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Άξζξν 1: ΓΔΝΙΚΑ 

Α. ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ 

Καη’ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ 1927/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ., ζπζηάζεθε ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ 

Παγθνζκηνπνίεζε (ΔΣΠ, εθεμήο). Μέζσ ηνπ ΔΣΠ, παξέρεηαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

(Δ.Δ., εθεμήο) ε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ 

ζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη απνιχνληαη ιφγσ: 

 κεγάισλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ πνπ επηθέξεη ε παγθνζκηνπνίεζε ζηε κνξθή 

ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη απνιχζεηο απηέο έρνπλ 

ζνβαξφ αλεπηζχκεην αληίθηππν ζηελ πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή νηθνλνκία, θαζψο 

θαη   

 ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

θνπόο ηνπ ΔΣΠ είλαη ε παξνρή έθηαθηεο θαη άκεζεο ππνζηήξημεο ζηα 

απνιπκέλα άηνκα. 

Γηα ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή ν 

Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1309/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ν 

νπνίνο έρεη ηζρχ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο (βι. Παξάξηεκα VI ηεο 

παξνχζαο). 

χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο κε αξ. πξση.: 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΔΚ 

1565/Σεχρνο Β/27-07-2015) Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, 

Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε ζέκα: «χζηεκα Πξνγξακκαηηζκνχ, 

Αμηνιφγεζεο, Γηαρείξηζεο, Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ελεξγεηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ 

Παγθνζκηνπνίεζε (ΔΣΠ) 2014-2020», ε Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΑ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 18, παξ. 6 ηνπ Ν. 4314/2014 θαη, κέρξη ηε ζχζηαζε θαη δεκνζίεπζε απηήο, ε 

Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δλεξγεηψλ απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν (εθεμήο ΔΤΔ-ΔΚΣ), νξίδεηαη σο ε «Αξρή Γηαρείξηζεο» γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΣΠ 2014-2020 θαη έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηπγράλνληαη κε ηε ζπλδξνκή ηνπ ΔΣΠ 

πεξηφδνπ 2014-2020 ζηε ρψξα.  

Η Αξρή Γηαρείξηζεο (κέρξη πξφηηλνο ε Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο 

Γξάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ – ΔΤΔΚΣ), κεηαμχ άιισλ, ππέβαιιε 

πξνο ηελ Δ.Δ. ηελ αίηεζε κε θσδηθφ EGF/2014/013 EL/Οδπζζεχο Φσθάο γηα 

ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά απφ ην ΔΣΠ πεξηφδνπ 2014-2020 ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχζαλ 
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ζε παξνρή έθηαθηεο θαη άκεζεο ππνζηήξημεο ζηα απνιπκέλα άηνκα ηεο εηαηξείαο 

ΟΓΤΔΤ ΦΧΚΑ A.E. Πξάγκαηη, ε πξφηαζε εγθξίζεθε κε ηε κε αξηζκ. 2014/43/EE 

Απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2014 

ζρεηηθά κε  ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πξνζαξκνγήο ζηελ 

Παγθνζκηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο δηνξγαληθήο ζπκθσλίαο ηεο 2αο 

Γεθεκβξίνπ 2013 κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία, ηε ζπλεξγαζία ζε δεκνζηνλνκηθά ζέκαηα θαη 

ηε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, θέξεη θσδηθφ:EGF/2014/013 EL/Οδπζζεχο Φσθάο 

θαη αθνξά ζηελ ελίζρπζε 1100 σθεινπκέλσλ αηφκσλ, σο εμήο: 

 600 απνιπκέλσλ αηφκσλ ηεο εηαηξείαο Οδπζζεχο Φσθάο A.E., ε νπνία έρεη 

ηεξκαηίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηε ρψξα καο θαη  

 500 Νέσλ εθηφο απαζρφιεζεο, εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο, ζην εμήο θαινπκέλσλ 

NEETs, νη νπνίνη είλαη ειηθίαο θάησ ησλ 30 εηψλ (15-29 εηψλ) πνπ βξίζθνληαη 

εθηφο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο θαη νη νπνίνη είλαη νηθνλνκηθά κε 

ελεξγνί ή άλεξγνη ή καθξνρξφληα άλεξγνη, είηε είλαη εγγεγξακκέλνη σο 

αλαδεηνχληεο εξγαζία είηε φρη. 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο σο άλσ εγθξηζείζαο πξφηαζεο αλέξρεηαη ζε 

10.740.000,00 επξψ θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 60% απφ ηε ρξεκαηνδνηηθή 

ζπλεηζθνξά ηνπ ΔΣΠ 2014-2020 θαη θαηά 40% απφ πφξνπο ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (εθεμήο ΠΓΔ). 

 

Β. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 
ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

χκθσλα κε ην Άξζξν 8 ηεο ΚΤΑ πζηήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ, Αμηνιφγεζεο, 

Γηαρείξηζεο, Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΣΠ 2014-2020 (ΦΔΚ 1565/Σεχρνο Β/27-07-2015), ε 

Αξρή Γηαρείξηζεο δχλαηαη λα επηιέγεη, νξίδεη θαη εθρσξεί κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 3, παξ. 6 

ηνπ Ν. 4314/2014, ζε δεκφζην ή ηδησηηθφ θνξέα ή ζε Έλσζε θνξέσλ (εθεμήο Φνξέαο) 

κεηά απφ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ζρεηηθψλ πξνζθιήζεσλ. 

πλεπψο, ε παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ππνβνιήο πξνηάζεσλ 

αθνξά ζηελ επηινγή απφ ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο ελφο Φνξέα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 

3, παξ. 6 ηνπ Ν. 4314/2014, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ εθρσξεζνχλ κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ 

απηήο, ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ 

ελεξγεηψλ Α, Β θαη Γ ηεο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ Δ.Δ. πξφηαζεο κε θσδηθφ: 

EGF/2014/013 EL/Οδπζζεχο Φσθάο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα άξζξα 4 

θαη 5 ηεο παξνχζαο θαη αθνξνχλ ζηελ ελίζρπζε ησλ ελ ιφγσ 1100 αηφκσλ, θαη’ 

αλψηαην φξην (εθεμήο, Έξγν). Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ 
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αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 7.530.000,00 επξψ θαη φπσο πξναλαθέξζεθε ην 60% απηνχ 

θαιχπηεηαη απφ ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ΔΣΠ 2014-2020 ελψ ην ππφινηπν 

40% απφ ην ΠΓΔ.    

Σημειώνεται ότι η σσγκεκριμένη πρόσκληση αποτελεί τη β’ πρόσκληση καθώς η 
πξνεγνχκελε, κε αξ. πξση.: 5.6930/νηθ.3.217/12.03.2015 (ΑΓΑ: 6ΧΙ465ΦΘΘ-4Φ2), 

αλαθιήζεθε κε ην κε αξ. πξση.: 5.21255/νηθ3.630/04-08-2015 (ΑΓΑ: 73ΑΗ465ΦΘΘ-

ΒΤΧ)    έγγξαθν ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ  θ. 

ηαζάθε Γεψξγηνπ. 

Ο Φνξέαο πνπ ζα επηιεγεί θαη νξηζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ζα 

πινπνηήζεη ην Έξγν, ζην πιαίζην ηνπ ζεζκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ΔΣΠ 2014-

2020 θαη ηεο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ ΔΔ πξφηαζεο. Σα ζηνηρεία θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 4 θαη 5 θαησηέξσ. Ο Φνξέαο πνπ ζα 

νξηζζεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ζα πινπνηήζεη ην Έξγν κε ίδηα κέζα 

πιελ ηεο Δλέξγεηαο Β (ε νπνία αλαιχεηαη ζε: Δλέξγεηα Β1 «Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε»  

θαη Δλέξγεηα Β2 «Δμεηδηθεπκέλε Καηάξηηζε / επηκφξθσζε»), ηελ νπνία ζα πινπνηήζεη σο 

εμήο: 

 Δλέξγεηα Β1: «Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε»: ε πινπνίεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζχκθσλα κε ηελ πξαθηηθή ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο/θνππνληνχ (voucher) 

 Δλέξγεηα Β2: «Δμεηδηθεπκέλε Καηάξηηζε / επηκφξθσζε»: ε πινπνίεζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο πεξί δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ.  

Αθφκε, αλαθνξηθά κε ηνπο ΝΔΔΣs, o Φνξέαο, ζα πξέπεη: 

 ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε, νη ΝΔΔΣs θαηαλέκνληαη ζηηο Πεξηθέξεηεο 

Αηηηθήο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θεζζαιία, θαη ζπλεπψο ζα πξέπεη λα 

θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε, θαηά ηελ επηινγή ησλ NEETs, λα 

εμεπξεζνχλ άηνκα απφ ηηο σο άλσ Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο  

 λα κεξηκλήζεη ψζηε ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 

νκάδα ησλ NEETs δε ζα πξέπεη  λα μεπεξλάεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηα απνιπκέλα άηνκα ηεο επηρείξεζεο Οδπζζεχο Φσθάο 

Α.Δ. θαη ηέινο 

 λα πεξηνξίζεη ηελ αλαδήηεζε θαη ζπκκεηνρή ησλ NEETs κφλν ζηα άηνκα πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλα ζηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο Απαζρφιεζεο (ΟΑΔΓ), σο αλαδεηνχληα 

εξγαζία, θάλνληαο ζρεηηθή αλαθνξά ζην Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν  Φνξέαο πνπ ζα επηιεγεί ζα έρεη δηθαίσκα λα 

αλαζέζεη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπλνιηθά 

έσο ην 30% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επηρνξήγεζεο πνπ ζα ιάβεη (δπλεηηθά κέξνο ηεο 

Δλέξγεηαο Α). Η Δλέξγεηα Γ ππνρξεσηηθά ζα πινπνηεζεί  κε ίδηα κέζα.  

Σέινο, ε επηρνξήγεζε, ηελ νπνία ζα ιάβεη ν Φνξέαο πνπ ζα επηιεγεί, ζα θαιχπηεη κφλν 

ην απνιχησο αλαγθαίν θφζηνο ππεξεζηψλ πνπ ζα παξαζρεζνχλ.  

ΑΔΑ: Ψ84Ζ465Θ1Ω-32Τ



                                                                                               

   

5 

 

Άξζξν 2: ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΘΔΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ 

ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ  

Σν ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πξνζαξκνγήο ζηελ 

Παγθνζκηνπνίεζε (ΔΣΠ, εθεμήο) πεξηφδνπ 2014-2020 πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα 

αθφινπζα:  

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ Α'98) γηα ηελ Κσδηθνπνίεζε 

ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα. 

2. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1309/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο 

ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε (ΔΣΠ-2014-2020), θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΚ) 1927/2006. 

3. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1304/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 1081/2006 ηνπ πκβνπιίνπ. 

4. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην 

Σακείν πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ 

γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν, ην Σακείν πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 1083/2006. 

5. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1301/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη γηα ηε ζέζπηζε εηδηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηνλ 

ζηφρν «Δπελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε» θαη γηα ηελ θαηάξγεζε 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080. 

6. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 651/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Ινπλίνπ 2014, γηα ηελ 

θήξπμε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ εληζρχζεσλ σο ζπκβαηψλ κε ηελ εζσηεξηθή 

αγνξά θαη' εθαξκνγή ησλ άξζξσλ107 θαη108 ηεο πλζήθεο πνπ θαηήξγεζε ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΚ) 800 /2008. 

7. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΤΡΑΣΟΜ, ΔΚ) κε αξηζκ. 2185/1996 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο 

Ννεκβξίνπ 1996 ζρεηηθά κε ηνπο ειέγρνπο θαη εμαθξηβψζεηο πνπ δηεμάγεη 

επηηνπίσο ε Δπηηξνπή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ απφ απάηεο θαη ινηπέο παξαηππίεο, φπσο ηζρχεη. 

8. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΤΡΑΣΟΜ, ΔΚ) ππ' αξηζκ. 2988/1995 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο 

Γεθεκβξίνπ 1995, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, φπσο ηζρχεη. 

9. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ, ΔΤΡΑΣΟΜ) αξηζ. 966/2012 ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2012 

ζρεηηθά κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ γεληθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ, Δπξαηφκ) 

αξηζ. 1605/2002 ηνπ πκβνπιίνπ. 
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10. Σε δηνξγαληθή ζπκθσλία κε αξηζ. 2006/C 139/01 κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο γηα δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία 

θαη ρξεζηή δηαρείξηζε θαη εηδηθά ην ζεκείν 28 κε ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ην 

δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πξνζαξκνγήο ζηελ 

Παγθνζκηνπνίεζε. 

11. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 656/2007 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 14εο Ινπλίνπ 2007 γηα 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 586/2001 γηα εθαξκνγή ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1165/98 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί βξαρππξφζεζκσλ 

ζηαηηζηηθψλ, φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ησλ θχξησλ νκάδσλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ 

(ΚΟΒΚ), φπσο ηζρχεη. 

12. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1059/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 2003 ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε κηαο θνηλήο 

νλνκαηνινγίαο ησλ εδαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ (NUTS), φπσο ηζρχεη. 

13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 24/2015 (ΦΔΚ Α'20) «χζηαζε θαη κεηνλνκαζία 

Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ». 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 25/2015 (ΦΔΚ Α'21) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο 

Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 

15. Σνπ Ν. 4320/2015 (ΦΔΚ 29/ Σεχρνο Α/ 19-03-2015) «Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε 

άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε 

ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ Οξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» θαη 

εηδηθφηεξα ηνπ Άξζξνπ 27, παξ. 1. 

16. Σν Π.Γ. 113/2014 (ΦΔΚ Α'180 ) "Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο", φπσο ηζρχεη. 

17. Σν Π.Γ. 475/1993 (ΦΔΚ 205/Α) "χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Απαζρφιεζεο θαη 

Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ Πφξσλ ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο" ε νπνία κεηνλνκάζζεθε κε ην άξζξν 18 ηνπ  λ. 

2224/1994 (ΦΔΚ 112/Α) ζε Γεληθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ 

Πφξσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 30 ηνπ Ν. 3762/2009 (ΦΔΚ 75/Α). 

18. Σνλ Ν. 4314/2014 (ΦΔΚ 265/Σεχρνο Β/23-12-2014) «Α) Γηα ηε Γηαρείξηζε, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2014-2020. Β) ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16-06-

2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο  

δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 18, παξ. 6, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

19. Σνλ Ν. 4331/2015 (ΦΔΚ 69/Σεχρνο Α/ 2-07-2015) «Μέηξα γηα ηελ αλαθνχθηζε 

ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ), ηελ απινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ 

Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.), θαηαπνιέκεζε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο θαη 

ζπλαθή αζθαιηζηηθά δεηήκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 63 

κε ηίηιν: «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν. 4314/2014».  

20. Σν Ν.Γ. 356/1974 (ΦΔΚ Α'90) "Πεξί Κψδηθνο Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ", 

φπσο ηζρχεη. 

21. Σνλ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ Α'247) "Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ 

δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο", φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 

Ν.4242/2014 (ΦΔΚ Α'50) «Δληαίνο Φνξέαο Δμσζηξέθεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη 
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ηνλ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α'143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)-δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

22. Σνλ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ 160/Σεχρνο Α/ 8-08-2014) «Μέηξα ζηήξημεο θαη 

αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

23. Σε κε αξ. πξση.: 37156/18953 (ΦΔΚ 1005/Σεχρνο Β/ 30-05-2008) Σξνπνπνίεζε 

ηεο ππ’ αξηζκ. 107900/12.4.2001 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (ΦΔΚ 

599/21.5.2001) σο ηζρχεη κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 

Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δλεξγεηψλ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν ζην Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 5 ηνπ  λ. 3614/2007.  

24. Σε κε αξηζκ. 5.18985/514524/8-07-2015 (ΦΔΚ 1565/Β/27-07-2015) Κνηλή 

Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, ηνπ 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κε 

ζέκα «χζηεκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Αμηνιφγεζεο, Γηαρείξηζεο, Παξαθνινχζεζεο 

θαη Διέγρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Σακείν πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε (ΔΣΠ) πεξηφδνπ 2014-

2020». 

25. Σν ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε θαη 

δηαρείξηζε θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

26. Σελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηδίσο ην λνκφηππν ησλ θνξνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη παξαζηαηηθψλ. 

27. Σν γεγνλφο φηη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο είλαη αξκφδην γηα ηελ εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πεξί νκαδηθψλ απνιχζεσλ ηνπ Ν. 1387/1983 (ΦΔΚ Α’ 

110), φπσο ηζρχεη, κε ηνλ νπνίν ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην ε Οδεγία 

98/59/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Ινπιίνπ 1998 γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ αθνξνχλ ηηο νκαδηθέο απνιχζεηο. 

28. Σε δηνξγαληθή ζπκθσλία κε αξηζ. 2006/C 139/01 κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο γηα δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία 

θαη ρξεζηή δηαρείξηζε θαη εηδηθά ην ζεκείν 28 κε ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ην 

δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην ηνπ ΔΣΠ.  

29. Σελ αίηεζε κε θσδηθφ EGF/2014/013 EL/Οδπζζεχο Φσθάο ηελ νπνία ππέβαιε ε 

Διιάδα γηα ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά απφ ην ΔΣΠ 

30. Σε κε αξηζκ. C(2014) 702 final/11.11.2014 Δθηειεζηηθή Απφθαζε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο κε θσδηθφ EGF/2014/013 

EL/Οδπζζεχο Φσθάο θαζψο θαη ηελ Απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ κε αξηζκ. 2015/43/EE ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2014 ζρεηηθά κε  

ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο δηνξγαληθήο ζπκθσλίαο ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 2013 

κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε 

δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία, ηε ζπλεξγαζία ζε δεκνζηνλνκηθά ζέκαηα θαη ηε 

ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε (αίηεζε EGF/2014/013 EL/Οδπζζεχο Φσθάο, 

απφ ηελ Διιάδα). 
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31. Σε κε αξηζκφ 5.6930/νηθ.3.217/12.03.2015 (ΑΓΑ: 6ΧΙ465ΦΘΘ-4Φ2) Αλνηρηή 

Πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ 

ΔΚΣ (ΔΤΔΚΣ) γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ησλ Δλεξγεηψλ πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην «Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ 

Παγθνζκηνπνίεζε (ΔΣΠ)» - EGF/2014/013 EL/Οδπζζεχο Φσθάο. 

32. Σελ απφθαζε κε ΑΠ 5.21255/νηθ3.630/04-08-2015 (ΑΓΑ: 73ΑΗ465ΦΘΘ-ΒΤΧ)  

αλάθιεζεο 

 

Άξζξν 3.:  ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο (εθεμήο, «Φνξείο») ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο έρνπλ: 

 Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ αληίζηνηρα) κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηα νπνία, ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ δεκνζίνπ 

(ζπκκεηνρή ηνπ Γεκνζίνπ ζε πνζνζηφ 51% ηνπιάρηζηνλ) θαζψο θαη   

 Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (ΝΠΙΓ) Με Κεξδνζθνπηθνχ Υαξαθηήξα. 

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ «Business Plan» ηεο Δλέξγεηαο Γ, 

επηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ πεξί 

αληαγσληζκνχ θαη θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ δηαηάμεσλ.  

Γχλαληαη νη σο άλσ Φνξείο λα ππνβάιινπλ πξφηαζε κεκνλσκέλα ή ζε Έλσζε γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε 

ππνβνιήο πξφηαζεο απφ έλσζε θνξέσλ, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:  

 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο θνξείο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ κία εθ ησλ 

πξναλαθεξζεηζψλ ηδηνηήησλ θαη πξνυπνζέζεσλ ελψ ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ν 

“πληνληζηήο”  (πληνληζηήο, εθεμήο)  ηνπ Έξγνπ. 

 Με ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο, θάζε θνξέαο ηεο έλσζεο επζχλεηαη αιιειέγγπα 

θαη εηο νιφθιεξν έλαληη ηεο Αξρήο Γηαρείξηζεο. ε πεξίπησζε νξηζκνχ θαη 

αλάζεζεο ηνπ Έξγνπ ζηελ Έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο 

εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ. Η Έλσζε δελ απαηηείηαη λα έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλε 

λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξφηαζε. 

Οη αλσηέξσ Φνξείο πξέπεη λα πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

1. Να δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ελεξγεηψλ θαη εηδηθφηεξα ηεο ελέξγεηαο Α ηνπ άξζξνπ 4, 

παξ. 4.1 ηεο παξνχζαο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο θαη απφ 

λφκηκα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα. ε πεξίπησζε Έλσζεο, θάζε κέινο πξέπεη λα 

δηαζέηεη ηελ ελ ιφγσ εκπεηξία.  

2. Να έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία Κξάηνπο Μέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ., εθεμήο) ή ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Π.Ο.Δ. θαη λα 
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έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα 

εγθαηάζηαζή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ. 

3. Να δηαζέηνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, ε νπνία απνδεηθλχεηαη απφ λφκηκα 

δεκνζηεπκέλν θαηαζηαηηθφ/λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. 

4. Να είλαη αζθαιηζηηθά θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη. 

5. Να είλαη ζε ζέζε λα πινπνηήζνπλ ηηο Δλέξγεηεο ηηο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζε 

ρψξνπο πνπ λα  δηαζέηνπλ νξγαλσκέλν ρψξν εξγαζίαο πνπ πιεξνχλ βαζηθέο 

πιηθνηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχγρξνλνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, ζηηο 

Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 4, παξ. 4.2 θαησηέξσ. 

ε πεξίπησζε Έλσζεο, ε ππνρξέσζε απηή κπνξεί λα θαιχπηεηαη αζξνηζηηθά απφ 

νξηζκέλα ή απφ φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο. 

6. Να δηαζέηνπλ νξγαλσκέλν ινγηζηήξην πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπλ ην ζχλνιν 

ησλ ελεξγεηψλ ηεο παξνχζαο.  

7. Να δηαζέηνπλ δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ηχπνπ Γ΄ ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

22867/ΔΤΘΤ 984/28-5-2010 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 792/Β/8-6-2010) φπσο 

ηζρχεη, γηα πξάμεηο ρσξίο ηερληθφ αληηθείκελν πνπ πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα νη 

νπνίεο δχλαηαη λα πεξηιακβάλνπλ επί κέξνπο δεκφζηεο ζπκβάζεηο κέρξη 

πνζνζηνχ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ή δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ηχπνπ 

Β, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ Τπνπξγηθή Απφθαζε. Γηα θνξείο πνπ δηαζέηνπλ 

δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ηχπνπ Β ζα πξέπεη ζην εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ λα 

πεξηγξάθεηαη δηαδηθαζία γηα πινπνίεζε πξάμεσλ κε ίδηα κέζα θαη δηαδηθαζία 

επηινγήο σθεινπκέλσλ. 

ε πεξίπησζε Έλσζεο, ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα θάζε θνξέα ηεο Έλσζεο, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζην ζεκείν 5. 

 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ 

4.1 Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη επηιέμηκεο ζχκθσλα κε ην 

πιαίζην ησλ ελεξγεηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη θαη ξπζκίδνληαη ηφζν ζηε κε αξηζκ. 

5.18985/514524/8-07-2015 (ΦΔΚ 1565/Β/27-07-2015) Κνηλή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κε ζέκα: «χζηεκα Πξνγξακκαηηζκνχ, 

Αμηνιφγεζεο, Γηαρείξηζεο, Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ελεξγεηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν πξνζαξκνγήο ζηελ 

Παγθνζκηνπνίεζε (ΔΣΠ) πεξηφδνπ 2014-2020» φζν θαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ζηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1309/2013 γηα ην ΔΣΠ 2014-2020 θαζψο θαη ζηελ εγθεθξηκέλε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Δ.Δ., εθεμήο) πξφηαζε. 
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Όπσο πξναλαθέξζεθε, αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο είλαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ επηινγή θαη ηνλ νξηζκφ απφ ηελ 

Αξρή Γηαρείξηζεο ελφο δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ θνξέα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 3, παξ. 

6 ηνπ Ν. 4314/2014, ν νπνίνο λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπ εθρσξεζνχλ κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Αξρήο Γηαρείξηζεο 

ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ ελεξγεηψλ Α, 

Β θαη Γ ηεο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ Δ.Δ. πξφηαζεο (EGF/2014/013 EL/Οδπζζεχο Φσθάο), 

(εθεμήο Έξγν). Οη γεληθέο ππνρξεψζεηο θαζψο θαη νη ελέξγεηεο Α, Β θαη Γ πεξηγξάθνληαη 

ζπλνπηηθά παξαθάησ ελψ ην πεξηερόκελν απηώλ θαζώο  θαη νη βαζηθνί όξνη θαη 

πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Ι 

«Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Δλεξγεηώλ», ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο 

παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

 

4.1.1. ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΦΟΡΔΑ  

Γεληθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο ΚΤΑ ζπζηήκαηνο, ν Φνξέαο, ζηνλ νπνίν ζα 

εθρσξεζεί κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Αξρήο Γηαρείξηζεο, ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηα 

αθφινπζα, ηα νπνία ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην «χκθσλν απνδνρήο ησλ φξσλ» 

ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο έληαμεο θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ Φνξέα:  

1. Σε δηαζθάιηζε φηη ηεξείηαη ε ζρεηηθή εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηελ πξνψζεζε ηεο 

απαζρφιεζεο, ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηελ ηζφηεηα θαη ηε κε δηάθξηζε θαζψο θαη    ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο. 

