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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης
«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Ενδιάμεσο Φορέα
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΦΕΠΑΕ.

2

Τροποποίηση της αριθμ. 604/24-4-2015 κοινής
υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης,
Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου
ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(Τ.Ε.Β.Α.)» (Β’ 770), όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. Δ23/οικ./48512/3922/27-10-2016 «Τροποποίηση της αριθμ. 604/24-4-2015 (ΦΕΚ 770/Β’/3004-2015) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,
Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Β’ 3459).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5618/1909 A1
(1)
Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης
«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία - ΕΦΕΠΑΕ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε για το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-04-2005).

Αρ. Φύλλου 4290

2. Το ν. 4314/2014 - Μέρος Ι «Για τη Διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/
Α’/23-12-2014) και ειδικότερα το άρθρο 13, παρ. 3, 5(β),
8,10, το άρθρο 47 και το άρθρο 57.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 και ειδικότερα το άρθρο 72
(β) και το άρθρο 123, παρ. 6 και 7.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά
με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1080/2006 και ειδικότερα το άρθρο 7.
5. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α’/04.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού,
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών
και Δικτύων».
6. Το π.δ. 87/2018 (ΦΕΚ Α’ 160/29.8.2018) «Αποδοχή
παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
7. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ Α’ 160/29.8.2018) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την αριθμ. 91589/3.9.2018 (ΦΕΚ Β’ 3814/4.9.2018)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο
Γιαννακίδη.
9. Τον αριθμ. 34686/27.03.2015 (ΥΟΔΔ 178) διορισμό
της μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ.

52734

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

10. Την αριθμ. 11301/05.11.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση
αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ.
ΕΠΑνΕΚ».
11. Την αριθμ. 66135/ΕΥΘΥ455/15-6-2017 (ΦΕΚ 2064
Β’/2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της με αριθμό
67743/ΕΥΘΥ/615/24-06-2015 υπουργικής απόφασης
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου
5 παρ. 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθμ.
1121/408Δ/Φ03/2012 (Β’ 655) κοινής υπουργικήςς απόφασης» (Β’ 1248).
12. Την αριθμ. C(2014) 10162/18-12-2014 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως
ισχύει κάθε φορά.
13. Την εξειδίκευση του Προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ όπως
εγκρίνεται κάθε φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης και ισχύει.
14. Την αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 υπουργική απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης της
81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 υπουργικής απόφασης
«Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - ’Ελεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»(ΦΕΚ 3521/Β’/1.11.2016).
15. Το αριθμ. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο
της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο
πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την
Απασχόληση», όπως ισχύει.
16. Την αριθμ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8-12-2015 κοινή
υπουργική απόφαση για το σύστημα δημοσιονομικών
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020, σύμφωνα με το άρ. 22 του ν. 4314/2014.
17. Την αριθμ. 286/20.01.2017 υπουργική απόφαση
«Σύστημα επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) δημοσιονομικών διορθώσεων
και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή/και του προϋπολογισμού της Ένωσης για
την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων
στο πλαίσιο του στόχου “Επενδύσεις για την Ανάπτυξη
και την Απασχόληση”, του Ευρωπαϊκού Ταμείου θάλασσας, του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας Απόρων και του
Ταμείου Παγκοσμιοποίησης» (ΦΕΚ 466/Β’/17.02.2017).
18. Την αριθμ. 6784/1509Γ/15.12.2015 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
(ΑΔΑ: 794Σ465307-ΛΛΒ), την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την «Επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα
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Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014 - 2020 σύμφωνα με το άρθρο
13 παρ. 5 (β) του ν. 4314/2014», τα Παραρτήματα αυτής
και το εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο.
19. Την αριθμ. 1557/432Γ/Γ01/30.3.2016 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για
την Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών
Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ (ΑΔΑ: 6ΔΡ34653Ο7-4Υ0).
20. Την αριθμ. 62550/10.06.2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τη
σύσταση Ανοιχτού Καταπιστευτικού (δεσμευμένου) Λογαριασμού (escrow account) (ΦΕΚ 1738/Β’/15.06.2016).
21. Την αριθμ. 2640/803Γ01/20.5.2016 σύμβαση του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με
τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου Ενδιάμεσου
Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ
22. Την αριθμ. 138664/406/22.12.2016 επιστολή του
Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στον ΕΦΕΠΑΕ
για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για το ΠΣΚΕ.
23. Την αριθμ. 13666/407/22.12.2016 επιστολή του
Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στον ΕΦΕΠΑΕ
για την παροχή πληροφόρησης για δράσεις Κρατικών
Ενισχύσεων.
24. Το αριθμ. 2656/20.6.2017 εισερχόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΘΥ βάσει του οποίου δεν απαιτείται
εκ νέου σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα ΕΣΠΑ,
δεδομένου ότι δόθηκε πριν την απόφαση κατακύρωσης
της ανάθεσης στον εν λόγω φορέα μετά από σχετική
διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και στην 1η υπουργική
απόφαση ανάθεσης καθηκόντων για πράξεις κρατικών
ενισχύσεων (ΑΠ 3505/815 Α1/30.6.2016, ΦΕΚ Β’ 2143).
25. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα της
Διαχειριστικής Αρχής ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
Ο Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο εξής ΕΦΕΠΑΕ- ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», δυνάμει του άρθρου 13, παρ. 5β του ν. 4314/2014, και σε συνέχεια της
αριθμ. 1557/432Γ/Γ01/30.3.2016 υπουργική απόφασης
Ανάδειξης ΕΦΔ και της αριθμ. 2640/803Γ01/20.5.2016
σχετικής σύμβασης.
Άρθρο 2
Αντικείμενο ανάθεσης
1. Ο ΕΦΕΠΑΕ, αναλαμβάνει καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 3.
2. Οι Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ για
τις οποίες ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει τα καθήκοντα του
άρθρου 3 και 4 της παρούσας απόφασης, υλοποιούνται
στο πλαίσιο της δράσης:
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- Δράση 01-3c-1.4-18: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του
Άξονα Προτεραιότητας 01/01Σ - θεματικό Στόχο 3 - Επενδυτική Προτεραιότητα 3c.
Η ενδεικτική συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης
αυτής, υπολογίζεται σε 400.000.000 ευρώ. Τυχόν τροποποιήσεις στο ποσό αυτό, δεν επηρεάζουν την παρούσα
απόφαση και ειδικότερα την κατανομή αρμοδιοτήτων
του άρθρου 3 και 4.
3. Η συνολική χρηματοδότηση των δράσεων και η κατανομή της ανά Άξονα Προτεραιότητας, θεματικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα και πεδίο παρέμβασης
αποτυπώνεται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 3
Καθήκοντα που ανατίθενται
Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και ειδικότερα της δράσης που
αναφέρεται στο άρθρο 2, τις ακόλουθες αρμοδιότητες/
καθήκοντα:
1. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στη ΔΑ για την
εκπόνηση των αξιολογήσεων του Προγράμματος, και
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των
συμπερασμάτων των εν λόγω αξιολογήσεων σε συνεργασία με τη ΔΑ.
2. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των Πράξεων
που υλοποιούνται στο πλαίσιο των δράσεων του άρθρου
2 και ειδικότερα, τη χρηματοοικονομική πρόοδό τους,
τους ποσοτικοποιημένους δείκτες, τα ορόσημα και τους
στόχους του πλαισίου επίδοσης, τις προοπτικές εξέλιξής
τους, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την απορρόφηση
των ετήσιων δεσμεύσεων και εισηγείται στη ΔΑ προτάσεις αναθεώρησής τους.
3. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στη ΔΑ για την
συμπλήρωση της αναφοράς Κρατικών Ενισχύσεων που
υποβάλλεται ετησίως μέσω του συστήματος SARI της ΕΕ
(State Aid Reporting Interactive).
4. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη συλλογή στοιχείων
που συνδέονται με τους δείκτες και το πλαίσιο επίδοσης
για τις Πράξεις για τις οποίες του ανατίθενται καθήκοντα
διαχείρισης, καθώς και για τη διασφάλιση της πληρότητας και ποιότητάς τους. Συνεργάζεται με τη ΔΑ και την
Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) για την εφαρμογή των
ρυθμίσεων του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης
των δεικτών, όπως κάθε φορά ισχύει.
5. Υποστηρίζει τη ΔΑ του ΕΠ στη σύνταξη αιτημάτων
εξαίρεσης από την εφαρμογή της διαδικασίας αποδέσμευσης για τις δεσμεύσεις που δεν απορροφήθηκαν,
εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών εμπλοκών ή και για
λόγους ανωτέρας βίας, στις περιπτώσεις που τα εν λόγω
αιτήματα αφορούν στις Πράξεις που διαχειρίζεται.
6. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται
από τη ΔΑ του ΕΠ για την υποβολή των ετήσιων και
τελικών εκθέσεων υλοποίησης, την προετοιμασία της
ετήσιας εξέτασης του ΕΠ, την υποστήριξη του έργου
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος,
κ.λπ.

