-2015 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού - Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης - Οικονομικών, με θέμα «Σύστημα Προγραμματισμού , 
Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγ-
χου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρημα-
τοδοτούνται 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 - Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης - Οικονομικών ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 3, «Ορισμοί», προστίθενται τα ακόλουθα 
λήμματα, υπό τους αριθμούς που φέρουν:

6Α.  «Απόφαση Ένταξης»: όπως ανωτέρω υπό 6. «από-
φαση για χρηματοδοτική συνεισφορά από ΕΤΠ».

13Α.  «Εμπλεκόμενοι Φορείς»: Εννοούνται οι Ενδιάμε-
σοι Φορείς Διαχείρισης ή οι Φορείς Υλοποίησης.

29Α. «Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ)»: κάθε φορέας, δημό-
σιος ή ιδιωτικός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή Ένωση 
Φορέων, που ενεργεί υπό την ευθύνη της Αρχής Διαχείρι-
σης 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 

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 Συμ-
βουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006 αναθεωρημένη κοι-
νή στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριο-
τήτων 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 ταξι-
νόμηση 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 βρί-
σκονται 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, «Ορι-
σμοί», ήτοι από την λέξη «Σημειώνεται …» ως και τις 
λέξεις «…συνεισφορά από το ΕΤΠ» στο τέλος της πα-
ραγράφου, διαγράφεται.

3. Το λήμμα υπ’ αριθ. 11 του άρθρου 3, «Ορισμοί», ανα-
διατυπώνεται 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 αναφέ-
ρονται 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.} αντικα-
θίστανται ως εξής:

«των διατάξεων του Κανονισμού.»
5. Η παρ. δ) του άρθρου 4 διαγράφεται.
6. Η δεύτερη περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5, ανα-

διατυπώνεται ως εξής:
«Οι αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης και οι εφαρ-

μοζόμενοι 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 υλο-
ποιεί τα έργα ΕΤΠ, είτε με τη δική της υποδομή, είτε α) 
μέσω ενδιάμεσων φορέων, κατόπιν Πρόσκλησης προς 
φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα 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 εποπτευό-
μενο 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 κρι-
τήρια επιλογής και η διαδικασία υποβολής ενστάσεων 
για τις ανωτέρω περιπτώσεις ορίζονται στις αντίστοιχες 
προσκλήσεις.

8. Η τέταρτη περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 7, δι-
αγράφεται.

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, κα-
θώς και την πορεία των ενεργειών που εκτελούν, ιδίως 
όσον αφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο κα-
θώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους. Ομοίως, 
όπου κρίνεται απαραίτητο και τους Δικαιούχους.»

10. Η δέκατη έβδομη περίπτωση της παρ. 1 του άρ-
θρου 7, αναδιατυπώνεται ως εξής:

�  «Συγκεντρώνει από τους εμπλεκομένους φορείς και 
τους Δικαιούχους και παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, στην Αρχή Πιστοποίησης και στην Αρχή Ελέγχου, τα 
απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα για την παρακολού-
θηση 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 ζη-
τείται 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 πληροφόρη-
ση στην ελληνική και στην αγγλική σχετικά με τις εγκεκρι-
μένες 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 λογι-
στικών 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 αξιολό-
γηση προσχέδιο της Τελικής Έκθεσης κάθε έργου στην 
Αρχή Πιστοποίησης και στην Αρχή Ελέγχου εβδομήντα 

πέντε ημερολογιακές ημέρες (2,5 μήνες) πριν την κατα-
ληκτική 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 άρ-

θρου 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 Επιτρο-
πή, κατόπιν διοικητικών επαληθεύσεων που διενεργού-
νται από την ίδια ή υπό την ευθύνη της στο σύνολο ή σε 
αντιπροσωπευτικό δείγμα των δαπανών που της υπο-
βάλλονται από την Αρχή Διαχείρισης, πιστοποιώντας 
ρητά ότι:»

17. Το σημείο iii) της δεύτερης περίπτωσης της παρα-
γράφου 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 αναδιατυ-

πώνεται ως εξής:
«Για την εφαρμογή των ενεργειών που χρηματοδο-

τούνται 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 χαρα-
κτήρα 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 ένω-
σης φορέων που επιλέγεται».

20. Η πέμπτη περ. της παρ. 2 του αρθ. 8 αναδιατυπώ-
νεται 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, κα-
θώς και την πορεία των ενεργειών που εκτελούν, ιδίως 
όσον αφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο κα-
θώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους».

21. Η έκτη περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 8, ανα-
διατυπώνεται 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 επαλη-
θεύσιμα δικαιολογητικά και είναι ορθές και κανονικές.»

22. Μετά την παράγραφο 2 του αρ.8, είχε τεθεί πα-
ράγραφος αριθμημένη εκ λάθους με τον αριθμό 2. Δι-
ορθώνεται 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 ηλε-
κτρονικά.», 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 προ-
σωπικού χαρακτήρα ή άλλως «στοιχεία» (microdata) 
των Δικαιούχων 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 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 εξα-

τομικευμένων υπηρεσιών της εγκεκριμένης πρότασης 
σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικό-
τητας και της αποτελεσματικότητας, καθώς και την ορθή 
και έγκαιρη υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου της εγκεκριμένης πρότασης.

• Την έγκαιρη καταβολή της χρηματοδοτικής συνει-
σφοράς από το ΕΤΠ προς τους δικαιούχους

• Την τήρηση των υποχρεώσεων που έχει 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 υλοποίησης τους.

• Την υποχρέωση για την πιστοποίηση ότι οι προσκο-
μισθείσες στην Αρχή διαχείρισης 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 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 εγκεκρι-
μένης πρότασης.

• Τη διασφάλιση ότι παρέχονται στην Αρχή Διαχείρι-
σης μέσα σε εύλογο χρόνο, όλα τα έγγραφα και οι πλη-
ροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της εγκεκριμένης 
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-
κής πληροφόρησης για την οικονομική και φυσική πρόο-
δο 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 Φορέας Υλοποίησης συμμορφώνεται με τις απαι-
τήσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που προβλέ-
πονται στον Κανονισμό και μεριμνά για την ενημέρωση 
και συμμόρφωση σε αυτούς και των τυχών αναδόχων. 
Επίσης, παρέχει πληροφορίες για την ύπαρξη, τους στό-
χους και την υλοποίηση της χρηματοδοτικής συνεισφο-
ράς του ΕΤΠ.

3. Ο Φορέας Υλοποίησης εξασφαλίζει ότι οι ωφελού-
μενοι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

4. Ο Φορέας Υλοποίησης, συμμορφώνεται με τις απαι-
τήσεις που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για την υποβολή των απαραίτητων πληροφοριών ηλε-
κτρονικά.

5. Ο Φορέας Υλοποίησης συλλέγει στοιχεία (microdata) 
των δυνητικών ωφελούμενων των έργων του ΕΤΠ (απο-
λυμένων 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 αξι-
ολογήσεων 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 ενη-
μέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστή-
ματος 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, τηρώ-
ντας τις προϋποθέσεις του ν. 2472/1997, να πραγματοποι-
ήσει διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων του 
με το ΟΠΣ – ΕΤΠ για την αυτόματη υποβολή των στοιχείων.

8. Ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει, τόσο κατά τη διαδι-
κασία 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 συνολι-
κή ευθύνη του φορέα υλοποίησης, είναι επιλέξιμες οι 
δαπάνες που καταβάλλονται για το έργο από τους συμ-
μετέχοντες 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 ισοδύνα-
μης αποδεικτικής αξίας.

δ) Οι δαπάνες που καταβάλλονται από τους άλλους 
φορείς υποβάλλονται στο φορέα υλοποίησης και ανα-
φέρονται στο έργο. Ο ορισθείς φορέας υλοποίησης έχει 
την ευθύνη να επαληθεύσει το υπαρκτό και την επιλε-
ξιμότητα 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 ενέργει-
ες 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 Διαχεί-
ρισης σε Ενδιάμεσους Φορείς, οι ειδικότεροι όροι εφαρ-
μογής και υλοποίησης των ενεργειών θα εξειδικεύονται 
στην εκάστοτε Πρόσκληση και στο Σύμφωνο Αποδοχής 
Όρων και, όπου απαιτούνται, σε Προσκλήσεις ή Προκη-
ρύξεις 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 Κανονι-
σμού 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 κα-
νονιστικό 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 «δικαι-
ούχου» 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-

τικός φορέας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ενδιάμε-
σος 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 λέ-
ξεις «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 χρη-

ματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ στηρίζεται στην ακρι-
βή γνώση, ανά πάσα στιγμή, που διαθέτει η Αρχή Διαχείρι-
σης 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 Εμπλεκό-
μενους 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 έλεγ-

χοι και επαληθεύσεις, από την Αρχή Διαχείρισης ή κατ’ 
εντολήν αυτής, από άλλα αρμόδια όργανα, της οικονο-
μικής και φυσικής υλοποίησης της πρότασης, καθώς 
και πρόσθετα παραδοτέα που ζητούνται από τους Δι-
καιούχους 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 αντι-
καθίστανται 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 Δικαιού-
χου, η οποία σκοπό έχει: τη διασφάλιση ότι η πρόταση 
υλοποιείται σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομο-
θεσία, 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 βά-
σει 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 υλοποίη-

ση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της εγκεκρι-
μένης πρότασης σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης. Ο έλεγχος γίνεται στο φάκελο της πρότα-
σης, 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 πρότα-

σης γίνεται από την Αρχή Διαχείρισης ή σε περίπτωση 
που έχει γίνει εκχώρηση της συγκεκριμένης αρμοδιό-
τητας από την Αρχή Διαχείρισης σε ΕΦ, ο τελευταίος 
υποβάλλει στην Αρχή Διαχείρισης αίτημα τροποποίη-
σης 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, προ-
βαίνει 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 εκθέ-
σεων (προκαταβολών και τελικών), τις δηλώσεις τόκων, 
τους ελέγχους και τυχόν επιστροφές αχρεωστήτως κα-
ταβληθέντων 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 ιδιω-
τικού 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 εμπλεκόμε-
νους φορείς ή και Δικαιούχους.»

50. Στο άρθρο 25 προστίθεται 2η παράγραφος, η 
οποία έχει ως εξής:

«2. Η Αρχή Διαχείρισης υποβάλλει στην Αρχή Πιστο-
ποίησης και στην Αρχή Ελέγχου εβδομήντα πέντε ημερο-
λογιακές ημέρες πριν την καταληκτική προθεσμία υπο-
βολής 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 δι-

καιούχους της εθνικής συμμετοχής και της χρηματοδο-
τικής συνεισφοράς του ΕΤΠ»

52. Στην παρ.3 του αρ.26 η λέξη «δικαιούχους» αντικα-
θίσταται 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 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 εμπλεκόμενους φορείς και τους 
δικαιούχους που είναι υπόχρεοι να τα τηρούν».

55. Η παρ. 1 του Άρθρου 30 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«1. Οι διαδικασίες διενέργειας ελέγχων, επιθεωρήσεων 

και επαληθεύσεων, η έκδοση απόφασης δημοσιονομι-
κής διόρθωσης, καθώς και η ανάκτηση των αχρεωστή-
τως 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 επι-
τόπιας επαλήθευσης που διενεργεί στους εμπλεκόμε-
νους 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 εξουσιοδοτημέ-
νους ελεγκτές που ορίζονται από την ίδια,

• από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής,

• Τέλος, η Αρχή Πιστοποίησης δύναται σε ειδικές πε-
ριπτώσεις 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» αντικα-
θίσταται από τις λέξεις «Εμπλεκόμενο Φορέα».

61. Στην παρ. 6 του αρ. 33 η λέξη «Δικαιούχος» αντικα-
θίσταται 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 διοι-
κητικής 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 επαληθευ-
μένες δαπάνες στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση που, κατά τη 
διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης της δήλωσης δα-
πανών των εμπλεκόμενων φορέων, διαπιστώνεται πα-
ράτυπη 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 παραβιά-
στηκαν 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-

ΑΔΑ: 6ΑΖΒ46ΜΤΛΚ-ΖΜ4



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ10068 Τεύχος Β’ 1180/04.04.2017

στήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στις περι-
πτώσεις 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 αναφέ-
ρονται διακριτά στην έκθεση διοικητικής επαλήθευσης.

4. Για το ύψος και την αιτιολογία της περικοπής, η αρ-
μόδια ΔΑ/ ΕΦ ενημερώνει τον ελεγχόμενο, κοινοποι-
ώντας σε αυτόν την έκθεση διοικητικής επαλήθευσης, 
ώστε αυτός να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις του, σύμ-
φωνα 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 έγκρι-
σή 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 όρ-
γανο του φορέα Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις.

Άρθρο 34Α
«Διαπίστωση παρατυπίας μετά από επιτόπια επα-
λήθευση/ 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/ επι-
θεώρησης εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών 
από την ολοκλήρωση της επιτόπιας επαλήθευσης/ επι-
θεώρησης. Η έκθεση περιλαμβάνει συμπεράσματα και 
τυχόν συστάσεις που βασίζονται σε σαφή και τεκμηριω-
μένη 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 επαλήθευ-
ση/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 παραβι-
άστηκαν 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 έκθε-
ση περιλαμβάνει συστάσεις, η κοινοποίηση της έκθεσης 
επιτόπιας επαλήθευσης/ επιθεώρησης στον ελεγχόμενο, 
γίνεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 

έγκρισή της μέσω συστημένης επιστολής ή/ και με από-
δειξη παραλαβής, προκειμένου ο ελεγχόμενος να δια-
τυπώσει τυχόν αντιρρήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 35 της παρούσας.

3. Στην περίπτωση που η επιτόπια επαλήθευση διε-
νεργείται προκειμένου να καταβληθεί η αντίστοιχη δη-
μόσια 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 «ελεγ-
χόμενος 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 υπουρ-
γικής απόφασης με αριθ. 286/20-1-2017 (ΦΕΚ Β’466)».

65. Στην παρ. 1 του αρ. 36 η λέξη «δικαιούχου» αντι-
καθίσταται 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 Οι-
κονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού - Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
- Οικονομικών, με θέμα «Σύστημα Προγραμματισμού , 
Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγ-
χου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρημα-
τοδοτούνται 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 - Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης - Οικονομικών.

68. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα δημοσί-
ευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2017

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

 Εργασίας, Κοινωνικής 
Οικονομίας Ασφάλισης και Κοινωνικής
και Ανάπτυξης Αλληλεγγύης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02011800404170008*
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

ΕΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΜΕΑΣ 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 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ  
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027 

 

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 

 

 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 2021/691  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (2021-2027) ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1309/2013 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/691 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 28ης Απριλίου 2021

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους 
(ΕΤΠ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 

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,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι οριζόντιες αρχές που ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στα άρθρα 9 και 10 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), συμπεριλαμβανομένων των αρχών της επικουρικότητας και 
της αναλογικότητας που ορίζονται στο άρθρο 5 ΣΕΕ, θα πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή των ενωσιακών ταμείων, 
λαμβανομένου υπόψη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει των άρθρων 8 και 10 
ΣΛΕΕ, η Ένωση στοχεύει στην εξάλειψη των ανισοτήτων και στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να στοχεύουν στην 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εφαρμογή των ταμείων. Οι στόχοι των ενωσιακών ταμείων θα πρέπει να 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και του στόχου της Ένωση για τη διατήρηση, την προστασία και τη 
βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 και στο άρθρο 191 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, 
λαμβανομένης υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

(2) Στις 17 Νοεμβρίου 2017 διακηρύχθηκε, από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ο 
ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων («πυλώνας»), για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων στην 
Ευρώπη. Η Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στον κόσμο της εργασίας, απαιτείται να 
προετοιμαστεί για τις σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης, καθιστώντας 
την ανάπτυξη πιο συμπεριληπτική και βελτιώνοντας την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές. Οι 20 βασικές αρχές του 
πυλώνα διαρθρώνονται σε τρεις κατηγορίες: ισότητα ευκαιριών και πρόσβαση στην αγορά εργασίας· δίκαιες συνθήκες 
εργασίας· και κοινωνική προστασία και ένταξη. Ο πυλώνας λειτουργεί ως ένα γενικό κατευθυντήριο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους Απολυμένους Εργαζόμενους (ΕΤΠ) που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό, επιτρέποντας στην Ένωση να θέτει τις σχετικές αρχές στην πράξη όταν πρόκειται για σημαντικές 
αναδιαρθρώσεις.

(3) Στις 20 Ιουνίου 2017 το Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση της Ένωσης στην «Ατζέντα 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών (ΟΗΕ) για την αειφόρο ανάπτυξη». Το Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία που έχει η επίτευξη της αειφόρου 
ανάπτυξης στις τρεις διαστάσεις της - οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική - με ισορροπημένο και ολοκληρωμένο 
τρόπο. Είναι ζωτικής σημασίας να ενσωματωθεί η διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης στο ενωσιακό πλαίσιο πολιτικής και η 
Ένωση να είναι φιλόδοξη στις πολιτικές που χρησιμοποιεί για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Το 
Συμβούλιο χαιρέτισε την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Επόμενα βήματα για ένα 
βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον», ως πρώτο βήμα προς την ενσωμάτωση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ και την 
εφαρμογή της αειφόρου ανάπτυξης ως ουσιαστικής κατευθυντήριας αρχής σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης, μεταξύ άλλων 
με τα χρηματοδοτικά της μέσα.

(1) ΕΕ C 110 της 22.3.2019, σ. 82.
(2) ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 239.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του 

Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 19ης Απριλίου 2021 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Θέση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2021 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
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(4) Τον Φεβρουάριο του 2018, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της μετά το 2020». Η ανακοίνωση 
τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης στηρίζει τη μοναδική κοινωνική οικονομία της αγοράς της Ευρώπης. Είναι 
εξαιρετικά σημαντικό να βελτιωθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των δεξιοτήτων, 
ιδίως εκείνες που συνδέονται με την ψηφιοποίηση, την αυτοματοποίηση και τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία με 
αποδοτική χρήση των πόρων, σε πλήρη συμμόρφωση με τη συμφωνία του Παρισιού που θεσπίστηκε βάσει της σύμβασης 
πλαισίου του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή («συμφωνία του Παρισιού»). Η δημοσιονομική ευελιξία θα αποτελέσει βασική 
αρχή του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021 έως 2027 (ΠΔΠ 2021 έως 2027) που θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου (4). Οι μηχανισμοί ευελιξίας θα παραμείνουν σε ισχύ, ώστε να 
δίνεται η δυνατότητα στην Ένωση να αντιδρά πιο έγκαιρα και να διασφαλίζεται ότι οι δημοσιονομικοί πόροι 
χρησιμοποιούνται εκεί όπου επείγει περισσότερο.

(5) Στη «Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης», της 1ης Μαρτίου 2017, η Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες για τις τάσεις 
απομονωτισμού και τις αυξανόμενες αμφιβολίες για τα οφέλη του ανοικτού εμπορίου και την κοινωνική οικονομία της 
αγοράς της Ένωσης εν γένει.

(6) Στο «Έγγραφο προβληματισμού για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης», της 10ης Μαΐου 2017, η Επιτροπή 
χαρακτηρίζει την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές αλλαγές ως την κυριότερη δύναμη 
αύξησης της ζήτησης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και μείωσης των θέσεων εργασίας που απαιτούν λιγότερα 
προσόντα. Μολονότι αναγνωρίζονται τα πλεονεκτήματα ενός πιο ανοικτού εμπορίου, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι 
χρειάζονται τα κατάλληλα μέσα, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι συναφείς αρνητικές επιπτώσεις. Δεδομένου ότι τα 
τωρινά οφέλη της παγκοσμιοποίησης είναι ήδη άνισα κατανεμημένα μεταξύ ατόμων και περιφερειών, γεγονός που έχει 
σημαντικό αντίκτυπο σε όσους υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες, υπάρχει κίνδυνος οι τεχνολογικές και περιβαλλοντικές 
αλλαγές να επιτείνουν τα φαινόμενα αυτά. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις αρχές της αλληλεγγύης και της βιωσιμότητας, θα 
πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης κατανέμονται πιο δίκαια, συνδυάζοντας την οικονομική 
ανάπτυξη και την τεχνολογική πρόοδο με επαρκή κοινωνική προστασία και ενεργό στήριξη για την πρόσβαση σε ευκαιρίες 
απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης.

(7) Στο «Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της Ένωσης», της 28ης Ιουνίου 2017, η Επιτροπή 
υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθούν οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες μεταξύ και εντός των κρατών μελών και 
διαπιστώνει ότι, κατά συνέπεια, ύψιστη προτεραιότητα είναι η επένδυση στην αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα, την 
κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και την υγεία.

