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EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 23.10.2017 

σχετικά με τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τη χρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων για 

την αγορά εργασίας μετά τις απολύσεις στον κλάδο 47 της NACE αναθ. 2 (Λιανικό 

εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στις 

υπαγόμενες στο επίπεδο NUTS 2 περιφέρειες Αττικής (EL30), Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης (EL11), Κεντρικής Μακεδονίας (EL12), Δυτικής Μακεδονίας (EL13), 

Θεσσαλίας (EL14), Ηπείρου (EL 21), Δυτικής Ελλάδας (EL23), Κεντρικής Ελλάδας 

(EL24), Πελοποννήσου (EL25), Νότιου Αιγαίου (EL42) και Κρήτης (EL43) στην Ελλάδα 

(Το κείμενο στην ελληνική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)  
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EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 23.10.2017 

σχετικά με τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τη χρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων για 

την αγορά εργασίας μετά τις απολύσεις στον κλάδο 47 της NACE αναθ. 2 (Λιανικό 

εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στις 

υπαγόμενες στο επίπεδο NUTS 2 περιφέρειες Αττικής (EL30), Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης (EL11), Κεντρικής Μακεδονίας (EL12), Δυτικής Μακεδονίας (EL13), 

Θεσσαλίας (EL14), Ηπείρου (EL 21), Δυτικής Ελλάδας (EL23), Κεντρικής Ελλάδας 

(EL24), Πελοποννήσου (EL25), Νότιου Αιγαίου (EL42) και Κρήτης (EL43) στην Ελλάδα 

(Το κείμενο στην ελληνική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006
1
, 

και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 5, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Στις 13 Απριλίου 2017 η Ελλάδα υπέβαλε την αίτηση EGF/2017/003 GR/Attica retail 

σχετικά με τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για τη χρηματοδότηση ενεργητικών 

μέτρων για την αγορά εργασίας, με σκοπό τη στήριξη των εργαζομένων που 

απολύθηκαν στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται, σύμφωνα με τη στατιστική 

ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

(NACE) αναθ. 2, στον κλάδο 47 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 

μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών), στις επιπέδου 2 της ονοματολογίας 

των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS)
2
 περιφέρειες Αττικής (EL30), 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (EL11), Κεντρικής Μακεδονίας (EL12), Δυτικής 

Μακεδονίας (EL13), Θεσσαλίας (EL14), Ηπείρου (EL 21), Δυτικής Ελλάδας (EL23), 

Κεντρικής Ελλάδας (EL24), Πελοποννήσου (EL25), Νότιου Αιγαίου (EL42) και 

Κρήτης (EL43) στην Ελλάδα. Οι δράσεις που περιγράφονται στην αίτηση συνίστανται 

σε εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους εν λόγω δικαιούχους και σε διοικητικές 

δαπάνες για την εφαρμογή του ΕΤΠ. 

(2) Με βάση την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

πληρούνται οι όροι παροχής χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ. Η Επιτροπή 

                                                 
1 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855. 
2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1046/2012 της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS), όσον αφορά τη 

διαβίβαση των χρονοσειρών για τη νέα περιφερειακή κατανομή (ΕΕ L 310 της 9.11.2012, σ. 34). 
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καθόρισε το ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ σε 2 949 150 EUR, 

ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του κατ’ εκτίμηση συνολικού κόστους των δράσεων. 

(3) Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική 

πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική 

διαχείριση
3
, η Επιτροπή πρότεινε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να 

ενεργοποιήσει το ποσό που απαιτείται για τη χρηματοδότηση των δράσεων που 

καλύπτει η αίτηση EGF/2017/003 GR/Attica retail. Συνεπώς, θα πρέπει να εκδοθεί 

απόφαση για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς. 

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, οι 

προϋπολογισμένες δαπάνες θα πρέπει να είναι επιλέξιμες από τις 13 Ιουλίου 2017, 

ημερομηνία κατά την οποία η Ελλάδα άρχισε να πραγματοποιεί διοικητικές δαπάνες 

για εξατομικευμένες υπηρεσίες. Οι διοικητικές δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 7 

παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 θα πρέπει να είναι επιλέξιμες 

από τις 5 Ιουνίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία η Ελλάδα άρχισε να επιβαρύνεται 

με τις εν λόγω δαπάνες. 

(5) Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1309/2013, οι προϋπολογισμένες δαπάνες θα πρέπει να είναι επιλέξιμες έως τις 13 

Ιουλίου 2019. 

(6) Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, η 

Ελλάδα θα πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή τελική έκθεση σχετικά με τη διάθεση 

της χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 6 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, οι διοικητικές δαπάνες θα πρέπει να είναι 

επιλέξιμες έως την προθεσμία υποβολής της τελικής έκθεσης. 