2. Σελ πινπνίεζε ησλ ζπληνληζκέλσλ δξάζεσλ εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο 

εγθεθξηκέλεο απφ ηελ ΔΔ πξφηαζεο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

3. Σε δηαζθάιηζε φηη νη εθηακηεχζεηο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ζπλεηζθνξάο απφ ην ΔΣΠ 

2014-2020 πξνο ηνπο σθεινχκελνπο γίλνληαη έγθαηξα. 

4. Σελ παξαθνινχζεζε ησλ σθεινπκέλσλ κεηά ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ησλ ελεξγεηψλ, 

ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη, βάζεη ηνπ ηζρχνληνο 

ζεζκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, θαζψο θαη ηελ πνξεία ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

εθηεινχλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν θαζψο θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπο. 

5. Σε δηελέξγεηα επηηνπίσλ επαιεζεχζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψλεη φηη νη 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο ελέξγεηεο πινπνηήζεθαλ θαηαιιήισο απφ ηνπο 

σθεινχκελνπο θαζψο θαη φηη νη θαιπθζείζεο δαπάλεο βαζίδνληαη ζε επαιεζεχζηκα 

δηθαηνινγεηηθά θαη είλαη νξζέο θαη θαλνληθέο. 
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6. Σε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ εγγξάθσλ ζχκθσλα κε 

ηνλ Καλνληζκφ. 

7. Σε δηαζθάιηζε φηη ε Αξρή Γηαρείξηζεο ιακβάλεη, κε ζθνπφ ηνλ πξσηνγελή έιεγρν 

ησλ δαπαλψλ θαζψο θαη ησλ επηηνπνίσλ επαιεζεχζεσλ θαη ειέγρσλ απφ κέξνπο 

ηεο, φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο επαιεζεχζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηηο δαπάλεο. 

8. Σε ζχληαμε θαη ππνβνιή νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ πξνο ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο. 

9. Σε δηαζθάιηζε φηη παξέρνληαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζηελ Αξρή Γηαρείξηζεο, 

ζηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο, ζηελ Αξρή Διέγρνπ θαη ζε φια ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο 

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε εχινγν ρξφλν, φια ηα έγγξαθα θαη νη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ ΔΔ 

πξφηαζεο. 

10. Σε ζπκβαηφηεηα θαη ζπκκφξθσζε κε νπνηεζδήπνηε άιιεο ππνρξεψζεηο θαη ηελ 

ηήξεζε εηδηθφηεξσλ φξσλ ή πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη απφ ην εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην 

εθαξκνγήο ηνπ Έξγνπ ή πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο. 

11. Σελ παξνρή, ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε, πεξηνδηθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θπζηθή πξφνδν ησλ ελεξγεηψλ. 

12. Σελ ππνρξέσζε λα θαηαξηίζεη, θαηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηψλ, αλαιπηηθή 

έθζεζε πνπ ζα πεξηγξάθεηαη ην πινπνηεζέλ θπζηθφ αληηθείκελν, νη δαπάλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ην απνηέιεζκα πνπ επεηεχρζε ζε ζρέζε κε ην εγθξηζέλ. 

13. Σε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξ. 1309/2013. Δπίζεο, παξέρεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ χπαξμε, ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ πινπνίεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ζπλεηζθνξάο 

ηνπ ΔΣΠ 2014-2020. 

14. Σελ εμαζθάιηζε φηη νη σθεινχκελνη εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

15. Σελ ππνρξέσζε λα πξαγκαηνπνηήζεη δηαζχλδεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηνπ 

ζπζηεκάησλ κε ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ ΔΣΠ (ΟΠ-ΔΣΠ, 

εθεμήο) φηαλ απηφ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία απφ ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο. 

16. Σελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη απαξέγθιηηα, κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ην ΟΠ – ΔΣΠ 

γηα ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, 

ηελ παξαθνινχζεζε ησλ σθεινπκέλσλ, ηηο επηηφπηεο επαιεζεχζεηο θαη γεληθφηεξα 

ηε δηαδξνκή ειέγρνπ ησλ ελεξγεηψλ ησλ σθεινχκελσλ.  

17. Σε δηαζθάιηζε ηεο αθξίβεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη πιεξφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

θαηαρσξεί θαη ππνβάιεη ζην ΟΠ – ΔΣΠ. 

18. Σελ ππνρξέσζε λα ιακβάλεη πξνέγθξηζε απφ ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο γηα ελέξγεηεο πνπ 

αθνξνχλ ζε δεκφζηεο ζπκβάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν 
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ζηάδην/θάζε, θαζψο θαη γηα ππφινηπεο ελέξγεηεο γηα ηηο νπνίεο ελεκεξψλεηαη 

εγγξάθσο απφ ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο. 

19. Σε δέζκεπζε θαη ππνρξέσζε λα απνζηείιεη πξνο ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο Αλαζεσξεκέλε 

Πξφηαζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 4, παξ. 4.1.2. ηεο παξνχζαο. 

20. Σε δέζκεπζε λα απνζηείιεη πξνο ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο Απφθαζε Τινπνίεζεο κε ίδηα 

κέζα (Απφθαζε Απηεπηζηαζίαο) γηα ην κέξνο ηνπ Έξγνπ πνπ ζα πινπνηήζεη ν Φνξέαο κε 

ίδηα κέζα εληφο 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο απφ ηελ Αξρή 

Γηαρείξηζεο ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο ηεο Αλαζεσξεκέλεο Πξφηαζεο. 

21. Σελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ θαλφλσλ γηα ηελ Ιζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ θαη ηελ πξφιεςε ησλ δηαθξίζεσλ. 

22. Σελ ηήξεζε μερσξηζηήο ινγηζηηθήο κεξίδαο γηα θάζε Δλέξγεηα ζηελ νπνία ζα 

θαηαρσξνχληαη φιεο νη δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο δεισκέλεο πξνο 

ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο θαη μερσξηζηνχο νηθνλνκηθνχο θαθέινπο κε παξαζηαηηθά θαη 

δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία δαπαλψλ (επρεξήο πξφζβαζε ζηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία, 

ζθξάγηζε παξαζηαηηθψλ θαη ζρεηηθή ζήκαλζε ρξέσζεο ηνπο ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα 

θαη πξάμε, θιπ.) 

23. Σελ ηήξεζε μερσξηζηνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ  γηα ην Έξγν ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο. 

24. Σελ ηήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Έξγνπ θαη ησλ 

Δλεξγεηψλ απηνχ, ηνπιάρηζηνλ γηα  ηξία (3) ρξφληα κεηά ην θιείζηκν ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΣΠ. 

25. Να απνδέρεηαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ φια ηα αξκφδηα εζληθά θαη θνηλνηηθά 

ειεγθηηθά φξγαλα, θαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε 

ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ Δλεξγεηψλ, εθφζνλ δεηεζεί. 

26. Σελ ππνρξέσζε λα απνδεηθλχεη αδηαιείπησο ηε δηνηθεηηθή, ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη 

επηρεηξεζηαθή ηνπ επάξθεηα γηα ηηο νπνίεο θξίζεθε αξρηθά επαξθήο θαη θαηάιιεινο, 

θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο θαη έσο ηελ νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ Έξγνπ θαη 

λα πξνζθνκίδεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηελ 

παξνχζα, ζηελ εγθεθξηκέλε απφ ηελ ΔΔ πξφηαζε θαη ζηελ Απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ έγθξηζεο γηα ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά απφ ην 

ΔΣΠ 2014-2020 ηεο αίηεζεο κε θσδηθφ EGF/2014/013 EL /Οδπζζεχο Φσθάο. 

 

Δπηπξφζζεηα, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε Απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ έγθξηζεο γηα ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά απφ ην ΔΣΠ 2014-2020 ηεο 

αίηεζεο κε θσδηθφ EGF/2014/013 EL /Οδπζζεχο Φσθάο, ν Φνξέαο πνπ ζα επηιεγεί ζα 

πξέπεη λα ζεσξήζεη φηη, εθ ησλ απνιπκέλσλ αηφκσλ ηεο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ ΔΔ 

πξφηαζε, σθεινχκελνη ησλ Δλεξγεηψλ πέξαλ ησλ αηφκσλ ηα νπνία παξακέλνπλ 

άλεξγα, κπνξεί λα είλαη θαη απνιπκέλα άηνκα, ηα νπνία έρνπλ εμεχξεη / ζα εμεχξνπλ 
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ζέζε εξγαζίαο ή έρνπλ αλαπηχμεη ή πξφθεηηαη λα αλαπηχμνπλ επαγγεικαηηθή / 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθφηεξα θαη ζην Παξάξηεκα Ι.  

Δηδηθά γηα ηνπο NEETs θαη γηα ηηο δξάζεηο εληνπηζκνύ θαη επηινγήο απηώλ, ν 

Φνξέαο πνπ ζα επηιεγεί: 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη / αμηνπνηήζεη ζηνηρεία απφ Γεκφζηεο Τπεξεζίεο 

Απαζρφιεζεο (ΟΑΔΓ) γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο σο αλαδεηνχληεο εξγαζία, 

θαζψο θαη λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο γηα ηελ 

ελεκέξσζε θαη ελεξγνπνίεζε ηφζν απηψλ (ησλ εγγεγξακκέλσλ) φζν θαη ησλ κε 

εγγεγξακκέλσλ. Δπίζεο, κπνξεί λα πξνβεί θαη ζε άιιεο ελέξγεηεο ηηο νπνίεο 

ζεσξεί ελδεδεηγκέλεο. 

 Τπνρξεσηηθά, ζα ρξεζηκνπνηήζεη θξηηήξηα φπσο: 

 Κξηηήξηα εηζνδήκαηνο 

 Κξηηήξηα καθξνρξφληαο αλεξγίαο  

 Κξηηήξηα εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ 

 Σπρφλ ινηπά θξηηήξηα 

Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, ε εμεηδίθεπζε ηεο κεζφδνπ θαη ησλ θξηηεξίσλ 

εληνπηζκνχ θαη επηινγήο ησλ NEETs, ζα ιάβνπλ έγθξηζε απφ ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο πξηλ 

ηελ εθαξκνγή ηνπο απφ ηνλ Φνξέα πνπ ζα επηιεγεί. 

 

4.1.2. Δλέξγεηα Α - Δπαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή  

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη αθφινπζεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο πξφθεηηαη λα 

παξαζρεζνχλ ζην ζχλνιν ησλ σθεινπκέλσλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο (1100 άηνκα), 

κέζσ ησλ αθφινπζσλ ζηαδίσλ: 

 Πξν - ηάδην: Πιεξνθφξεζε γηα ηνπο NEETs 

 Α.1 Τπνδνρή - θαηαγξαθή σθεινπκέλσλ θαη δηεξεχλεζε αλαγθψλ 

 Α.2 Πξνζσπηθφο θαη επαγγεικαηηθφο απνινγηζκφο 

 A.3 Γηαδηθαζία πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

 Α.4 Αλάπηπμε θαη επεμεξγαζία ηνπ αηνκηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο 

 Α.5 Παξαθνινχζεζε / ππνζηήξημε ησλ σθεινπκέλσλ 

Γηα ηα άηνκα ηα νπνία πξφθεηηαη λα επηδνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο ελέξγεηαο Γ 

«Πξνψζεζε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο» ηεο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ ΔΔ πξφηαζεο  θαη ε νπνία 

δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο Δλέξγεηεο πνπ πξνθεξχζζνληαη κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ε 

παξνχζα Δλέξγεηα ππνρξεσηηθά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ εθπφλεζε επηρεηξεζηαθνχ 
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ζρεδίνπ («business plan») πξνζαξκνζκέλνπ ζην είδνο ηεο επηρείξεζεο πνπ ην θάζε 

σθεινχκελν άηνκν πξφθεηηαη λα δεκηνπξγήζεη.  

 

4.1.3. Δλέξγεηα Β - Καηάξηηζε  

ηελ ελέξγεηα απηή πξφθεηηαη λα εληαρζεί ην ζχλνιν ησλ σθεινπκέλσλ.  

Η Δλέξγεηα απηή αλαιχεηαη ζε δχν επηκέξνπο Δλέξγεηεο Β.1 θαη Β.2: 

 Β.1 πλερηδόκελε Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε: Αθνξά ζην ζρεδηαζκφ θαη 

πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, 

βαζηζκέλσλ ζηελ απνηχπσζε πξνζφλησλ θαη ηε δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

σθεινχκελσλ θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο, πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζε παξαδνζηαθέο, ή 

λέεο εηδηθφηεηεο, ή/θαη νξηδφληηεο (π.ρ. ΣΠΔ, θ.ιπ.), ή αλαδπφκελεο δεμηφηεηεο. 

Αθνξά 900 σθεινχκελα άηνκα (απνιπκέλα άηνκα θαη NEETs). 