52735

7. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ)
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε
πληροφορία που ζητείται.
8. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα εργαλεία, πρότυπα και προδιαγραφές για τη σωστή άσκηση
των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που έχουν εκχωρηθεί σε
συμφωνία με τη ΔΑ του ΕΠ και την ΕΑΣ.
9. Υποστηρίζει τη ΔΑ και συνεργάζεται με τη ΜΟΔ ΑΕ
στον σχεδιασμό, στην οργάνωση και στην υλοποίηση
της εφαρμογής των απαιτούμενων διαδικασιών στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
και στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε
Πρόσκληση και στο ΣΔΕ.
10. Οργανώνει και παρακολουθεί ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις Πράξεις/Δράσεις που
διαχειρίζεται, στη βάση της εγκεκριμένης στρατηγικής
επικοινωνίας του ΕΠΑνΕΚ, με στόχο την, όσο το δυνατόν,
ευρύτερη διάδοση πληροφοριών προς τους δυνητικούς
Δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησής τους από
το ΕΠ και τις απαιτούμενες διαδικασίες υποβολής σχετικών αιτημάτων, προς τους δικαιούχους/ωφελούμενους
για τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν και προς
τους πολίτες της χώρας για το ρόλο και τα επιτεύγματα
τη πολιτικής συνοχής των Ταμείων.
11. Υποστηρίζει τη ΔΑ σε ενέργειες δημοσιότητας και
στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για τη δημοσιοποίηση όλων
των απαραίτητων πληροφοριών που αφορούν στις Δράσεις του άρθρου 2, μέσω -ενδεικτικά-αναρτήσεων στους
διαδικτυακούς τόπους του ΕΦΕΠΑΕ και των κατά τόπους
αρμόδιων φορέων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
καθώς επίσης και μέσω ενημερωτικών ημερίδων.
12. Παραλαμβάνει είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή, ανάλογα με τους όρους της εκάστοτε πρόσκλησης,
συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλες τις αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβάλλονται και ελέγχει την πληρότητα των
στοιχείων τους και των απαιτούμενων δικαιολογητικών
που τις συνοδεύουν με βάση τυποποιημένο ερωτηματολόγιο ελέγχου πληρότητας. Καταχωρεί τα σχετικά δεδομένα στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.
13. Προβαίνει στον έλεγχο σώρευσης των ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί στους υποψήφιους δικαιούχους και εισηγείται σχετικά στη ΔΑ.
14. Υποστηρίζει την ΔΑ σε όλες τις ενέργειες οι οποίες
απαιτούνται για την διοργάνωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης
από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ. Στο πλαίσιο
αυτό της υποστήριξης κάνει χρήση του Μητρώου Αξιολογητών το οποίο έχει καταρτίσει υπό τις οδηγίες και
την εποπτεία της ΔΑ.
Ο ΕΦΕΠΑΕ, κατά την επιλογή των αξιολογητών, διασφαλίζει ότι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία αξιολόγησης διαθέτουν τα κατάλληλα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα, ενώ εκπαιδεύονται σχετικά. Επιπλέον, διασφαλίζει ότι απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους, μέσω της υποβολής
δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων, στη βάση σχετικού εντύπου που τηρείται στο ΠΣΚΕ.
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15. Υποστηρίζει τις Επιτροπές Αξιολόγησης, με τη συμμετοχή στελέχους/στελεχών ως μέλος/μέλη της Επιτροπής και προβαίνει σε σχετικές εισηγήσεις προς αυτές,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε πρόσκληση.
16. Υποστηρίζει την ΔΑ στη διαδικασία εισήγησης
στην Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του
ΕΤΠΑ και ΤΣ για την έκδοση της απόφασης ένταξης των
πράξεων στο ΕΠΑνΕΚ.
17. Παρακολουθεί την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και τους Δικαιούχους, στη βάση
των όρων της Απόφασης Χρηματοδότησης της Πράξης,
τις αναληφθείσες δεσμεύσεις, την τήρηση των χρονικών
προθεσμιών που τίθενται, καθώς και τη συμμόρφωσή
τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες υλοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους.
Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης
των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την
έγκαιρη επίλυσή τους.
18. Υποστηρίζει την ΔΑ στη διαδικασία εισήγησης στην
Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και
ΤΣ για την έκδοση τροποποιήσεων της Απόφασης Χρηματοδότησης Πράξης ή ανάκλησης αυτής. Εφόσον οι εν
λόγω τροποποιήσεις επιφέρουν αλλαγή στα στοιχεία της
απόφασης Ένταξης των Πράξεων σύμφωνα με το ΣΔΕ,
υποστηρίζει τη διαδικασία εισήγησης για την τροποποίηση της απόφασης Ένταξης των Πράξεων. Μεριμνά για
τη δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων. Συλλέγει και
καταχωρεί στο ΟΠΣ τις αποφάσεις ένταξης/ανάκλησης/
τροποποίησης και τα Τεχνικά Δελτία Πράξεων.
19. Υποστηρίζει την ΔΑ στη διαδικασία εισήγησης
στην Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του
ΕΤΠΑ και ΤΣ για την έκδοση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης και της απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξεων,
εφ’ όσον απαιτείται. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΦΕΠΑΕ υποχρεούται στην παρακολούθηση και έλεγχο τακτοποίησης
τυχόν εκκρεμοτήτων σχετικά με τις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης και παραλαβής έργων των Δικαιούχων όπως
αυτές ορίζονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της δράσης.
20. Μεριμνά για τη δημοσιοποίηση όλων των σχετικών
αποφάσεων και για την έγκαιρη και προσήκουσα ενημέρωση των ενδιαφερόμενων δικαιούχων.
21. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4314/2014
και στις διαδικασίες του ΣΔΕ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση
των δαπανών που δηλώνουν οι Δικαιούχοι, η τήρηση
χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, καθώς και η συμμόρφωση των Πράξεων προς τους
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.
Στην περίπτωση που στην οικεία πρόσκληση προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής ή/και χρήσης
καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account), ο
ΕΦΕΠΑΕ διενεργεί διοικητική επαλήθευση στο αίτημα
του Δικαιούχου σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και όλες τις ενέργειες που
προβλέπονται στην αριθμ. 62550/10.06.2016 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 1738/Β’/15.06.2016).
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22. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις
διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο,
βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση Πράξεις ή οι συναλλαγές τους.
23. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη
παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου και προβαίνει
στις απαραίτητες ενέργειες κατά τα προβλεπόμενα στις
Διαδικασίες του ΣΔΕ.
24. Τηρεί αρχεία στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται
και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα
με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
25. Εισηγείται στην ΔΑ την ακύρωση μέρους ή του
συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς της Πράξης, βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης
ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες
λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ.
26. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού
ή κοινοτικού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και
τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται να εισηγηθεί την ακύρωση μέρους ή
του συνόλου της χρηματοδότησης της Πράξης από το
ΕΠ, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές
στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες Αρχές/φορείς, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και
Ελέγχου.
27. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των
μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους Δικαιούχους,
σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013.
28. Εισηγείται στην ΔΑ την έκδοση απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης ή/και ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί
βάσει των επαληθεύσεων αχρεωστήτως καταβληθείσα
δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών
ποσών.
29. Διασφαλίζει ότι οι Δικαιούχοι λαμβάνουν πλήρως