(8) Η παγκοσμιοποίηση, οι τεχνολογικές αλλαγές και η κλιματική αλλαγή είναι πιθανό να αυξήσουν περαιτέρω την 
αλληλοσύνδεση και την αλληλεξάρτηση των οικονομιών ανά τον κόσμο. Η ανακατανομή του εργατικού δυναμικού 
αποτελεί αναπόσπαστο και αναπόφευκτο τμήμα αυτής της αλλαγής. Για να μπορέσουν τα οφέλη της αλλαγής να 
κατανεμηθούν δίκαια, η παροχή συνδρομής στους απολυμένους εργαζόμενους και σ’ εκείνους που απειλούνται με απόλυση 
είναι υψίστης σημασίας. Τα κύρια μέσα της Ένωσης για παροχή συνδρομής στους θιγόμενους εργαζόμενους είναι το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), που πρόκειται να θεσπιστεί με κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει βοήθεια προληπτικά, και το ΕΤΠ, που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει βοήθεια 
σε περίπτωση μεγάλων αναδιαρθρώσεων κατ’ αντίδραση σε αυτές. Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πλαίσιο ποιότητας 
της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση», της 13ης Δεκεμβρίου 2013, είναι το μέσο πολιτικής της 
Ένωσης που καθορίζει το πλαίσιο των βέλτιστων πρακτικών για την πρόβλεψη και τη διαχείριση των εταιρικών 
αναδιαρθρώσεων. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της οικονομικής προσαρμογής και της αναδιάρθρωσης, καθώς και ο αντίκτυπός τους στην κοινωνία και την 
απασχόληση, με κατάλληλα μέσα πολιτικής. Καλεί επίσης τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της ενωσιακής και της εθνικής 
χρηματοδότησης κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος της αναδιάρθρωσης, και ιδίως οι 
δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση, μπορούν να μετριαστούν αποτελεσματικότερα.

(9) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) για το ΠΔΠ 2007 έως 2013 («το Ταμείο») συστάθηκε προκειμένου να 
έχει η Ένωση τη δυνατότητα να επιδεικνύει αλληλεγγύη προς τους εργαζόμενους που είχαν χάσει την εργασία τους ως 
αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης.

(4) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου για τα έτη 2021 έως 2027 (ΕΕ L 433I της 22.12.2020, σ. 11).

(5) 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).
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(10) Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 διευρύνθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) ως μέρος του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας, 
που προσδιορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2008, ώστε να συμπεριλάβει τους εργαζόμενους 
που είχαν χάσει την εργασία τους ως άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

(11) Για τη διάρκεια του ΠΔΠ 2014-2020, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (7) διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου, ώστε να καλύπτει την απώλεια θέσεων εργασίας όχι μόνο λόγω 
σοβαρής οικονομικής διαταραχής οφειλόμενης στη συνέχιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, 
που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2009, αλλά και από οποιαδήποτε νέα παγκόσμια χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κρίση. Επιπροσθέτως, ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (8) (ο «δημοσιονομικός κανονισμός») τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 προκειμένου να 
θεσπιστούν, μεταξύ άλλων, κανόνες οι οποίοι επιτρέπουν στο Ταμείο να καλύπτει, κατ’ εξαίρεση, συλλογικές αιτήσεις στις 
οποίες περιλαμβάνονται μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που είναι εγκατεστημένες σε μία περιφέρεια και οι οποίες 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς οικονομικούς τομείς που ορίζονται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2, 
όταν το αιτούν κράτος μέλος αποδείξει ότι οι ΜΜΕ είναι το κύριο ή το μόνο είδος επιχείρησης στην εν λόγω περιοχή.

(12) Ως απάντηση στην πιθανή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης, ο κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 1309/2013 τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1796 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (9), ώστε να διευκρινίζεται ότι οι απολύσεις που προκύπτουν από την εν λόγω αποχώρηση εμπίπτουν στο πεδίο 
του Ταμείου. Λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου με συμφωνία αποχώρησης, ο κανονισμός αυτός δεν 
εφαρμόστηκε.

(13) Η Επιτροπή προέβη σε ενδιάμεση αξιολόγηση του Ταμείου για να εκτιμήσει τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο το Ταμείο 
έχει επιτύχει τους στόχους του. Το Ταμείο αποδείχθηκε αποτελεσματικό, επιτυγχάνοντας υψηλότερο ποσοστό επανένταξης 
των απολυμένων εργαζόμενων σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Από την αξιολόγηση 
διαπιστώθηκε επίσης ότι το Ταμείο παράγει ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως με όρους μεγέθους, 
πράγμα που σημαίνει ότι η συνδρομή του Ταμείου αύξησε όχι μόνο τον αριθμό και την ποικιλία των παρεχόμενων 
υπηρεσιών αλλά και τον βαθμό έντασης των εν λόγω υπηρεσιών. Επιπλέον, οι παρεμβάσεις του Ταμείου έτυχαν μεγάλης 
προβολής και κατέδειξαν απευθείας στο ευρύ κοινό την ενωσιακή προστιθέμενη αξία της παρέμβασης. Ωστόσο, 
εντοπίστηκαν διάφορες προκλήσεις. Η διαδικασία κινητοποίησης θεωρήθηκε υπερβολικά χρονοβόρα. Επιπλέον, πολλά 
κράτη μέλη ανέφεραν προβλήματα κατά την εκτενή ανάλυση του πλαισίου του γεγονότος που προκάλεσε τις απολύσεις 
λόγω πλεονασμού. Ο κύριος λόγος που απέτρεψε τα κράτη μέλη από το να υποβάλουν αίτηση συνδρομής από το Ταμείο, 
ήταν τα προβλήματα χρηματοπιστωτικής και θεσμικής ικανότητας. Αυτό θα μπορούσε απλώς να οφείλεται σε έλλειψη 
προσωπικού: τα κράτη μέλη μπορούν επί του παρόντος να ζητήσουν τεχνική βοήθεια μόνο όταν βρίσκονται στο στάδιο 
υλοποίησης της συνδρομής από το Ταμείο. Δεδομένου ότι οι απολύσεις λόγω πλεονασμού μπορούν να συμβούν 
απροσδόκητα, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να είναι έτοιμα να αντιδράσουν αμέσως και να είναι σε θέση να υποβάλουν 
αίτηση χωρίς καθυστέρηση. Επιπλέον, σε ορισμένα κράτη μέλη φαίνεται ότι απαιτούνται εντονότερες προσπάθειες 
οικοδόμησης θεσμικής ικανότητας προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση της 
συνδρομής από το ΕΤΠ. Επιπλέον, το κατώτατο όριο των 500 απολυμένων εργαζόμενων έχει επικριθεί ως υπερβολικά 
υψηλό, ιδίως στις μικρότερες πληθυσμιακά περιφέρειες.

(14) Ο ρόλος του Ταμείου συνεχίζει να είναι σημαντικός, ως ένα ευέλικτο εργαλείο που στηρίζει τους εργαζόμενους οι οποίοι 
χάνουν την εργασία τους σε μεγάλης κλίμακας αναδιαρθρώσεις και τους βοηθά να βρουν άλλη εργασία όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα. Η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει ειδική εφάπαξ στήριξη για τη διευκόλυνση της επανένταξης σε 
αξιοπρεπή και διατηρήσιμη απασχόληση για τους απολυμένους εργαζόμενους προερχόμενους από τομείς, κλάδους, εδάφη 
ή αγορές εργασίας που πλήττονται από σοβαρές οικονομικές διαταραχές. Λαμβανομένης υπόψη της αλληλεπίδρασης και 
των αμοιβαίων επιπτώσεων του ανοικτού εμπορίου και των οικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων όπως οι ασύμμετροι 
οικονομικοί κλυδωνισμοί, η ψηφιοποίηση, οι σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές σχέσεις της Ένωσης ή στη σύνθεση της 

(6) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 167 της 
29.6.2009, σ. 26).

(7) Κανονισμός (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 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, 
σ. 855).

(8) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/ 
2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

(9) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1796 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) (ΕΕ L 279Ι της 
31.10.2019, σ. 4).
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εσωτερικής αγοράς, καθώς και άλλων παραγόντων, περιλαμβανομένης της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και, δεδομένου ότι είναι ολοένα και πιο δύσκολο να επισημανθεί ένας συγκεκριμένος παράγοντας 
που προκαλεί απώλεια θέσεων εργασίας, η κινητοποίηση του ΕΤΠ θα πρέπει να βασίζεται μόνο στον σημαντικό αντίκτυπο 
ενός γεγονότος αναδιάρθρωσης. Δεδομένου του σκοπού του ΕΤΠ, που είναι η παροχή στήριξης σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, συμπληρώνοντας την πιο προληπτική συνδρομή του ΕΚΤ+, το ΕΤΠ θα πρέπει να παραμείνει ένα ευέλικτο και 
ειδικό μέσο εκτός των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων του ΠΔΠ, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 
2ας Μαΐου 2018 με τίτλο «Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενισχύει και υπερασπίζεται 
— Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027» και στο παράρτημά της.

(15) Προκειμένου να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή φύση του ΕΤΠ, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση στήριξης όταν ένα μείζον 
γεγονός αναδιάρθρωσης έχει σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική ή την περιφερειακή οικονομία. O αντίκτυπος αυτός θα 
πρέπει να καθορίζεται αναφορικά με έναν ελάχιστο αριθμό θέσεων εργασίας που απωλέσθηκαν εντός συγκεκριμένης 
περιόδου αναφοράς. Λαμβανομένων υπόψη των πορισμάτων της ενδιάμεσης αξιολόγησης, ως κατώτατο όριο θα πρέπει να 
τεθεί η απώλεια 200 θέσεων εργασίας εντός περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών (ή έξι μηνών σε περιπτώσεις που 
αφορούν συγκεκριμένο κλάδο). Δεδομένου ότι τα κύματα απολύσεων σε διαφορετικούς κλάδους εντός της ίδιας 
περιφέρειας έχουν εξίσου σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική αγορά εργασίας, θα πρέπει επίσης να είναι δυνατόν να 
υποβάλλονται και αιτήσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Σε μικρές αγορές εργασίας, όπως τα μικρά κράτη μέλη ή οι 
απομακρυσμένες περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών όπως ορίζονται στο άρθρο 349 
ΣΛΕΕ, ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, θα πρέπει να μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις σε περίπτωση μικρότερου αριθμού 
απολεσθεισών θέσεων εργασίας. Γενικά, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για συνδρομή από 
το ΕΤΠ μετά την παρέλευση 12 εβδομάδων από τη λήξη της περιόδου αναφοράς. Ωστόσο, για να αποφευχθεί 
χρηματοδοτικό κενό λόγω του γεγονότος ότι ο παρών κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, και για 
λόγους ασφάλειας δικαίου, η εν λόγω προθεσμία θα πρέπει να ανασταλεί μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2021 και της 
ημερομηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(16) Το ΕΤΠ, ως ταμείο που σχεδιάστηκε για μεγάλες αναδιαρθρώσεις, δεν θα πρέπει να κινητοποιείται σε περιπτώσεις 
απολύσεων στον δημόσιο τομέα, οι οποίες αποτελούν συνέπεια περικοπών στον προϋπολογισμό. Ωστόσο, το ΕΤΠ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίζει τους εργαζόμενους που απολύθηκαν από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 
μία ανταγωνιστική αγορά, οι οποίες παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες σε χρηματοδοτούμενες από το δημόσιο οντότητες που 
πλήττονται από περικοπές στον προϋπολογισμό. Επίσης, το ΕΤΠ θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει αυτοαπασχολούμενους 
των οποίων η δραστηριότητα έπαυσε ως αποτέλεσμα περικοπών στον προϋπολογισμό.

(17) Προκειμένου να εκφρασθεί η αλληλεγγύη της Ένωσης προς τους ανέργους, το ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΕΤΠ, ως 
ταμείου αντιδραστικής παρέμβασης, θα πρέπει να ευθυγραμμισθεί με το ανώτατο ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΕΤΠ+, 
ως ταμείου προληπτικής παρέμβασης, στο οικείο κράτος μέλος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερο 
από 60 %.

(18) Μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης που διατίθεται στο ΕΤΠ θα πρέπει να εκτελείται από την Επιτροπή υπό 
επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη κατά την έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού. Συνεπώς, κατά την εφαρμογή 
του ΕΤΠ υπό επιμερισμένη διαχείριση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις αρχές που προβλέπονται 
στον δημοσιονομικό κανονισμό, όπως η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η διαφάνεια και η απαγόρευση των διακρίσεων.

(19) Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Αλλαγής, το οποίο εδρεύει στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών 
Διαβίωσης και Εργασίας στο Δουβλίνο, επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη με ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις, 
προκειμένου να βοηθήσει στην αξιολόγηση των τάσεων της παγκοσμιοποίησης, των τεχνολογικών και περιβαλλοντικών 
αλλαγών, της αναδιάρθρωσης και της χρήσης του ΕΤΠ. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης παρακολουθεί 
μέσω ενός δικτύου εθνικών ανταποκριτών την αναφορά αναδιαρθρώσεων μεγάλης κλίμακας σε ολόκληρη την Ένωση, η 
οποία ενημερώνεται καθημερινά. Θα μπορούσε δε να συμβάλει στον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων που επιδέχονται 
παρέμβαση σε πρώιμο στάδιο.

(20) Οι απολυμένοι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει θα πρέπει 
να έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΠ, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας τους. Συνεπώς, οι 
απολυμένοι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει θα πρέπει να 
θεωρούνται πιθανοί δικαιούχοι του ΕΤΠ για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.
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(21) Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ θα πρέπει να αφορούν κυρίως ενεργητικά μέτρα της πολιτικής για την αγορά 
εργασίας και εξατομικευμένες υπηρεσίες που αποσκοπούν στην ταχεία επανένταξη των δικαιούχων σε αξιοπρεπή και 
διατηρήσιμη απασχόληση, είτε εντός είτε εκτός του αρχικού κλάδου δραστηριότητάς τους, και να τους προετοιμάζουν 
παράλληλα για μια πιο πράσινη και περισσότερο ψηφιακή ευρωπαϊκή οικονομία. Η στήριξη θα πρέπει επίσης να αποσκοπεί 
στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης και του «επιχειρείν», μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας συνεταιρισμών. Τα μέτρα 
θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αναμενόμενες ανάγκες της τοπικής ή της περιφερειακής αγοράς εργασίας. Ωστόσο, όταν 
είναι σκόπιμο, θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται η κινητικότητα των απολυμένων εργαζόμενων, προκειμένου να βοηθηθούν 
να βρουν νέα εργασία αλλού. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην 
ψηφιακή εποχή και στην υπέρβαση των έμφυλων στερεοτύπων στην απασχόληση, κατά περίπτωση. Η συμπερίληψη 
χρηματικών επιδομάτων σε συντονισμένες δέσμες εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να είναι περιορισμένη. Τα μέτρα 
που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας. Θα μπορούσε να 
δοθεί ώθηση στους εργοδότες να συμμετάσχουν στην εθνική συγχρηματοδότηση για τα μέτρα που υποστηρίζονται από το 
ΕΤΠ, επιπλέον των μέτρων που απαιτείται να προβλέπουν βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων.

(22) Κατά την εφαρμογή και τον σχεδιασμό μιας συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών, με σκοπό τη διευκόλυνση 
της επανένταξης των στοχευόμενων δικαιούχων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους στόχους του ψηφιακού 
θεματολογίου και της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων στους τομείς των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των θετικών 
επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) με την προώθηση της επανεκπαίδευσης και της 
επανειδίκευσης των γυναικών στους εν λόγω τομείς. Κατά την εφαρμογή και τον σχεδιασμό της συντονισμένης δέσμης 
εξατομικευμένων υπηρεσιών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της εκπροσώπησης του λιγότερο 
εκπροσωπούμενου φύλου, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη μείωση του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος 
μεταξύ των φύλων.

(23) Δεδομένου ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας απαιτεί ένα ορισμένο επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων από το 
εργατικό δυναμικό, η διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή θα πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί 
οριζόντιο στοιχείο οποιασδήποτε προσφερόμενης συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών.

(24) Για την εκπόνηση ενεργητικών μέτρων της πολιτικής για την αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προκρίνουν μέτρα 
που συμβάλλουν σημαντικά στην απασχολησιμότητα των δικαιούχων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν την 
επανένταξη σε διατηρήσιμη απασχόληση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού δικαιούχων που συμμετέχουν στα μέτρα αυτά 
και όσο το δυνατόν συντομότερα εντός έξι μηνών από το τέλος της περιόδου υλοποίησης. Κατά τον σχεδιασμό της 
συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο αίτιο των απολύσεων, κατά 
περίπτωση, και να προβλεφθούν οι μελλοντικές προοπτικές στην αγορά εργασίας και οι απαιτούμενες δεξιότητες. Η 
συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να συνάδει με τη μετάβαση προς μια βιώσιμη και αποδοτική ως 
προς τη χρήση των πόρων οικονομία.

(25) Κατά την εκπόνηση ενεργητικών μέτρων της πολιτικής για την αγορά εργασίας τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη 
προσοχή στους μειονεκτούντες δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, των ατόμων με 
εξαρτώμενους συγγενείς, των νέων και των ηλικιωμένων ανέργων, των ατόμων με χαμηλού επιπέδου προσόντα, των ατόμων 
που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών και των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας, καθώς οι ομάδες αυτές 
βιώνουν ιδιαίτερα προβλήματα επανένταξης στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, οι αρχές της ισότητας των φύλων και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων, οι οποίες συγκαταλέγονται στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης και κατοχυρώνονται στον 
πυλώνα, θα πρέπει να τηρούνται και να προάγονται κατά την εφαρμογή του ΕΤΠ.

(26) Χάριν της αποτελεσματικής και ταχείας στήριξης των δικαιούχων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την υποβολή πλήρων αιτήσεων όταν αιτούνται χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ. Όταν η Επιτροπή ζητήσει 
περαιτέρω πληροφορίες για την αξιολόγηση μιας αίτησης, η παροχή των εν λόγω πληροφοριών θα πρέπει να έχει προθεσμία. Τόσο 
τα κράτη μέλη όσο και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να αποσκοπούν στην ταχύτερη δυνατή διεκπεραίωση των 
αιτήσεων.

(27) Προς όφελος των δικαιούχων και των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων, το αιτούν κράτος μέλος 
θα πρέπει να ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων σχετικά με την πορεία της αίτησης 
και θα πρέπει να μεριμνά για τη συμμετοχή τους, κατά το δυνατόν, στην εφαρμογή των μέτρων.
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(28) Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, οι χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ δεν θα πρέπει 
να υποκαθιστούν τα μέτρα στήριξης που διατίθενται για τους δικαιούχους στο πλαίσιο των ταμείων ή άλλων πολιτικών ή 
προγραμμάτων της Ένωσης, αλλά θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να συμπληρώνουν τα εν λόγω μέτρα.

(29) Θα πρέπει να συμπεριληφθούν ειδικές διατάξεις για τις δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τις υποθέσεις και τα 
αποτελέσματα του ΕΤΠ. Τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη του ΕΤΠ θα πρέπει να αναδεικνύουν τα επιτεύγματα της 
ενωσιακής χρηματοδότησης ενημερώνοντας το κοινό. Οι δραστηριότητες διαφάνειας και επικοινωνίας έχουν ουσιώδη 
σημασία προκειμένου να προβάλλεται στην πράξη η δράση της Ένωσης, θα πρέπει δε να βασίζονται σε ακριβείς και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες. Για την προώθηση του ΕΤΠ και την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας του ως μέρους του 
ενωσιακού προϋπολογισμού, το υλικό επικοινωνίας και προβολής που αναπτύσσουν τα κράτη μέλη θα πρέπει να τίθεται 
στη διάθεση των θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης κατόπιν αιτήματος. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
χορηγηθούν στην Ένωση, ατελώς, μια μη αποκλειστική και αμετάκλητη άδεια χρήσης του εν λόγω υλικού, καθώς και τυχόν 
προϋπάρχοντα δικαιώματα που συνδέονται με αυτό.

(30) Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι δαπάνες θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική 
συνεισφορά από το ΕΤΠ είτε από την ημερομηνία κατά την οποία ένα κράτος μέλος αρχίζει να παρέχει εξατομικευμένες 
υπηρεσίες είτε από την ημερομηνία κατά την οποία ένα κράτος μέλος πραγματοποιεί διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή 
του ΕΤΠ.

(31) Για να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν ιδίως κατά τους πρώτους μήνες κάθε έτους, όταν οι δυνατότητες μεταφοράς 
κονδυλίων από άλλες γραμμές του προϋπολογισμού είναι ιδιαιτέρως περιορισμένες, θα πρέπει, στο πλαίσιο της ετήσιας 
διαδικασίας του προϋπολογισμού, να διατίθεται ένα επαρκές ποσό πιστώσεων πληρωμών στη γραμμή του προϋπολογισμού 
για το ΕΤΠ.

(32) Το ΠΔΠ 2021-2027 και η διοργανική συμφωνία, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε 
δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμ
βανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων (10) καθορίζουν το δημοσιονομικό πλαίσιο του ΕΤΠ.

(33) Προς το συμφέρον των δικαιούχων, η συνδρομή θα πρέπει να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. 
Τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το ΕΤΠ θα 
πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας και να απλουστευθούν οι 
διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ταχεία έκδοση των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ.