 Β.2: Δμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε / επηκόξθσζε: Αθνξά ζηελ παξνρή 

εμεηδηθεπκέλεο, ή ζπγθεθξηκέλεο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο, (π.ρ. παξνρή 

καζεκάησλ νδήγεζεο γηα ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο, 

θ.ιπ.), θιπ. Αθνξά 200 σθεινχκελα άηνκα (απνιπκέλα άηνκα θαη NEETs). 

Η ζπκκεηνρή ηνπ θάζε αηφκνπ ζηελ Δλέξγεηα Β.1 ή ζηελ Δλέξγεηα Β.2 πξφθεηηαη λα 

πξνθχςεη κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Δλέξγεηαο Α «Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή». 

 

4.1.4. Δλέξγεηα Γ. Δπηδόηεζε θηλεηηθόηεηαο 

Πξφθεηηαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο κεηεγθαηάζηαζεο 100 σθεινπκέλσλ πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δλέξγεηαο Α, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ γηα 

ηελ αιιαγή ηφπνπ θαηνηθίαο, σο απνηέιεζκα ηεο εμεχξεζεο εξγαζίαο ζε άιιν ηφπν. ην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, νη ελέξγεηεο πνπ αλαιακβάλεη ν Φνξέαο πνπ ζα 

επηιεγεί αθνξνχλ φιεο ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ αηφκσλ, ειέγρνπ, πξαγκαηνπνίεζεο 

ησλ πιεξσκψλ, θ.ιπ., φπσο  πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα I. 

 

4.2 Η γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ αζηηθψλ θέληξσλ (ή πιεζίνλ απηψλ), ζηα νπνία 

ιεηηνπξγνχζαλ θαηαζηήκαηα ηεο Δηαηξείαο «Οδπζζεχο Φσθάο» ή/θαη  δηακέλνπλ ηα 

απνιπκέλα άηνκα, έρεη σο εμήο αλά Πεξηθέξεηα (θαη ελδεηθηηθά αλά πφιε): 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

 Αζήλα 

Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

 Θεζζαινλίθε 

Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο 

 Βφινο 
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Ο Φνξέαο πνπ ζα επηιεγεί είλαη ππνρξεσκέλνο λα πινπνηήζεη ηηο Δλέξγεηεο ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο ζε όιεο ηηο αλσηέξσ πόιεηο. Δίλαη δπλαηή ε πινπνίεζε θαη ζε 

άιιεο πφιεηο θαη πεξηνρέο πέξαλ ησλ αλαθεξφκελσλ παξαπάλσ. 

ε πεξίπησζε Έλσζεο, ε αλσηέξσ ππνρξέσζε γηα θάιπςε φισλ ησλ πφιεσλ, κπνξεί λα 

θαιχπηεηαη αζξνηζηηθά θαη θάζε κέινο απηήο ζα δειψλεη ζην Έληππν Τπνβνιήο 

Πξφηαζεο ζε πνηα/πνηεο πφιε/εηο πξφθεηηαη λα πινπνηήζεη ηηο Δλέξγεηεο ηεο παξνχζαο. 

εκεηώλεηαη όηη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ λα θαιύπηνληαη νη ηξεηο πξναλαθεξόκελεο Πεξηθέξεηεο θαη πόιεηο 

απηώλ ηεο ρώξαο. 

 

4.3 Οη ελέξγεηεο πινπνηνχληαη  κε ηε κνξθή επηρνξήγεζεο πξνο ηνλ Φνξέα πνπ ζα 

επηιεγεί θαη νξηζζεί θαη, ζπλεπψο δε δχλαηαη απηή λα ππεξβεί ηνλ εγθξηζέληα 

πξνυπνινγηζκφ. 

Γηα ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Φνξέα, πνπ ζα επηιεγεί θαη νξηζζεί, απαηηείηαη ε θαηάξηηζε θαη 

ππνβνιή  πξφηαζεο απφ ηνλ ίδην ηνλ ππνςήθην Φνξέα (ή Έλσζε Φνξέσλ) ζηελ νπνία, 

κεηαμχ άιισλ, ζα πξνζδηνξίδνληαη θαη ζα πεξηγξάθνληαη:  

 Ο ηξφπνο πινπνίεζεο ησλ Δλεξγεηψλ αλά παξερφκελε ππεξεζία θαη ε 

κεζνδνινγία 

 Η κεζνδνινγία, ν ηξφπνο θαη ηα βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ NEETs 

 Η αλάιπζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ε δηάθξηζε απηνχ ζε άκεζεο θαη 

έκκεζεο δαπάλεο 

 Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα αλά Δλέξγεηα (Α, Β, Γ) 

 Η ζχλζεζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ 

 Η ζθνπηκφηεηα ησλ Δλεξγεηψλ θαη ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

 Η σξηκφηεηα θαη ε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

Δλεξγεηψλ, θ.ιπ. 

4.4 Ο Φνξέαο πνπ ζα επηιεγεί αλαιακβάλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

σθεινπκέλσλ, κέζσ Δλεξγεηψλ πνπ θξίλεη ζθφπηκεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

ελεκέξσζεο φισλ ησλ σθεινπκέλσλ. ηελ πξνζπάζεηα απηή δχλαηαη λα 

ζπλεπηθνπξείηαη θαη απφ ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο. ηε ζπλέρεηα, κέζσ ηεο πινπνίεζεο ησλ 

δξάζεσλ, ν Φνξέαο θαηαλέκεη ηα άηνκα ζηηο δηάθνξεο δξάζεηο ησλ ελεξγεηψλ Α, Β, Γ  

φπσο πεξηγξάθνληαη  αλσηέξσ. 

Η Αξρή Γηαρείξηζεο, ελ επζέησ ρξφλν, πξφθεηηαη λα αλαπηχμεη «Οδεγφ Δθαξκνγήο» κε 

ζηφρν ηελ παξνρή αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ θαη νδεγηψλ πξνο φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Δλεξγεηψλ ηνπ ΔΣΠ 2014-2020. 
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ΑΡΘΡΟ 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ 

Η ζπλνιηθή εγθεθξηκέλε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ πνπ θάζε θνξά αλαινγεί) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 

παξνχζα πξφζθιεζε, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 7.530.000 Δπξψ, ην νπνίν θαηαλέκεηαη, 

ελδεηθηηθά, αλά θαηεγνξία Δλεξγεηψλ, σο αθνινχζσο:  

 

Καηεγνξία Δλεξγεηώλ Αλάιπζε  Πξνϋπνινγηζκόο 

(ζε επξώ) 

Α. Δπαγγεικαηηθή 

ζπκβνπιεπηηθή 

1.100 άηνκα Υ 2.500 επξψ/άηνκν 2.750.000 

Β. Καηάξηηζε χλνιν (Β.1 +Β.2) 4.580.000 

Β.1 σνετιζόμενη 

Δπαγγελμαηική Καηάρηιζη 

 3.780.000 

Κόζηος Ενέργειας 900 άηομα Χ 2.400 εσρώ/άηομο = 

2.160.000 εσρώ 

2.160.000 

Εκπαιδεσηικό επίδομα 900 άηομα Χ 1.800 εσρώ/άηομο = 

1.620.000 εσρώ 

1.620.000 

Β.2: Δξειδικεσμένη καηάρηιζη / 

επιμόρθωζη 

200 άηνκα Υ 4.000 επξψ/άηνκν 800.000 

Γ. Δπηδόηεζε θηλεηηθόηεηαο 

 

100 άηνκα Υ 2.000 επξψ/άηνκν 200.000 

ύλνιν 7.530.000 

Γηα ηηο Δλέξγεηεο Α θαη Β (Β1 θαη Β2), ηα αλαγξαθφκελα πνζά αλά άηνκν απνηεινχλ 

κηθηφ θφζηνο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο θάζε Δλέξγεηαο. Γηα ηε δξάζε Γ, ηα πνζά αλά άηνκν είλαη επηδφκαηα πνπ ζα 

απνδνζνχλ εμ’ νινθιήξνπ ζηνπο/ζηηο σθεινχκελνπο/εο. Η πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ ελεξγεηψλ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Ι, ην νπνίν απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 
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Η Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα επηθαηξνπνηήζεη ηε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε  κε κείσζε 

ή αχμεζε αλά θαηεγνξία Δλέξγεηαο, ή/θαη αλαθαηαλνκή ηεο ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

Δλεξγεηψλ (είηε εμαηηίαο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ σθεινπκέλσλ ζπλνιηθά ή/θαη αλά 

Δλέξγεηα ιφγσ εμεχξεζεο εξγαζίαο ή/θαη άξλεζεο απηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο Δλέξγεηεο 

ηεο παξνχζαο, είηε ιφγσ πξνζαξκνγήο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηηο αλάγθεο ησλ 

σθεινπκέλσλ) θαζψο θαη λα πξνβεί ζε αηηηνινγεκέλε αλάθιεζε ηζρχνο ηεο πξφζθιεζεο 

ελεκεξψλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ/ηνπο δπλεηηθνχο Φνξείο κέζσ ηεο νηθείαο 

ηζηνζειίδαο.  

Σν ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο δε δχλαηαη λα 

αλαζεσξεζεί πξνο ηα πάλσ. 

εκεηψλεηαη φηη: 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ πξώησλ ζηαδίσλ ηεο Δλέξγεηαο Α, ν Φνξέαο πνπ ζα 

επηιεγεί ππνρξενύηαη λα απνηππώζεη ηα ηειηθά δεδνκέλα αλά Δλέξγεηα 

(ζπλεπώο θαη γηα ην ζύλνιν ηεο εγθεθξηκέλεο από ηελ ΔΔ πξόηαζεο), όζνλ 

αθνξά: 

 ην θπζηθό θαη νηθνλνκηθό αληηθείκελν όισλ ησλ Δλεξγεηώλ (άηνκα -

απνιπκέλα θαη NEETs - αλά Δλέξγεηα),   

 ηνλ πξνϋπνινγηζκό αλά Δλέξγεηα θαζώο θαη ηνλ ζπλνιηθό 

πξνϋπνινγηζκό 

θαη λα ππνβάιιεη εγγξάθσο, πξνο ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο Αλαζεσξεκέλε 

Πξόηαζε γηα έγθξηζε, έηζη ώζηε, ζηε ζπλέρεηα, λα είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΟΡΟΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Α. Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή 

ην Παξάξηεκα Ι αλαθέξνληαη νη φξνη πινπνίεζεο, νη νπνίνη εμεηδηθεχνπλ βαζηθέο 

παξακέηξνπο, φπσο ν αξηζκφο θαη ε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ, ην απαηηνχκελν 

πξνζσπηθφ, ε θνζηνιφγεζε, ην επίδνκα ζπκκεηνρήο ησλ σθεινπκέλσλ αηφκσλ, ε 

εθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ (business plans γηα άηνκα πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ 

απφ ηελ - εθηφο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο - Δλέξγεηα Γ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε), θ.ιπ. 

Ιδηαίηεξν βάξνο δίλεηαη ζην ηκήκα πνπ αθνξά ζηνπο Νένπο εθηφο Απαζρφιεζεο 

Δθπαίδεπζεο, Καηάξηηζεο (NEETs), κε έκθαζε ζηνλ εληνπηζκφ, πξνζέιθπζε, 

ελεκέξσζε, επηινγή θαη ππνδνρή απηψλ. 
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Β. Καηάξηηζε  

Β.1 πλερηδόκελε Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε, Β.2: Δμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε /  

επηκόξθσζε 

ην Παξάξηεκα Ι αλαθέξνληαη νη φξνη πινπνίεζεο, νη νπνίνη εμεηδηθεχνπλ βαζηθέο 

παξακέηξνπο φπσο νη απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο ηεο αλάζεζεο, νη εθπαηδεπηηθνί φξνη, ην 

χςνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηδνκάησλ γηα ηελ θαηεγνξία Β1, θ.ιπ.  

 

Γ. Δπηδόηεζε θηλεηηθόηεηαο 

Ο Φνξέαο ελεξγεί γηα ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο 

παξνχζαο θαη ζχκθσλα κε ην φζα νξίδνληαη θαη ζην Παξάξηεκα I. 

εκεηψλεηαη φηη νη ελ ιφγσ ελέξγεηεο απαγνξεχεηαη λα αλαηεζνχλ απφ ηνλ Φνξέα πνπ ζα 

επηιεγεί  ζε άιιν θπζηθφ, ή λνκηθφ πξφζσπν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΡΓΟΤ - ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ ΓΑΠΑΝΩΝ 

7.1.Η ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ζπλεπψο ησλ εγθεθξηκέλσλ 

ελεξγεηψλ μεθηλά απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ επηινγή θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ Φνξέα έσο ηελ 20ε 

Οθησβξίνπ 2016, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

7.2. Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ 

ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ζπλεπψο ησλ εγθεθξηκέλσλ Δλεξγεηψλ  νξίδεηαη ε 

20ε Οθησβξίνπ 2016, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

7.3.Οη δαπάλεο δχλαηαη λα εμεηδηθεχνληαη ζε θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπαλψλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνληαη απφ θσδηθνχο αξηζκψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Δ.Γ.Λ.. Χζηφζν, ζε 

θάζε πεξίπησζε, ζηελ ππνβαιιφκελε πξφηαζε θαη πξνθεηκέλνπ νη δαπάλεο λα 

θξηζνχλ επηιέμηκεο, ζα πξέπεη νη θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπαλψλ λα είλαη απνιχησο 

δηαθξηηέο, ελψ, επίζεο, ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

αλάιπζε θαη ζαθήλεηα, ηφζν ν ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν ε πξνηεηλφκελε δαπάλε 

ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Δλεξγεηψλ, φζν θαη ε αλαγθαηφηεηα 

ηεο δαπάλεο απηήο γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ. 