το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από το Δικαιούχο, χωρίς
την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και
χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε
μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για
τους Δικαιούχους.
30. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούν για κάθε δαπάνη των
Πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.
31. Παρέχει στη ΔΑ του ΕΠ τα απαιτούμενα στοιχεία,
προκειμένου να καταρτιστεί η δήλωση διαχείρισης και
ετήσια σύνοψη που αναφέρεται στο άρθρο 125 του Καν.
1303/2013.
32. Παρέχει στη ΔΑ του ΕΠ τα απαραίτητα στοιχεία
για την κατάρτιση του προγραμματισμού των ετήσιων
πιστώσεων του ΕΠ καθώς και για τις χρηματοδοτήσεις
(διάθεση ποσών στους λογαριασμούς κάθε συλλογικής
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απόφασης) του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
ΠΔΕ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.
33. Συνεργάζεται με τη ΔΑ του ΕΠ για την υποβολή
απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργήθηκε στον ίδιο και σε Πράξεις που διαχειρίζεται, από
τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.
34. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τις απαιτήσεις για τη
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά
με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για
τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 125, παρ. 4 του Καν. 1303/2013 και
σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης
και Ελέγχου.
35. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση
στο ΠΣΚΕ, στο ΠΣ Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων και
στο ΟΠΣ, των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν
στις παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης και έχει την
ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα
των στοιχείων που καταχωρούνται σε αυτά τα πληροφοριακά συστήματα.
36. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των
αρμοδιοτήτων του. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται
ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τις
Διαδικασίες του ΣΔΕ.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα
Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει
τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Προβαίνει σε κατανομή των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που ανατίθενται, στο εσωτερικό του, προκειμένου
να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής του διαχωρισμού
των καθηκόντων, ιδιαίτερα μεταξύ των διαδικασιών
επιλογής και έγκρισης Πράξεων, επαληθεύσεων και
πληρωμών. Στην περίπτωση δε που ο ΕΦΕΠΑΕ είναι και
Δικαιούχος στο πλαίσιο των Πράξεων που διαχειρίζεται, η υλοποίηση των Πράξεων θα γίνεται από Μονάδα
διαφορετική από τη Μονάδα που είναι αρμόδια για τη
διενέργεια των επαληθεύσεων. Υποβάλλει την ως άνω
κατανομή αρμοδιοτήτων/καθηκόντων στη ΔΑ του ΕΠ.
2. Ορίζει στελέχη από αντιπροσωπευτικές οργανωτικές του Μονάδες που εμπλέκονται στις διαδικασίες
διαχείρισης, τα οποία θα συμμετέχουν στην Ομάδα της
Διαχειριστικής Αρχής για την αξιολόγηση κινδύνων απάτης και θα συνεπικουρούν το έργο της. Ο ορισμός των
στελεχών γίνεται με απόφαση του Προέδρου του ΕΦΕΠΑΕ και κοινοποιείται στη ΔΑ του ΕΠ.
3. Κοινοποιεί στη ΔΑ του ΕΠ, το νέο οργανόγραμμά
του σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησής του, καθώς και τις ενδεχόμενες μεταβολές ή τροποποιήσεις στις
διαδικασίες διαχείρισης που εφαρμόζει.
4. Δε δύναται να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητες που
του έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 3 της παρούσας,
σε άλλους ΕΦ, με την επιφύλαξη των άρθρων 34, 37 και
38 του Κανονισμού 1303/2013.
5. Κοινοποιεί στη ΔΑ του ΕΠ, πρόγραμμα ενεργειών
και περιοδικές αναφορές προόδου στις προθεσμίες που
ορίζει η ΔΑ και διαμορφώνει τεκμηριωμένες προτάσεις
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διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, με στόχο
την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση
και υλοποίηση του ΕΠ.
6. Έχει την υποχρέωση να εξειδικεύσει το γενικό εγχειρίδιο χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που έχει εκδοθεί από
την ΕΥΚΕ, ανάλογα με το περιεχόμενο της κάθε Πρόσκλησης (μέτρο ενίσχυσης) και, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα
με τις κατευθύνσεις της ΔΑ του ΕΠ και της ΕΑΣ. Επίσης,
έχει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες επιχειρησιακής υποστήριξης των χρηστών του ΠΣΚΕ (help desk) καθ’
όλο το διάστημα υλοποίησης της Πράξης.
7. Ενημερώνει συστηματικά το ΠΣΚΕ και το ΟΠΣ με τα
στοιχεία προόδου εκτέλεσης των Πράξεων που διαχειρίζεται.
8. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πληροφόρησης
και επικοινωνίας που προσδιορίζονται από το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου, τη Διαχειριστική Αρχή και με
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 115 του Καν.
1303/2013 για τις Πράξεις που διαχειρίζεται.
9. Συμμετέχει σε ομάδες της Διαχειριστικής Αρχής για
τη διερεύνηση ενδείξεων απάτης ή/καταγγελιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.
10. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
11. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις από τη ΔΑ του ΕΠ και παρέχει σε αυτήν τα αναγκαία
στοιχεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί, η κατά το δέοντα
τρόπο άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.
12. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών/
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ελεγκτικών
αρχών, τόσο στην έδρα του όσο και στους χώρους υλοποίησης των Πράξεων που διαχειρίζεται, και διευκολύνει
τον έλεγχο, προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που
αφορά στην εκτέλεση της Πράξης, εφόσον ζητηθούν.
13. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή διορθωτικών ή/
και προληπτικών μέτρων που τον αφορούν.
14. Το προσωπικό του ΕΦΕΠΑΕ που απασχολείται σε
δραστηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση Πράξεων, στις επαληθεύσεις και στις πληρωμές, καθώς και
οι εξωτερικοί αξιολογητές/ελεγκτές που ενδεχομένως
αξιοποιεί για τις δραστηριότητες αυτές, υποχρεούνται
σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της Διαχειριστικής Αρχής του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, στο πλαίσιο της παρακολούθησης
εφαρμογής της παρούσας απόφασης από τον ΕΦΕΠΑΕ,
υποχρεούται στην τήρηση των παρακάτω:
1. Κοινοποιεί στον ΕΦΕΠΑΕ το Εγχειρίδιο Διαδικασιών
ΣΔΕ 2014-2020 και κάθε προσαρμογή, τροποποίηση/
αναθεώρησή του.
2. Υποστηρίζει τον ΕΦΕΠΑΕ στην ορθή εφαρμογή των
Διαδικασιών και τον ενημερώνει για τις υποχρεώσεις του
συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των κανόνων πληροφόρησης και επικοινωνίας, τις μεθοδολογίες και τις
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3.5. Παρακολουθεί την εφαρμογή διορθωτικών ή/και
προληπτικών μέτρων από τον ΕΦΕΠΑΕ.
3.6. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις στον ΕΦΕΠΑΕ και σε δικαιούχους, προκειμένου
να επιβεβαιωθεί η διατήρηση της ικανότητας άσκησης των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που του έχουν
ανατεθεί, η διοικητική και δημοσιονομική ικανότητα
του για τη διαχείριση των πράξεων και ότι οι αρμοδιότητες του ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα απόφαση και στο Σύστημα Διαχείρισης και
Ελέγχου.
3.7. Εισηγείται την τροποποίηση της παρούσας απόφασης, σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν αλλαγές στα
καθήκοντα που ανατίθενται στον ΕΦΕΠΑΕ, όπως αυτά
αναγράφονται στα άρθρα 3 και 4.
3.8. Στις περιπτώσεις που η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία διαπιστώσει τη
μη συμμόρφωση του ΕΦΕΠΑΕ με τους όρους της παρούσας απόφασης, εισηγείται την ανάκλησή της.
4. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει
τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες
και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο
πλαίσιο αυτό, εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε
αίτημα πληρωμής, αλλά και πριν την εκπόνηση των
ετήσιων λογαριασμών, την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον ΕΦΕΠΑΕ στην Αρχή
Πιστοποίησης.

