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τος Νεολαίας και δια βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) .....
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Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5.20263/5.15444/22−07−2015
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υπο−
δομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού − Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
− Οικονομικών, με θέμα «Σύστημα Προγραμματι−
σμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθη−
σης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργει−
ών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
(ΕΤΠ) περιόδου 2014 − 2020» (ΦΕΚ τ.Β΄, αρ. 1565/
27−07−2015) ........................................................................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 65957/Β2
(1)
Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2016 του
Ιδρύματος Νεολαίας και δια βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 4270/2014 περί Δημοσίου Λογιστικού (ΦΕΚ
143 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ−
θρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α΄),
β) της υποπαραγράφου Δ9 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94)
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
γ) των άρθρων 7, 8 και 10 του Ν. 3429/2005 «Δημόσι−
ες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314 Α΄)
όπως ισχύει,
δ) του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016», όπως έχει
επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου
του Ν. 4127/2013 (ΦΕΚ 50 Α΄) και ισχύει, καθώς και του
άρθρου μόνου του Ν. 4263/2014 (ΦΕΚ 117 Α΄) «Έγκριση

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2015−2018»,
ε) της υποπαρ. Γ.2., του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/
2014 (ΦΕΚ 85 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41,
παρ. 2, του Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114 Α΄),
στ) του άρθρου 1 του Π.δ. 185/2009 περί ανασύστασης
του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 213 Α΄) όπως έχει
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4
και του Π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄),
ζ) του Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει,
η) του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄) « Ανασυγκρότηση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού»,
θ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄),
ι) της υπ’ αριθ. Υ29/08.10.2015 απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω−
τή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη», (ΦΕΚ
2168/Β’),
κ) την αρθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24/12/2015 απόφαση του
αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Στοχο−
θεσία − Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού –Παρα−
κολούθηση εκτέλεσης».
2. Την υπ’ αριθ. 3850/187/11.03.2016 απόφαση του ΙΝΕ−
ΔΙΒΙΜ «Προϋπολογισμός ΙΝΕΔΙΒΙΜ Οικονομικού έτους
2016».
3. Την υπ’ αριθ. 52966/Β2/30.03.2016 εισήγηση του
άρθρου 63 του Ν. 4270/2014 της Γενικής Διευθύντρι−
ας Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
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4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό του κάτωθι φορέα
Γενικής Κυβέρνησης του Ν. 3429/2005 έτους 2016, τα
βασικά οικονομικά μεγέθη του οποίου, σύμφωνα με το
ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών − ΕSA, σε
ευρώ, έχουν ως εξής:
Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Ίδρυμα Νεολαίας
και δια βίου
1.
61.503.503 55.968.187 5.535.316
Μάθησης
(ΙΝΕΔΙΒΙΜ)»
2. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό
αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα, που αποτελούν