(34) Οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ένωσης. Ως εκ τούτου, η προώθηση της επιχειρηματικότητας και η 
στήριξη των ΜΜΕ είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης, της καινοτομίας, της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και της κοινωνικής ένταξης. Η Ένωση προωθεί ενεργά την επιχειρηματικότητα, ενθαρρύνοντας τους 
ανθρώπους να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Σε περίπτωση μεγάλων γεγονότων αναδιαρθρώσεων, θα πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα οι απολυμένοι εργαζόμενοι να λάβουν βοήθεια για τη δημιουργία δικής τους επιχείρησης. Σε 
περίπτωση που κλείσει μια επιχείρηση, θα πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα οι απολυμένοι εργαζόμενοι να 
βοηθηθούν ώστε να αναλάβουν ορισμένες ή όλες τις δραστηριότητες του πρώην εργοδότη τους.

(35) Για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να γνωστοποιούν στις τελικές εκθέσεις λεπτομέρειες για 
κάθε κρατική ενίσχυση ή ενωσιακή χρηματοδότηση την οποία έλαβε η επιχείρηση που απολύει τους εργαζόμενους κατά τα 
πέντε έτη που προηγούνται της έκθεσης. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή δεν θα πρέπει να ισχύει για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις 
ή τις ΜΜΕ, ιδίως τις νεοφυείς και τις επεκτεινόμενες επιχειρήσεις, προκειμένου να αποφεύγεται τυχόν δυσανάλογος 
διοικητικός φόρτος για τα κράτη μέλη, ιδίως στην περίπτωση τομεακών αιτήσεων ΕΤΠ που αφορούν περισσότερες από μία 
πολύ μικρές επιχειρήσεις ή ΜΜΕ.

(10) ΕΕ L 433 Ι της 22.12.2020, σ. 28.
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(36) Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου (11), το ΕΤΠ θα πρέπει να αξιολογείται βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται σύμφωνα με ειδικές 
απαιτήσεις παρακολούθησης, με παράλληλη αποφυγή της διοικητικής επιβάρυνσης, ιδίως για τα κράτη μέλη, και των 
υπέρμετρων ρυθμίσεων. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει, όπου απαιτείται, να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση 
για την αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα έχει το ΕΤΠ στην πράξη.

(37) Για να δοθεί η δυνατότητα πολιτικού ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνεχούς παρακολούθησης από την 
Επιτροπή όσον αφορά τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τη συνδρομή του ΕΤΠ, τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποβάλουν τελική έκθεση για την εφαρμογή του ΕΤΠ.

(38) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίζουν την Επιτροπή κατά τη διενέργεια αξιολογήσεων, παρέχοντας τα σχετικά δεδομένα 
που έχουν στη διάθεσή τους.

(39) Για τη διευκόλυνση μελλοντικών αξιολογήσεων, θα πρέπει να διεξάγεται έρευνα για τους δικαιούχους μετά το πέρας της 
εκτέλεσης κάθε χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ. Η έρευνα για τους δικαιούχους θα πρέπει να είναι ανοικτή 
στους συμμετέχοντες για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες και θα πρέπει να ξεκινά κατά τη διάρκεια του έκτου μήνα μετά 
τη λήξη της περιόδου εκτέλεσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συντρέχουν την Επιτροπή στη διεξαγωγή της έρευνας για 
τους δικαιούχους, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των δικαιούχων με την αποστολή πρόσκλησης συμμετοχής και 
τουλάχιστον μίας υπενθύμισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν για να έρθουν σε επαφή με τους δικαιούχους. Η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιεί για σκοπούς 
αξιολόγησης τα δεδομένα που συλλέγονται. Για να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα μεταξύ των συνδρομών, η Επιτροπή θα 
πρέπει να καταρτίσει το υπόδειγμα έρευνας για τους δικαιούχους σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει δε να 
παράσχει μετάφραση σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

(40) Σύμφωνα με τον στόχο της εξάλειψης των ανισοτήτων και της προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι 
αναλύσεις και οι εκθέσεις που αφορούν το ΕΤΠ θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες ανά φύλο.

(41) Θα πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος δεικτών σε παράρτημα του παρόντος κανονισμού για τον σκοπό της παρακολούθησης 
της χρήσης του ΕΤΠ και, ιδίως, της προόδου προς την επίτευξη των στόχων του. Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή μπορεί να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση των εν λόγω δεικτών.

(42) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμείνουν υπεύθυνα για την εφαρμογή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο των δράσεων που υποστηρίζονται με χρηματοδότηση της Ένωσης, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού ή του κανονισμού που θα τον διαδεχθεί. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δικαιολογούν τη χρήση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που λαμβάνουν από το ΕΤΠ. Ενόψει της βραχύχρονης περιόδου 
υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΕΤΠ, οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα των εν λόγω παρεμβάσεων.

(43) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τυχόν παρατυπίες, 
συμπεριλαμβανομένης της απάτης, που διαπράττουν οι δικαιούχοι. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12) και τους κανονισμούς (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2988/95 (13) και (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2185/96 (14) του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) έχει την εξουσία να διενεργεί διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιους ελέγχους και 
εξακριβώσεις, με σκοπό να διαπιστώνεται αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου (15), η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία μπορεί να ερευνά και να διώκει αξιόποινες πράξεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, κατά τα 
οριζόμενα στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16).

(11) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(12) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις 

έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

(13) Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).

(14) Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που 
διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές 
παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

(15) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη 
σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

(16) Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω 
του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
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Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης 
συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και 
πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF και το Ελεγκτικό Συνέδριο, και, όσον αφορά τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην 
ενισχυμένη συνεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και μεριμνά ώστε τυχόν 
τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τυχόν διαπιστωθείσες παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, και 
τη συνέχεια που έχουν εν προκειμένω δώσει σχετικά με τέτοιες παρατυπίες, καθώς και σχετικά με την επακολούθηση τυχόν 
ερευνών της OLAF. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται με την Επιτροπή, την OLAF, το Ελεγκτικό Συνέδριο και, 
κατά περίπτωση, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού 
κανονισμού, για όλα τα θέματα που σχετίζονται με εικαζόμενη ή διαπιστωμένη απάτη.

(44) Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να καταστήσει διαθέσιμο 
ένα ολοκληρωμένο και διαλειτουργικό σύστημα πληροφοριών και παρακολούθησης που θα περιλαμβάνει ένα ενιαίο 
εργαλείο εξόρυξης δεδομένων και βαθμολόγησης κινδύνου για την πρόσβαση και την ανάλυση των σχετικών δεδομένων, η 
δε Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τη χρήση του με σκοπό τη γενικευμένη εφαρμογή από τα κράτη μέλη.

(45) Ο δημοσιονομικός κανονισμός θεσπίζει κανόνες εκτέλεσης του ενωσιακού προϋπολογισμού, στους οποίους συμπεριλαμ
βάνονται κανόνες για τις επιχορηγήσεις, τα βραβεία, τις προμήθειες, την έμμεση διαχείριση, τη χρηματοδοτική συνδρομή, 
τα χρηματοδοτικά μέσα, και τις δημοσιονομικές εγγυήσεις. τη χρηματοδοτική συνδρομή και την εξόφληση των εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ περιλαμβάνουν επίσης γενικό καθεστώς 
αιρεσιμότητας για την προστασία του ενωσιακού προϋπολογισμού.

(46) Λόγω της σημασίας που έχει η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την 
εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού, και την προσήλωση στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, οι δράσεις στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της διάθεσης του 30 % όλων των 
δαπανών του ενωσιακού προϋπολογισμού για τη στήριξη των κλιματικών στόχων και της φιλοδοξίας η οποία συνίσταται 
στην απόδοση του 7,5 % του ενωσιακού προϋπολογισμού σε δαπάνες για τη βιοποικιλότητα το 2024 και του 10 % το 
2026 και το 2027, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις υφιστάμενες αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των στόχων για το κλίμα 
και τη βιοποικιλότητα.

(47) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη παρακολούθηση της χρήσης του ΕΤΠ, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ώστε να συμπληρώνεται ο παρών κανονισμός με τον καθορισμό 
των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων παρατυπίας που πρέπει να αναφέρονται και των στοιχείων που πρέπει 
να παρέχονται από τα κράτη μέλη με σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση παρατυπιών, συμπεριλαμ
βανομένης της απάτης και της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών με τόκους υπερημερίας. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική 
συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι 
εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(48) Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά αποφάσεις 
σχετικά με τη διεξαγωγή ερευνών για τους δικαιούχους και το μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναφορά 
των παρατυπιών, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17).

(49) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, μπορούν 
όμως, εξαιτίας της κλίμακας και των επιπτώσεών τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του 
ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(17) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων 
και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ 
L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
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(50) Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια στην παροχή στήριξης στον σχετικό τομέα πολιτικής και να καταστεί δυνατή η 
εφαρμογή από την αρχή του ΠΔΠ 2021 έως 2027, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
από την αρχή του οικονομικού έτους 2021. Ωστόσο, η Επιτροπή θα πρέπει να κινήσει τη διαδικασία του προϋπολογισμού 
μόνο μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(51) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 θα πρέπει, συνεπώς, να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός ιδρύει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους Απολυμένους 
Εργαζόμενους (ΕΤΠ) για την περίοδο ισχύος του ΠΔΠ 2021 έως 2027.

Καθορίζει τους στόχους του ΕΤΠ, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες παροχής της εν λόγω χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των κρατών μελών για χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ όσον αφορά μέτρα 
απευθυνόμενα στους δικαιούχους που αναφέρονται στο άρθρο 6.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 4, το ΕΤΠ προσφέρει στήριξη σε απολυμένους εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους των οποίων η 
επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει κατά τη διάρκεια μεγάλων γεγονότων αναδιαρθρώσεων.

Άρθρο 2

Αποστολή και στόχοι

1. Το ΕΤΠ στηρίζει τους κοινωνικοοικονομικούς μετασχηματισμούς που προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση και τις 
τεχνολογικές και περιβαλλοντικές αλλαγές, βοηθώντας τους απολυμένους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους, των 
οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει, να προσαρμοστούν στις διαρθρωτικές αλλαγές. Το ΕΤΠ αποτελεί ταμείο 
έκτακτης ανάγκης το οποίο λειτουργεί κατ’ αντίδραση. Ως εκ τούτου, το ΕΤΠ συμβάλλει στην εφαρμογή των αρχών που θέτει ο 
ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων και στην ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής μεταξύ των περιφερειών 
και των κρατών μελών.

2. Οι στόχοι του ΕΤΠ είναι να επιδεικνύει αλληλεγγύη και να προωθεί την αξιοπρεπή και διατηρήσιμη απασχόληση στην Ένωση 
με την παροχή βοήθειας στην περίπτωση μεγάλων αναδιαρθρώσεων, ιδίως εκείνων που οφείλονται στις προκλήσεις που σχετίζονται 
με την παγκοσμιοποίηση, όπως οι αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, οι εμπορικές διαμάχες, οι σημαντικές αλλαγές 
στις εμπορικές σχέσεις της Ένωσης ή στη σύνθεση της εσωτερικής αγοράς και οι χρηματοπιστωτικές ή οικονομικές κρίσεις, καθώς 
και η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ή αποτελούν συνέπεια της ψηφιοποίησης ή της 
αυτοματοποίησης. Το ΕΤΠ στηρίζει τους δικαιούχους με σκοπό την ταχύτερη δυνατή επανένταξή τους σε αξιοπρεπή και 
διατηρήσιμη απασχόληση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μέτρα που βοηθούν τις πιο μειονεκτούσες ομάδες.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) «απολυμένος εργαζόμενος»: ο εργαζόμενος, ανεξαρτήτως είδους ή διάρκειας της εργασιακής του σχέσης, του οποίου η 
σύμβαση ή σχέση εργασίας έπαυσε πρόωρα με απόλυση λόγω πλεονασμού, ή του οποίου η σύμβαση ή σχέση εργασίας δεν 
ανανεώθηκε, για οικονομικούς λόγους·

2) «αυτοαπασχολούμενος»: φυσικό πρόσωπο που απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους·

3) «δικαιούχος»: φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε μέτρα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ.

4) «παρατυπία»: παράβαση του εφαρμοστέου δικαίου η οποία απορρέει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα που 
εμπλέκεται στην εφαρμογή του ΕΤΠ και η οποία έχει ή θα είχε ως αποτέλεσμα ζημία του προϋπολογισμού της Ένωσης, 
επιβάλλοντας αδικαιολόγητες δαπάνες στον εν λόγω προϋπολογισμό.
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5) «περίοδος υλοποίησης»: η περίοδος που αρχίζει από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 7 στοιχείο ι) 
έως 24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης για τη χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του άρθρου 15 
παράγραφος 2.

Άρθρο 4

Κριτήρια παρέμβασης

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ όσον αφορά μέτρα που 
στοχεύουν τους απολυμένους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο παρόν 
άρθρο.

2. Σε περίπτωση μεγάλων γεγονότων αναδιαρθρώσεων, παρέχεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ όποτε συντρέχει μία 
από τις ακόλουθες περιστάσεις:

α) παύση της δραστηριότητας τουλάχιστον 200 εργαζόμενων, που απολύονται, ή αυτοαπασχολούμενων, εντός περιόδου 
αναφοράς τεσσάρων μηνών, σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες η εν λόγω 
παύση της δραστηριότητας ισχύει για τους προμηθευτές της ή παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος·

β) παύση της δραστηριότητας τουλάχιστον 200 εργαζόμενων, που απολύονται, ή αυτοαπασχολούμενων, εντός περιόδου 
αναφοράς έξι μηνών, ιδίως σε ΜΜΕ, όταν δραστηριοποιούνται όλοι στον ίδιο οικονομικό κλάδο, που ορίζεται στο επίπεδο 
υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2, και είναι εγκατεστημένοι σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου 
NUTS 2, ή σε περισσότερες από δύο συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, υπό την προϋπόθεση ότι πλήττονται 
τουλάχιστον 200 εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι σε δύο περιφέρειες από το σύνολο των περιφερειών·

γ) παύση της δραστηριότητας τουλάχιστον 200 εργαζόμενων, που απολύονται, ή αυτοαπασχολούμενων, εντός περιόδου 
αναφοράς τεσσάρων μηνών, ιδίως σε ΜΜΕ, όταν δραστηριοποιούνται όλοι στον ίδιο ή σε διαφορετικούς οικονομικούς 
κλάδους, που ορίζονται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2, και είναι εγκατεστημένοι στην ίδια περιφέρεια επιπέδου 
NUTS 2.

3. Σε μικρές αγορές εργασίας, ιδίως όσον αφορά αιτήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται ΜΜΕ, η αίτηση χορήγησης 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς βάσει του παρόντος άρθρου θεωρείται παραδεκτή, ακόμη και αν δεν πληρούνται απολύτως τα 
κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 2, υπό την προϋπόθεση ότι οι απολύσεις λόγω πλεονασμού έχουν σημαντικό αντίκτυπο 
στην απασχόληση και στην τοπική, περιφερειακή ή εθνική οικονομία. Στις εν λόγω περιπτώσεις, το αιτούν κράτος μέλος 
διευκρινίζει ποιο από τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεν τηρείται πλήρως.

4. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, η παράγραφος 3 ισχύει και σε αγορές εργασίας διαφορετικές από τις μικρές αγορές εργασίας. Το 
συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών συνεισφορών στις εν λόγω περιπτώσεις δεν υπερβαίνει το 15 % του ετήσιου ανώτατου ορίου 
του ΕΤΠ.

5. Το ΕΤΠ δεν κινητοποιείται όποτε απολύονται υπάλληλοι του δημόσιου τομέα ως αποτέλεσμα περικοπών στον 
προϋπολογισμό κράτους μέλους.

Άρθρο 5

Υπολογισμός της απώλειας θέσεων εργασίας και της παύσης δραστηριότητας

Το αιτούν κράτος μέλος διευκρινίζει τη μέθοδο με την οποία υπολογίζεται ο αριθμός των απολυμένων εργαζόμενων και 
αυτοαπασχολούμενων για τους σκοπούς του άρθρου 4, σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ημερομηνίες:

α) την ημερομηνία κατά την οποία ο εργοδότης, κοινοποιεί εγγράφως στην αρμόδια δημόσια αρχή κάθε σχεδιαζόμενη ομαδική 
απόλυση, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου (18)·

β) την ημερομηνία της ατομικής ειδοποίησης του εργοδότη σχετικά με την απόλυση ή την καταγγελία της σύμβασης ή τον 
τερματισμό της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας του εργαζόμενου·

γ) την ημερομηνία της de facto καταγγελίας της σύμβασης ή τερματισμού της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας ή της λήξης της·

(18) Οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές 
απολύσεις (ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 16).
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δ) την ημερομηνία του τέλους της απασχόλησης του εργαζόμενου στον έμμεσο εργοδότη· ή

ε) στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, την ημερομηνία παύσης των δραστηριοτήτων, όπως ορίζεται σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο ή τις εθνικές διοικητικές διατάξεις.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, το αιτούν κράτος μέλος προσκομίζει στην 
Επιτροπή πρόσθετες πληροφορίες για τον πραγματικό αριθμό των απολύσεων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 
πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Επιτροπή.

Άρθρο 6

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Το αιτούν κράτος μέλος μπορεί να παρέχει σε επιλέξιμους δικαιούχους συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών 
(«συντονισμένη δέσμη υπηρεσιών») σύμφωνα με το άρθρο 7, με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ. Στους εν λόγω επιλέξιμους 
δικαιούχους μπορούν να περιλαμβάνονται:

α) απολυμένοι εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει, προσδιοριζόμενοι σύμφωνα με το 
άρθρο 5, εντός των περιόδων αναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 4·

β) απολυμένοι εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει, προσδιοριζόμενοι σύμφωνα με το 
άρθρο 5, εκτός της περιόδου αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 4, δηλαδή έξι μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου 
αναφοράς ή μεταξύ του τέλους της περιόδου αναφοράς και της τελευταίας ημέρας πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
αξιολόγησης από την Επιτροπή.

Οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) θεωρούνται επιλέξιμοι δικαιούχοι υπό 
τον όρο ότι μπορεί να αποδειχθεί σαφής αιτιώδης συνάφεια με το γεγονός που προκάλεσε τις απολύσεις λόγω πλεονασμού κατά 
την περίοδο αναφοράς.

Άρθρο 7

Επιλέξιμα μέτρα

1. Μπορεί να χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ για ενεργητικά μέτρα της πολιτικής για την αγορά εργασίας 
που αποτελούν μέρος συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών με στόχο να διευκολυνθεί η επανένταξη των δικαιούχων 
για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, ιδίως των πλέον μειονεκτούντων από αυτούς, στην απασχόληση ή στην αυτοαπασχόληση.

2. Δεδομένης της σημασίας των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική εποχή και σε μια αποδοτική ως προς τη 
χρήση των πόρων οικονομία, η διάδοση των δεξιοτήτων αυτών θα πρέπει να θεωρείται οριζόντιο στοιχείο για τον σχεδιασμό 
συντονισμένων δεσμών υπηρεσιών. Η ανάγκη και το επίπεδο κατάρτισης προσαρμόζεται στα επαγγελματικά προσόντα και στις 
δεξιότητες του εκάστοτε δικαιούχου.

Η συντονισμένη δέσμη υπηρεσιών μπορεί να περιλαμβάνει:

α) ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και επιμόρφωση, όπως όσον αφορά την απόκτηση δεξιοτήτων της τεχνολογίας των πληροφοριών 
και των επικοινωνιών, καθώς και άλλων δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή, πιστοποίηση της αποκτηθείσας 
γνώσης και των αποκτηθεισών ικανοτήτων, εξατομικευμένες υπηρεσίες συνδρομής στην αναζήτηση εργασίας και 
δραστηριότητες για ομάδες στόχους, επαγγελματικό προσανατολισμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση, βοήθεια 
επανένταξης στην αγορά εργασίας, προώθηση της επιχειρηματικότητας, ενίσχυση για αυτοαπασχόληση, δημιουργία 
επιχείρησης, εξαγορά επιχείρησης από τους εργαζομένους της, και δραστηριότητες συνεργασίας·

β) ειδικά χρονικώς περιορισμένα μέτρα, όπως επιδόματα αναζήτησης εργασίας, κίνητρα πρόσληψης για τους εργοδότες, 
επιδόματα κινητικότητας, επιδόματα τέκνου, επιδόματα κατάρτισης, επιδόματα διαβίωσης, και επιδόματα για φροντιστές.

Το κόστος των μέτρων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) δεν υπερβαίνει το 35 % του συνολικού κόστους της 
συντονισμένης δέσμης υπηρεσιών.

Το κόστος των επενδύσεων για αυτοαπασχόληση, σύσταση επιχείρησης και εξαγορά επιχείρησης από τους εργαζομένους της δεν 
υπερβαίνει τις 22 000 EUR ανά δικαιούχο.
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Ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης υπηρεσιών προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις 
απαιτούμενες δεξιότητες. Η συντονισμένη δέσμη υπηρεσιών είναι συμβατή προς τη μετάβαση σε μια αποδοτική ως προς τους 
πόρους και βιώσιμη οικονομία, επικεντρώνεται στη διάδοση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική εποχή και 
λαμβάνει υπόψη τη ζήτηση στην τοπική αγορά εργασίας.