διαδικασίες παρακολούθησης των δεικτών εκροών, για
την αξιολόγηση κινδύνων απάτης, καθώς και για κάθε
ειδικό θέμα που σχετίζεται με το ΣΔΕ.
3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση
των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων του ΕΦΕΠΑΕ, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου, και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει
κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Έχει την τελική ευθύνη
έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΠ. Στο πλαίσιο
παρακολούθησης του ΕΦΕΠΑΕ, η ΔΑ:
3.1. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση
του ΟΠΣ με τα απαραίτητα δεδομένα υλοποίησης που
απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση και
την επίτευξη των δεικτών, των ορόσημων και των στόχων του πλαισίου επίδοσης, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, καθώς και τις λογιστικές
εγγραφές για κάθε Πράξη που διαχειρίζεται.
3.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, προκειμένου να επιβεβαιώσει την εφαρμογή του προγραμματισμού του ΕΦΕΠΑΕ, να αξιολογήσει ενδεχόμενες αποκλίσεις και να διαμορφώσει προτάσεις διορθωτικών ή/
και προληπτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠ.
3.3. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων που διενεργούνται από τον ΕΦΕΠΑΕ.
3.4. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που
διενεργούνται στον ΕΦΕΠΑΕ από την Αρχή Ελέγχου και
άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα/αρχές.

Παραρτήματα Ι, II: Πίνακες Κατανομής Προϋπολογισμού Δράσεων
ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭ
"ƧǌĲĮǄǔ ǌǈıĲǈǉǗĲǆĲĮ, ƪȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮ & ƮĮǈǌǎĲǎǋǁĮ" (ƪƴƧƱƪƮ)

ƹƵƬưƧƷƳƩƳƷƭƮƳƶ ƴƭƱƧƮƧƶ ƩƵƧƶƪƻƱ ƷƳƸ ƪƴ:

1

ǆ įǈĮǒİǁǏǈıǆ Ĳǔ ǌ ǎȺǎǁǔ ǌ İǉǒǔ ǏİǁĲĮǈ ıĲǎǌ:

ƪĭƪƴƧƪ

ƮƻƩƭƮƳƶ ƪƮƹƻƵƬƶƬƶ: ƪĭ07

(ƴİǏǈǊĮǋǃƾǌİǈ ǗǊİǐ Ĳǈǐ ȺǏǎǆǄǎǘǋİǌİǐ)

Ƨ/Ƨ ƪƮƹƻƵƬƶƬƶ: 1
ƬưƪƵƳưƬƱƭƧ ƪƮƹƻƵƬƶƬƶ: 4/9/2018

Ⱥǎıƾ ıİ İǑǏǙ
Ɵ ǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 1 :" ƧƱƧƴƷƸƲƬ ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳƷƬƷƧƶ ưƪ ƷƳưƪƧƮƪƶ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƪƶ"
1

ĬEưƧƷƭƮƳƶ ƶƷƳƹƳƶ 3: ƨİǊĲǁǔ ıǆ Ĳǆǐ
ĮǌĲĮǄǔ ǌǈıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ Ĳǔ ǌ ǋǈǉǏǎǋİıĮǁǔ ǌ
İȺǈǒİǈǏǀıİǔ ǌ

2

3

4

5:6+7

6

7

ƷĮǋİǁǎ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

ƴǎıǎıĲǗ ıǑǄǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ
Įǌƾ ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
(%)

ƶƸƱƳƯƭƮƬ
ƹƵƬưƧƷƳƩƳƷƬƶƬ

ƶƷƬƵƭƲƬ ƷƬƶ
ƪƱƻƶƬƶ

ƪĬƱƭƮƬ
ƶƸưưƪƷƳƹƬ

172.000.000

137.600.000

34.400.000

ƪƷƴƧ

Ȉİ ȜȚȖȩĲİȡȠ ĮȞĮʌĲȣȖȝȑȞİȢ
ʌİȡȚĳȑȡİȚİȢ

79,999999937%

ƪƷƴƧ

ȈĲȚȢ ʌİȡȚĳȑȡİȚİȢ ȝİĲȐȕĮıȘȢ

79,999999880%

50.000.000

40.000.000

10.000.000

ƪƷƴƧ

Ȉİ ʌȚȠ ĮȞĮʌĲȣȖȝȑȞİȢ ʌİȡȚĳȑȡİȚİȢ
(ǹȉȉǿȀǾ)

79,999999776%

150.000.000

120.000.000

30.000.000

372.000.000

297.600.000

74.400.000

ƶƸƱƳƯƳ

Ɵ ǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 1ƶ: "ƧƱƧƴƷƸƲƬ ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳƷƬƷƧƶ ưƪ ƷƳưƪƧƮƪƶ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƪƶ (ƶƷƪƵƪƧ ƪƯƯƧƩƧ- Ʊ. ƧƭīƧƭƳ) "
1

2
ƷĮǋİǁǎ
ƪƷƴƧ

ĬEưƧƷƭƮƳƶ ƶƷƳƹƳƶ 3: ƨİǊĲǁǔ ıǆ Ĳǆǐ
ĮǌĲĮǄǔ ǌǈıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ Ĳǔ ǌ ǋǈǉǏǎǋİıĮǁǔ ǌ
İȺǈǒİǈǏǀıİǔ ǌ

ƪƷƴƧ
ƪƷƴƧ

3
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

Ȉİ ȜȚȖȩĲİȡȠ ĮȞĮʌĲȣȖȝȑȞİȢ
ʌİȡȚĳȑȡİȚİȢ
ȈĲȚȢ ʌİȡȚĳȑȡİȚİȢ ȝİĲȐȕĮıȘȢ
(ȈȉǼȇǼǹ Ǽȁȁǹǻǹ)
Ȉİ ʌȚȠ ĮȞĮʌĲȣȖȝȑȞİȢ ʌİȡȚĳȑȡİȚİȢ
(ȃ. ǹǿīǹǿȅ)

4
ƴǎıǎıĲǗ ıǑǄǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ
Įǌƾ ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
(%)