(7) Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, 

η Ελλάδα θα πρέπει να αναλάβει κατά πρώτο λόγο την ευθύνη για τη διαχείριση και 

τον οικονομικό έλεγχο των ενεργειών που στηρίζονται από το ΕΤΠ και θα πρέπει να 

ορίσει τους αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση και τον οικονομικό έλεγχο των 

ενεργειών που στηρίζονται από το ΕΤΠ, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου
4
 και σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ορίζονται στον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου
5
. 

(8) Η Ελλάδα θα πρέπει να προσκομίσει στοιχεία για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν με τη 

χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ και για τους δικαιούχους των εν λόγω δράσεων, 

έτσι ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να αξιολογήσει τα αποτελέσματα και τον 

αντίκτυπο του ΕΤΠ. 

                                                 
3 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1. 
4 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1). 
5 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320). 
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(9) Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, η 

Επιτροπή, όταν εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, εκδίδει ταυτόχρονα και εκτελεστική 

απόφαση για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Ωστόσο, η εν λόγω 

εκτελεστική απόφαση μπορεί να αρχίσει να εφαρμόζεται μόνον αφού εκδοθεί η 

απόφαση για κινητοποίηση του ΕΤΠ. Ως εκ τούτου, η εκτελεστική απόφαση της 

Επιτροπής θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην Ελλάδα μόλις εκδοθεί η απόφαση για την 

κινητοποίηση του ΕΤΠ. 

(10) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η 

παρούσα απόφαση αρχίζει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία κατά την οποία το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εκδίδουν την απόφαση για κινητοποίηση 

του ΕΤΠ, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Άρθρο 1 

Από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) χορηγείται στην 

Ελλάδα χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 2 949 150  EUR για τη χρηματοδότηση των 

δράσεων που αναφέρονται στην αίτηση EGF/2017/003 GR/Attica retail. 

Άρθρο 2 

Η χρηματοδοτική συνεισφορά που αναφέρεται στο άρθρο 1 υλοποιείται βάσει επιμερισμένης 

διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 

Άρθρο 3 

Η Ελλάδα χρησιμοποιεί τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ για τη χρηματοδότηση του 

60 % κατ’ ανώτατο όριο του συνολικού κόστους των πραγματοποιηθεισών δράσεων.  

Ενδεικτικός κατάλογος των δράσεων αυτών, με εκτιμήσεις του κόστους και του αριθμού των 

δικαιούχων, παρατίθεται στο παράρτημα. 

Άρθρο 4 

1. Η Ελλάδα υλοποιεί τις δράσεις βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1309/2013 που παρατίθενται στο παράρτημα έως και τις 13 Ιουλίου 2019 

το αργότερο. 

2. Οι δαπάνες για τις εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους δικαιούχους είναι 

επιλέξιμες από τις 13 Ιουλίου 2017 έως τις 13 Ιουλίου 2019. 

3. Οι διοικητικές δαπάνες για την εκτέλεση του ΕΤΠ είναι επιλέξιμες από τις 5 Ιουνίου 

2017 έως τις 13 Ιανουαρίου 2020. 

4. Η Ελλάδα χρησιμοποιεί τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ εντός των 

προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3. 

Άρθρο 5 

Έως τις 13 Ιανουαρίου 2020 το αργότερο η Ελλάδα υποβάλλει στην Επιτροπή τελική έκθεση 

σχετικά με τη διάθεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. 
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Άρθρο 6 

Η Ελλάδα εξασφαλίζει κατάλληλο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο των ενεργειών που 

υποστηρίζονται από το ΕΤΠ. Για τον σκοπό αυτό, η Ελλάδα γνωστοποίησε στην Επιτροπή τις 

ακόλουθες πληροφορίες: 

α) Η ειδική ομάδα ΕΣΠΑ στο Τμήμα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα 

ενεργεί ως διαχειριστική αρχή· 

β) η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών θα ενεργεί ως αρχή 

ελέγχου· 

γ) η Ειδική Υπηρεσία Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης θα ενεργεί ως αρχή 

πιστοποίησης. 

Άρθρο 7 

Για να μπορέσει η Επιτροπή να πραγματοποιήσει τις αξιολογήσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, η Ελλάδα παρέχει στην 

Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που υποστηρίζονται από το 

ΕΤΠ και τους δικαιούχους κάθε δράσης, ιδίως το καθεστώς απασχόλησης των δικαιούχων 

κατά τον Ιανουάριο του 2021, με κατανομή ανά φύλο και ανά κατηγορία εργαζομένου. 

Άρθρο 8 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία κατά την οποία το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εκδίδουν την απόφαση για κινητοποίηση του 

ΕΤΠ. 

Άρθρο 9 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία. 

Βρυξέλλες, 23.10.2017 

 Για την Επιτροπή 

 Marianne THYSSEN 

 Μέλος της Επιτροπής 

 

 