3. Τα ακόλουθα μέτρα δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ:

α) ειδικά χρονικώς περιορισμένα μέτρα, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), εφόσον τα εν λόγω 
μέτρα δεν εξαρτώνται από την ενεργό συμμετοχή των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση σε δραστηριότητες 
αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

β) μέτρα που εμπίπτουν στην ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμβάσεων.

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

4. Η συντονισμένη δέσμη υπηρεσιών καταρτίζεται κατόπιν διαβουλεύσεων με τους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται 
ενίσχυση, τους εκπροσώπους τους ή τους κοινωνικούς εταίρους, κατά περίπτωση.

5. Με πρωτοβουλία του αιτούντος κράτους μέλους, μπορεί να παρασχεθεί χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ για 
δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης και δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων.

Άρθρο 8

Αιτήσεις

1. Το αιτούν κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ εντός 12 εβδομάδων 
από την ημερομηνία κατά την οποία πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2, 3 ή 4.

2. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αναστέλλεται μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2021 και της 3ης Μαΐου 2021.

3. Εάν ζητηθεί από το αιτούν κράτος μέλος, η Επιτροπή παρέχει καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της αίτησης.

4. Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή, κατά περίπτωση, εντός 10 εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή παρέλαβε μετάφραση της αίτησης, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι 
μεταγενέστερη, η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη λήψη της αίτησης και ζητεί από το αιτούν κράτος μέλος οποιεσδήποτε πρόσθετες 
πληροφορίες απαιτούνται προκειμένου να αξιολογήσει την αίτηση.

5. Όταν η Επιτροπή ζητεί πρόσθετες πληροφορίες, το κράτος μέλος απαντά εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
διατύπωσης του αιτήματος. Η Επιτροπή παρατείνει την προθεσμία αυτή κατά 10 εργάσιμες ημέρες κατόπιν αιτήματος του 
αιτούντος κράτους μέλους. Τα εν λόγω αιτήματα αιτιολογούνται δεόντως.

6. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχει το αιτούν κράτος μέλος, η Επιτροπή συμπληρώνει την αξιολόγησή της σχετικά με τη 
συμμόρφωση της αίτησης προς τις προϋποθέσεις παροχής χρηματοδοτικής συνεισφοράς εντός 50 εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή της πλήρους αίτησης ή, κατά περίπτωση, της μετάφρασής της.

Εάν η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να τηρήσει την εν λόγω προθεσμία, ενημερώνει το αιτούν κράτος μέλος πριν από την εν λόγω 
προθεσμία, εξηγώντας τους λόγους της καθυστέρησης και ορίζοντας νέα ημερομηνία για την ολοκλήρωση της αξιολόγησής της. 
Η νέα ημερομηνία δεν υπερβαίνει τις 20 εργάσιμες ημέρες μετά την προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

7. Η αίτηση περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) εκτίμηση του αριθμού των απολύσεων λόγω πλεονασμού σύμφωνα με το άρθρο 5, καθώς και μέθοδο υπολογισμού·

β) αν η απολύουσα επιχείρηση συνέχισε τις δραστηριότητές της μετά τις απολύσεις, επιβεβαίωση ότι συμμορφώθηκε προς τις 
νομικές υποχρεώσεις που διέπουν τις απολύσεις λόγω πλεονασμού και έλαβε την ανάλογη μέριμνα για τους εργαζόμενους·
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γ) εξήγηση του κατά πόσον ελήφθησαν υπόψη οι συστάσεις που διατυπώνονται στο πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη 
της αλλαγής και την αναδιάρθρωση και του τρόπου με τον οποίο η συντονισμένη δέσμη υπηρεσιών συμπληρώνει δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από άλλα ενωσιακά ή εθνικά ταμεία, καθώς και πληροφορίες για μέτρα που είναι υποχρεωτικά για τις 
οικείες απολύουσες επιχειρήσεις βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων και για δραστηριότητες που έχουν 
ήδη αναλάβει τα κράτη μέλη για την παροχή συνδρομής στους απολυμένους εργαζόμενους·

δ) σύντομη περιγραφή των γεγονότων που οδήγησαν στην απόλυση των εργαζόμενων·

ε) τον προσδιορισμό, κατά περίπτωση, των επιχειρήσεων, προμηθευτών ή κατάντη παραγωγών και τομέων που προβαίνουν σε 
απολύσεις·

στ) εκτιμώμενη κατανομή της σύνθεσης των στοχευόμενων δικαιούχων ανά φύλο, ηλικιακή ομάδα και μορφωτικό επίπεδο, που 
χρησιμοποιήθηκε στον σχεδιασμό της συντονισμένης δέσμης υπηρεσιών ·

ζ) τον αναμενόμενο αντίκτυπο των απολύσεων λόγω πλεονασμού όσον αφορά την οικονομία και την απασχόληση σε τοπικό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·

η) λεπτομερή περιγραφή της συντονισμένης δέσμης υπηρεσιών και των συναφών δαπανών, συμπεριλαμβανομένου ιδίως κάθε 
μέτρου στήριξης πρωτοβουλιών απασχόλησης για τους μειονεκτούντες δικαιούχους, τους νέους και ηλικιωμένους 
δικαιούχους·

θ) τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό για κάθε συνιστώσα της συντονισμένης δέσμης υπηρεσιών προς στήριξη των δικαιούχων για 
τους οποίους ζητείται ενίσχυση, καθώς και για κάθε δραστηριότητα προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης και 
δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων·

ι) τις ημερομηνίες στις οποίες άρχισε ή έχει προγραμματιστεί να αρχίσει η παροχή της συντονισμένης δέσμης υπηρεσιώνπρος 
τους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση και οι δραστηριότητες για την εφαρμογή του ΕΤΠ, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 7·

ια) τις 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 άλλους σχετικούς 
ενδιαφερομένους, κατά περίπτωση·

ιβ) δήλωση ότι η αιτούμενη στήριξη του ΕΤΠ συμμορφώνεται με τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης περί 
κρατικών ενισχύσεων, καθώς και δήλωση που αναφέρει τους λόγους για τους οποίους η συντονισμένη δέσμη υπηρεσιών δεν 
υποκαθιστά μέτρα που εμπίπτουν στην ευθύνη των εργοδοτών βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων·

ιγ) τους πόρους εθνικής προχρηματοδότησης ή εθνικής συγχρηματοδότησης και άλλης συγχρηματοδότησης, κατά περίπτωση.

Άρθρο 9

Συμπληρωματικότητα, συμμόρφωση και συντονισμός

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν υποκαθιστά μέτρα που εμπίπτουν στην ευθύνη των εργοδοτών βάσει του 
εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων.

2. Η στήριξη στους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση συμπληρώνει τα μέτρα των κρατών μελών σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων εκείνων που λαμβάνουν επίσης άλλη χρηματοδοτική στήριξη 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, σύμφωνα με τις συστάσεις που ορίζονται στο πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη 
της αλλαγής και την αναδιάρθρωση.

3. Η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ περιορίζεται στα αναγκαία για την παροχή προσωρινής, εφάπαξ στήριξης στους 
δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση. Τα μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ συμμορφώνονται προς το δίκαιο της 
Ένωσης και του κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

4. Η Επιτροπή και το αιτούν κράτος μέλος εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, τον συντονισμό της 
συνδρομής από άλλη χρηματοδοτική στήριξη παρεχόμενη από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

5. Το αιτούν κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα ειδικά μέτρα που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν 
λαμβάνουν άλλη χρηματοδοτική στήριξη από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
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Άρθρο 10

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψη των 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 κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εκτέλεσης.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα για την πρόληψη διακρίσεων λόγω φύλου, ταυτότητας φύλου, 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού στην πρόσβαση 
στο ΕΤΠ και κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων της περιόδου εκτέλεσης.

Άρθρο 11

Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής

1. Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το 0,5 % του ετήσιου ανώτατου ορίου του ΕΤΠ για τεχνικές 
και διοικητικές δαπάνες με σκοπό την εφαρμογή του, όπως δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, καθώς και συλλογή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με τα εταιρικά συστήματα 
τεχνολογίας της πληροφορίας, δραστηριότητες επικοινωνίας και ενίσχυσης της προβολής του ΕΤΠ ως ταμείου ή σε σχέση με 
συγκεκριμένα έργα, καθώς και άλλα μέτρα τεχνικής βοήθειας. Τα μέτρα αυτά μπορούν να καλύψουν τις μελλοντικές και τις 
προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού.

2. Με την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή υποβάλλει αίτηση 
μεταφοράς κονδυλίων για τεχνική βοήθεια στις σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 31 του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

3. Η Επιτροπή παρέχει τεχνική βοήθεια με δική της πρωτοβουλία υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 62 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

Όταν η Επιτροπή παρέχει τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο έμμεσης διαχείρισης, εξασφαλίζει διαφανή διαδικασία για τον ορισμό του 
τρίτου μέρους που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό. Ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς και το κοινό, σχετικά με τον υπεργολάβο που έχει 
επιλεγεί για τον σκοπό αυτό.

4. Η τεχνική βοήθεια της Επιτροπής περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών και καθοδήγησης στα κράτη μέλη όσον αφορά τη 
χρήση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΕΤΠ. Η Επιτροπή παρέχει επίσης πληροφορίες καθώς και σαφή καθοδήγηση 
στους κοινωνικούς εταίρους σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο σχετικά με τη χρήση του ΕΤΠ. Τα μέτρα καθοδήγησης μπορεί να 
περιλαμβάνουν επίσης τη δημιουργία ειδικών ομάδων δράσης σε περιπτώσεις σοβαρών οικονομικών διαταραχών σε ένα κράτος 
μέλος.

Άρθρο 12

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν την προέλευση και εξασφαλίζουν την προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης, τονίζουν δε 
την ενωσιακή προστιθέμενη αξία της παρέμβασης, με την παροχή συνεπούς, αποτελεσματικής και στοχευμένης πληροφόρησης σε 
πολλαπλά ακροατήρια, όπως στοχευμένες πληροφορίες για τους δικαιούχους, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους 
κοινωνικούς εταίρους, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και το κοινό.

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το έμβλημα της ΕΕ σύμφωνα με το παράρτημα IX του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών διατάξεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου+, του Ταμείου Συνοχής, του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας 
και Υδατοκαλλιέργειας καθώς και χρηματοδοτικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και 
της πολιτικής θεωρήσεων («κανονισμός περί κοινών διατάξεων 2021-2027») μαζί με την απλή δήλωση χρηματοδότησης, 
«συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση».
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2. Η Επιτροπή διατηρεί και ενημερώνει τακτικά διαδικτυακή παρουσία προσβάσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών 
οργάνων της Ένωσης, με σκοπό να παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το ΕΤΠ, καθοδήγηση σχετικά με την 
υποβολή αιτήσεων, παραδείγματα επιλέξιμων μέτρων και τακτικά επικαιροποιούμενο κατάλογο καθώς και πληροφορίες σχετικά με 
τις αιτήσεις που γίνονται δεκτές ή απορρίπτονται και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη διαδικασία 
του προϋπολογισμού.

3. Η Επιτροπή προωθεί την ευρεία διάδοση των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών και προβαίνει σε ενέργειες ενημέρωσης και 
επικοινωνίας με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των εργαζόμενων της Ένωσης σχετικά με το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων για 
τα άτομα που δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα έγγραφα επικοινωνίας και προβολής να διατίθενται κατόπιν αίτησης στα θεσμικά όργανα και στα 
λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης και να παρέχεται στην Ένωση δωρεάν, μη αποκλειστική και αμετάκλητη άδεια χρήσης 
αυτού του υλικού και τυχόν προϋπαρχόντων δικαιωμάτων που συνδέονται με αυτό, με σκοπό την προβολή του ΕΤΠ ή την 
κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με τη χρήση του ενωσιακού προϋπολογισμού. Η εν λόγω υποχρέωση δεν απαιτεί από τα κράτη μέλη 
να αναλάβουν σημαντικό πρόσθετο κόστος ή σημαντικό διοικητικό φόρτο.

Η άδεια παρέχει στην Ένωση τα δικαιώματα που αναφέρονται στο παράρτημα I.

4. Οι πόροι που διατίθενται για δράσεις επικοινωνίας βάσει του παρόντος κανονισμού συμβάλλουν επίσης στην κάλυψη της 
ενημέρωσης των επιχειρήσεων για τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω προτεραιότητες 
συνδέονται με τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 2.

Άρθρο 13

Καθορισμός του ύψους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς

1. Βάσει της αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8, και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των δικαιούχων 
για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, τα προτεινόμενα μέτρα και το εκτιμώμενο κόστος, η Επιτροπή, εκτιμά και προτείνει, το ποσό 
ενδεχόμενης χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ που μπορεί να χορηγηθεί εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων. Η 
Επιτροπή ολοκληρώνει την αξιολόγησή της και υποβάλλει την πρότασή της εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 6.

2. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΕΤΠ για τα προσφερόμενα μέτρα είναι το υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
του ΕΚΤ+ στο οικείο κράτος μέλος όπως ορίζεται στο άρθρο 112 παράγραφος 3 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων 2021- 
2027, ή ανέρχεται στο 60 %, όποιο είναι υψηλότερο.

3. Αν, βάσει της αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πληρούνται 
οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει του παρόντος κανονισμού, κινεί αμέσως τη διαδικασία που ορίζεται στο 
άρθρο 15.

4. Σε περίπτωση που, βάσει της αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα 
ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει του παρόντος κανονισμού, ενημερώνει αμέσως σχετικά 
το αιτούν κράτος μέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Άρθρο 14

Περίοδος επιλεξιμότητας

1. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην αίτηση 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 7 στοιχείο ι) κατά τις οποίες το οικείο κράτος μέλος αρχίζει, ή πρόκειται να αρχίσει, να 
παρέχει τη συντονισμένη δέσμη υπηρεσιών προς τους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση ή κατά τις οποίες 
πραγματοποιεί διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή του ΕΤΠ, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 5.

2. Το κράτος μέλος αρχίζει να υλοποιεί τα επιλέξιμα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 7 χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και 
εφαρμόζει τα εν λόγω μέτρα το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της απόφασης για τη χρηματοδοτική συνεισφορά.
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3. Αν ένας δικαιούχος αποκτήσει πρόσβαση σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης με διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών, οι 
δαπάνες για το εν λόγω πρόγραμμα είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ έως την ημερομηνία υποβολής της 
τελικής έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δαπάνες πραγματοποιούνται 
πριν από την ημερομηνία αυτή.

4. Οι δαπάνες βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 5 είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ μέχρι τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής της τελικής έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1.

Άρθρο 15

Διαδικασία του προϋπολογισμού και εκτέλεση

1. Αν η Επιτροπή καταλήξει ότι πληρούνται οι όροι για την παροχή χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, υποβάλλει 
πρόταση κινητοποίησης του ΕΤΠ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΠ 
λαμβάνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός έξι εβδομάδων από την υποβολή της πρότασης 
της Επιτροπής σε αυτά.

Ταυτόχρονα με την υποβολή της πρότασής της για απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΠ, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς στις σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού.

Οι μεταφορές που σχετίζονται με το ΕΤΠ εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 31 του δημοσιονομικού κανονισμού.

2. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση για χρηματοδοτική συνεισφορά που τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή 
ενημερώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την έγκριση της μεταφοράς κονδυλίων του προϋπολογισμού.

Η εν λόγω απόφαση συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 110 του δημοσιονομικού κανονισμού.

3. Η πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιλαμβάνει τα εξής:

α) αξιολόγηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6, μαζί με περίληψη των στοιχείων στα οποία 
βασίζεται η αξιολόγηση αυτή· και

β) αιτιολόγηση των ποσών που προτείνονται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1.

Άρθρο 16

Ανεπαρκείς πιστώσεις

Κατά παρέκκλιση από τις προθεσμίες που ορίζονται στα άρθρα 8 και 15, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι οι 
εναπομένουσες διαθέσιμες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στο ΕΤΠ δεν επαρκούν για την κάλυψη του ποσού της συνδρομής 
που απαιτείται σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, η Επιτροπή μπορεί να αναβάλει την πρόταση κινητοποίησης του ΕΤΠ και 
την επακόλουθη αίτηση μεταφοράς πιστώσεων μέχρι να καταστούν διαθέσιμες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων το επόμενο έτος. 
Το ετήσιο ανώτατο όριο του προϋπολογισμού του ΕΤΠ τηρείται σε κάθε περίπτωση.

Άρθρο 17

Καταβολή και χρήση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς

1. Η Επιτροπή καταβάλλει τη χρηματοδοτική συνεισφορά στο οικείο κράτος μέλος με ενιαία πληρωμή προχρηματοδότησης 
κατά 100 %, καταρχήν εντός 15 εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της απόφασης για χρηματοδοτική συνεισφορά 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2. Η προχρηματοδότηση εκκαθαρίζεται αφού το κράτος μέλος υποβάλλει την 
πιστοποιημένη δήλωση δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1. Το μη δαπανηθέν ποσό επιστρέφεται στην Επιτροπή.

2. Η χρηματοδοτική συνεισφορά που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται υπό επιμερισμένη 
διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 63 του δημοσιονομικού κανονισμού.
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3. Οι λεπτομερείς τεχνικοί όροι της χρηματοδότησης ορίζονται από την Επιτροπή στην απόφαση για χρηματοδοτική 
συνεισφορά που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

4. Κατά την υλοποίηση των μέτρων που περιέχονται στη συντονισμένη δέσμη υπηρεσιών, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να 
υποβάλει στην Επιτροπή πρόταση τροποποίησης των δράσεων, προσθέτοντας άλλα επιλέξιμα μέτρα που απαριθμούνται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), με την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές είναι δεόντως αιτιολογημένες και το 
σύνολό τους δεν υπερβαίνει τη χρηματοδοτική συνεισφορά που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2. Η Επιτροπή αξιολογεί 
τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και, αν συμφωνεί, τροποποιεί αναλόγως την απόφαση για τη χρηματοδοτική συνεισφορά.

5. Το οικείο κράτος μέλος δύναται να ανακατανέμει ποσά μεταξύ των θέσεων του προϋπολογισμού που καθορίζονται στην 
απόφαση για χρηματοδοτική συνεισφορά σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2. Εάν η εν λόγω ανακατανομή υπερβαίνει 
αύξηση 20 % για μία ή περισσότερες από τις θέσεις που προσδιορίζονται, το κράτος μέλος ενημερώνει εκ των προτέρων την 
Επιτροπή.

Άρθρο 18

Χρήση του ευρώ

Τα ποσά που αναφέρονται στις αιτήσεις, στις αποφάσεις για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς και στις εκθέσεις βάσει του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, εκφράζονται σε ευρώ.

Άρθρο 19

Δείκτες

1. Στο παράρτημα II ορίζονται δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου του ΕΤΠ, ως προς την επίτευξη των στόχων του 
άρθρου 2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τους εν λόγω δείκτες συλλέγονται βάσει του παρόντος 
κανονισμού, αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19).

2. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων απόδοσης εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα για την παρακολούθηση της εφαρμογής και των 
αποτελεσμάτων του ΕΤΠ συλλέγονται αποτελεσματικά, αποδοτικά και εγκαίρως.

Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται στα κράτη μέλη ανάλογες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.

Άρθρο 20

Τελική έκθεση και κλείσιμο

1. Το αργότερο στο τέλος του έβδομου μήνα μετά τη λήξη της περιόδου υλοποίησης, το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή τελική έκθεση σχετικά με την εκτέλεση της σχετικής χρηματοδοτικής συνεισφοράς, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά 
με:

α) το είδος των μέτρων και τα αποτελέσματα, εξηγώντας τις προκλήσεις, τα διδάγματα που αντλήθηκαν, τις συνέργειες και τη 
συμπληρωματικότητα με άλλα ενωσιακά ταμεία, ιδίως το ΕΚΤ+, και υποδεικνύοντας, όπου είναι δυνατόν, τη συμπληρωμα
τικότητα των μέτρων με μέτρα που χρηματοδοτούνται από άλλα ενωσιακά ή εθνικά προγράμματα σύμφωνα με το πλαίσιο 
ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση·

β) τα ονόματα των φορέων υλοποίησης της συντονισμένης δέσμης υπηρεσιών μέτρων στο κράτος μέλος·

γ) τους δείκτες που ορίζονται στο παράρτημα II σημεία 1) και 2)·

δ) αν η απολύουσα επιχείρηση, εκτός αν πρόκειται για πολύ μικρή επιχείρηση ή ΜΜΕ, υπήρξε δικαιούχος κρατικής ενίσχυσης ή 
προηγούμενης χρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής ή τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης κατά τα προηγούμενα πέντε έτη· 
και

ε) δήλωση για την αιτιολόγηση των δαπανών.

(19) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 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) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
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2. Το αργότερο έξι μήνες μετά την παραλαβή όλων των απαιτούμενων στοιχείων βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου, η Επιτροπή προβαίνει στο κλείσιμο της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, καθορίζοντας το τελικό ποσό της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς από το ΕΤΠ και το τυχόν υπόλοιπο που οφείλει το οικείο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 24.