7.4. Χο άκεζεο δαπάλεο ζεσξνχληαη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ πινπνίεζε 

ησλ  θαηεγνξηψλ ελεξγεηψλ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο. 

7.5.Χο έκκεζεο δαπάλεο ζεσξνχληαη ηα γεληθά έμνδα ηνπ Φνξέα θαη είλαη επηιέμηκα 

εθφζνλ :  
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(i) Βαζίδνληαη ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Δλέξγεηαο Α  

(ii) Καηαινγίδνληαη ζηελ Δλέξγεηα απηή θαη’ αλαινγία, ζχκθσλα κε δίθαηε θαη 

δεφλησο αηηηνινγεκέλε κέζνδν θαηαλνκήο 

(iii) Η δήισζή ηνπο γίλεηαη κε πιήξε δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα (φρη θαη’ απνθνπή) 

(iv)  Γελ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ απνζβέζεηο παγίσλ θαη λα ππεξβαίλνπλ ην 

4% ησλ άκεζσλ δαπαλψλ ηεο Δλέξγεηαο Α γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Δλεξγεηψλ. 

7.6.Χο πξαγκαηηθέο ζεσξνχληαη νη δαπάλεο  πνπ έρνπλ πξάγκαηη  θαηαβιεζεί θαη  

αληηζηνηρνχλ ζε πιεξσκέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ Φνξέα πνπ ηειηθά 

ζα επηιεγεί θαη νξηζζεί, δηθαηνινγνχληαη απφ ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο φξνπο ησλ 

εγθεθξηκέλσλ Δλεξγεηψλ θαη δηθαηνινγνχληαη απφ εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή ινγηζηηθά 

ζηνηρεία ηζνδχλακεο αμίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη 

ηνηρείσλ, βάζεη ησλ εζληθψλ θαλφλσλ επηιεμηκφηεηαο πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ 

Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 5.18985/514524/8-07-2015 

(ΦΔΚ 1565/Β/27-07-2015) . 

7.7.Αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε  ησλ ζηνηρείσλ, ν Φνξέαο πνπ ηειηθά ζα επηιεγεί θαη 

νξηζζεί, νθείιεη λα ηεξεί εηδηθφ θάθειν κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη 

παξαζηαηηθά ζρεηηθά κε ηηο πιεξσκέο ησλ Δλεξγεηψλ. Οη αλσηέξσ πιεξσκέο πξέπεη 

λα θαηαρσξνχληαη ζε μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα θάζε Δλέξγεηα. 

7.8.Η ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ θαθέισλ, πθίζηαηαη ηνπιάρηζηνλ γηα  ηξία (3) ρξφληα 

κεηά ην θιείζηκν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξεκαηνδνηηθήο ζπλεηαθνξάο κε θσδηθφ ΔΣΠ 

2014-2020:  EGF/2014/013 ΔL/Οδπζζεχο Φσθάο. ε θάζε παξαζηαηηθφ πνπ αθνξά 

πιεξσκέο ηεο θάζε Δλέξγεηαο, ζα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ρξεκαηνδνηηθήο ζπλεηζθνξάο  (EGF/2014/013 EL/ Οδπζζεχο Φσθάο) θαη ηεο 

εγθεθξηκέλεο Δλέξγεηαο, ηελ νπνία ην ελ ιφγσ παξαζηαηηθφ αθνξά. 

7.9. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο Δλέξγεηαο ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξνη 

θνξείο, επηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο ηνπο πνπ ζπγθεληξψλνληαη θαη ππνβάιινληαη 

απφ ηνλ Φνξέα ή ην πληνληζηή ηνπ Έξγνπ, κε επζχλε ηνπ, ζηελ Αξρή Γηαρείξηζεο, 

ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο ΚΤΑ (ΦΔΚ 1565/Σεχρνο Β/27-07-2015) κε 

ζέκα: «χζηεκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Αμηνιφγεζεο, Γηαρείξηζεο, Παξαθνινχζεζεο θαη 

Διέγρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε (ΔΣΠ) 2014-2020. 

 

ΑΡΘΡΟ 8.  ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ – ΚΑΣΑΒΟΛΗ 

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΦΟΡΔΑ – ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΟΤ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 
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8.1 Η επηρνξήγεζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ Έξγνπ απνηειεί εμ νινθιήξνπ δεκφζηα δαπάλε 

θαη πξνέξρεηαη θαηά 60% απφ πφξνπο ηνπ ΔΣΠ 2014-2020 θαη θαηά 40% απφ εζληθνχο 

πφξνπο, ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ,  θαη’  αλαινγία 

κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο εγθπθιίνπο νδεγηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ γηα ηηο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο.  

 

 

πλεπψο, ε ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά απφ ην ΔΣΠ 2014-2020 θαζψο θαη ε 

αλαινγνχζα Δζληθή πκκεηνρή απηήο ζα θαιπθζεί θαηά 100% απφ ην Πξφγξακκα 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ελψ νη ζρεηηθέο εηζξνέο ησλ πφξσλ ηνπ ΔΣΠ 2014-2020 ζηε 

ρψξα ζα απνηειέζνπλ έζνδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ζα 

εθηακηεχνληαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην.  

Η θνηλνηηθή ζπλδξνκή θαζψο θαη ε αλαινγνχζα Δζληθή πκκεηνρή απηήο ζα θαιπθζεί 

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Οη ζρεηηθέο εηζξνέο ησλ πφξσλ ηνπ Δ.Σ.Π. 

2014-2020 ζα απνηειέζνπλ έζνδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ζα 

εθηακηεχνληαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην.  

Η πινπνίεζε ησλ Δλεξγεηψλ θαζψο θαη φια ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη απφ ηηο 

απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (Άξζξν 2, παξ. 29 ηεο 

παξνχζαο) δε κεηαβηβάδνληαη, νχηε εθρσξνχληαη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην παξά κφλνλ κε 

έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αξρήο Γηαρείξηζεο. 

Η θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο πξνο ηνλ Φνξέα πνπ ζα επηιεγεί ζα πξαγκαηνπνηείηαη σο 

αθνινχζσο, αλά ελέξγεηα: 

 

Δλέξγεηα Α. Δπαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή  

Όηαλ ε Δλέξγεηα πινπνηείηαη κε ίδηα κέζα:  

 Η πξψηε δφζε χςνπο 25% επί ηεο εγθξηζείζαο επηρνξήγεζεο (εγθεθξηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ) θαηαβάιιεηαη, αθνχ ν Φνξέαο ππνβάιεη ζηελ Αξρή Γηαρείξηζεο 

βεβαίσζε έλαξμεο ηεο Δλέξγεηαο Α (ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Τινπνίεζεο κε 

ίδηα κέζα), ε νπνία επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο 

πξαγκαηνπνηεζείζεο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο, θαηαγξαθήο θαη ππνδνρήο ησλ 

απνιπκέλσλ αηφκσλ θαζψο θαη ελεξγεηψλ γηα ηελ επηινγή ησλ NEETs. 

 Η δεχηεξε δφζε αλέξρεηαη ζην 35% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Δλέξγεηαο θαη ρνξεγείηαη αθνχ πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ Φνξέα φηη έρεη δαπαλεζεί 

ηνπιάρηζηνλ ην 80% ηεο δνζείζαο πξψηεο δφζεο θαη πινπνηεζεί ην 25% ηνπ 
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θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ (πνπ γηα ηελ δφζε απηή εθθξάδεηαη ζε ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ζπλεδξηψλ). 

 Η ηξίηε δφζε αλέξρεηαη ζην 35% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Δλέξγεηαο θαη ρνξεγείηαη αθνχ πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ Φνξέα φηη έρεη δαπαλεζεί 

ηνπιάρηζηνλ ην 80% ηνπ ζπλφινπ ηεο δνζείζαο πξψηεο θαη δεχηεξε δφζεο θαη 

πινπνηεζεί ην 60% ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ (πνπ γηα ηε δφζε απηή εθθξάδεηαη 

ζε ζπλνιηθφ αξηζκφ ζπλεδξηψλ). 

 Η ηειεπηαία δφζε χςνπο έσο 5% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Δλέξγεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ 100% ηνπ θπζηθνχ θαη 

ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηελ εθπφλεζε θαη παξάδνζε ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ ζηα σθεινχκελα άηνκα (ηεο Δλέξγεηαο Γ) θαζψο θαη 

ζηελ Αξρή Γηαρείξηζεο. 

ηελ πεξίπησζε δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ απφ ηνλ Φνξέα ζε 

Αλάδνρν, νη ρξεκαηνξνέο πξνο ηνλ Φνξέα είλαη αληίζηνηρεο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα 

ρξεκαηνξνψλ ηνπ Φνξέα πξνο ηνλ Αλάδνρν, φπσο ζα θαζνξίδνληαη ζηε κεηαμχ ηνπο 

ζχκβαζε θαη θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Αξρήο Γηαρείξηζεο. 

 

 

 

Δλέξγεηα Β. Καηάξηηζε  

Οη ρξεκαηνξξνέο πξνο ηνλ Φνξέα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα είλαη αληίζηνηρεο πξνο 

ηηο απαηηνχκελεο ρξεκαηνξξνέο ηνπ Φνξέα πξνο ηνλ/ηνπο Αλάδνρν/Αλαδφρνπο ή 

άιιν/νπο πάξνρν/παξφρνπο ππεξεζηψλ θαη σθεινχκελα άηνκα (εθπαηδεπηηθφ επίδνκα), 

φπσο ζα θαζνξίδνληαη ζηε κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε, φηαλ απηή απαηηείηαη (Φνξέα – 

αλαδφρσλ/ παξφρσλ) θαη φπσο ζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ησλ 

επηκέξνπο δξάζεσλ ησλ Δλεξγεηψλ Β1 θαη Β2 θαη θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Αξρήο 

Γηαρείξηζεο. 

 

Δλέξγεηα Γ. Δπηδόηεζε θηλεηηθόηεηαο 

Οη ρξεκαηνξξνέο πξνο ηνλ Φνξέα δίλνληαη ηκεκαηηθά, πξνθεηκέλνπ ν Φνξέαο λα 

πξνρσξήζεη ζηελ θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ πνζψλ πξνο ηνπο σθεινχκελνπο, 

αλάινγα κε ηελ πνξεία απηψλ θαη ηελ εηνηκφηεηά ηνπο λα ιάβνπλ ηε ζρεηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε. 

 

8.2 Η πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ πινπνηνχκελσλ 

Δλεξγεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Φνξέα. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηείηαη θαη  απφ ηελ 
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Αξρή Γηαρείξηζεο κε δηαδηθαζία επηηφπηαο επαιήζεπζεο, ή/θαη κε δηνηθεηηθφ έιεγρν κε 

βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά πινπνίεζεο πνπ ππνβάιιεη ν Φνξέαο  ή/θαη απφ 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία κπνξεί λα δεηήζεη ε Αξρή Γηαρείξηζεο, εθφζνλ 

θξίλεη ηνχην ζθφπηκν θαη ηα νπνία Φνξέαο Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΤΝΣΑΞΗ,  ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ 

 

9.1. Όξνη θαη Πξνϋπνζέζεηο 

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο Αίηεζεο Υξεκαηνδφηεζεο, ηνπ Έληππνπ Τπνβνιήο Πξφηαζεο θαη 

ηνπ Καηαιφγνπ Έξγσλ απαξαίηεηε είλαη ε γλψζε απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο φισλ ησλ 

φξσλ, δηαδηθαζηψλ θαη ελ γέλεη ζηνηρείσλ ζπκκεηνρήο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη 

ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη ζηελ ΚΤΑ κε αξ. πξση.: 5.18985/514524/8-07-2015 

(ΦΔΚ 1565/Β/27-07-2015) θαη, ηα νπνία νη ππνςήθηνη Φνξείο ζα πξέπεη λα 

δειώλνπλ όηη απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα. 