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης κοινή υπουργική
απόφαση.
3. Εντέλλουμε τις διοικήσεις του εν λόγω φορέα όπως
συνεργαστεί με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπη−
ρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου ώστε να εξειδι−
κευτούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες
εσόδων και εξόδων που περιλαμβάνονται στους λογα−
ριασμούς του συν/νου πίνακα.
4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφα−
λίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από
τους εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβά−
νοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το
σκοπό αυτό.
5. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Απριλίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
OIKONOMIKΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθ. 6.5266/5.4663
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5.20263/5.15444/22−07−2015
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδο−
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού − Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης − Οικονομι−
κών, με θέμα «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολό−
γησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου
για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματο−
δοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014 − 2020»
(ΦΕΚ τ.Β΄, αρ. 1565/27−07−2015).
ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 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 Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα.
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20) «Σύσταση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116/23−09−2015)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την υπ’ αριθ. Υ29/08−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β΄ 2281/
22−10−2015), ιδίως άρθρο 1, περ. 1.α) και 2.α).
5. Την υπ’ αριθμ. 105755/14−10−2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ−
γό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρου
Χαρίτση» (ΦΕΚ Β΄ 2222/15−10−2015).
6. 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» (ΦΕΚ Β΄ 2281/
22−10−2015) σε συνδυασμό με το άρθρο 63 του Ν.4331/2015
(ΦΕΚ Α΄69) και ιδίως την παρ. 2 αυτού.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1309/2013 του Ευρωπα−
ϊκού 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.
8. 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) υπ’ αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου.
9. 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) υπ’ αριθ. 1083/2006.
10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
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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) αριθ. 1080.
11. 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.
12. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) με υπ’ αριθ. 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.
13. 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.
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) υπ’ αριθ. 966/2012
της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομι−
κούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολο−
γισμό της Ένωσης και την κατάργηση του Κανονισμού
(ΕΚ, Ευρατόμ) υπ’ αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου.
15. Τη διοργανική συμφωνία με υπ’ αριθ. 2006/C 139/01
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου
και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και
χρηστή διαχείριση και ειδικά το σημείο 28 με το οποίο
προσδιορίζεται το δημοσιονομικό πλαίσιο του ΕΤΠ.
16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 656/2007 της Επιτρο−
πής της 14ης Ιουνίου 2007 για τροποποίηση του Κανονι−
σμού (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.
17. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1059/2003 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 2003 σχετικά με τη θέσπιση μιας κοινής ονομα−
τολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS),
όπως ισχύει.
18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 1407/2013 της Επιτρο−
πής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικού με τις ενισχύ−
σεις ήσσονος σημασίας (EEEΕ L 352/24−12−2013).
19. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) “Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, 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 τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δη−
μοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Β΄/23−12−2014) «Α) Για
τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυ−
ξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014−2020. Β) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευ−
ρωπαϊκού 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 δια−
τάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τα
άρθ. 18 παρ. 6, άρθ. 28 παρ. 4 και άρθ. 45 (παράγρ. Β΄,
υποπαράγρ. 5.).
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21. Την υπ’ αριθ. 37156/18953 (ΦΕΚ 1005/τ.Β΄/30−05−2008)
τροποποίηση της υπ’ αριθ. 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 Απασχόλη−
σης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο
5 του Ν. 3614/2007.
22. Το Ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄ 90) “Περί Κώδικος Εισπρά−
ξεως Δημοσίων Εσόδων”, όπως ισχύει.
23. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α΄/19−03−2015) «Ρυθμίσεις
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης
και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις»
και ειδικότερα το άρθρο 27, παρ. 1.
24. Το Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ Α΄ 180/29−08−2014) “Οργανι−
σμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας”, όπως ισχύει.
25. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185/3−09−2014) “Οργανισμός
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας”,
όπως ισχύει.
26. Το Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178/29−08−2014) “Οργανι−
σμός του Υπουργείου Οικονομικών”, όπως ισχύει.
27. 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΄).
28. Την υπ’ αριθ. 9153/Δ9.2743/6−3−2015 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το «Διορισμό Γενικού
Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων
…» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ΄ 128/13−3−2015).
29. Την υπ’ αριθ. οικ. 47848/Δ9.13018/27−10−2015 (ΦΕΚ 2387/
τ.Β΄/6−11−2015) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Ανα−
πληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς τη Γενική Γραμματεία
Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, καθώς και
προς τους Προϊσταμένους των υπ’ αυτή Ειδικών Υπη−
ρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
30. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που
αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδο−
τούμενων κοινοτικών προγραμμάτων.
31. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το
νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστα−
τικών.
32. Την ανάγκη συμπλήρωσης του συστήματος Προ−
γραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολού−
θησης και Ελέγχου των ενεργειών που συγχρηματοδο−
τούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την περίοδο 2014−2020.
33. 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.
34. Την υπ’ αριθ. 69131/EΥΘΥ 624 (ΦΕΚ 1451/τ.Β΄/
10−07−2015) 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’ αριθ. 43491/
ΔΙΟΕ789/21.12.2000 (ΦΕΚ 1639/Β΄/29.12.2000) κοινή υπουρ−
γική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
35. Την υπ’ αριθ. 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.
36. Το Ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση του πλαισίου λειτουρ−
γίας Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων κ.λπ.» (Α΄ 113).
37. Την υπ’ αριθ. 2/23510/0094/30.3.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1083/
09−04−2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κα−
νονισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων κατ’
εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 3965/2011».
38. Το Π.δ. 95/1996 «Οργανισμός Ταμείου Παρακατα−
θηκών και ∆ανείων» (Α΄ 76).
39. Την υπ’ αριθ. 2/35349 απόφαση του Υπουργού Οι−
κονομικών για τον καθορισμό σκοπών, όρων και λοιπών
θεμάτων λειτουργίας λογαριασμών ειδικού σκοπού (es−
crow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
(ΦΕΚ. 1547/τ.Β΄/08−05−2012).
40. Το Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περι−
βάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες
Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και
αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 86/11−04−2012) και
ιδίως το άρθρο 325 παρ. 2α και β.
41. Την υπ’ αριθ. 5.20263/5.15444/22−07−2015 (ΦΕΚ 1565/
τ.Β΄/27−07−2015) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονο−
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης, με θέμα «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξι−
ολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου
για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδο−
τούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014−2020».
42. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, ούτε του προϋπολογισμού του Ταμείου Πα−
ρακαταθηκών και Δανείων, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5.20263/5.15444/
22−07−2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο−
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού − Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης −
Οικονομικών, με θέμα: «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξι−
ολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου
για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδο−
τούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014 − 2020» (ΦΕΚ τ.Β΄,
αρ. 1565/27−07−2015), ως ακολούθως:
1. Αντικαθίσταται το υπ’ αριθ. 39 «έχοντας υπόψη» και
αντικαθίσταται από το ορθό «Το γεγονός ότι από την
παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού.»
2. Στο άρθρο 14 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι δαπάνες των δικαιούχων που εξοφλούνται με
βάση τα προβλεπόμενα της παραγράφου 8 του άρθρου
26 της παρούσας, νοούνται ως πραγματικές.»
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3. Στο άρθρο 26 προστίθεται παράγραφος 8 με τα
εξής εδάφια:
«8α. Για την υλοποίηση των εξατομικευμένων ενεργει−
ών «προώθηση επιχειρηματικότητας» συστήνεται στον
δεσμευμένο Τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων (εφεξής «Ταμείο») δυνάμει ειδικών συμβάσεων
μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, ήτοι του Υπουρ−
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (καταθέτης) και του Ταμείου, ένας έντο−
κος ανοιχτός καταπιστευτικός λογαριασμός (escrow
account) για κάθε έργο. Με την παρούσα κοινή υπουρ−
γική απόφαση το Ταμείο ορίζεται χειριστής και μεσεγ−
γυούχος των ποσών (προϊόντων) που θα κατατεθούν
σε αυτό και χορηγείται στο Ταμείο ανέκκλητη εντολή
και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που θα
συμφωνηθούν ειδικότερα στις ανωτέρω συμβάσεις. Οι
δικαιούχοι της χρηματοδότησης θα προσχωρούν στους
όρους των ανωτέρω συμβάσεων δια της υπογραφής
δήλωσης προσχώρησης.
Σε κάθε ένα από τους ανωτέρω λογαριασμούς στο Τα−
μείο, θα κατατίθενται οι μεταφερόμενες πιστώσεις από
τον λογαριασμό του κάθε έργου, όπως εγγράφονται στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μετά από εντολή
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιας Υπηρεσίας για την
εκτέλεση της οικείας ΣΑΕ και μετά από εισήγηση της
Αρχής Διαχείρισης.
Ενδεχόμενες επιστροφές πληρωμών ή ποσά από κα−
ταλογισμούς καθώς και οι τόκοι που πιθανόν να δημι−
ουργηθούν από την παραμονή των πιστώσεων στον
παραπάνω λογαριασμό, θα συμψηφίζονται και θα υπο−
λογίζονται στο συνολικό προϋπολογισμό των έργων
που είναι εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και συνεπώς θα διατίθενται αποκλειστικά
για τους σκοπούς των έργων. Τα κατά τη λήξη εκά−
στης σύμβασης τυχόν αδιάθετα ποσά των λογαριασμών,
υποχρεούται το Ταμείο να καταθέσει στον υφιστάμενο
λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικο−
νομικών ετών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
8β. Σύμφωνα με τις προς κατάρτιση−υπογραφή συμ−
βάσεις σύστασης ενός δεσμευμένου λογαριασμού για
κάθε έργο, το ποσό (προϊόν) θα κατατεθεί στον εκά−
στοτε ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό (escrow account),