Άρθρο 21

Διετής έκθεση

1. Έως την 1η Αυγούστου 2021 και, στη συνέχεια, ανά διετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο διεξοδική ποσοτική και ποιοτική έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 κατά την προηγούμενη διετία. Η έκθεση επικεντρώνεται κυρίως 
στα επιτευχθέντα αποτελέσματα μέσω του ΕΤΠ και περιλαμβάνει ιδίως στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, τον 
χρόνο επεξεργασίας, τις αποφάσεις που εκδόθηκαν, τα μέτρα που χρηματοδοτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών σχετικά 
με τους δείκτες που παρατίθενται στο παράρτημα II, και τη συμπληρωματικότητα των εν λόγω μέτρων με μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από άλλα ταμεία της Ένωσης, ιδίως το ΕΚΤ+, καθώς και στοιχεία σχετικά με το κλείσιμο των χρηματοδοτικών 
συνεισφορών. Η έκθεση τεκμηριώνει τις αιτήσεις που απορρίφθηκαν λόγω μη επιλεξιμότητας ή των οποίων μειώθηκε το ποσό 
λόγω έλλειψης επαρκών πιστώσεων.

2. Η έκθεση υποβάλλεται επίσης προς ενημέρωση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στους κοινωνικούς εταίρους.

Άρθρο 22

Αξιολογήσεις

1. Η Επιτροπή διενεργεί με δική της πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη:

α) ενδιάμεση αξιολόγηση ως τις 30 Ιουνίου 2025· και

β) αναδρομική αξιολόγηση ως την 31η Δεκεμβρίου 2029.

2. Τα πορίσματα των αξιολογήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Συμβούλιο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών και 
στους κοινωνικούς εταίρους προς ενημέρωσή τους. Οι συστάσεις των αξιολογήσεων λαμβάνονται υπόψη για τον σχεδιασμό νέων 
προγραμμάτων στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων ή για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων 
προγραμμάτων.

3. Οι αξιολογήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν κατάλληλες στατιστικές σχετικά με τις χρηματοδοτικές 
συνεισφορές, κατανεμημένες ανά τομέα και κράτος μέλος.

4. Η έρευνα για τους δικαιούχους δρομολογείται κατά τη διάρκεια του έκτου μήνα μετά το πέρας κάθε περιόδου εκτέλεσης. Η 
έρευνα για τους δικαιούχους είναι ανοικτή για συμμετοχή για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες. Τα κράτη μέλη διανέμουν στους 
δικαιούχους την έρευνα για τους δικαιούχους, αποστέλλουν τουλάχιστον μία υπενθύμιση και ενημερώνουν την Επιτροπή για τη 
διανομή και την αποστολή της υπενθύμισης. Οι απαντήσεις στην έρευνα για τους δικαιούχους συλλέγονται και αναλύονται από 
την Επιτροπή προς χρήση σε μελλοντικές αξιολογήσεις.

5. Οι έρευνες για τους δικαιούχους χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την αντιληπτή αλλαγή στην 
απασχολησιμότητα των δικαιούχων ή για εκείνους που έχουν ήδη βρει απασχόληση, σχετικά με την ποιότητα της ευρεθείσας 
απασχόλησης, όπως η αλλαγή του ωραρίου εργασίας, το είδος της σύμβασης ή σχέσης εργασίας (πλήρης απασχόληση ή μερική 
απασχόληση, ορισμένου ή αορίστου χρόνου), το επίπεδο ευθύνης ή η μεταβολή του μισθολογικού επιπέδου σε σύγκριση με 
προηγούμενη απασχόληση, και ο τομέας στον οποίο το άτομο βρήκε απασχόληση. Οι πληροφορίες αυτές αναλύονται ανά φύλο, 
ηλικιακή ομάδα, μορφωτικό επίπεδο και επίπεδο επαγγελματικής εμπειρίας.

6. Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή εκδίδει 
εκτελεστική πράξη με την οποία καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνας για τους δικαιούχους και το 
υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται.

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 26 
παράγραφος 2.
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Άρθρο 23

Διαχείριση και οικονομικός έλεγχος

1. Με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Επιτροπής για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης, τα κράτη 
μέλη αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διαχείριση των μέτρων που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ, καθώς και για τον οικονομικό 
έλεγχο των μέτρων. Προβαίνουν στις ακόλουθες τουλάχιστον ενέργειες:

α) εξακριβώνουν ότι έχουν δημιουργηθεί και εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης και ελέγχου κατά τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και ορθή χρησιμοποίηση των κονδυλίων της Ένωσης, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης·

β) διασφαλίζουν ότι η παροχή δεδομένων παρακολούθησης αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση στις συμβάσεις με τους φορείς 
υλοποίησης των συντονισμένων δεσμών·

γ) εξακριβώνουν ότι τα χρηματοδοτηθέντα μέτρα υλοποιήθηκαν καταλλήλως·

δ) εξασφαλίζουν ότι οι καλυφθείσες δαπάνες βασίζονται σε επαληθεύσιμα δικαιολογητικά και είναι νόμιμες και κανονικές.

ε) προλαμβάνουν, εντοπίζουν και διορθώνουν τις παρατυπίες και ανακτούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά προσαυξημένα με 
τόκους υπερημερίας, κατά περίπτωση.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, όπως αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο στοιχείο ε).

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς 
που υποβάλλονται στην Επιτροπή και λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση και 
την υποβολή εκθέσεων σχετικά με παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν τη συλλογή 
πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς καρπωτές των δικαιούχων χρηματοδότησης σύμφωνα με το παράρτημα XVII του 
κανονισμού περί κοινών διατάξεων 2021-2027. Οι κανόνες που αφορούν τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών 
συνάδουν με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων. Η Επιτροπή, η OLAF και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την 
απαραίτητη πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες.

3. Για τους σκοπούς του άρθρου 63 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, τα κράτη μέλη ορίζουν οργανισμούς που 
είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και τον έλεγχο των μέτρων που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ. Οι οργανισμοί αυτοί παρέχουν στην 
Επιτροπή τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 63 παράγραφοι 5, 6 και 7 του δημοσιονομικού κανονισμού σχετικά με 
την εκτέλεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς κατά την υποβολή της τελικής έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 20 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Αν οι αρχές που έχουν οριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 έχουν παράσχει επαρκείς εγγυήσεις ότι οι 
πληρωμές είναι νόμιμες και κανονικές και καταλογίστηκαν κατάλληλα, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να γνωστοποιήσει στην 
Επιτροπή ότι οι εν λόγω αρχές επιβεβαιώθηκαν βάσει του παρόντος κανονισμού. Προβαίνοντας στη γνωστοποίηση αυτή, το εν 
λόγω κράτος μέλος προσδιορίζει ποιες αρχές επιβεβαιώθηκαν και ποιες είναι οι λειτουργίες τους.

4. Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις απαιτούμενες δημοσιονομικές διορθώσεις όταν βεβαιώνεται 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 ως αποτέλεσμα διαπιστωμένης παρατυπίας και επιστρέφουν το εν λόγω ποσό στην Επιτροπή. 
Αν το ποσό δεν επιστρέφεται εμπρόθεσμα από το συγκεκριμένο κράτος μέλος, οφείλονται τόκοι υπερημερίας.

5. Η Επιτροπή, ως αρμόδια για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης, προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια 
για να επαληθεύσει αν οι χρηματοδοτούμενες δράσεις υλοποιούνται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης. Η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου βαρύνει το οικείο κράτος μέλους. Η 
Επιτροπή βεβαιώνεται ότι εφαρμόζονται τέτοια συστήματα.

Για τον σκοπό αυτό και με την επιφύλαξη των εξουσιών του Ελεγκτικού 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 μέτρων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ, με 
προειδοποίηση τουλάχιστον 12 εργάσιμων ημερών. Η Επιτροπή ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος, ώστε να της παράσχει κάθε 
αναγκαία συνδρομή. Στους ελέγχους αυτούς μπορούν να συμμετέχουν μόνιμοι ή άλλοι υπάλληλοι του οικείου κράτους μέλους.
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6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25 προκειμένου να 
συμπληρωθεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε) του παρόντος άρθρου, καθορίζοντας τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των 
περιπτώσεων παρατυπίας που πρέπει να αναφέρονται και των δεδομένων που πρέπει να παρέχονται.

7. Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή εκδίδει 
εκτελεστική πράξη με την οποία καθορίζεται το μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναφορά των παρατυπιών.

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική στην οποία παραπέμπει το άρθρο 26 παράγραφος 2.

8. 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 ελήφθη από το ΕΤΠ.

Άρθρο 24

Ανάκτηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς

1. Εάν το πραγματικό κόστος της συντονισμένης δέσμης υπηρεσιών είναι μικρότερο από το ποσό της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς σύμφωνα με το άρθρο 15, η Επιτροπή ανακτά το αντίστοιχο ποσό αφού δώσει στο οικείο κράτος μέλος τη 
δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.

2. Αν, μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων επαληθεύσεων, η Επιτροπή συμπεράνει ότι κράτος μέλος δεν έχει συμμορφωθεί 
προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην απόφαση για χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς ή δεν συμμορφώνεται με 
τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 1, δίνει στο οικείο κράτος μέλος τη δυνατότητα να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του.

Αν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, η Επιτροπή, εντός 12 μηνών από τη λήψη των παρατηρήσεων από το κράτος μέλος, εκδίδει 
απόφαση για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων δημοσιονομικών διορθώσεων, ακυρώνοντας εν όλω ή εν μέρει τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ για το επίμαχο μέτρο.

Το οικείο κράτος μέλος ανακτά τυχόν ποσό που καταβλήθηκε αχρεωστήτως ως αποτέλεσμα παρατυπίας και, αν το ποσό δεν 
επιστραφεί εμπρόθεσμα από το οικείο κράτος μέλος, οφείλονται τόκοι υπερημερίας.

Άρθρο 25

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 6 ανατίθεται στην Επιτροπή 
κατά τη διάρκεια ισχύος του ΕΤΠ.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 6 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από κάθε 
κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

6. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 6 τίθενται σε ισχύ μόνον εφόσον το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν προβάλλουν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
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Άρθρο 26

Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 27

Κατάργηση

1. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

2. Παρά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1309/2013 εξακολουθεί να εφαρμόζεται έως ότου διενεργηθεί η εκ των υστέρων αξιολόγηση που προβλέπεται στο εν 
λόγω στοιχείο.

Άρθρο 28

Μεταβατικές διατάξεις

1. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη συνέχιση ή την τροποποίηση των δράσεων που έχουν ξεκινήσει δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1309/2013 που εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις εν λόγω δράσεις μέχρι τη λήξη τους.

2. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το ΕΤΠ μπορεί επίσης να καλύπτει τις δαπάνες τεχνικής βοήθειας που είναι αναγκαίες για να 
εξασφαλιστεί η μετάβαση μεταξύ του ΕΤΠ και των μέτρων που είχαν θεσπιστεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

3. Αν κριθεί αναγκαίο, μπορούν να εγγραφούν στον ενωσιακό προϋπολογισμό πιστώσεις για την περίοδο πέραν του 2027 με 
σκοπό την κάλυψη των επιλέξιμων μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 5, προκειμένου να καταστεί εφικτή η 
διαχείριση των δράσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Άρθρο 29

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2021, με την εξαίρεση του άρθρου 15, το οποίο εφαρμόζεται από την 3η Μαΐου 2021.

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

Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2021.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

D. M. SASSOLI

Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος

A. P. ZACARIAS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ

Με την άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο χορηγούνται στην Ένωση τα ακόλουθα δικαιώματα 
τουλάχιστον:

1) εσωτερική χρήση, δηλαδή το δικαίωμα αναπαραγωγής, αντιγραφής και διάθεσης του υλικού επικοινωνίας και προβολής στα 
θεσμικά όργανα και στις υπηρεσίες της Ένωσης και των κρατών μελών, καθώς και στο προσωπικό τους·

2) η αναπαραγωγή του υλικού επικοινωνίας και προβολής με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει·

3) η γνωστοποίηση του υλικού επικοινωνίας και προβολής στο κοινό με οποιονδήποτε ή και όλους τους τρόπους επικοινωνίας·

4) η διανομή του υλικού επικοινωνίας και προβολής (ή αντιγράφων του) στο κοινό σε οποιαδήποτε ή και σε όλες τις μορφές·

5) η αποθήκευση και αρχειοθέτηση του υλικού επικοινωνίας και προβολής·

6) η περαιτέρω αδειοδότηση των δικαιωμάτων σχετικά με το υλικό επικοινωνίας και προβολής σε τρίτους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΤΠ (που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 
1, στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 21 παράγραφος 1) 

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (1) πρέπει να αναλύονται ανά φύλο (θήλυ, άρρεν, μη δυαδικό (2)) (3).

1) Κοινοί δείκτες εκροών για τους δικαιούχους

α) άνεργοι*·

β) οικονομικά μη ενεργοί*·

γ) μισθωτοί*·

δ) αυτοαπασχολούμενοι*·

ε) κάτω των 30 ετών*·

στ) άνω των 54 ετών*·

ζ) απόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή χαμηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2)*·

η) απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)*·

θ) απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8)*.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων πρέπει να υπολογίζεται αυτόματα με βάση τους κοινούς δείκτες εκροών που σχετίζονται 
με την κατάσταση απασχόλησης (4).

2) Κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες

α) ποσοστό των δικαιούχων του ΕΤΠ σε απασχόληση και σε αυτοαπασχόληση έξι μήνες μετά το τέλος της περιόδου 
υλοποίησης*·

β) ποσοστό των δικαιούχων του ΕΤΠ σε απασχόληση και σε αυτοαπασχόληση που απέκτησαν προσόν, έως έξι μήνες μετά το 
τέλος της περιόδου υλοποίησης*·

γ) ποσοστό των δικαιούχων του ΕΤΠ σε απασχόληση και σε αυτοαπασχόληση σε εκπαίδευση ή κατάρτιση έξι μήνες μετά το 
τέλος της περιόδου υλοποίησης*.

Τα εν λόγω δεδομένα Πρέπει να καλύπτουν τον υπολογιζόμενο συνολικό αριθμό δικαιούχων, όπως αναφέρεται στους κοινούς 
δείκτες εκροών που καθορίζονται στο σημείο 1. Συνεπώς, τα ποσοστά πρέπει να σχετίζονται επίσης με αυτό το υπολογιζόμενο 
σύνολο.

(1) Οι διαχειριστικές αρχές πρέπει να θεσπίσουν ένα σύστημα για την καταγραφή και την αποθήκευση δεδομένων ατομικής συμμετοχής σε 
ηλεκτρονική μορφή. Οι συμφωνίες περί επεξεργασίας δεδομένων που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σύμφωνες με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, και ιδίως τα άρθρα 4, 6 και 9.

(2) Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
(3) Τα δεδομένα που αναφέρονται με τους δείκτες που φέρουν την ένδειξη * αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 4 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση του 
υπευθύνου επεξεργασίας [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679].

(4) Άνεργοι, οικονομικά μη ενεργοί, μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι.
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

ΕΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ 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 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ  
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027 

 

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ  

ΠΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ                             
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ «EGF/2021/008/EL Attica Electrical Equipment 

Manufacturing» 

ΠΟΥ ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027 

   

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 27 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)» 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
Σημείωση: Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ανωτέρω εμπειρία.    

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:……………………………………….. 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΕ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΩΡΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

(ΟΠΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΝΑΡΞΗ 

(ηη/μμ/εε) 

ΛΗΞΗ 

(ηη/μμ/εε) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

….       
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

ΕΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΜΕΑΣ 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 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ  
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027 

 

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 
 

ΟΔΗΓΟΣ  

&  
ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

ΦΟΡΕΑ/ΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ «EGF/2021/008/EL Attica Electrical Equipment 

Manufacturing» 

ΠΟΥ ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 27 ΤΗΣ NACE 

ΑΝΑΘ. 2 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII  
 
ΟΔΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΤΠ 2021-2027  
 

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 Α Διοικητική ικανότητα  
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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 :  
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• Συστατική 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). 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 
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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 (παρά μόνο για τους προϊσταμένους των «κρίσιμων 
υπηρεσιών» του), αλλά να περιλαμβάνει την ειδικότητα του κάθε στελέχους και να 
αφορά στα στελέχη, (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 
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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, εναλλακτικά, μπορεί ο φορέας να διαθέτει σε ισχύ και να υποβάλει, 
πιστοποιητικό από κατάλληλα διαπιστευμένο πιστοποιητικό οργανισμό : 
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 
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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 υλοποίηση της πράξης. 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 
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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 (π.χ. απόφαση διάθεσης προσωπικού με παράλληλα καθήκοντα, 
σύμβαση διαδημοτικής (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:  
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• 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 εταίρους το σύνολο της τεκμηρίωσης αφορά τόσο στο συντονιστή όσο και 
σε κάθε εταίρο, ανάλογα με το είδος του υποέργου που αυτός αναλαμβάνει. 
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 
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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 

     

2. Οικονοµική Υπηρεσία 

 

Ονοµασία υπηρεσίας/ων 

 

Ονοµατεπώνυµο προϊσταµένου 

 
Αρ. απόφασης ορισµού 

προϊσταµένου 

 

Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ 

 

Αρ. στελεχών ∆Ε, ΥΕ 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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) 
 

 

 
 

 

 
 

 
1Συµπληρώνεται ο παρακάτω πίνακας εφόσον απαιτείται η συνδροµή εξωτερικής συνεργασίας 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 – ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 1 
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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 

 

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

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

ΕΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΜΕΑΣ 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 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ  
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027 

 

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ  

  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ «EGF/2021/008/EL Attica Electrical Equipment 

Manufacturing» 

ΠΟΥ ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027    

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 27 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)» 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027 
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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 

 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΚΕΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ2 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

                                                           

 
2
 Συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης σε ανθρωπομήνες  

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 : ……….……… . 
……………………………..  

ΑΔΑ: 6ΑΖΒ46ΜΤΛΚ-ΖΜ4



 

 - 3 -  

                                                                                                                                                                
                          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

ΠΕ 1  

Π1.1 

Π1.2 

………… 

     

ΠΕ 2 

Π2.1 

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  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΑΖΒ46ΜΤΛΚ-ΖΜ4



 

 - 4 -  

                                                                                                                                                                
                          Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

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.) 

 

 

                                                           

 
3
 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) 
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Πίνακας Β  Σύνολο Προϋπολογισμού5 

 

ΠΑΚΕΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ6 Κόστος 
Άλλων 

Άμεσων 
Δαπανών7 

Σύνολο 
Έμμεσων 
Δαπανών8 

Σύνολο  Εκτιμώμενη 
απασχόληση 

Τακτικού 
Προσωπικού 

Κόστος 
Τακτικού 

Προσωπικού 

Εκτιμώμενη 
απασχόληση 

Έκτακτου 
Προσωπικού 

Κόστος 
Έκτακτου 

Προσωπικού 

Κόστος 
Προμηθειών 

Κόστος 
Εξωτερικών 
Υπηρεσιών 

ΠΕ 1 
Π1.1 
Π1.2 

…… 

      
 

  

ΠΕ 2 
Π2.1 
Π2.2 
…… 

      
 

  

  
      

 
  

        
 

  

  
      

 
  

  
      

 
  

ΣΥΝΟΛΑ ……. Α/Μ ……. € ……. Α/Μ ……. € ……. € ……. € ……. € ……. € ……. € 

                                                           

 
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 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β :   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ   
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ  

……. € ……. €    
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Πίνακας Β.1  Ομάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό   
 

 (A) (B) (Γ) (Δ) (Ε) (ΣΤ) (Ζ) (Η) (Θ)9 

α/α Ονοματεπώνυμο10 Ειδικότητα 

Τρόπος απασχόλησης: 
α) Ποσοστό (…%) του 

συμβατικού χρόνου  
β) υπερωριακή απασχόληση 

γ) πρόσθετη απασχόληση 
 Να αναφερθεί η σχετική νομική 

βάση  

Εργασίες –
Καθήκοντα- 

Ρόλος  

Πακέτα Εργασίας 
/Παραδοτέα 

Χρονική 
διάρκεια 

(από-έως)   

Εκτιμώμενη 
απασχόληση 

σε Α/Μ 
 

Μικτό  
Μηνιαίο  
 Κόστος  

Κόστος 
(€) 

1   

 

 

Π.χ. ΠΕ 1  
 

 

 

 

 ΠΕ 3 
 

  

2   

 

 

 
 

 

 

 

  
 

  

        Σύνολο  € 

 

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

 

α/α Ειδικότητα 
Σχέση 

Απασχόλησης 

Τρόπος πρόσληψης/ Πακέτα Εργασίας / 
Παραδοτέα 

Χρονοδιάγραμμα 
(από –έως) 

Χρόνος 
Κόστος (€) 

Νομική Βάση (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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α/α Ειδικότητα 
Σχέση 

Απασχόλησης 
Τρόπος πρόσληψης/ 

Πακέτα Εργασίας / 
Παραδοτέα 

Χρονοδιάγραμμα 
(από –έως) 

Χρόνος Κόστος (€) 

        

      Σύνολο € 
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Πίνακας Β.3  Υφιστάμενων Υποδομών – Υλικών μέσων (εάν απαιτείται) 
 

α/α Περιγραφή  
Συμμετοχή σε 

Πακέτα Εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

χρονικό διάστημα 
διάθεσης στο έργο 

Κόστος Απόσβεσης 
(€) 

Παρατηρήσεις 

        

        

        

 
 

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

 
 

Πίνακας Β.5  Εξωτερικών Υπηρεσιών  
 

α/α Περιγραφή  
Συμμετοχή σε 

Πακέτα 
Εργασίας 

Διαδικασία 
Ανάθεσης / 

 θεσμικό πλαίσιο 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή μονάδας  

 
Κόστος (€)  

 
Παρατηρήσεις 

         

         

      Σύνολο  
€ 

 

 
 

Πίνακας Β.6  Άλλων Δαπανών (π.χ. ταξιδιών) 

 

 
Πίνακας Β.7  Έμμεσες Δαπάνες   
 

α/α Περιγραφή  
Συμμετοχή σε 

Πακέτα 
Εργασίας 

Διαδικασία 
Ανάθεσης/ 

 θεσμικό πλαίσιο 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή μονάδας  

 
Κόστος (€)  

 
Παρατηρήσεις 

         

         

      Σύνολο  
€ 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

ΕΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΜΕΑΣ 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 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ  
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027 

 

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔ. «EGF/2021/008/EL Attica 

Electrical Equipment Manufacturing»  
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Βρυξέλλες, 30.5.2022  

COM(2022) 248 final 

2022/0170 (BUD) 

 

Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για 

τους απολυμένους εργαζόμενους ύστερα από αίτηση της Ελλάδας — EGF/2021/008 

EL/Attica electrical equipment manufacturing 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

1. Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους 

(ΕΤΠ) διατυπώνονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/691 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2021, για το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους 

(ΕΤΠ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/20131 (στο εξής: 

κανονισμός ΕΤΠ). 