5:6+7

6

7

ƶƸƱƳƯƭƮƬ
ƹƵƬưƧƷƳƩƳƷƬƶƬ

ƶƷƬƵƭƲƬ ƷƬƶ
ƪƱƻƶƬƶ

ƪĬƱƭƮƬ
ƶƸưưƪƷƳƹƬ

0

0

0

50,00000000%

17.000.000

8.500.000

8.500.000

50,00000000%

11.000.000

5.500.000

5.500.000

28.000.000

14.000.000

14.000.000

400.000.000

311.600.000

88.400.000

ƶƸƱƳƯƳ

ƶƸƱƳƯƳ

3

ƮǔįǈǉǗǐ
ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ įǆǋǈǎǑǏǄǁĮǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ İȺƿǉĲĮıǆǐ ȺǏǎǆǄǋƿǌǔǌ ǈǉĮǌǎĲǀĲǔǌ ǄǈĮ Ĳǆǌ
ĮǌƾȺĲǑǍǆ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ ǉĮǈ ǑȺǆǏİıǈǙǌ

ƷǁĲǊǎǐ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ

Ο Υφυπουργός

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2018
3

ƮǔįǈǉǗǐ

ƷǁĲǊǎǐ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ

īİǌǈǉǀ ȺĮǏĮǄǔǄǈǉǀ İȺƿǌįǑıǆ ıĲǈǐ ǋǈǉǏƿǐ ǉĮǈ ǋİıĮǁİǐ İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ
(ưưƪ)

īİǌǈǉǀ ȺĮǏĮǄǔǄǈǉǀ İȺƿǌįǑıǆ ıĲǈǐ ǋǈǉǏƿǐ ǉĮǈ ǋİıĮǁİǐ İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ
(ưưƪ)

īİǌǈǉǀ ȺĮǏĮǄǔǄǈǉǀ İȺƿǌįǑıǆ ıĲǈǐ ǋǈǉǏƿǐ ǉĮǈ ǋİıĮǁİǐ İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ
(ưưƪ)

Ȉİ ȜȚȖȩĲİȡȠ
ĮȞĮʌĲȣȖȝȑȞİȢ
ʌİȡȚĳȑȡİȚİȢ
ȈĲȚȢ ʌİȡȚĳȑȡİȚİȢ
ȝİĲȐȕĮıȘȢ
Ȉİ ʌȚȠ ĮȞĮʌĲȣȖȝȑȞİȢ
ʌİȡȚĳȑȡİȚİȢ (ǹȉȉǿȀǾ)

ƪƷƴƧ

ƪƷƴƧ

ƪƷƴƧ

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ƪƷƴƧ

14.000.000

5.500.000

8.500.000

ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ Ơǌǔ ıǆǐ

297.600.000

120.000.000

40.000.000

137.600.000

ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ Ơǌǔ ıǆǐ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ƶƸƱƳƯƳ

001

Ȉİ ʌȚȠ ĮȞĮʌĲȣȖȝȑȞİȢ īİǌǈǉǀ ȺĮǏĮǄǔǄǈǉǀ İȺƿǌįǑıǆ ıĲǈǐ ǋǈǉǏƿǐ ǉĮǈ ǋİıĮǁİǐ İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ
ʌİȡȚĳȑȡİȚİȢ (ȃ. ǹǿīǹǿȅ) (ưưƪ)

ƮǔįǈǉǗǐ

001

ȈĲȚȢ ʌİȡȚĳȑȡİȚİȢ
ȝİĲȐȕĮıȘȢ (ȈȉǼȇǼǹ
Ǽȁȁǹǻǹ)

ƪƷƴƧ

ƴİįǁǎ ƴĮǏƿǋǃĮıǆǐ
ƷǁĲǊǎǐ

ƶƸƱƳƯƳ

001

001

001

ƮǔįǈǉǗǐ

3c

ƮǔįǈǉǗǐ

3c

ƮǔįǈǉǗǐ

īİǌǈǉǀ ȺĮǏĮǄǔǄǈǉǀ İȺƿǌįǑıǆ ıĲǈǐ ǋǈǉǏƿǐ ǉĮǈ ǋİıĮǁİǐ İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ
(ưưƪ)

ƮƧƷƬīƳƵƭƧ
ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ

ƷƧưƪƭƳ

Ɵ ǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 1ƶ: "ƧƱƧƴƷƸƲƬ ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳƷƬƷƧƶ ưƪ ƷƳưƪƧƮƪƶ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƪƶ (ƶƷƪƵƪƧ ƪƯƯƧƩƧ- Ʊ. ƧƭīƧƭƳ) "

ƷǁĲǊǎǐ

ƮƧƷƬīƳƵƭƧ
ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ

ƷƧưƪƭƳ

ƴİįǁǎ ƴĮǏƿǋǃĮıǆǐ

ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ įǆǋǈǎǑǏǄǁĮǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ İȺƿǉĲĮıǆǐ ȺǏǎǆǄǋƿǌǔǌ ǈǉĮǌǎĲǀĲǔǌ ǄǈĮ Ĳǆǌ
ĮǌƾȺĲǑǍǆ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ ǉĮǈ ǑȺǆǏİıǈǙǌ

Ɵ ǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 1 :" ƧƱƧƴƷƸƲƬ ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳƷƬƷƧƶ ưƪ ƷƳưƪƧƮƪƶ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƪƶ"

ƨİǊĲǁǔıǆ Ĳǆǐ ĮǌĲĮǄǔǌǈıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ Ĳǔǌ ǋǈǉǏǎǋİıĮǁǔǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ

ƷǁĲǊǎǐ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ

Ɵ ǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 1ƶ: "ƧƱƧƴƷƸƲƬ ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳƷƬƷƧƶ ưƪ ƷƳưƪƧƮƪƶ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƪƶ (ƶƷƪƵƪƧ ƪƯƯƧƩƧ- Ʊ. ƧƭīƧƭƳ) "

ƨİǊĲǁǔıǆ Ĳǆǐ ĮǌĲĮǄǔǌǈıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ Ĳǔǌ ǋǈǉǏǎǋİıĮǁǔǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ

ƷǁĲǊǎǐ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ

Ɵ ǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 1 :" ƧƱƧƴƷƸƲƬ ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳƷƬƷƧƶ ưƪ ƷƳưƪƧƮƪƶ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƪƶ"

Ʒǎ ȺǎıǗ Ĳǔǌ 400.000.000 İǑǏǙ ıǑǌǎǊǈǉǀ ǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆ ĮĳǎǏƾ Ĳǆǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆ Ĳǔǌ įǏƾıİǔǌ ȺǎǑ İǌĲƾııǎǌĲĮǈ ıĲǈǐ ȺĮǏĮǉƾĲǔ İȺİǌįǑĲǈǉƿǐ ȺǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲİǐ:

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭƭ

Τεύχος Β’ 4290/27.09.2018
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52740