Οη πξνηάζεηο ησλ δπλεηηθώλ Φνξέσλ ππνρξεσηηθά αθνξνύλ ζε όιεο ηηο 

ελέξγεηεο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνύζαο, όπσο πεξηγξάθνληαη θαη αλαιύνληαη ζην 

Παξάξηεκα Ι απηήο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Οη δπλεηηθνί Φνξείο έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ κία πξφηαζε κφλν. ε πεξίπησζε 

Έλσζεο, νη θνξείο απηήο δελ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξφηαζε κεκνλσκέλα ή/θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε άιιε/άιιεο πξφηαζε/πξνηάζεηο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, απνξξίπηνληαη 

σο απαξάδεθηεο φιεο νη πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν ίδηνο θνξέαο. 

Ο Φνξέαο πνπ ζα νξηζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ζα πινπνηήζεη ην 

Έξγν κε ηνλ ηξφπν (ίδηα κέζα, αλάζεζε, θ.ιπ.), γηα ηα πνζνζηά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηε 

δηάξθεηα Έξγνπ θαη ηελ επηιεμηκφηεηα δαπαλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 4,5,6 θαη 7 

αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

Οη ηππηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη πξνηάζεηο είλαη ζσξεπηηθά νη 

αθφινπζεο:  

 πκβαηφηεηα κε ην ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ ΔΣΠ 2014-2020 

 πκβαηφηεηα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ηδηαίηεξα κε ηα άξζξα 3, 4, 5, 6 

θαη 7 θαη ην παξάξηεκα Ι. 

 Η αίηεζε ζα ππνβάιιεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην έληππα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ θαη 

ΙΙΙ ηεο παξνχζαο θαη ζα πεξηέρεη επηζπλαπηφκελα ηφζν ηα δεηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά φζν θαη ηα επηπξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 

παξνχζα. ε πεξίπησζε έλσζεο θνξέσλ, θαη φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην, ηα 

ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ζα αθνξνχλ φινπο ηνπο θνξείο. 
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 Η Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο, ην Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο θαη ν Καηάινγνο 

Έξγσλ ππνβάιινληαη ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

Δλεξγεηψλ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν  (ΔΤΔΔΚΣ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζηε δηεχζπλζε Κνξαή 4, 10564, Αζήλα, 

ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. 

  Η έληππε κνξθή ηεο αίηεζεο ζα πξέπεη λα θέξεη ζθξαγίδα, εκεξνκελία θαη 

ππνγξαθή απφ ην αξκφδην θαη εμνπζηνδνηεκέλν απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο - ζε πεξίπησζε Έλσζεο – ή απφ ηνλ Φνξέα, πξφζσπν. 

 ηηο πξνηάζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ πέξαλ ηνπ ελφο Φνξείο (Έλσζε Φνξέσλ), 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε επαξθψο απνδεδεηγκέλε πξφζεζε ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, ε νπνία ζα είλαη δεζκεπηηθή θαη ν νξηζκφο 

ελφο «πληνληζηή» ηνπ Έξγνπ. 

 

9.2   Παξνρή ζρεηηθώλ εληύπσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαη ηξόπνο ζπκπιήξσζεο ηεο 

αίηεζεο  

Ο Φάθεινο ηεο πξφζθιεζεο ζα μεθηλήζεη λα δηαηίζεηαη ζε έληππε κνξθή, ηελ Σξίηε, 4 

Απγνύζηνπ 2015, απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

Δλεξγεηψλ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν  (ΔΤΔΔΚΣ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε νπνία εδξεχεη ζηε δηεχζπλζε Κνξαή 4, 10564 

Αζήλα, κεηαμχ ησλ σξψλ 9.00 – 17.00 φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο.  

Ο Φάθεινο ζα δηαηίζεηαη επίζεο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

ηεο ΔΤΔΔΚΣ: http://www.eye-ekt.gr, ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Ο Φάθεινο πεξηιακβάλεη ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε, ε νπνία απνηειείηαη απφ ην ζψκα απηήο, 

θαζψο θαη απφ ηα αθφινπζα Παξαξηήκαηα, ηα νπνία απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο 

απηήο: 

 Παξάξηεκα I : Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Δλεξγεηψλ 

 Παξάξηεκα II : Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο 

 Παξάξηεκα III : Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο  

 Παξάξηεκα ΙV : Κξηηήξηα Δπηινγήο Δλεξγεηψλ   

 Παξάξηεκα V : Η ππ’ αξηζκ. 5.18985/514524/8-07-2015 (ΦΔΚ 1565/Β/27-

07-2015) ΚΤΑ  

 Παξάξηεκα VI : O Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1309/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην ΔΣΠ 

 Παξάξηεκα VIΙ: Καηάινγνο Έξγσλ 
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Οη πξνηάζεηο θαηαηίζεληαη κε ηελ ππνβνιή ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εληχπσλ ησλ 

Παξαξηεκάησλ ΙΙ θαη ΙΙΙ ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ησλ δεηνχκελσλ θαη πξφζζεησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ επηζπλαπηνκέλσλ ζηελ αίηεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 9.1 ηεο παξνχζαο 

ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δλεξγεηψλ απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν  (ΔΤΔΔΚΣ) – Αξρή Γηαρείξηζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο 

Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζηε δηεχζπλζε Κνξαή 4, 10564, Αζήλα, ζε ηξία (3) αληίηππα 

ζηελ ειιεληθή θαζψο θαη ζε δχν (2) αληίγξαθα ζε ςεθηαθή κνξθή (CD-ROM). Η αίηεζε 

ππνγξάθεηαη, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο απφ έλαλ Φνξέα, απφ ην αξκφδην θαη 

εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν ηνπ Φνξέα θαη, ζε πεξίπησζε Έλσζεο Φνξέσλ απφ ηνλ 

εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ νξηζκέλνπ «πληνληζηή». Έλα εθ ησλ αληηηχπσλ ζηελ 

ειιεληθή ζα θέξεη ηελ έλδεημε «πξσηφηππν» θαη ζα ππεξηζρχεη έλαληη ησλ ππνινίπσλ ζε 

πεξίπησζε αζπκθσλίαο κε ηα ππφινηπα. 

  

Σν έληππν αίηεζεο ζπκπιεξψλεηαη κε επζχλε ηνπ αηηνχληνο.  

 

9.3   Δπηζπλαπηόκελα ζηελ αίηεζε δηθαηνινγεηηθά  

Σα λνκηκνπνηεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη ζπλεκκέλα κε ηελ Αίηεζε 

Υξεκαηνδφηεζεο θαη ην Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο, εθηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα. Σα ελ 

ιφγσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη, εθφζνλ θαηά λφκν ρνξεγνχληαη ζηνλ Φνξέα. ε 

θάζε άιιε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία λα 

αλαθέξνληαη νη λνκηθνί ιφγνη γηα ηελ κε πξνζθφκηζή ηνπο.   

(i) Βεβαίσζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο δηθαηνχρνπ ηχπνπ Γ΄, ζχκθσλα κε ηελ ππ’  

Αξηζκ. 22867/ΔΤΘΤ 984/28-5-2010 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 792/Β/8-6-2010), 

γηα πξάμεηο ρσξίο ηερληθφ αληηθείκελν πνπ πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα νη νπνίεο 

δχλαηαη λα πεξηιακβάλνπλ επί κέξνπο δεκφζηεο ζπκβάζεηο κέρξη πνζνζηνχ 30% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ή βεβαίσζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηα ηχπνπ Β, ζχκθσλα 

κε ηελ αλσηέξσ Τπνπξγηθή Απφθαζε. Γηα θνξείο πνπ δηαζέηνπλ δηαρεηξηζηηθή 

επάξθεηα ηχπνπ Β ζα πξέπεη ζην εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ λα πεξηγξάθεηαη δηαδηθαζία 

γηα πινπνίεζε πξάμεσλ κε ίδηα κέζα θαη δηαδηθαζία επηινγήο σθεινπκέλσλ. 

(ii) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ππνγεγξακκέλε απφ ην/ηε λφκηκν εθπξφζσπν 

ηνπ Φνξέα, κε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη 

ν ππνςήθηνο Φνξέαο: α) απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο θαη 

ηεο ΚΤΑ κε ΑΠ 5.18985/514524/8-07-2015 (ΦΔΚ 1565/Β/27-07-2015), β) είλαη 

αζθαιηζηηθά θαη θνξνινγηθά ελήκεξνο θαη ζα πεξηγξάθεη ην θαζεζηψο Φ.Π.Α. ζην 

νπνίν ππάγεηαη, γ) δελ ηειεί ζε πηψρεπζε, δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, εθθαζάξηζε, 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ  άιιε αλάινγε θαηάζηαζε, δ) δηαζέηεη νξγαλσκέλν 

ινγηζηήξην ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε νξηζκέλν αξηζκφ ζηειερψλ ηθαλψλ  λα 
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αληαπνθξηζνχλ ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ή ζηα ινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ δηαζέηεη 

θαζψο θαη λα πινπνηήζνπλ ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο,  θαη ε) ζε πεξίπησζε πνπ νξηζζεί Φνξέαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε 

γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ Τπεχζπλε δήισζε. 

(iii) Απφθαζε ηνπ Γ.. ή άιινπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Φνξέα γηα ηελ ππνβνιή 

πξφηαζεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

(iv) Νφκηκα δεκνζηεπκέλν θαηαζηαηηθφ ζχζηαζεο κε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο θαη ινηπά 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (ΦΔΚ, φπνπ ζα εκθαλίδεηαη ν ζθνπφο ή/θαη νη αξκνδηφηεηεο 

θαζψο θαη ν/ε λφκηκνο εθπξφζσπνο θ.ιπ.) 

(v) Δπίζεκα έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή εκπεηξία ηνπ 

πξνζθέξνληνο, αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ απνηππψλνληαη ζηνλ ππνβιεζέλ 

Καηάινγν Έξγσλ. ε πεξίπησζε Έλσζεο Φνξέσλ, ηα ελ ιφγσ έγγξαθα θαη ν 

ζρεηηθφο Καηάινγνο Έξγσλ απαηηείηαη γηα θάζε Φνξέα ηεο Έλσζεο.  

εκεηψλεηαη φηη ε εκπεηξία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ ήδε αλαιεθζέλησλ έξγσλ. Δηδηθφηεξα, ηα ππνβιεζέληα 

δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνπλ/βεβαηψλνπλ φρη κφλν ηελ 

αλάιεςε /ζπκβαζηνπνίεζε ησλ έξγσλ αιιά θπξίσο ηελ πινπνίεζε θαη νινθιήξσζε 

ηνπο κε ξεηή αλαθνξά ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο (έλαξμε – ιήμε). 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εκπεηξίαο ιακβάλεηαη ππφςε ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ πνπ έρεη πινπνηεζεί έσο ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξφηαζεο γηα ηελ παξνχζα πξφζθιεζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε 

ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ππνινγίδεηαη ζε εκεξνινγηαθνχο κήλεο. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζπκπίπηεη ζε δχν ή πεξηζζφηεξα έξγα, απηφ 

ππνινγίδεηαη κία θνξά. Δπνκέλσο, σο ηεηξαεηή εκπεηξία λνείηαη ε πινπνίεζε 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε 36 δηαθξηηνχο εκεξνινγηαθνχο κήλεο. 

(vi) Δπίζεκα έγγξαθα πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηε ιεηηνπξγία 

Παξαξηήκαηνο/Παξαξηεκάησλ ζηηο δεηνχκελεο Πεξηθέξεηεο θαη Αζηηθά Κέληξα, ζε 

πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη ήδε Παξάξηεκα/Παξαξηήκαηα. 

ε πεξίπησζε Έλσζεο Φνξέσλ, φια ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη 

ππνρξεσηηθά απφ θάζε Φνξέα ηεο Έλσζεο. Δπίζεο, ππνβάιιεηαη πκθσλεηηθφ 

πλεξγαζίαο, κε ην νπνίν νξίδνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Έλσζεο, νη ζρέζεηο ησλ 

κειψλ ηεο, θαζψο θαη ην κέινο πνπ ζα είλαη επηθεθαιήο απηήο (πληνληζηήο) θαη ν 

Δθπξφζσπνο ηεο έλσζεο θαηά ην ζηάδην ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ν 

νπνίνο ζα εμνπζηνδνηείηαη λα ππνγξάθεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Έλσζεο ηα έγγξαθα ηεο 

πξφηαζεο, θαζψο θαη θάζε άιιν, ζρεηηθφ κε ηελ πξφζθιεζε, έγγξαθν. 

Δθηφο ησλ αλσηέξσ, απαηηνχληαη λα επηζπλαθζνχλ ζηελ Αίηεζε ηα αθφινπζα 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε/ βαζκνιφγεζε ηεο πξφηαζεο: 
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 Σεχρνο αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, ηεο 

ζθνπηκφηεηαο θαη ζπνπδαηφηεηάο ηνπ, ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, ηεο 

πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζήο ηνπ, ηεο βησζηκφηεηάο ηνπ, ηεο 

σξηκφηεηάο ηνπ θαζψο θαη ηεο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ξφινπο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ. 