2. Στις 21 Δεκεμβρίου 2021 η Ελλάδα υπέβαλε την αίτηση EGF/2021/008 EL/Attica 

electrical equipment manufacturing για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, 

λόγω απολύσεων στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 27 της NACE 

αναθ. 2 (Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού) στην επιπέδου NUTS 2 

περιφέρεια Αττικής (EL30) στην Ελλάδα. 

3. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε την εν λόγω αίτηση, κατέληξε στο συμπέρασμα, 

σύμφωνα με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, ότι πληρούνται 

οι όροι για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Αίτηση ΕΤΠ EGF/2021/008 EL/Attica electrical 

equipment manufacturing 

Κράτος μέλος Ελλάδα 

Οικεία/-ες περιφέρεια/-ες (επίπεδο NUTS 22) Αττική (EL30) 

Ημερομηνία υποβολής της αίτησης 21 Δεκεμβρίου 2021 

Ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραλαβής της 

αίτησης 

21 Δεκεμβρίου 2021 

Παραλαβή της μετάφρασης 11 Φεβρουαρίου 2022 

Ημερομηνία αίτησης πρόσθετων πληροφοριών 24 Φεβρουαρίου 2022 

Προθεσμία για την υποβολή των πρόσθετων 

πληροφοριών 

17 Μαρτίου 2022 

Προθεσμία για την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης 

7 Ιουνίου 2022 

Κριτήριο παρέμβασης Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) 

του κανονισμού ΕΤΠ 

Αριθμός των οικείων επιχειρήσεων 6 

                                                 
1 ΕΕ L 153 της 3.5.2021, σ. 48. 
2 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/1755 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2019, για την 

τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών 

στατιστικών μονάδων (NUTS). (ΕΕ L 270 της 24.10.2019, σ. 1). 
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Τομέας/-είς οικονομικής δραστηριότητας 

(κλάδος NACE — αναθεώρηση 2)3 

Κλάδος 27 (Κατασκευή 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού) 

Περίοδος αναφοράς (έξι μήνες): 1η Απριλίου 2021 – 1η Οκτωβρίου 

2021 

Αριθμός απολύσεων κατά την περίοδο 

αναφοράς (α) 

206 

Αριθμός απολύσεων πριν από ή μετά την 

περίοδο αναφοράς (β) 

0 

Συνολικός αριθμός απολύσεων (α + β) 206 

Συνολικός αριθμός επιλέξιμων δικαιούχων 206 

Συνολικός αριθμός στοχευόμενων δικαιούχων 206 

Προϋπολογισμός για εξατομικευμένες 

υπηρεσίες (σε EUR) 
1 689 800 

Προϋπολογισμός για την εφαρμογή του ΕΤΠ4 

(σε EUR) 
70 000 

Συνολικός προϋπολογισμός (σε EUR) 1 759 800 

Συνεισφορά του ΕΤΠ (85 %) (σε EUR) 1 495 830 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Διαδικασία 

4. Η Ελλάδα υπέβαλε την αίτηση EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment 

manufacturing εντός 12 εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία 

ικανοποιήθηκαν τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 του 

κανονισμού ΕΤΠ, στις 21 Δεκεμβρίου 2021. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε την παραλαβή 

της αίτησης την ίδια ημερομηνία και ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες από την 

Ελλάδα στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Οι εν λόγω πρόσθετες πληροφορίες 

υποβλήθηκαν εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διατύπωσης του 

αιτήματος. Η προθεσμία των 50 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πλήρους 

αίτησης, εντός της οποίας η Επιτροπή θα πρέπει να ολοκληρώσει την αξιολόγησή 

της σχετικά με τη συμμόρφωση της αίτησης προς τις προϋποθέσεις παροχής 

χρηματοδοτικής συνεισφοράς, λήγει στις 7 Ιουνίου 2022.  

Επιλεξιμότητα της αίτησης 

Οικείες επιχειρήσεις και δικαιούχοι 

5. Η αίτηση αφορά 206 απολυμένους εργαζομένους των οποίων η δραστηριότητα 

έπαυσε στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται, σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2, 

στον κλάδο 27 (Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού). Οι απολύσεις 

εντοπίζονται στην επιπέδου NUTS 2  περιφέρεια Αττικής (EL30). Οι ομαδικές 

απολύσεις αφορούν συνολικά 6 επιχειρήσεις. 

Επιχειρήσεις και αριθμός απολύσεων εντός της περιόδου αναφοράς 

BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝ. 166 SELLER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 6 

                                                 
3 ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1. 
4 Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/691. 
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Επιχειρήσεις και αριθμός απολύσεων εντός της περιόδου αναφοράς 

ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ [BSH-PITSOS] 

NEXANS ΕΛΛΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΣΠΗ ΑΒΕ 
6 

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ — 

Γ.Ε.Μ.Α. 
11 

SAMMLER V. 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ 
7 ΜΑΒΗΛΕΚ ΑΒΕΕ 10 

Συνολικός αριθμός επιχειρήσεων: 

6 

Συνολικός αριθμός 

απολύσεων:  
206 

Συνολικός αριθμός αυτοαπασχολουμένων των οποίων η 

δραστηριότητα έπαυσε:  
0 

Συνολικός αριθμός επιλέξιμων εργαζομένων και 

αυτοαπασχολουμένων:  
206 

Κριτήρια παρέμβασης 

6. Η Ελλάδα υπέβαλε την αίτηση βάσει των κριτηρίων παρέμβασης που προβλέπονται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο 

απαιτείται η παύση της δραστηριότητας τουλάχιστον 200 εργαζομένων που 

απολύονται, εντός περιόδου αναφοράς έξι μηνών, σε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό τομέα που ορίζεται στο επίπεδο 

υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2, και οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε μία 

περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 σε ένα κράτος 

μέλος. Υπήρξαν 206 απολυμένοι εργαζόμενοι στην επιπέδου NUTS 2 περιφέρεια 

Αττικής (EL30). 

7. Η εξάμηνη περίοδος αναφοράς για την αίτηση εκτείνεται από την 1η Απριλίου 2021 

έως την 1η Οκτωβρίου 2021. 

Υπολογισμός της απώλειας θέσεων εργασίας και της παύσης δραστηριότητας 

8. Η παύση των δραστηριοτήτων των απολυμένων εργαζομένων κατά την περίοδο 

αναφοράς υπολογίστηκε ως εξής: 

— 186 από την ημερομηνία της ατομικής ειδοποίησης του εργοδότη σχετικά με 

την απόλυση ή την καταγγελία της σύμβασης ή τον τερματισμό της σύμβασης ή της 

σχέσης εργασίας του εργαζομένου· και 

— 20 από την ημερομηνία της de facto καταγγελίας της σύμβασης ή του 

τερματισμού της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας ή της λήξης της. 

Επιλέξιμοι δικαιούχοι 

9. Ο συνολικός αριθμός των επιλέξιμων δικαιούχων είναι 206. 

Περιγραφή των γεγονότων που οδήγησαν στις απολύσεις και στην παύση της δραστηριότητας 

10. Το κύριο γεγονός που οδήγησε στις απολύσεις αυτές είναι το κλείσιμο της μονάδας 

παραγωγής της PITSOS5 στην Αττική, ενώ παράλληλα διατηρήθηκαν το εμπορικό 

σήμα και το τμήμα πωλήσεων και εξυπηρέτησης στην Ελλάδα. 

11. Ένας συνδυασμός παραγόντων, όπως η έλλειψη αυτοματισμού και προηγμένων 

μεθόδων κατασκευής, το υψηλό κόστος παραγωγής ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

και οι ελλείψεις οικιακού εφοδιασμού ηλεκτρικών εξαρτημάτων είχαν ως 

                                                 
5 Η PITSOS είναι ελληνική εταιρεία κατασκευής οικιακών συσκευών https://www.pitsos.gr.  

https://www.pitsos.gr/
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αποτέλεσμα την απώλεια της ανταγωνιστικότητας του εργοστασίου της PITSOS. Για 

να μειωθεί το κόστος κατασκευής και να βελτιστοποιηθούν οι εγκαταστάσεις 

παραγωγής, απαιτήθηκαν σημαντικές επενδύσεις κεφαλαίου στη μονάδα. Ωστόσο, οι 

εν λόγω επενδύσεις δεν υποστηρίχθηκαν από τη διοίκηση της BSH-PITSOS6 και 

τελικά αποφασίστηκε η μεταφορά της παραγωγής στην Τουρκία, όπου το κόστος 

παραγωγής είναι χαμηλότερο7.   

12. Επιπλέον, η μακροχρόνια κοινωνικοοικονομική κρίση (2008-2016) στην Ελλάδα 

είχε σημαντικό αντίκτυπο στις δαπάνες των καταναλωτών, γεγονός που με τη σειρά 

του μείωσε την εγχώρια ζήτηση για νέες οικιακές συσκευές. Μεταξύ 2008 και 2016 

οι δαπάνες για οικιακές συσκευές στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 35 %, από περίπου 

824 εκατ. EUR το 2008 σε περίπου 536 εκατ. EUR το 20168.  Μολονότι οι δαπάνες 

για οικιακές συσκευές αυξήθηκαν κατά 9,5 % από το 2017 έως το 2019, επλήγησαν 

και πάλι από την πανδημία COVID-19 και μειώθηκαν κατά 50 % το 2020 σε 

σύγκριση με το 20199.  

13. Η διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου PITSOS ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο 

του 2017 10 . Ωστόσο, επιτεύχθηκε προσωρινή συμφωνία για την παράταση της 

παραγωγής έως τις αρχές του 2021, προκειμένου να μετριαστούν οι αρνητικές 

συνέπειες του κλεισίματος της μονάδας. Η διαδικασία διακοπής της λειτουργίας και 

απόλυσης των εργαζομένων είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως τις 31 

Μαρτίου 2021 11 . Ωστόσο, οι ενέργειες διήρκεσαν περισσότερο απ’ όσο είχε 

προγραμματιστεί και, ως εκ τούτου, οι περισσότερες απολύσεις πραγματοποιήθηκαν 

από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2021. 

14. Όσον αφορά τις απολύσεις στις άλλες πέντε επιχειρήσεις12, η Ελλάδα υποστηρίζει 

ότι η βιομηχανία κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αντιμετωπίζει 

προκλήσεις, ιδίως την ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού και αυτοματοποίησης, 

καθώς και τις ανεπαρκείς δεξιότητες του εργατικού δυναμικού όσον αφορά την 

προσαρμογή του στη ραγδαία μετασχηματιζόμενη ψηφιακή οικονομία.  

15. Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες του ελληνικού πληθυσμού παραμένουν ανεπαρκώς 

ανεπτυγμένες και υπολείπονται του μέσου όρου της ΕΕ, κάτι που συνεπάγεται 

υψηλό κίνδυνο τεχνολογικής υστέρησης και ψηφιακού αναλφαβητισμού13. Σύμφωνα 

με τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για το 2021, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 22η θέση μεταξύ των 27 

κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών στις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ μόλις το 23 % των πολιτών διαθέτει πάνω από 

τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, έναντι του μέσου όρου της ΕΕ (31 %)14.  

                                                 
6 Η PITSOS είναι εταιρεία που ανήκει στην BSH Hausgeräte GmbH (Bosch-Siemens Hausgeräte), 

γερμανική εταιρεία κατασκευής οικιακών συσκευών https://www.bsh-group.com.  
7 https://www.liberal.gr/economy/pitsos-parateinetai-eos-to-2021-i-leitourgia-tis-monadas-stou-

renti/214847.  
8 https://www.statista.com/statistics/581413/house-hold-appliance-expenditure-greece/  
9 https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2021/01/etisia-ereuna-eisodimatos-2020.pdf  
10 https://greekreporter.com/2017/10/19/one-of-greeces-oldest-plants-is-shutting-down/  
11 https://www.capital.gr/epixeiriseis/3528092/bsh-kleinei-to-ergastasio-tis-pitsos-31-3-oi-

diapragmateuseis-me-mpakatselo-kai-ergazomenous  
12 Οι επιχειρήσεις που απαριθμούνται στην παράγραφο 5, όλες εκ των οποίων δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. 
13 https://www.cedefop.europa.eu/files/greece_-_european_inventory_on_nqf_2020.pdf  
14 Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 2021 https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance.  

https://www.bsh-group.com/
https://www.liberal.gr/economy/pitsos-parateinetai-eos-to-2021-i-leitourgia-tis-monadas-stou-renti/214847
https://www.liberal.gr/economy/pitsos-parateinetai-eos-to-2021-i-leitourgia-tis-monadas-stou-renti/214847
https://www.liberal.gr/economy/pitsos-parateinetai-eos-to-2021-i-leitourgia-tis-monadas-stou-renti/214847
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2021/01/etisia-ereuna-eisodimatos-2020.pdf
https://greekreporter.com/2017/10/19/one-of-greeces-oldest-plants-is-shutting-down/
https://www.capital.gr/epixeiriseis/3528092/bsh-kleinei-to-ergastasio-tis-pitsos-31-3-oi-diapragmateuseis-me-mpakatselo-kai-ergazomenous
https://www.capital.gr/epixeiriseis/3528092/bsh-kleinei-to-ergastasio-tis-pitsos-31-3-oi-diapragmateuseis-me-mpakatselo-kai-ergazomenous
https://www.cedefop.europa.eu/files/greece_-_european_inventory_on_nqf_2020.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance
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Αναμενόμενος αντίκτυπος των απολύσεων όσον αφορά την οικονομία και την απασχόληση σε 

τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 

16. Παρότι το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα παρουσιάζει σταδιακή μείωση από το 

2013, οπότε και έφτασε στο μέγιστο επίπεδό του (27,5 %)15, εξακολουθούσε να είναι 

ένα από τα υψηλότερα στην ΕΕ (15,3 %)16 το 2021.  

17. Η περιφέρεια Αττικής είναι η μεγαλύτερη από άποψη πληθυσμού στην Ελλάδα, με 

περίπου 3,7 εκατομμύρια κατοίκους, η οποία παράγει σχεδόν το ήμισυ (47 %) του 

συνολικού εθνικού ΑΕΠ. Η περιφέρεια Αττικής έχει επίσης τον μεγαλύτερο αριθμό 

ανέργων, με 342 744 άτομα τον Δεκέμβριο του 2021, αριθμός που αντιστοιχεί στο 

31 % των εγγεγραμμένων ανέργων στη χώρα 17 . Ο αριθμός των εγγεγραμμένων 

ανέργων στην Αττική αυξήθηκε κατά 3,8 % από 334 658 τον Δεκέμβριο του 201918 

σε 347 427 τον Δεκέμβριο του 202119. Επιπλέον, σχεδόν το ένα τέταρτο (24,1 %) 

του πληθυσμού της Αττικής διατρέχει κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού 20 . Οι απολύσεις στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρολογικού 

εξοπλισμού στην περιφέρεια Αττικής θα επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση 

της ανεργίας, καθώς και την επέκταση της φτώχειας στην περιοχή.   

18. Οι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι απολυμένοι εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν 

δυσκολίες στην επαναπρόσληψή τους, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς (81 %) 

είχαν ολοκληρώσει, το πολύ, κατώτερη βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης21. Τα 

προτεινόμενα μέτρα θα αυξήσουν τις πιθανότητές τους να βρουν εργασία στην 

ανοικτή αγορά εργασίας ή θα στηρίξουν όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική 

τους επιχείρηση.  

Εφαρμογή του πλαισίου ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την 

αναδιάρθρωση 

19. Η Ελλάδα περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίον ελήφθησαν υπόψη οι συστάσεις που 

καθορίζονται στο πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την 

αναδιάρθρωση. Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ακολουθήθηκαν δράσεις για 

την καλύτερη πρόβλεψη και διαχείριση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης και ότι 

ελήφθησαν μέτρα.  

20. Μετά την ανακοίνωση για τη διακοπή της λειτουργίας του τμήματος παραγωγής της 

PITSOS τον Σεπτέμβριο του 2017 22 , η διοίκηση και οι εκπρόσωποι των 

εργαζομένων της εταιρείας πραγματοποίησαν εκτενείς διαβουλεύσεις για να 

διερευνήσουν όλες τις πιθανές επιλογές πριν εξετάσουν το ενδεχόμενο απολύσεων. 

Για να μετριαστούν οι επιπτώσεις του κλεισίματος της μονάδας, ιδίως για τους 

εργαζομένους, συμφωνήθηκε να παραταθούν οι δραστηριότητες παραγωγής έως τις 

                                                 
15 Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00203/default/table?lang=en.  
16 European Economic Forecast (Ευρωπαϊκές Οικονομικές Προβλέψεις). Φθινόπωρο 2021 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-

forecasts/autumn-2021-economic-forecast-recovery-expansion-amid-headwinds_en#documents.  
17 https://www.oaed.gr/storage/statistika-stoikheia/synoptikh-ekthesh-dekembrios-2021.pdf  
18 https://www.oaed.gr/storage/statistika-stoikheia/eksamhniaia-ekthesh-b-eksamhno-2020.pdf  
19 https://www.oaed.gr/storage/statistika-stoikheia/synoptikh-ekthesh-dekembrios-2021.pdf  
20 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tgs00107/default/table?lang=en  
21 Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης (ISCED 0-2) — https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=International_Standard_Classification_of_Education_%28ISCED%29#ISCE.  
22 https://greekreporter.com/2017/10/19/one-of-greeces-oldest-plants-is-shutting-down/  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00203/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast-recovery-expansion-amid-headwinds_en#documents
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast-recovery-expansion-amid-headwinds_en#documents
https://www.oaed.gr/storage/statistika-stoikheia/synoptikh-ekthesh-dekembrios-2021.pdf
https://www.oaed.gr/storage/statistika-stoikheia/eksamhniaia-ekthesh-b-eksamhno-2020.pdf
https://www.oaed.gr/storage/statistika-stoikheia/synoptikh-ekthesh-dekembrios-2021.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tgs00107/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#ISCE
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#ISCE
https://greekreporter.com/2017/10/19/one-of-greeces-oldest-plants-is-shutting-down/
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31 Δεκεμβρίου 2020.  Ταυτόχρονα, η διαδικασία παύσης λειτουργίας και απόλυσης 

του προσωπικού είχε προγραμματιστεί έως τις 31 Μαρτίου 202123.     

21. Τα διαπραγματευόμενα μέρη συμφώνησαν επίσης να θεσπίσουν σύστημα 

εθελούσιας εξόδου, το οποίο περιλάμβανε πακέτο αποζημιώσεων, συνταξιοδοτικές 

εισφορές και πρόσθετα οικονομικά οφέλη, όπως δωροεπιταγές για οικιακές 

συσκευές από την εταιρεία. Περιλάμβανε επίσης περιορισμένο πρόγραμμα 

κατάρτισης, με συμβουλευτικές συναντήσεις, επαγγελματικό προσανατολισμό και 

παροχή συνδρομής στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος. 

Συμπληρωματικότητα με δράσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικά ή ενωσιακά ταμεία 

22. Η Ελλάδα επιβεβαίωσε ότι τα μέτρα που περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία θα 

λάβουν χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν θα λάβουν χρηματοδοτική 

συνεισφορά από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης. 