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. Δ13/οικ./48838/2486
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. 604/24-4-2015 κοινής
υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης,
Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου
ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(Τ.Ε.Β.Α.)» (Β’ 770), όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. Δ23/οικ./48512/3922/27-10-2016 «Τροποποίηση της αριθμ. 604/24-4-2015 (ΦΕΚ 770/
Β’/30-04-2015) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Β’ 3459).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4314/2014 (Α’ 265)
«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 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).
2. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 138), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής
Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και
οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 131), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).
9. Τις διατάξεις της αριθμ. 91589/4 - 9-2018 απόφασης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη» (Β’ 3814).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
11. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α’ 98).
13. Την αριθμ. 25576/3251/5.6.2015 κοινή υπουργική
απόφαση «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής
Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων
(Β’ 1114).
14. Την αριθμ. 604/24-4-2015 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται
από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(Τ.Ε.Β.Α.)» (Β’ 770) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
Δ23/οικ./48512/3922/27-10-2016 (Β’ 3459).
15. Την αριθμ. 16905/4347/10.05.2016 υπουργική απόφαση «Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου
Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)» (Β’ 1362).
16. Την αριθμ. Υ28/9.10.2015 (Β’ 2168) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και τις αριθμ.
Υ70/13.11.2015 (Β’ 2441), Υ43/03.05.2017 (Β’ 1510) και
Υ24/04.05.2018 (Β’ 1546) τροποποιήσεις αυτής.
17. Την αριθμ. 44528/Δ9.12187/8.10.2015 απόφαση
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΥΟΔΔ 724).
18. Την αριθμ. 3535/Δ9.1215/30.01.2017 (Β’ 212) «Τροποποίηση της αριθμ. οικ.49223/Δ9.13322/4.11.2015
(Β’ 2423/11.11.2015) υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους
προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και
Τμημάτων του Υπουργείου και στους Προϊσταμένους
των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.», όπως
ισχύει».
19. Την αριθμ. 11664/Δ1/4275/5-6-2018 υπουργική
απόφαση για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου
Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) (ΥΟΔΔ116).
20. Την αριθμ. 50506/Δ9.13595/11.11.2015 υπουργική απόφαση «Διορισμός Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού
(Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)» (ΥΟΔΔ 812).
21. Την αριθμ. 53423/Δ9.14356/27.11.2015 υπουργική
απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 42178/Δ9.8794/2014
απόφασης συγκρότησης του Δ.Σ. του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)»
(ΥΟΔΔ 865).
22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους, όπως ισχύει, ως και τους συμπληρωματικούς
και τους εφαρμοστικούς αυτού.
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23. Τον Κανονισμό (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθμ. 966/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Σχετικά
με τους Δημοσιονομικούς Κανόνες που εφαρμόζονται
στον Γενικό Προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθμ. 1605/2002
του Συμβουλίου».
24. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final
της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.
25. Την έκθεση οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου
στο ΣΔΕ του ΕΙΕΑΔ ως ΔΑ στο Επισιτιστικής ή και Βασικής υλικής συνδρομής 2014-2020/ΤΕΒΑ του αριθμ.
1116171001 Ελέγχου.
26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθμ. 604/24-4-2015 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 770 Β’), ως ισχύει, στα κάτωθι σημεία, ως ακολούθως:
Α. 1. Την αντικατάσταση του άρθρου 3 ως εξής:
«ΑΡΘΡΟ 3 - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ»
1. Ωφελούμενοι των δράσεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος του ΤΕΒΑ είναι άτομα και οικογένειες
που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
2. Ο προσδιορισμός των απόρων λαμβάνει υπόψη και
συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2
του άρθρου 2 και στην παράγραφο 11 του άρθρου 5,
του Κανονισμού (ΕΕ) 223/2014 του ΤΕΒΑ και βρίσκεται
σε συμφωνία και συνεργεία με τις αντίστοιχες εθνικές
πολιτικές για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα
εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια επιλεξιμότητας
των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) καθώς και η διαδικασία
εισόδου των ωφελουμένων στο Πρόγραμμα.
2. Την αντικατάσταση του άρθρου 4 ως εξής:
«ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ»
Ως Αρχές Διαχείρισης και Ελέγχου προσδιορίζονται οι
παρακάτω φορείς, με αρμοδιότητες:
1. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ορίζεται ως Εθνική Αρχή Συντονισμού, αρμόδια για την εξειδίκευση των δράσεων του
προγράμματος, των προσκλήσεων και των κριτηρίων
επιλογής των ωφελούμενων.
2. Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, ασκεί καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 223/2014.
3. Η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων εκτελεί
καθήκοντα πιστοποίησης και για το ΤΕΒΑ σύμφωνα με
το άρθρο 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 223/2014.
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4. Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου εκτελεί καθήκοντα ελέγχου και για το ΤΕΒΑ, σύμφωνα με το άρθρο
34 του Κανονισμού (ΕΕ) 223/2014.
5. Η Επιτροπή Συντονισμού του Προγράμματος μεριμνά για την ορθή υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και εποπτεύει το Δίκτυο Φορέων Συντονισμού και Υλοποίησης, όπως αυτό περιγράφεται στο
άρθρο 25 της παρούσας.»
3. Την αντικατάσταση του άρθρου 5 ως εξής:
«Άρθρο 5- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) ως Αρχή Διαχείρισης για την εφαρμογή
των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από το ΤΕΒΑ είναι
αρμόδιο για:
Α. Τη διαχείριση του Ε.Π. Ι και ειδικότερα:
1. Εκπονεί και μετά από διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και αποφεύγοντας τις συγκρούσεις συμφερόντων, υποβάλλει στην Επιτροπή τις ετήσιες και τελικές
εκθέσεις υλοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 13
του Κανονισμού (ΕΕ) 223/2014.
2. Θεσπίζει για κάθε Πράξη σύστημα εγγραφής και
αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, τα
οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση
και τον έλεγχο.
3. Εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα συλλέγονται, καταχωρίζονται και αποθηκεύονται στο αναφερόμενο σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)
2016/679 και κατά περίπτωση, αναλύονται κατά φύλο.
Β. Την επιλογή των Πράξεων και ειδικότερα:
1. Καταρτίζει και εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες
επιλογής και/ή κριτήρια που δεν αποτελούν διακρίσεις
και είναι διαφανή.
2. Εξασφαλίζει ότι η Πράξη που επιλέχθηκε:
i) εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ταμείου «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (T.E.B.A./F.E.A.D.)»
και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι,
ii) πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ι και στα άρθρα 22, 23 και 26 του
Κανονισμού (ΕΕ) 223/2014,
iii) λαμβάνει υπόψη, κατά περίπτωση, τις αρχές που
ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 11, 12,13 και 14 του
Κανονισμού (ΕΕ) 223/2014.
3. Εξασφαλίζει ότι παρέχεται στον Δικαιούχο απόφαση Ένταξης Πράξης και καθορίζει τους όρους για την