 Σεθκεξίσζε ηεο επάξθεηαο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ έξγνπ κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ πιηθνχ, φπσο ελεκεξσηηθά 

έληππα πνπ αλαθέξνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο απηψλ ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν 

ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ θιπ., ηεο νξγάλσζε ινγηζηεξίνπ, θαη ηεο δηάζεζεο 

νξγαλσκέλνπ ρψξνπ εξγαζίαο πνπ πιεξνί ηηο βαζηθέο πιηθνηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ζχγρξνλνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. 

 Αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ. 

 

9.4 Γιώζζα ζύληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο 

Καηά ην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε επίζεκε γιψζζα είλαη ε 

ειιεληθή. Η Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο, ην Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο, ε Πξφηαζε, ν 

Καηάινγνο Έξγσλ θαη ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο 

ζπκπιεξσκέλα ζηελ Διιεληθή.  Οη ππνςήθηνη θνξείο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ νξζφηεηα 

θαη ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο, ζην 

Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο, ζηελ Πξφηαζε, ζηνλ Καηάινγν Έξγσλ θαη ζηα ζπλεκκέλα 

δηθαηνινγεηηθά. 

 

9.5 Πξνζεζκία θαη Σόπνο Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ  

Η εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Αηηήζεσλ Υξεκαηνδφηεζεο, ηνπ  

Δληχπνπ Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ θαη ησλ Πξνηάζεσλ, ζπλνδεπφκελσλ απφ ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζηελ Αξρή Γηαρείξηζεο – Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο 

πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δλεξγεηψλ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΤΔΔΚΣ) είλαη 

ε 15ε  επηεκβξίνπ 2015 θαη ψξα 15.00 κ.κ. 

Σα σο άλσ ζα ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζην 

πξσηφθνιιν ηεο παξαθάησ Τπεξεζίαο: 

 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

Γεληθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Πφξσλ 

Αξρή Γηαρείξηζεο - Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δλεξγεηψλ απφ 

ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΤΔΔΚΣ) 

Κνξαή 4 (3νο φξνθνο), 105 64 Αζήλα 

 

Με ηελ έλδεημε: 

«Να κελ αλνηρζεί απφ ην Πξσηφθνιιν» 
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Οη θάθεινη ζα πξέπεη, επίζεο, λα θέξνπλ ηελ έλδεημε: 

 

«ΓΙΑ ΣΗ Β’ ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ   

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΥΩΡΗΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΑΡΥΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ 

ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΙ ΑΠΟΛΤΔΙ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΟΓΤΔΤ ΦΩΚΑ Α.Δ. 

 

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ  

 ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ  

ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ (ΔΣΠ)  

ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2014-2020  

 

(ΚΩΓ.: EGF/2014/013  EL/Οδσζζεύς Φωκάς)» 

 

Οη θάθεινη ησλ πξνηάζεσλ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη ηαρπδξνκηθψο (ζπζηεκέλνη) ή 

κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο (courier), ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο παξαιαβήο ηνπο εληφο 

ηεο πξνβιεπφκελεο εκεξνκελίαο θαη ψξαο. ε θάζε πεξίπησζε, νη ελδηαθεξφκελνη 

επζχλνληαη γηα ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ θαη ηνλ ρξφλν πνπ ν ηειεπηαίνο ζα 

θαηαηεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο ΔΤΔΔΚΣ. 

Η εθπξφζεζκε ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ηεο πξφηαζεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπλεπάγεηαη 

ηνλ άκεζν απνθιεηζκφ απφ ηελ φιε δηαδηθαζία. ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο, ε 

ζθξαγίδα απνζηνιήο ηαρπδξνκείνπ ή ππεξεζίαο ηαρπκεηαθνξάο, δε ιακβάλεηαη ππφςε. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΡΙΗ ΠΡΟΣΑΗ 

10.1.  Γεληθά  

Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ θαη επηινγήο ηνπ Φνξέα ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηε Αξρή Γηαρείξηζεο κέζσ ηεο ζχζηαζεο θαη ζπγθξφηεζεο 

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο απνθιεηζηηθά γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο απφ ην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Η ελ ιφγσ Δπηηξνπή ζα 

ζπζηαζεί /ζπγθξνηεζεί κε Απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Οξγάλνπ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ 

ζεζκηθφ πιαίζην. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη έιιεηςε ζπκβαηφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ κε ηα άξζξα 3, 4, 5, 6 & 7 θαη ην 

Παξάξηεκα Ι ηεο παξνχζεο, ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν ελδηαθεξφκελνο θαη ε πξφηαζε 

ηίζεηαη ζην αξρείν. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ θαθέινπ ηεο πξφηαζεο πξνθχςνπλ 

ειιείςεηο εγγξάθσλ / δηθαηνινγεηηθψλ ή αλάγθε πξνζθφκηζεο επηπξφζζεησλ 

εγγξάθσλ/δηθαηνινγεηηθψλ , εηδνπνηείηαη εγγξάθσο ν ελδηαθεξφκελνο, κε fax, γηα ηελ 

πξνζθφκηζή ηνπο ζηελ Τπεξεζία εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ην νπνίν 

ηάζζεηαη κε ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε, θαη ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 

δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ νχηε κεγαιχηεξν ησλ δεθαπέληε (15).  
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ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία παξέιζεη ε παξαπάλσ πξνζεζκία ρσξίο λα ππνβιεζνχλ 

ηα ζρεηηθά έγγξαθα, ε πξφηαζε ηίζεηαη ζην αξρείν θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν 

ελδηαθεξφκελνο.  

Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δηαβηβάδεη ηα πνξίζκαηα ηεο ζηελ Αλαπιεξψηξηα Τπνπξγφ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη εηζεγείηαη ζρεηηθψο. Καηφπηλ ηεο εηζεγήζεσο 

ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ζηελ Αλαπιεξψηξηα Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, εθδίδεηαη ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα ηελ επηινγή θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ 

Φνξέα, ελψ δεκνζηνπνηνχληαη ζηελ  ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο Γηαρείξηζεο www.eye-

ekt.gr ηα ζηνηρεία ηνπ Φνξέα θαζψο θαη ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο πνπ 

ιακβάλεη. 

 

Δηδηθφηεξα, ε δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ Φνξέα πεξηγξάθεηαη σο 

αθνινχζσο:  

1) Έιεγρνο πιεξόηεηαο ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ηεο πξφηαζεο απφ ηελ 

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, ε  Δπηηξνπή δχλαηαη λα δεηήζεη 

ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ Φνξέα.  Μεηά ηελ παξαιαβή 

ησλ εγγξάθσλ απηψλ, ε Δπηηξνπή εμεηάδεη εθ λένπ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη 

απνθαίλεηαη γηα ηελ πιεξφηεηά ηνπο. 

2) Αμηνιόγεζε ησλ πξνηάζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή, κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ 

εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε ζρεηηθά κε ηελ:  

 αθήλεηα ηεο Πξφηαζεο θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ Δλεξγεηψλ 

 θνπηκφηεηα πνπ εμππεξεηείηαη θαη κέζα γηα ηελ πινπνίεζή ηεο πξφηαζεο 

 Χξηκφηεηα θαη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Δλεξγεηψλ  

Σα θξηηήξηα έγθξηζεο πξάμεσλ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη βξίζθνληαη 

δεκνζηεπκέλα ζηνλ Φάθειν ηεο πξφζθιεζεο, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.eye-

ekt.gr 

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα είλαη ζπγθξηηηθή. Οη ππνβαιιφκελεο πξνηάζεηο 

αμηνινγνχληαη κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζδηνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο ζηελ Αξρή 

Γηαρείξηζεο. 

Οη πξνηάζεηο, πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί ζεηηθά, ηνπνζεηνχληαη ζε πίλαθα θαηάηαμεο θαηά 

θζίλνπζα ζεηξά ηνπ ζπλνιηθνχ βαζκνχ πνπ ιακβάλεη ε θάζε πξφηαζε. Δπηιέγεηαη πξνο 

έγθξηζε ε πξφηαζε πνπ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ζπγθεληξψλεη ηελ 

πςειφηεξε βαζκνινγία.  

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνύηαη λα νξίζεη Φνξέα, λα καηαηώζεη, λα αλαβάιεη ή 

λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή 

ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ απηνύ ηνπ ιόγνπ ζηνπο ππνςήθηνπο Φνξείο. Οη 

http://www.eye-ekt.gr/
http://www.eye-ekt.gr/
http://www.eye-ekt.gr/
http://www.eye-ekt.gr/
ΑΔΑ: Ψ84Ζ465Θ1Ω-32Τ



                                                                                               

   

29 

ππνςήθηνη Φνξείο δε δηθαηνύληαη νπδεκία απνδεκίσζε γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο.  

 

 

 

10.2. Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο 

Σα θξηηήξηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ απφ ην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαζψο θαη νη 

αληίζηνηρνη πληειεζηέο Βαξχηεηαο (.Β.) είλαη ηα αθφινπζα: 

Α. αθήλεηα ηεο πξόηαζεο θαη ησλ πξνηεηλόκελσλ ελεξγεηώλ (.Β. 

40%) 

Δμεηάδεηαη εάλ ε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ πεξηιακβάλεη ζαθψο θαη επαξθψο ην 

πεξηγεγξακκέλν θπζηθφ αληηθείκελν ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. Δπίζεο, εμεηάδεηαη ε 

πιεξφηεηα ηεο πεξηγξαθήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο 

ησλ ελεξγεηψλ θαη εηδηθφηεξα: 

 Η πεξηγξαθή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (κεζνδνινγία, πξνζέγγηζε 

πινπνίεζεο, θιπ).          

 Η κεζνδνινγία θαη ν ηξφπνο επηινγήο ησλ NEETs θαη ηέινο 

 H νξγάλσζε ησλ σο άλσ ζε ζρέζε κε ηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ 

σθεινπκέλσλ αηφκσλ  

Αθφκε, φζνλ αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξφηαζεο, εμεηάδεηαη:                                                                                                                                                                                  

 ε  πιεξφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ (αλ δειαδή 

πεξηιακβάλεη  ηηο πξνβιεπφκελεο θαη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ) 

 ε ξεαιηζηηθφηεηα θαη ην εθηθηφ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ 

ελεξγεηψλ ζε ζρέζε κε: 

α) ην θπζηθφ αληηθείκελν,  

β) ηελ επηιεγκέλε κέζνδν πινπνίεζεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ πξφηαζε,  

γ) ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο απνθπγήο ή ειαρηζηνπνίεζεο ησλ 

ελδερφκελσλ απηψλ θηλδχλσλ. 

Σέινο, εμεηάδεηαη ε επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Οξγαλσηηθνχ ρήκαηνο 

Γηνίθεζεο, ηνπ ξφινπ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπεχζπλνπ Έξγνπ θαη ηεο Οκάδαο Έξγνπ 

(ξφινο θαη αξκνδηφηεηεο θάζε κέινπο ηεο Ο.Δ.).  
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Β. θνπηκόηεηα πνπ εμππεξεηείηαη θαη κέζα πινπνίεζεο ηεο πξόηαζεο 

(.Β. 30%) 

Αμηνινγείηαη: 

 ε ζπκβνιή ησλ ελεξγεηψλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη εμππεξέηεζε ησλ 

αλαγθψλ ηεο νκάδαο ζηφρνπ. Δηδηθφηεξα, αμηνινγείηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο πξνζδηνξηζκνχ  ησλ ηδηαίηεξσλ θαη 

εμεηδηθεπκέλσλ  αλαγθψλ ηεο νκάδαο ζηφρνπ θαη ε ζχλδεζε ησλ αλαγθψλ 

απηψλ κε ηηο Δλέξγεηεο πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ 

 ε ζπκβνιή ησλ ελεξγεηψλ ζηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο. Δηδηθφηεξα, 

αμηνινγείηαη  ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Δλεξγεηψλ σο πξνο ηελ 

ππνζηήξημε ησλ σθεινπκέλσλ αηφκσλ λα επαλεληαρζνχλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ σθεινπκέλσλ αηφκσλ ζηελ απαζρφιεζε 

(π.ρ. επαηζζεηνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζε επηρεηξήζεσλ) θαη 

 ε απνηειεζκαηηθφηεηα κέζσλ, εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ. Δηδηθφηεξα, 

αμηνινγνχληαη ηα κέζα, εξγαιεία θαη ηερληθέο πνπ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ν Φνξέαο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ Δλεξγεηψλ. 

Γ. Ωξηκόηεηα θαη δηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο ησλ ελεξγεηώλ (.Β. 

30%)  

Δμεηάδεηαη: 

 ν βαζκφο πξνφδνπ δηνηθεηηθψλ θαη άιισλ ελεξγεηψλ εθ κέξνπο ηνπ Φνξέα 

ή ηεο Έλσζεο Φνξέσλ φπσο ν βαζκφο σξηκφηεηαο ηεο πξάμεο σο πξνο ηελ 

εμέιημε ησλ απαηηνχκελσλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ έλαξμε 

πινπνίεζήο ηεο, φπσο θαηά πεξίπησζε αξκφδεη. 