Διαδικασίες για τη διαβούλευση με τους στοχευόμενους δικαιούχους ή τους εκπροσώπους τους 

ή τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές 

23. Η Ελλάδα ανέφερε ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών 

καταρτίστηκε σε διαβούλευση με εκπροσώπους των εργαζομένων και με το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στις 24 Νοεμβρίου 2021 η 

διαχειριστική αρχή για το ΕΤΠ πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους των 

εργαζομένων και ορισμένους πρώην εργαζομένους για να συζητήσουν την 

προτεινόμενη αίτηση και το περιεχόμενο της ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων. 

Στοχευόμενοι δικαιούχοι και προτεινόμενα μέτρα 

Στοχευόμενοι δικαιούχοι 

24. Ο εκτιμώμενος αριθμός των απολυμένων εργαζομένων που αναμένεται να 

συμμετάσχουν στα μέτρα είναι 206. Η κατανομή των εν λόγω εργαζομένων ανά 

φύλο, ηλικιακή ομάδα και μορφωτικό επίπεδο έχει ως εξής: 

Κατηγορία Αριθμός 
  

αναμενόμενων 

δικαιούχων 

Φύλο: Άνδρες: 180 (87,4 %) 

 Γυναίκες: 26 (12,6 %) 

 Μη δυαδικά ως 

προς το φύλο 

άτομα: 

0 (0,0 %) 

Ηλικιακή 

ομάδα: 

Κάτω των 30 ετών: 26 (12,6 %) 

 30-54 ετών: 137 (66,5 %) 

 Άνω των 54 ετών: 43 (20,9 %) 

Μορφωτικό 

επίπεδο: 

Απόφοιτοι 

κατώτερης 

δευτεροβάθμιας 

167 (81,1 %) 

                                                 
23 https://www.capital.gr/epixeiriseis/3528092/bsh-kleinei-to-ergastasio-tis-pitsos-31-3-oi-

diapragmateuseis-me-mpakatselo-kai-ergazomenous  

https://www.capital.gr/epixeiriseis/3528092/bsh-kleinei-to-ergastasio-tis-pitsos-31-3-oi-diapragmateuseis-me-mpakatselo-kai-ergazomenous
https://www.capital.gr/epixeiriseis/3528092/bsh-kleinei-to-ergastasio-tis-pitsos-31-3-oi-diapragmateuseis-me-mpakatselo-kai-ergazomenous
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εκπαίδευσης ή 

χαμηλότερου 

επιπέδου 

εκπαίδευσης24  

 Απόφοιτοι 

ανώτερης 

δευτεροβάθμιας 25  ή 

μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης26 

6 (2,9 %) 

 Απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης27 

33 (16,0 %) 

Προτεινόμενα μέτρα 

25. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στους απολυμένους 

εργαζομένους συνίστανται στα ακόλουθα μέτρα:  

– Επαγγελματική συμβουλευτική. Το μέτρο αυτό θα προσφερθεί σε όλους τους 

συμμετέχοντες και περιλαμβάνει ατομικές συνεδρίες και καθοδήγηση που 

καλύπτουν τα ακόλουθα στάδια: 

(1) Γενικές ενημερωτικές συναντήσεις και συναντήσεις υποδοχής. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της φάσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν καθοδήγηση 

σχετικά με τη διαδικασία υποστήριξης, καθώς και πληροφορίες σχετικά 

με τις προτεινόμενες ενέργειες και τα διαθέσιμα προγράμματα 

κατάρτισης. Περιλαμβάνονται επίσης δραστηριότητες όπως η συλλογή 

προσωπικών και επαγγελματικών δεδομένων, καθώς και η αξιολόγηση 

των επαγγελματικών ικανοτήτων των ατόμων που αναζητούν εργασία 

και των αναγκών τους για τις υπηρεσίες.  

(2) Διαδικασία ανάπτυξης, προσωπική και επαγγελματική απογραφή. Το 

μέτρο αυτό έχει ως στόχο να βοηθήσει τους δικαιούχους να εντοπίσουν 

τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους που ενδέχεται να εμποδίσουν 

την αποτελεσματική αναζήτηση εργασίας και/ή τις επαγγελματικές 

επιλογές τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

στην ενημέρωση σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

(3) Ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης. Αυτό 

περιλαμβάνει την κατάρτιση λεπτομερούς ατομικού επαγγελματικού 

σχεδίου δράσης. Οι συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται για τη σύσταση 

επιχείρησης θα λάβουν στήριξη, συμπεριλαμβανομένης κατάρτισης σε 

θέματα επιχειρηματικότητας. 

– Κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες. Όλοι οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν 

σε ψηφιακές δεξιότητες ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών τους και τις 

ανάγκες τους. Η κατάρτιση θα οδηγήσει σε πιστοποίηση, όπου είναι δυνατόν. 

                                                 
24 ISCED 0-2. 
25 ISCED 3. 
26 ISCED 4. 
27 ISCED 5-8. 
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– Επαγγελματική κατάρτιση/εκπαίδευση. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην 

παροχή εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης/επανεκπαίδευσης (π.χ. 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που οδηγεί σε πιστοποίηση, άδεια 

άσκησης επαγγέλματος, μαθήματα ξένης γλώσσας, επαγγελματική άδεια 

οδήγησης κ.λπ.). Περιλαμβάνονται επίσης προγράμματα ανώτερης 

εκπαίδευσης (π.χ. μεταπτυχιακά προγράμματα) διάρκειας μικρότερης των δύο 

ετών. 

– Ανώτερη εκπαίδευση. Το μέτρο αυτό θα επικεντρωθεί στην απόκτηση τίτλων 

σπουδών από ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης (πτυχίο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης). 

– Συνεισφορά για τη σύσταση επιχείρησης. Οι δικαιούχοι που ξεκινούν δική 

τους επιχείρηση θα λαμβάνουν έως 22 000 EUR ως συνεισφορά για την 

κάλυψη των δαπανών σύστασης της επιχείρησης. Δικαιούνται επίσης 

εξατομικευμένη καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύστασης 

της επιχείρησης. Η συνεισφορά θα καταβληθεί σε δόσεις με βάση την επίτευξη 

προκαθορισμένων οροσήμων. Προϋπόθεση για την πρώτη δόση είναι οι 

δικαιούχοι να καταρτίσουν επιχειρηματικό σχέδιο σε συνεργασία με τον 

σύμβουλο επιχειρηματικότητας και η επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη στο 

μητρώο της αρμόδιας αρχής δημόσιων οικονομικών.   

– Θα παρασχεθούν περαιτέρω κίνητρα:  

Επίδομα επαγγελματικής συμβουλευτικής. Οι δικαιούχοι που ολοκληρώνουν 

όλες τις συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής θα λάβουν εφάπαξ ποσό 

ύψους 700 EUR.  

Επίδομα κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες. Θα καταβληθεί εφάπαξ ποσό 

ύψους 600 EUR στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα 

κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες.  

Επίδομα επαγγελματικής κατάρτισης/εκπαίδευσης. Οι δικαιούχοι που 

ολοκληρώνουν πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης/εκπαίδευσης θα 

λάβουν επίδομα 800 EUR. 

Επίδομα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι δικαιούχοι που θα ολοκληρώσουν 

πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (διετή προγράμματα) θα 

λάβουν επίδομα 800 EUR. 

26. Η κατάρτιση στις ψηφιακές δεξιότητες συμπεριλήφθηκε ως οριζόντιο στοιχείο στον 

σχεδιασμό των προτεινόμενων δράσεων. Η δέσμη υπηρεσιών θα συμβάλλει στη 

διάδοση των οριζόντιων δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική 

εποχή, καθώς και σε μια αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων οικονομία, 

σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΤΠ. 

27. Οι προτεινόμενες δράσεις που περιγράφονται εδώ αποτελούν ενεργητικά μέτρα της 

αγοράς εργασίας, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων δράσεων που 

ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ. Οι δράσεις αυτές δεν υποκαθιστούν τα 

παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.  

28. Η Ελλάδα υπέβαλε τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που είναι 

υποχρεωτικά για τις οικείες επιχειρήσεις βάσει του εθνικού δικαίου ή των 

συλλογικών συμβάσεων. Η Ελλάδα επιβεβαίωσε ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά 

από το ΕΤΠ δεν θα αντικαταστήσει αυτά τα μέτρα. 
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Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 

29. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 1 759 800 EUR, από το 

οποίο οι δαπάνες για τις εξατομικευμένες υπηρεσίες ανέρχονται σε 1 689 800 EUR 

και οι δαπάνες για δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης και 

δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων σε 70 000 EUR. 

30. Η συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά που ζητείται από το ΕΤΠ είναι 

1 495 830 EUR (85 % του συνολικού κόστους). 

31. Η εθνική προχρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση παρέχεται από το Πρόγραμμα 

Δημόσιων Επενδύσεων του ελληνικού Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Μέτρα 

Εκτιμώμενος 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

Εκτιμώμενο 

κόστος ανά 

συμμετέχοντα(σε 

EUR)28 

Εκτιμώμενο 

συνολικό 

κόστος 

(σε EUR)29  

Εξατομικευμένες υπηρεσίες [μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α) του 

κανονισμού ΕΤΠ] 

Επαγγελματική συμβουλευτική  

 
206 1 000 206 000 

Κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες  

 
206 700 144 200 

Επαγγελματική κατάρτιση/εκπαίδευση 201 3 000 603 000 

Ανώτερη εκπαίδευση  

 
5 8 000 40 000 

Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης 12 22 000 264 000 

Υποσύνολο (α): 

Ποσοστό της δέσμης εξατομικευμένων 

υπηρεσιών:  

— 
1 257 200 

(74,4 %) 

Επιδόματα και κίνητρα [μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β) του 

κανονισμού ΕΤΠ] 

Επίδομα επαγγελματικής συμβουλευτικής 206 700 144 200 

Επίδομα κατάρτισης σε ψηφιακές 

δεξιότητες  

 

206 600 123 600 

                                                 
28 Για την αποφυγή δεκαδικών ψηφίων, το εκτιμώμενο κόστος ανά εργαζόμενο έχει στρογγυλοποιηθεί. 

Ωστόσο, η στρογγυλοποίηση δεν επηρεάζει το συνολικό κόστος κάθε μέτρου, το οποίο παραμένει ως 

έχει στην αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα. 
29 Η διαφορά των συνόλων οφείλεται στη στρογγυλοποίηση. 
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Επίδομα επαγγελματικής 

κατάρτισης/εκπαίδευσης 
201 800 160 800 

Επίδομα ανώτερης εκπαίδευσης  

 
5 800 4 000 

Υποσύνολο (β): 

Ποσοστό της δέσμης εξατομικευμένων 

υπηρεσιών: 

— 
432 600 

(25,6 %) 

Δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 του κανονισμού ΕΤΠ 

1. Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες — 0 

2. Διοίκηση — 45 000 

3. Ενημέρωση και δημοσιότητα — 20 000 

4. Έλεγχος και υποβολή εκθέσεων — 5 000 

Υποσύνολο (γ): 

Ποσοστό του συνολικού κόστους: 
— 

70 000 

(3,98 %) 

Συνολικό κόστος (α + β + γ): — 1 759 800 

Συνεισφορά ΕΤΠ (85 % του συνολικού 

κόστους) 
— 

1 495 830 

32. Το κόστος των μέτρων που προσδιορίζονται στον ανωτέρω πίνακα ως μέτρα του 

άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ δεν υπερβαίνει το 35 % 

του συνολικού κόστους της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών. Η 

Ελλάδα επιβεβαίωσε ότι τα εν λόγω μέτρα προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των 

στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης. 

33. Η Ελλάδα επιβεβαίωσε ότι το κόστος των επενδύσεων για την αυτοαπασχόληση, τη 

σύσταση επιχειρήσεων και την εξαγορά επιχειρήσεων από εργαζομένους δεν θα 

υπερβεί τις 22 000 EUR ανά δικαιούχο. 

Περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών 

34. Η Ελλάδα θα αρχίσει να παρέχει τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους 

στοχευόμενους δικαιούχους μόλις εγκριθεί η κινητοποίηση του ΕΤΠ από την 

αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Ως εκ τούτου, οι δαπάνες για τα μέτρα θα 

είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ από την ημερομηνία 

κατά την οποία η Ελλάδα αρχίσει να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες έως 24 

μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης χρηματοδότησης. Με 

εξαίρεση τις τυπικές σπουδές διάρκειας άνω των δύο ετών, οι οποίες θα είναι 

επιλέξιμες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της τελικής έκθεσης. 

35. Η Ελλάδα άρχισε να επιβαρύνεται με τις διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή του 

ΕΤΠ την 1η Μαρτίου 2022. Ως εκ τούτου, οι δαπάνες για δραστηριότητες 

προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης και δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής 

εκθέσεων θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ από την 

1η Μαρτίου 2022 έως 31 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης 

χρηματοδότησης.  
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Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου 

36. Η αίτηση περιέχει περιγραφή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, όπου 

προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων. Η Ελλάδα ενημέρωσε 

την Επιτροπή ότι η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα 

εκτελούνται ως εξής: 

– η Εκτελεστική διεύθυνση ΕΣΠΑ 30  του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Αλληλεγγύης θα ενεργεί ως διαχειριστική αρχή, 

– η ΕΔΕΛ (Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου) του Υπουργείου Οικονομικών 

θα ενεργεί ως ελεγκτική αρχή, και  

– η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης 

συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων ως αρχή πιστοποίησης.  

Δεσμεύσεις του οικείου κράτους μέλους 

37. Η Ελλάδα παρείχε όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις όσον αφορά τα ακόλουθα:  

– την τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των 

διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στα προτεινόμενα μέτρα και την 

εφαρμογή τους, 

– τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην εθνική και στην 

ενωσιακή νομοθεσία για τις ομαδικές απολύσεις, 

– τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν απολύσεις, οι οποίες 

συνέχισαν τις δραστηριότητές τους μετά τις απολύσεις, προς τις νόμιμες 

υποχρεώσεις και τη μέριμνα εκ μέρους τους ώστε να πράξουν τα δέοντα για 

τους εργαζομένους τους, 

– την αποφυγή τυχόν διπλής χρηματοδότησης, 

– τη συμμόρφωση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ με τους 

διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές 

ενισχύσεις. 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Πρόταση προϋπολογισμού 

38. Το ΕΤΠ δεν υπερβαίνει το ανώτατο ετήσιο ποσό των 186 εκατ. EUR (σε τιμές του 

2018), όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 έως 202731. 

39. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε την αίτηση όσον αφορά την τήρηση των προϋποθέσεων 

που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού ΕΤΠ και αφού 

έλαβε υπόψη τον αριθμό των στοχευόμενων δικαιούχων, τα προτεινόμενα μέτρα και 

το εκτιμώμενο κόστος, προτείνει την κινητοποίηση του ΕΤΠ για το ποσό των 

1 495 830 EUR, το οποίο αντιστοιχεί στο 85 % του συνολικού κόστους των 

                                                 
30 Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ). 

31 ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 11. 
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προτεινόμενων μέτρων, προκειμένου να παρασχεθεί χρηματοδοτική συνεισφορά για 

την αίτηση. 

40. Η προτεινόμενη απόφαση για κινητοποίηση του ΕΤΠ θα ληφθεί από κοινού από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όπως ορίζεται στο σημείο 9 της 

διοργανικής συμφωνίας, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά 

θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους 

πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός χάρτη πορείας για την εισαγωγή νέων ιδίων 

πόρων32. 

Συναφείς πράξεις 

41. Ταυτόχρονα με την υποβολή της παρούσας πρότασης για απόφαση κινητοποίησης 

του ΕΤΠ, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 

πρόταση μεταφοράς του ποσού των 1 495 830 EUR στην αντίστοιχη γραμμή του 

προϋπολογισμού. 

42. Παράλληλα με την έγκριση της παρούσας πρότασης για απόφαση κινητοποίησης του 

ΕΤΠ, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση σχετικά με χρηματοδοτική συνεισφορά η οποία 

αποτελεί απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 110 του 

δημοσιονομικού κανονισμού33. Η απόφαση χρηματοδότησης θα αρχίσει να ισχύει 

την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή θα ενημερωθεί από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση της μεταφοράς κονδυλίων 

του προϋπολογισμού. 

                                                 
32 ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 29. 

33 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 

Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) 

αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) 

αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και 

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1). 
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2022/0170 (BUD) 

Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για 

τους απολυμένους εργαζόμενους ύστερα από αίτηση της Ελλάδας — EGF/2021/008 

EL/Attica electrical equipment manufacturing 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/691 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2021, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζομένους (ΕΤΠ) και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/201334, και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 1, 

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη 

χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, 

συμπεριλαμβανομένου ενός χάρτη πορείας για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων35, και ιδίως το 

σημείο 9, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους 

εργαζομένους (ΕΤΠ) έχει ως στόχο να επιδεικνύει αλληλεγγύη και να προωθεί την 

αξιοπρεπή και διατηρήσιμη απασχόληση στην Ένωση, με την παροχή στήριξης σε 

εργαζομένους οι οποίοι απολύθηκαν και σε αυτοαπασχολούμενους των οποίων η 

δραστηριότητα έχει παύσει, στην περίπτωση μεγάλων αναδιαρθρώσεων, καθώς και με 

την παροχή βοήθειας με σκοπό την ταχύτερη δυνατή επανένταξή τους σε αξιοπρεπή 

και διατηρήσιμη απασχόληση.  

(2) Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο ετήσιο ποσό των 186 εκατ. EUR (σε 

τιμές του 2018), όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου36. 

(3) Στις 21 Δεκεμβρίου 2021 η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, 

λόγω απολύσεων των εργαζομένων στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται, 

σύμφωνα με τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην 

                                                 
34 ΕΕ L 153 της 3.5.2021, σ. 48. 
35 ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 29. 
36 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό 

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 έως 2027 (ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 11). 
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Ευρωπαϊκή Κοινότητα («NACE») 37  αναθ. 2, στον κλάδο 27 (Κατασκευή 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού) στην περιφέρεια Αττικής, επιπέδου NUTS 

(ονοματολογία εδαφικών στατιστικών μονάδων) 2 της 38 (EL30), στην Ελλάδα. Η 

αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα 

με το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/691. Η εν λόγω αίτηση 

πληροί τους όρους για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ που καθορίζονται στο 

άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/691. 

(4) Συνεπώς, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής 

συνεισφοράς ποσού 1 495 830 EUR όσον αφορά την αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα. 

(5) Για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η 

παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία της έκδοσής της, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Άρθρο 1 

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022, το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους 

εργαζομένους κινητοποιείται για την παροχή ποσού 1 495 830 EUR σε πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών. 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την [ημερομηνία της έκδοσής της]39. 

Βρυξέλλες, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο 

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

                                                 
37 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 

Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων 

NACE—αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του 

Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς 

στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1). 
38 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/1755 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2019, για την 

τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών 

στατιστικών μονάδων (NUTS). (ΕΕ L 270 της 24.10.2019, σ. 1). 
39 Η ημερομηνία θα προστεθεί από το Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

ΕΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΜΕΑΣ 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 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ  
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027 

 

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/2021/008/EL Attica 

Electrical Equipment Manufacturing»  
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2022/1163 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 23ης Ιουνίου 2022

για κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους 
εργαζόμενους ύστερα από αίτηση της Ελλάδας (EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment 

manufacturing) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/691 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2021, για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ) και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα 
και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την 
εισαγωγή νέων ιδίων πόρων (2), και ιδίως το σημείο 9,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζομένους (ΕΤΠ) έχει ως στόχους 
να επιδεικνύει αλληλεγγύη και να προάγει την αξιοπρεπή και διατηρήσιμη απασχόληση στην Ένωση στηρίζοντας τους 
απολυμένους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει, σε περίπτωση 
μεγάλων αναδιαρθρώσεων, καθώς και βοηθώντας τους να εξεύρουν το συντομότερο μια αξιοπρεπή και σταθερή 
απασχόληση.

(2) Το ΕΤΠ δεν υπερβαίνει το ανώτατο ετήσιο ποσό των 186 000 000 EUR (σε τιμές του 2018), όπως ορίζεται στο άρθρο 8 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου (3).

(3) Στις 21 Δεκεμβρίου 2021 η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, λόγω απολύσεων των εργαζομένων 
στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται, σύμφωνα με τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα («NACE») (4) αναθεώρηση 2, στον κλάδο 27 (Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού) στην 
περιφέρεια Αττικής, επιπέδου NUTS (ονοματολογία εδαφικών στατιστικών μονάδων) 2 της (EL30), στην Ελλάδα (5). Η 
αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/691. Η εν λόγω αίτηση πληροί τους όρους για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ που 
καθορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/691.

(4) Συνεπώς, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ποσού 1 495 830 EUR όσον 
αφορά την αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα.

(5) Για να κινητοποιηθεί το ταχύτερο το ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία της έκδοσής 
της,

(1) ΕΕ L 153 της 3.5.2021, σ. 48.
(2) ΕΕ L 433 Ι της 22.12.2020, σ. 28.
(3) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου για τα έτη 2021 έως 2027 (ΕΕ L 433 Ι της 22.12.2020, σ. 11).
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της 

στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE — Αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 
της 30.12.2006, σ. 1).