υποστήριξή της, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών
απαιτήσεων που αφορούν στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
που πρέπει να παρασχεθούν, το σχέδιο χρηματοδότησης
και την προθεσμία εκτέλεσης.
4. Εξασφαλίζει ότι ο Δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική,
χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει τους όρους που αναφέρονται στο στοιχείο 3 πριν
από την έγκριση της Πράξης.
5. Εξασφαλίζει ότι, σε περίπτωση που η υλοποίηση
της Πράξης έχει αρχίσει πριν από την υποβολή Αίτησης
για Χρηματοδότηση στη Διαχειριστική Αρχή, τηρείται το
ισχύον δίκαιο σχετικά με την εν λόγω Πράξη.
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Γ. Τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι και ειδικότερα:
1. Παρέχει όλες τις απαραίτητες προεγκρίσεις και ειδικότερα:
- Εγκρίνει τα τεύχη προκήρυξης για την προμήθεια των
υλικών αγαθών και τροφίμων.
- Προεγκρίνει την σύμβαση πριν την υπογραφή της.
- Προεγκρίνει τυχόν τροποποιήσεις/παρατάσεις της
σύμβασης.
2. Επαληθεύει την παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και την καταβολή των
δαπανών που δηλώνουν οι Δικαιούχοι καθώς και ότι οι
δαπάνες αυτές είναι σύμφωνες με το εφαρμοστέο δίκαιο,
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ι και τους όρους για την
υποστήριξη της Πράξης.
3. Διασφαλίζει ότι οι Δικαιούχοι που εμπλέκονται στην
υλοποίηση Πράξεων, τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση, για όλες τις
συναλλαγές που αφορούν μια Πράξη.
4. Ορίζει διαδικασίες που διασφαλίζουν την τήρηση
όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους
ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς
διαδρομής του ελέγχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
άρθρου 28 στοιχείο ζ του Κανονισμού (ΕΕ) 223/2014.
5. Συντάσσει τη διαχειριστική δήλωση και την ετήσια
σύνοψη που προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος
5 πρώτο εδάφιο στοιχεία α και β του δημοσιονομικού
κανονισμού 966/2012.
Δ. Τις επαληθεύσεις, οι οποίες αφορούν στις ακόλουθες διαδικασίες:
1. Διοικητικές Επαληθεύσεις, για κάθε δήλωση δαπάνης που υποβάλλει ο Δικαιούχος.
2. Επιτόπιες Επαληθεύσεις Πράξεων (στις οποίες δύνανται να συμμετέχουν και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης - των οποίων τα μέλη
ορίζονται με απόφαση του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις μεμονωμένων Πράξεων
μπορούν να διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση.
Εάν η Διαχειριστική Αρχή είναι και Δικαιούχος στο
πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι ρυθμίσεις για τις επαληθεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο Γ στοιχείο 1 εξασφαλίζουν
τον επαρκή διαχωρισμό καθηκόντων.
Επιπλέον, η Διαχειριστική Αρχή είναι αρμόδια για:
- Τον καθορισμό διαδικασιών για τη διασφάλιση της
τήρησης όλων των δικαιολογητικών εγγράφων σχετικά
με τις δαπάνες και τους ελέγχους των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων για τρία έτη μετά το κλείσιμο της
χρηματοδοτικής συνεισφοράς που εισπράχθηκε από
το Ε.Π. Ι και την παροχή πρόσβασης των Εθνικών και
Ευρωπαϊκών ελεγκτικών αρχών σε αυτά.
- Την παροχή στην Αρχή Πιστοποίησης όλων των αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες και τις
επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση με κάθε
δαπάνη, για σκοπούς πιστοποίησης.
- Τη συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε. για
τη διενέργεια ενδιάμεσης και εκ των υστέρων αξιολόγησης των παρεμβάσεων Τ.Ε.Β.Α., σύμφωνα με τα άρθρα
17 και 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 223/2014.
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4. Την αντικατάσταση του άρθρου 9 ως εξής:
« ΆΡΘΡΟ 9 - ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Η απόφαση Ένταξης Πράξης υπογράφεται από τον
Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν εισήγησης της Διαχειριστικής Αρχής.
Η απόφαση Ένταξης Πράξης δημοσιεύεται στην οικεία ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής, κοινοποιείται
στον Φορέα Χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στην αρμόδια για το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης και στον Δικαιούχο, προκειμένου να εγγραφεί
η Πράξη στη Συλλογική απόφαση.
Η απόφαση Ένταξης Πράξης εμπεριέχει επιπλέον τις
Υποχρεώσεις του Δικαιούχου.
5. Την αντικατάσταση του άρθρου 18 ως εξής:
« Άρθρο 18 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ»
1. Η εθνική και ενωσιακή συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΠΙ, είναι δημόσιες επενδύσεις
και χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε).
2. Η απόφαση Ένταξης της Πράξης, εκδίδεται από τον
Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελεί
αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε. Η εγγραφή πραγματοποιείται από
το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στη Συλλογική
απόφαση 093/8 και βαρύνει το συγχρηματοδοτούμενο
σκέλος του Π.Δ.Ε. Με την εγγραφή στο Π.Δ.Ε. εγγράφεται
πίστωση για το έτος της ένταξης ανάλογα με τις ανάγκες
της Πράξης. Η χρηματοδότηση για τα επόμενα έτη γίνεται με την ετήσια εγγραφή πιστώσεων στο Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από εισήγηση
της Διαχειριστικής Αρχής στον φορέα χρηματοδότησης.
3. Η χρηματοδότηση της ως άνω Συλλογικής απόφασης του Συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Π.Δ.Ε.,
εκτελείται από την Τράπεζα της Ελλάδος μέσω Κεντρικού
Λογαριασμού.
4. Οι πληρωμές των Πράξεων του Συγχρηματοδοτούμενου σκέλους πραγματοποιούνται, μέσω λογαριασμών
δημοσίων επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της
Ελλάδος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για το ΠΔΕ.
7. Την αντικατάσταση του άρθρου 19 ως εξής:
«Άρθρο 19 - ΠΛΗΡΩΜΕΣ»
1. Για την πραγματοποίηση πληρωμών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχουν γίνει οι απαραίτητες Επαληθεύσεις, έχει τηρηθεί η Εθνική και Ενωσιακή
Νομοθεσία και έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.
2. Το τελικό ύψος της χρηματοδοτούμενης δαπάνης
οριστικοποιείται με την ολοκλήρωση της Πράξης, με
βάση τις πραγματικές συνολικές δαπάνες στις κατηγορίες δαπανών τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής,
καθώς και τα ποσά που αναλογούν σε αυτές για κατ’ αποκοπήν δαπάνες του άρθρου 26, παράγραφος 2 εδάφιο
γ και ε του Κανονισμού (ΕΕ) 223/2014. Ως πραγματικές,
νοούνται οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής που έχουν πράγματι καταβληθεί,
αντιστοιχούν σε πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους Δικαιούχους, δικαιολογούνται από τους
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όρους και τους στόχους της εγκεκριμένης Πράξης και
από εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.
3. Οι πληρωμές από τη Διαχειριστική Αρχή προς τους
Δικαιούχους πραγματοποιούνται σε τέσσερις (4) δόσεις,
ως εξής:
α) Η πρώτη δόση αφορά σε προκαταβολή ποσοστού
10% επί του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της χρηματοδότησης για την υλοποίηση της Πράξης.
β) Η δεύτερη δόση ύψους 40% του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της χρηματοδότησης, καταβάλλεται μετά
την ανάληψη της πρώτης νομικής δέσμευσης για την
προμήθεια τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής
και την υποβολή του σχετικού Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ) στο ΟΠΣ.
γ) Η τρίτη δόση ύψους 40% του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της χρηματοδότησης καταβάλλεται μετά
από Αίτημα του Δικαιούχου και την πιστοποίηση από
τη Διαχειριστική Αρχή της υποβολής στο ΟΠΣ Δελτίων
Δήλωσης Δαπανών ύψους 80% του ποσού της Β’ δόσης.
δ) Η τέταρτη δόση ύψους έως 10% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης αφορά στην πληρωμή του τελικού υπολοίπου της χρηματοδότησης και εφόσον έχουν
υποβληθεί Δελτία Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) ισόποσα με