στο Ταμείο, το οποίο δεν θα δύναται να αναληφθεί ή
να μεταφερθεί μονομερώς από τον Καταθέτη, παρά
μόνο, μέρος αυτού του ποσού, θα αποδεσμεύεται και
θα εκταμιεύεται προς καθένα των Δικαιούχων ή/και
προμηθευτών τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα
περιγραφεί στις εκάστοτε συμβάσεις.
8γ. Η απώτερη διάρκεια κάθε σύμβασης ανοιχτού κα−
ταπιστευτικού λογαριασμού καθορίζεται από το χρο−
νοδιάγραμμα υλοποίησης του κάθε έργου και ορίζεται
στην εκάστοτε σύμβαση.
8δ. Η πιστοποίηση καταβολής της χρηματοδότησης
των ενεργειών προς τους δικαιούχους ή/και τους προ−
μηθευτές τους, διενεργείται από την Αρχή Διαχείρισης,
με έλεγχο των δικαιολογητικών που θα οριστούν με τις
εκάστοτε συμβάσεις.
8ε. Τυχόν έξοδα χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που
διενεργούνται από το Ταμείο στο παρόν πλαίσιο νοού−
νται ως κόστος, το οποίο δύναται να συμψηφίζεται με
πιστωτικούς τόκους που προκύπτουν από τη διαχείριση
των λογαριασμών των έργων.»
4. Κατά τα λοιπά ισχύει η τροποποιούμενη υπ’ αριθ.
5.20263/5.15444/22−07−2015 απόφαση των Υπουργών Οι−
κονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού − Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης −
Οικονομικών, με θέμα το «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»
(ΦΕΚ τ.Β΄, αρ. 1565/27−07−2015).
5. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα δημοσίευ−
σής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

14326

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση,
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα.
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

êõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Πωλήσεων:
Συνδρομητών:
Πληροφοριών:
A1 Παραλαβής

(Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
(Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
(Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000)
Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02011222004160008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