(5) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/1755 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2019, για την τροποποίηση των παραρτημάτων του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 270 της 24.10.2019, σ. 1).

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2022 L 179/43  
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ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζομένους κινητοποιείται για την παροχή ποσού 1 495 830 EUR σε πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 23η Ιουνίου 2022.

Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2022.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
H Πρόεδρος

R. METSOLA

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
F. RIESTER

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/44 6.7.2022  
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

ΕΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΜΕΑΣ 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 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ  
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027 

 

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 λάβει όλα 

τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή αποθήκευση και 

διαβίβασή τους προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. 
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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 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 
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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  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Στο παρόν Παράρτημα παρατίθενται ενδεικτικά οι υποχρεώσεις του Φορέα 

Υλοποίησης. 

 

1. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α 

 Μετά την έκδοση της Απόφαση Ένταξης και πριν την έναρξη της υλοποίησης των 

συνεδριών υλοποιείται από τον Φορέα Υλοποίησης ένα προστάδιο για: 

 ενέργειες δημοσιότητας με στόχο την προσέλκυση των δυνητικών 

ωφελουμένων, 

 τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους 

ωφελούμενους για τη συμμετοχή  τους στο Έργο και την υποβολή των σχετικών 

αιτήσεων. Ο φορέας καταρτίζει το Μητρώο ωφελούμενων του Έργου, αποδίδοντας 

σε κάθε ωφελούμενο έναν μοναδικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής 

(ΚΑΥΑΣ), τον οποίο και του αποστέλλει, έντυπα ή ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά της 

Επιτροπής αξιολόγησης του Φορέα Υλοποίησης, καθώς και το Μητρώο 

ωφελουμένων, αποστέλλεται στην Αρχή Διαχείρισης (ΑΔ), 

 την επιλογή των Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής που θα 

υλοποιήσουν τις ατομικές συνεδρίες, μέσα από τις κατάλληλες διαδικασίες, καθώς 

και των Συμβούλων Επιχειρηματικότητας. Στην περίπτωση που ο φορέας δεν διαθέτει 

ο ίδιος το απαιτούμενο προσωπικό, προβαίνει στην ανεύρεση Συμβούλων 

εφαρμόζοντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Ν.4412/2016,όπως ισχύει.  

 

Γενική σημείωση: 

Όπου απαιτείται ο Φορέας Υλοποίησης να προβεί σε επιλογή  εκπαιδευτών, 

συνεργατών, στελεχών, προμηθευτών, συγγραφέων εκπαιδευτικού υλικού, φορέων 

πιστοποίησης δεξιοτήτων κ.λπ ή και σε ενέργειες δημοσιότητας (πχ έκδοση 

φυλλαδίων, εκπομπή ραδιοφωνικών σποτ κ.λπ), μέσω της έκδοσης Προσκλήσεων  

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τα Σχέδια των Προσκλήσεων θα πρέπει να 

υποβάλλονται προς έγκριση στην ΑΔ. Η ΑΔ εξετάζει το/τα σχέδιο/α και διατυπώνει 

θετική ή αρνητική γνώμη.  

Στην περίπτωση θετικής γνώμης, η ΑΔ εκδίδει Απόφαση Έγκρισης Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ενώ στην περίπτωση αρνητικής γνώμης, ο Φορέας 

υλοποίησης ενημερώνεται από την ΑΔ για τους λόγους απόρριψης, για τυχόν 

παρατηρήσεις, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί, ώστε να 

επανυποβληθούν προς έγκριση εντός 10 ημερών. 

Τα πρακτικά των Επιτροπών Αξιολόγησης του Φορέα Υλοποίησης, καθώς και τα 

Μητρώα που καταρτίζονται, αποστέλλονται στην ΑΔ.  
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Επίσης ο Φορέας Υλοποίησης: 

 προσκομίζει στην ΑΔ τον Οδηγό Συμβουλευτικής και τα εργαλεία που θα 

χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση  της Ενέργειας Α΄, 

 συγκεντρώνει και τηρεί στο φυσικό του αρχείο τα Απογραφικά Δελτία Εισόδου 

(ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει micro-data και 

αποστέλλεται από την ΑΔ), ενώ τα στοιχεία καταχωρούνται στο Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ-ΕΤΠ), καθώς και στην ειδική ηλεκτρονική βάση 

που έχει στη διάθεσή της η ΑΔ, αφού λάβει σχετικούς κωδικούς,    

 αποστέλλει στην ΑΔ Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Διενέργειας Συνεδριών 

Συμβουλευτικής τουλάχιστον πέντε (5 )εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργειά 

τους και καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης των σταδίων της Ενέργειας. 

Υπενθυμίζεται ότι η πραγματοποίηση των συνεδριών συμβουλευτικής δεν 

πρέπει να ταυτίζεται επουδενί με το ωράριο εργασίας των εργαζομένων – 

ωφελουμένων,  

 ενημερώνει την ΑΔ μια (1) μέρα πριν για οποιαδήποτε τροποποίηση λάβει χώρα, 

 ενημερώνει εγγράφως την ΑΔ σε κάθε περίπτωση διακοπής της συμμετοχής 

ωφελούμενου (ανεξαρτήτως σταδίου Συμβουλευτικής). 

 
Ο Φορέας Υλοποίησης συνιστάται να διατηρεί ενημερωμένο αρχείο, στο χώρο 

υλοποίησης των συνεδριών συμβουλευτικής, που θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα 

ακόλουθα:  

 παρουσιολόγια και αντικείμενο συνεδριών  

 ατομικό φάκελο ωφελούμενου  

 βιογραφικό σημείωμα  

 ατομικό Επαγγελματικό Σχέδιο Δράσης  

 επιχειρηματικά Σχέδια, εφόσον ο ωφελούμενος πρόκειται να συμμετάσχει στην 

Ενέργεια Γ του Έργου.  

 

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται επίσης να υποβάλει στην ΑΔ: 

 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. 

 Με την ολοκλήρωση του σταδίου Α4, τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης 

(ΤΔΠ) στο ΟΠΣ, εφόσον μετά την επιλογή των ωφελουμένων διαπιστώνεται 

διαφοροποίηση σε σχέση με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του αρχικού 

εγκεκριμένου ΤΔΠ,  καθώς και τροποποιημένη Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια 

Μέσα (ΑΥΙΜ), στην οποία θα αποτυπώνεται και ο σχεδιασμός για την 

υλοποίηση των υπόλοιπων ενεργειών.  

Σημειώνεται ότι δεν θα ακολουθήσει άλλη τροποποίηση της ΑΥΙΜ και ως εκ 

τούτου ο Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει να είναι ακριβής στα στοιχεία που 

δηλώνει. 
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 Το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΤΔΥ) της Ενέργειας, μετά την έγκριση του ΤΔΠ 

από την ΑΔ. 

 

Για τη καταγραφή και επεξεργασία των στοιχείων υλοποίησης του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της Ενέργειας, ο Φορέας Υλοποίησης υποβάλλει στο ΟΠΣ 

για έγκριση τα ακόλουθα Δελτία:  

 Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ), το οποίο  συμπληρώνεται 

για όλους τους δείκτες που έχουν ενσωματωθεί στο ΤΔΠ του Έργου, με βάση τα 

όσα περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση. Σε περίπτωση τροποποίησης των 

δεικτών της Πράξης πρέπει να δημιουργηθούν νέες εκδόσεις για τα ήδη 

δημιουργημένα ΔΔΕΔΠ των προηγούμενων ετών. 

 Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) συμπληρωμένο κατάλληλα και συνοδευόμενο 

με τα απαραίτητα έγγραφα και παραστατικά που τεκμηριώνουν αντίστοιχα τις 

πραγματοποιηθείσες δαπάνες και το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, όπως 

ενδεικτικά:  

 λογιστική ή εξωλογιστική κατάσταση, ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που 

τηρεί ο Δικαιούχος, στην οποία αποτυπώνονται τα στοιχεία των δικαιολογητικών 

εγγράφων/παραστατικών δαπανών και των αντίστοιχων πληρωμών για κάθε 

διακριτή συναλλαγή που περιλαμβάνεται στην κατάσταση  

 λίστα συμβάσεων ανάθεσης σε τρίτους (αριθμός σύμβασης, ΑΦΜ Αναδόχου, 

επωνυμία έναρξη/λήξη, ποσό)  

 κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού, ανά κατηγορία προσωπικού στην 

οποία αναγράφονται ανάλογα με την περίπτωση τα εξής:  

 συμβάσεις μίσθωσης έργου (εάν έχουν συναφθεί): α) το ονοματεπώνυμο 

του αμειβόμενου από το έργο, β) η διάρκεια σύμβασης, γ) το ποσό 

σύμβασης, δ) το συμβατικό αντικείμενο, ε) οι ήδη καταβληθείσες 

πληρωμές. Η εν λόγω κατάσταση θα πρέπει να υποβάλλεται με το ΔΔΔ 

κάθε φορά που μεταβάλλεται 

 προσωπικό του δικαιούχου: α) το ονοματεπώνυμο του αμειβόμενου από 

το έργο, β) η διάρκεια απασχόλησής του στο έργο, γ) η μικτή ωριαία αμοιβή 

του, δ) το αντικείμενο απασχόλησής του, ε) η συνολική προβλεπόμενη 

αμοιβή του, στ) σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (εάν απαιτείται) 

 στοιχεία κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (extrait).  

 Τεχνικό Δελτίο Ολοκλήρωσης Υποέργου (ΤΔΟΥ), όπου αποτυπώνονται τα τελικά 

στοιχεία υλοποίησης της Ενέργειας και συνοδεύεται από Έκθεση υλοποίησης.  

 

2. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Β 

 Η Ενέργεια Β διακρίνεται σε τρεις (3) επιμέρους Ενέργειες, η επιλογή των οποίων 

πραγματοποιείται κατά την Ενέργεια Α για κάθε έναν ωφελούμενο ξεχωριστά:  

Β1. Κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες.  

Β2. Επαγγελματική Κατάρτιση/ Εκπαίδευση.  
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Β3. Διετή Προγράμματα Σπουδών. 

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω ενέργειες αποτελούν διακριτά υποέργα. 

 

Ενέργειες Β1 και Β2 

Οι Ενέργειες Β1: Κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες και Β2: Επαγγελματική 

Κατάρτιση/ Εκπαίδευση, υλοποιούνται από το Φορέα Υλοποίησης ή σε περίπτωση 

Ένωσης Φορέων, από τους εταίρους φορείς, με Ίδια Μέσα.  

Πριν την έναρξη υλοποίησης ο Φορέας Υλοποίησης:  

 υποβάλλει στην ΑΔ Μητρώο Ωφελούμενων στο οποίο περιλαμβάνονται οι 

ωφελούμενοι που μετά την ολοκλήρωση της Ενέργειας Α επιθυμούν να  

ενταχθούν στις παραπάνω Ενέργειες, 

 ενεργεί για την επιλογή των εκπαιδευτών κατάρτισης εφαρμόζοντας τις 

διαδικασίες που προβλέπονται από τον Ν.4412/2016, όπως ισχύει.  

 

Επίσης ο Φορέας Υλοποίησης προβαίνει: 

 στην επιλογή επιστημονικών συνεργατών/συγγραφέων για την εκπόνηση, 

επιμέλεια ή/και προσαρμογή του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού (εφόσον 

απαιτείται),  

 στην επιλογή Παρόχου Πλατφόρμας ηλεκτρονικής παρακολούθησης των 

Ενεργειών προκειμένου να συγκεντρώνονται τα απαιτούμενα στοιχεία, (εφόσον 

είναι δυνατόν), 

 στην επιλογή Φορέα Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, 

εφαρμόζοντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Ν.4412/2016, όπως 

ισχύει.  

 

Επιπλέον προβαίνει: 

 στη σύναψη Συμφωνητικού με κάθε ωφελούμενο που θα συμμετάσχει στα 

προγράμματα κατάρτισης, 

 στην υποβολή στην ΑΔ της Δήλωσης Έναρξης Τμημάτων Κατάρτισης και των 

ωρολογίων προγραμμάτων, πριν την έναρξη υλοποίησης των Ενεργειών. Η 

Δήλωση Έναρξης και τα ωρολόγια προγράμματα θα πρέπει να συμπληρώνονται 

στην Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Σε διαφορετική περίπτωση 

θα πρέπει η μεν Δήλωσης Έναρξης να αποστέλλεται  το αργότερο μία (1) ημέρα 

πριν την έναρξη κάθε τμήματος/προγράμματος τα δε ωρολόγια προγράμματα 

τουλάχιστον πέντε (5 )εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργειά τους,  

 στην υποβολή αιτιολογημένου αιτήματος προς την ΑΔ στην περίπτωση που η 

κατάρτιση διακοπεί  για συνεχές διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερολογιακών 

ημερών, 

 στην έγγραφη ενημέρωση της ΑΔ σε περίπτωση διακοπής της συμμετοχής 

ωφελουμένου, 
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 στην καθημερινή καταχώρηση των απουσιών στην πλατφόρμα, το αργότερο 

μία (1) ώρα μετά την έναρξη του προγράμματος.  

Υπενθυμίζεται ότι όσοι από τους ωφελούμενους είναι εργαζόμενοι 

υποχρεούνται να παρακολουθούν το πρόγραμμα κατάρτισης σε ώρες που δεν 

ταυτίζονται με το ωράριο εργασίας τους ή κατόπιν έγγραφης άδειας του 

εργοδότη τους, 

 στη χορήγηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης του Προγράμματος σε όσους 

ωφελούμενους ολοκλήρωσαν επιτυχώς το Πρόγραμμα.  

 

Ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει να τηρεί:  

 ημερήσιο παρουσιολόγιο ωφελουμένων και εκπαιδευτών,  

 βιβλίο διδαχθείσας ύλης στο οποίο σημειώνουν οι εκπαιδευτές καθημερινά την 

ενότητα/ες που καλύπτουν διδακτικά, 

 φάκελο Διοικητικής και Οικονομικής Παρακολούθησης Προγράμματος 

Κατάρτισης, για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης ξεχωριστά.  

 

Πριν την έναρξη των Ενεργειών Β1 και Β2, ο Φορέας Υλοποίησης υποβάλλει στο ΟΠΣ-

ΕΤΠ τα Τεχνικά Δελτία των Υποέργων (ΤΔΥ) Β1 και Β2 και εφόσον δεν υπάρχουν 

παρατηρήσεις, η ΑΔ τα εγκρίνει.  

 

Για τη καταγραφή και επεξεργασία των στοιχείων υλοποίησης του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου των Ενεργειών Β1 και Β2, ο Φορέας Υλοποίησης υποβάλλει 

στο ΟΠΣ για έγκριση τα ακόλουθα Δελτία:  

 Δελτία Δήλωσης Δαπανών συμπληρωμένα κατάλληλα και συνοδευόμενα με τα 

απαραίτητα έγγραφα και παραστατικά που τεκμηριώνουν αντίστοιχα τις 

πραγματοποιηθείσες δαπάνες και το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο 

(περιγράφονται ενδεικτικά στην Ενέργεια Α).  

 Τεχνικά Δελτία Ολοκλήρωσης Υποέργων (ΤΔΟΥ) όπου αποτυπώνονται τα τελικά 

στοιχεία υλοποίησης των Ενεργειών και συνοδεύονται από Εκθέσεις 

υλοποίησης.  

 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η Ενέργεια Β2 υλοποιηθεί από φορείς 

εκπαίδευσης/κατάρτισης, ο Φορέας Υλοποίησης, εφαρμόζει τις διαδικασίες που 

προβλέπονται από τον Ν.4412/2016,όπως ισχύει και  προχωρά στην αναζήτηση και 

επιλογή των εξειδικευμένων φορέων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής 

στην Ενέργεια Β2. 

(Ο Φορέας Υλοποίησης υποβάλλει στην ΑΔ συμφωνητικό συνεργασίας με τον 

ωφελούμενο και τον Φορέα Εκπαίδευσης/κατάρτισης, έγγραφο που πιστοποιεί τη 

συμμετοχή  του ωφελούμενου στο πρόγραμμα, αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων 

κ.λπ). 
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Ενέργεια Β3 

Ο Φορέας Υλοποίησης μεριμνά για τη σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας με τον 

ωφελούμενο της Ενέργειας Β3 και τον Φορέα Εκπαίδευσης και το κοινοποιεί στην ΑΔ. 

Υποβάλλει επίσης στην ΑΔ έγγραφο που πιστοποιεί τη φοίτηση των ωφελουμένων σε 

διετές πρόγραμμα σπουδών, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων. 

 

Πριν την έναρξη της Ενέργειας Β3 ο Φορέας Υλοποίησης καταχωρίζει στο ΟΠΣ-ΕΤΠ το 

Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΤΔΥ), ενώ για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου υποβάλλει στο ΟΠΣ για έγκριση τα ακόλουθα Δελτία: 

 Δελτία Δήλωσης Δαπανών συμπληρωμένα κατάλληλα και συνοδευόμενα με τα 

απαραίτητα έγγραφα και παραστατικά που τεκμηριώνουν αντίστοιχα τις 

πραγματοποιηθείσες δαπάνες και το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, όπως:  

 πιστοποιητικό σπουδών,  

 συμφωνητικό συνεργασίας, 

 λογιστική ή εξωλογιστική κατάσταση, στην οποία αποτυπώνονται τα στοιχεία 

των δικαιολογητικών εγγράφων/παραστατικών δαπανών και των αντίστοιχων 

πληρωμών για κάθε διακριτή συναλλαγή που περιλαμβάνεται στην κατάσταση  

 στοιχεία κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (extrait), κ.λπ 

 Τεχνικό Δελτίο Ολοκλήρωσης Υποέργου (ΤΔΟΥ) όπου αποτυπώνονται τα τελικά 

στοιχεία υλοποίησης της Ενέργειας Β3 και συνοδεύεται από Έκθεση 

υλοποίησης.  

 

 

Ενδεικτικά Τηρούμενα Έγγραφα από το Φορέα Υλοποίησης 

 Απόφαση Ένταξης  

 Σύμφωνο Συνεργασίας Φορέων (σε περίπτωση Ένωσης Φορέων)  

 Σύμβαση με την ΑΔ αρμοδίως υπογεγραμμένη για την τήρηση του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/679 «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016  

 Αλληλογραφία με την ΑΔ  

 Απογραφικά Δελτία Εισόδου / Εξόδου 

 Αποφάσεις αρμοδίων οργάνων για την έκδοση προσκλήσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος   

 Μητρώα ωφελουμένων Έργου – Πρακτικά Επιλογής ωφελουμένων  

 Μητρώα Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής ή/και 

Επιχειρηματικότητας – Μητρώα Εκπαιδευτών και Πρακτικά Επιλογής Συμβούλων 

και Εκπαιδευτών 

 Πρότυπα συμφωνητικών μεταξύ ωφελουμένων και Φορέα Υλοποίησης  

 Πρότυπα συμφωνητικών μεταξύ συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής 

και Επιχειρηματικότητας και Φορέα Υλοποίησης 

 Πρότυπα συμφωνητικά μεταξύ εκπαιδευτών και Φορέα Υλοποίησης  
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 Πρωτότυπες νομικές δεσμεύσεις (αποφάσεις υλοποίησης με ίδια μέσα και 

συμβάσεις με φορείς  εκπαίδευσης/κατάρτισης)  

 Αιτήματα Χρηματοδότησης Φορέων και επισυναπτόμενα δελτία και 

δικαιολογητικά 

 Αποφάσεις έγκρισης Αιτημάτων Χρηματοδότησης  

 Τιμολόγια και αποδεικτικά καταβολής και είσπραξης χρηματοδότησης  

 Δελτία Δήλωσης Δαπανών και επισυναπτόμενα δικαιολογητικά  

 Λίστες Ελέγχου διοικητικών ή και επιτόπιων επαληθεύσεων φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου  

 Αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων και Αποφάσεις Ανάκτησης 

αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών  

 Εκθέσεις επιτόπιων επαληθεύσεων 

 Πρωτότυπα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις δηλούμενες τιμές επίτευξης 

δεικτών  

 

Γενικές Επισημάνσεις 

- Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του Έργου διακρίνεται σε τέσσερα 

υποέργα (Ενέργειες Α, Β1, Β2 και Β3) και έτσι αποτυπώνεται και 

παρακολουθείται στο ΟΠΣ-ΕΤΠ. Κατά συνέπεια όλα τα παραδοτέα και οι 

προϋπολογισμοί του Έργου θα πρέπει να κατανέμονται σε κάθε Ενέργεια 

ξεχωριστά. 

- Το εγκεκριμένο ΤΔΠ τροποποιείται, επιπλέον των ανωτέρω περιπτώσεων και με 

την ολοκλήρωση του Έργου και την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου  και εφόσον έχει προηγηθεί η έγκριση 

από την ΑΔ, των υποβληθέντων ΤΔΥ και των σχετικών με αυτά ΔΔΔ, οπότε και 

υποβάλλεται το Τεχνικό Δελτίο Ολοκλήρωσης Πράξης (ΤΔΟΠ). 

- Η ΑΔ, εάν το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να ζητήσει από τον Φορέα Υλοποίησης 

και πρόσθετα έγγραφα για την πορεία  υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου των ενεργειών. 
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