την Β’ και την Γ’ δόση.
Ο Δικαιούχος υποβάλλει Αίτημα στη Διαχειριστική
Αρχή προσκομίζοντας επί πιστώσει τιμολόγια. Η τέταρτη δόση είναι ισόποση με τα επί πιστώσει τιμολόγια που
προσκομίζονται.
ε) Η ολοκλήρωση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου πιστοποιείται από τη Διαχειριστική Αρχή με
την υποβολή της Απολογιστικής Έκθεσης της Πράξης
από τον Δικαιούχο.»
4. Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η καταβολή της χρηματοδότησης
στους Δικαιούχους γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου. Ως προς τους Δικαιούχους οι οποίοι
μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας έχουν ήδη λάβει δόσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 της αριθμ. 604/24-04-2015
κοινής υπουργικής απόφασης (Α’ 770), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Ο Δικαιούχος δικαιούται να λάβει επόμενη δόση, από
αυτήν που έχει ήδη λάβει σύμφωνα με το προϋφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, εφόσον επαληθεύεται ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις για την καταβολή, τόσο
της δόσης που αιτείται, όσο και των προηγούμενων
δόσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος
άρθρου. Αν η δόση που έχει ήδη λάβει είναι μικρότερου
ποσοστού από αυτό που προβλέπεται στο παρόν άρθρο,
δικαιούται να λάβει τη διαφορά, εφόσον πληρούνται οι
όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
5. Οι κατ’ αποκοπήν επιλέξιμες δαπάνες όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 26, παράγραφος 2 εδάφιο γ και ε
του Κανονισμού (ΕΕ) 223/2014, ανέρχονται σε ποσοστό
5% επί των πραγματικών δαπανών για την προμήθεια
τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής. Για την πληρωμή του κατ’ αποκοπήν ποσοστού η Διαχειριστική Αρχή
εκδίδει σχετική Βεβαίωση προς τον Δικαιούχο που δικαιούται να λάβει τα εν λόγω ποσά.
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6. Οι πληρωμές από τη Διαχειριστική Αρχή προς τον
Δικαιούχο Κεντρικών Προμηθειών πραγματοποιούνται
ως εξής:
Οι Ανάδοχοι - Προμηθευτές αποστέλλουν τα προϊόντα
(τρόφιμα και βασική υλική συνδρομή) στις Κοινωνικές
Συμπράξεις. Ο Δικαιούχος Κεντρικών Προμηθειών υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή Βεβαίωση Υλοποίησης
Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου. Η Διαχειριστική
Αρχή διενεργεί Διοικητική Επαλήθευση και εκδίδει Απόφαση Πληρωμής, η οποία εκτελείται μέσω της διαδικτυακής πύλης του e-pde.
7. Η πληρωμή προς τους Δικαιούχους μπορεί να διακοπεί από την Διαχειριστική Αρχή στις ακόλουθες αιτιολογημένες περιπτώσεις:
- το ποσό της αξίωσης πληρωμής δεν οφείλεται ή δεν
έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που
είναι αναγκαία για τις Επαληθεύσεις Διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 4 στοιχείο α του
Κανονισμού (ΕΕ) 223/2014, - έχει ξεκινήσει έρευνα σε
σχέση με πιθανές παρατυπίες που επηρεάζουν τη σχετική δαπάνη.
Ο ενδιαφερόμενος Δικαιούχος ενημερώνεται γραπτώς
για την διακοπή και τους λόγους της διακοπής.
8. Την αντικατάσταση του άρθρου 24 ως εξής:
« Άρθρο 24 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»
1. Η Εθνική Αρχή Συντονισμού και η Αρχή Διαχείρισης
του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται
από το Ταμείο και τις προβάλλουν.
Η ενημέρωση απευθύνεται, ιδίως, στους δυνητικά
ωφελούμενους - καθώς και στο ευρύτερο κοινό και στα
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και στοχεύει να τονίσει τον
ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει την
ευδιάκριτη προβολή της συνεισφοράς του Ταμείου,
των Κρατών Μελών και των Κοινωνικών Συμπράξεων
ως προς την κοινωνική συνοχή, χωρίς να στιγματίζονται
οι τελικοί αποδέκτες.
2. Η Διαχειριστική Αρχή διατηρεί κατάλογο των Πράξεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο υπό μορφή
λογιστικού φύλλου δεδομένων, ο οποίος επιτρέπει την
ταξινόμηση, αναζήτηση, εξαγωγή, σύγκριση και εύκολη δημοσίευση των δεδομένων στο διαδίκτυο, για να
εξασφαλίζεται διαφάνεια στη στήριξη του Ταμείου. Ο
κατάλογος των Πράξεων περιλαμβάνει τουλάχιστον τις
εξής πληροφορίες:
- Το όνομα και τη διεύθυνση του Δικαιούχου.
- Το χορηγούμενο ποσό της ενωσιακής χρηματοδότησης.
- Το είδος της υλικής στέρησης στο οποίο στοχεύει η
χρηματοδότηση.
Η Διαχειριστική Αρχή επικαιροποιεί τον κατάλογο των
Πράξεων τουλάχιστον ανά δωδεκάμηνο.
3. Κατά την εκτέλεση μιας Πράξης, οι Δικαιούχοι και
οι εταίροι της Κοινωνικής Σύμπραξης, ενημερώνουν το
κοινό σχετικά με την υποστήριξη που έχουν λάβει από
το Ταμείο, τοποθετώντας κατ’ ελάχιστον είτε μία αφίσα
με στοιχεία σχετικά με την Πράξη (ελάχιστο μέγεθος A3)
που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική υποστήριξη από
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την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ένα έμβλημα της Ένωσης
σε λογικές διαστάσεις, σε σημείο εύκολα ορατό από το
κοινό.
Η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται χωρίς να στιγματίζονται οι τελικοί αποδέκτες σε κάθε σημείο παράδοσης,
εκτός εάν αυτό είναι αδύνατον λόγω των συνθηκών της
διανομής. Οι Δικαιούχοι και οι εταίροι της Κοινωνικής
Σύμπραξης που διαθέτουν δικτυακούς τόπους, παρέχουν επίσης σύντομη περιγραφή της Πράξης στους
δικτυακούς τους τόπους, όπου αναφέρονται οι στόχοι,
τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και η χρηματοδοτική
υποστήριξη από την Ένωση.
4. Όλα τα μέτρα ενημέρωσης και επικοινωνίας που
εφαρμόζει ο Δικαιούχος και οι εταίροι της Κοινωνικής
Σύμπραξης, αναγνωρίζουν τη στήριξη της Πράξης από
το Ταμείο και προβάλλουν το έμβλημα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μαζί με αναφορά στο Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους.
5. Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 19 του Κανονισμού (ΕΕ)
223/2014, η Διαχειριστική Αρχή, καθώς και οι Δικαιούχοι
και οι εταίροι της Κοινωνικής Σύμπραξης τηρούν τις διατάξεις της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.
9. Την αντικατάσταση του άρθρου 25 ως εξής:
« Άρθρο 25 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
Με την έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) η Διαχειριστική Αρχή θα προβεί στην διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης Δημοσιότητας και Πληροφόρησης. Οι ενέργειες δημοσιότητας και πληροφόρησης,
συμμορφώνονται σε κάθε περίπτωση με τις απαιτήσεις
δημοσιότητας του Κανονισμού (ΕΕ) 223/2014 και στοχεύουν στην υποστήριξη της φυσικής και ηλεκτρονικής
δικτύωσης και ενημέρωσης φορέων και ωφελουμένων,
για την βέλτιστη οργάνωση της παροχής της υλικής
βοήθειας και των συνοδευτικών μέτρων. Για τον συντονισμό των Κοινωνικών Συμπράξεων μεταξύ τους αλλά
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και σε εθνικό επίπεδο θα αναπτυχθεί Δίκτυο Φορέων
Συντονισμού και Υλοποίησης για το Ε.Π. Ι, το οποίο θα
επιβλέπει και θα συντονίζει η Επιτροπή Συντονισμού του
Προγράμματος (άρθρο 4 παράγραφος 6 της παρούσας
απόφασης), στο οποίο θα μετέχουν εκπρόσωποι των
Αρχών Διαχείρισης καθώς και εκπρόσωποι των Ενώσεων
των Δήμων/Περιφερειών και άλλων κεντρικών φορέων
π.χ. Δίκτυο Φτώχειας κ.τ.λ. Οι δράσεις του Δικτύου θα
περιλαμβάνουν συναντήσεις, ημερίδες και εργαστήρια, ιστοσελίδα με web σύστημα ανταλλαγής θέσεων
και απόψεων, e-forum, σύστημα συντονισμού υλικής
βοήθειας κ.λπ.
Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις της
αριθμ. 604/24-4-2015 κοινής υπουργικής απόφασης
«Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης
και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(Τ.Ε.Β.Α.)» (Β’ 770) και της αριθμ. Δ23/οικ./48512/3922/
27-10-2016 τροποποίησης αυτής «Τροποποίηση της
αριθμ. 604/24-4-2015 (ΦΕΚ 770/Β’/30-04-2015) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας
και Τουρισμού Και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Β’ 3459).
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2018
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