 ε πξφνδνο (εθ κέξνπο θπξίσο ηνπ Φνξέα) ησλ δηαδηθαζηψλ ζε ζρέζε κε: 

o Απνθάζεηο αξκφδησλ νξγάλσλ γηα έληαμε ηεο πξάμεο ζην πξφγξακκα 

δξάζεο ηνπ Φνξέα.  

o Δλεκέξσζε επηκέξνπο ππεξεζηψλ θαη αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ. 

o Πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε, δηαρείξηζε, 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ Δλεξγεηψλ. 

 Σν ζηάδην εμέιημεο απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ σξίκαλζεο ηνπ έξγνπ, φπσο  

ν βαζκφο πξνφδνπ ζπγθεθξηκέλσλ δηνηθεηηθψλ ή άιισλ ελεξγεηψλ, πέξαλ 

απηψλ πνπ εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ηνπ θξηηεξίνπ Γ1 θαη, νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο (π.ρ. 

δηαβνχιεπζε ζε ηνπηθφ επίπεδν, ελεκέξσζε αηφκσλ θαη επηρεηξήζεσλ, 

θιπ). 

 Η παξαθνινχζεζε θαη απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Έξγνπ, δειαδή 

εάλ ζηελ Πξφηαζε πεξηιακβάλεηαη επαξθέο θαη πνηνηηθφ ζρέδην 
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παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Δλεξγεηψλ, γηα ηελ απνηίκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο ή/θαη ηελ απνθπγή απνθιίζεσλ ζε θαζνξηζκέλα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ελεξγεηψλ. 

Η βαζκνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο παξαπάλσ νκάδεο θξηηεξίσλ, ζε 

θιίκαθα απφ 0 έσο 100, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο επηκέξνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο 

γηα θάζε θξηηήξην. Χο κέγηζηε βαζκνινγία ζεσξνχληαη νη 100 κνλάδεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11.  ΑΙΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΩΝ  

Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ γξαπηά εξσηήκαηα πξνο ηελ 

Αξρή Γηαρείξηζεο -  Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δλεξγεηψλ 

απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΤΔΔΚΣ) ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζεο 

έσο θαη ηελ 8ε επηεκβξίνπ 2015 κε ζπζηεκέλε επηζηνιή (πξνο ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο - 

Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δλεξγεηψλ απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν / ΔΤΔΔΚΣ, Κνξαή 4, 3νο φξνθνο, 105 64 Αζήλα) ή κε ηειενκνηνηππία 

(fax: 210527167) ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (email: eye@mou.gr). ηελ 

πεξίπησζε απνζηνιήο κε ηαρπδξνκείν, ε επηζηνιή νθείιεη λα έρεη πεξηέιζεη ζηελ Αξρή 

Γηαρείξηζεο εληφο ηεο ηαζζφκελεο πξνζεζκίαο. Η Αξρή Γηαρείξηζεο ζα αλαξηήζεη 

κόλν ζηελ ηζηνζειίδα www.eye-ekt.gr ηηο απαληήζεηο ηεο. 
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ΑΡΘΡΟ 12.  ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ  

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε 

πεξηφδνπ 2014-2020 θαη γηα ηελ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα 

παξέρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο Γηαρείξηζεο - Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δθαξκνγήο 

πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δλεξγεηψλ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΤΔΔΚΣ): 

www. www.eye-ekt.gr, κέζσ ηεο νπνίαο νη ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζηελ Αίηεζε Τπνβνιήο Πξφηαζεο, ζην Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο θαη ζηνλ 

Καηάινγν Έξγσλ θαζψο θαη ζε φια ηα ζπλνδεπηηθά έληππα (Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 

1309/2013, ΚΤΑ πζηήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ, Αμηνιφγεζεο, Γηαρείξηζεο, 

Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ, θ.ιπ.). Πξφζζεηε πιεξνθφξεζε γηα ην ΔΣΠ κπνξεί λα 

αλαδεηεζεί κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 

απεπζχλνληαη ζηελ Αξρή Γηαρείξηζεο - Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο 

πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δλεξγεηψλ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, Κνξαή 4 (3νο 

φξνθνο), 105 64 Αζήλα. 

Τπεχζπλε γηα πιεξνθνξίεο: 

- θ. Φ. ηξηάγθα  

Σει.: 210 5271304, Fax: 210 52 71 167 

E-mail: fstriagka@mou.gr 
 

 

 

H  ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ  ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

   

 

                                           ΟΤΡΑΝΙΑ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ 

                                        

 

πλεκκέλα: 

 Παξάξηεκα I : Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Δλεξγεηψλ 

 Παξάξηεκα II : Αίηεζε Τπνβνιήο πξφηαζεο 

 Παξάξηεκα III : Έληππν Τπνβνιήο Πξφηαζεο  

 Παξάξηεκα ΙV : Κξηηήξηα Δπηινγήο Δλεξγεηψλ   

 Παξάξηεκα V: χζηεκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Αμηνιφγεζεο, Γηαρείξηζεο, 

Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

http://www.eye-ekt.gr/
mailto:fstriagka@mou.gr
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ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ 

Παγθνζκηνπνίεζε (ΔΣΠ) 2014-2020». 

 Παξάξηεκα VI : Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1309/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο 

ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε (2014-2020) θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

1927/2006. 

 Παξάξηεκα VIΙ : Καηάινγνο Έξγσλ πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν Αλ. Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαο Ο. 
Αλησλνπνχινπ 

2. Γξ. Γεληθήο Γξακκαηέσο Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Πφξσλ, θαο Γ. Υαιηθηά 

3. ΔΤΔ-ΔΚΣ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ 

ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ  

 

 

 
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 
ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ  (ΔΣΠ) 
ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2014-2020 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

Β’ ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΥΩΡΗΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΑΡΥΗ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ 

ΣΙ ΑΠΟΛΤΔΙ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΓΤΔΤ ΦΩΚΑ Α.Δ.  

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ   

 ΔΤΡΩΠΑΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ  

ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ (ΔΣΠ) ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2014-2020  

(ΚΩΓ.:  EGF/2014/013 EL/Οδπζζεύο Φωθάο) 

 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ 
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1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ 

1.1.  Δλέξγεηα Α. Δπαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή 

Σηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλήθεη ε έλαξμε θαη πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ κέζσ 

ησλ ζηαδίσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. Τα ζηάδηα απηά αθνξνχλ ζην 

ζχλνιν ησλ σθεινπκέλσλ αηφκσλ, νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζε: 

 απνιπκέλνπο θαη  

 Νένπο εθηφο Απαζρφιεζεο, Δθπαίδεπζεο, Καηάξηηζεο (NEETs, εθεμήο),  

νη νπνίνη αλέξρνληαη ζε 600 θαη 500 άηνκα αληίζηνηρα, θαηά κέγηζην αξηζκφ. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο NEETs, ζεκεηψλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα λένπο ειηθίαο θάησ ησλ 

30 εηψλ (15-29) πνπ βξίζθνληαη εθηφο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο θαη νη 

νπνίνη είλαη νηθνλνκηθά κε ελεξγνί ή άλεξγνη ή καθξνρξφληα άλεξγνη, είηε είλαη 

εγγεγξακκέλνη σο αλαδεηνχληεο εξγαζία είηε φρη. 

Δίλαη επλφεην φηη, θαζψο ε ελ ιφγσ Δλέξγεηα πινπνηείηαη εμαηνκηθεπκέλα (Σηάδηα 

Α1 έσο Α5) γηα θάζε σθεινχκελν άηνκν, ν ηχπνο ηεο πξνζέγγηζεο, ην 

πεξηερφκελν ησλ ζπλεδξηψλ, ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ελ γέλεη ηεο ππνζηήξημεο απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ Φνξέα, πξφθεηηαη λα είλαη πξνζαξκνζκέλν  θαηαξρήλ ζηηο αλάγθεο 

θαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ (απνιπκέλα άηνκα 

θαη NEETs) θαη – θπζηθά – ζηα ηδηαίηεξα αηνκηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, 

αλάγθεο θαη επηδηψμεηο ηνπ θάζε αηφκνπ.  

Σηηο  πεξηπηψζεηο απηέο, ην αληηθείκελν ησλ Υπεξεζηψλ ηεο παξνχζαο Δλέξγεηαο 

κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη φπνπ απαηηείηαη, κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ησλ ελ ιφγσ 

σθεινπκέλσλ αηφκσλ ζηελ εμεχξεζε θαιχηεξεο, ή πην ζηαζεξήο εξγαζίαο 

(πεξίπησζε 1), θαζψο θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο άζθεζεο επηηπρνχο 

επαγγεικαηηθήο/επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (πεξίπησζε 2). 

Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο Δλέξγεηαο Α, ππνρξεσηηθά ζα εθπνλεζνχλ Δπηρεηξεζηαθά 

Σρέδηα (business plans) γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ Δλέξγεηα Γ: «Πξνψζεζε 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο» ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σρεδίνπ (ε νπνία δελ πεξηιακβάλεηαη ζην 

έξγν ηεο  παξνχζαο πξφζθιεζε). 

Σπγθεθξηκέλα, ε Δλέξγεηα Γ αθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε σθεινπκέλσλ αηφκσλ 

(πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο ελέξγεηεο ηεο δξάζεο Α), έηζη ψζηε λα ππνζηεξηρηνχλ 

θαηά ηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο (δεκηνπξγία λέαο 

επηρείξεζεο). Γηα ηα άηνκα απηά, ε εθπφλεζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Σρεδίσλ ζην 
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πιαίζην ηεο Δλέξγεηαο Α απνζθνπεί ζηελ ππνζηήξημή ηνπο ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

ηνπο πξνζπάζεηα.  

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ «Business Plan» ηεο 

Δλέξγεηαο Γ', επηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε απφ ηνλ Φνξέα ε 

ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ πεξί αληαγσληζκνχ θαη θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ελσζηαθψλ 

θαη εζληθψλ δηαηάμεσλ.  

Τα ζηάδηα πινπνίεζεο είλαη ηα εμήο: 

 

1. Πξν - Σηάδην: Πιεξνθφξεζε γηα ηνπο NEETs 

Σε απηφ ην πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην, πξνβιέπεηαη ε θαηαξρήλ ελεκέξσζε ησλ 

NEETs, νη νπνίνη ζα έρνπλ εληνπηζηεί απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ Φνξέα ή/θαη ζα έρνπλ 

αληαπνθξηζεί ζε ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο απηνχ. Ο ζηφρνο ησλ ελεξγεηψλ ζηε θάζε 

απηή, είλαη ε ελεκέξσζε γηα ην πξφγξακκα, ε αξρηθή «γλσξηκία» ησλ NEETs κε 

ηνπο ηζχλνληεο ηεο ελ ιφγσ Δλέξγεηαο θαη γεληθφηεξα ε ππνζηήξημή ηνπο ζην λα 

δηακνξθψζνπλ κία εηθφλα γηα εγθξηκέλν ζρέδην ελ γέλεη, θαζψο θαη γηα ηηο 

πξννπηηθέο ηνπο κέζα απφ ηελ έληαμε ζε απηφ.  

Παξφιν πνπ ην ζηάδην απηφ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

(NEETs), δελ απνθιείεηαη θαη ε παξνρή ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ππνζηήξημεο θαη γηα 

ηα απνιπκέλα άηνκα. 

 

2. Α.1  Υπνδνρή - θαηαγξαθή σθεινπκέλσλ θαη δηεξεχλεζε αλαγθψλ 

Σηε θάζε απηή ζα ζπγθεληξσζνχλ θαη ζα θαηαγξαθνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα 

πξνζσπηθά θαη επαγγεικαηηθά ζηνηρεία φισλ ησλ σθεινπκέλσλ αηφκσλ 

(απνιπκέλσλ θαη NEETs). Η ππνδνρή ζα γίλεη εμαηνκηθεπκέλα ζηνπο ρψξνπο ησλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ θέληξσλ/παξαξηεκάησλ. Σηελ πξψηε επαθή, νη σθεινχκελνη ζα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζνχλ θαη λα πιεξνθνξεζνχλ απφ ηα ζηειέρε 

ηνπ Φνξέα γηα ην πξφγξακκα θαη ηηο δξάζεηο ηνπ. 

Σηφρνο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε γλσξηκία ηνπ 

ζπκβνπιεπφκελνπ κε ηελ φιε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία, ε ελεκέξσζή ηνπ γηα 

ηελ ηήξεζε ηνπ απφξξεηνπ, ηνλ νξηζκφ θαη ηε κνξθή ησλ ζπλαληήζεσλ. Σηε 

ζπλέρεηα, ζα αθνινπζήζεη ε δηακφξθσζε ηνπ αηνκηθνχ θαθέινπ (θχιν, ειηθία, 

ζπνπδέο, επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε), ε ελίζρπζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηνπο, ε δηαηχπσζε αηηεκάησλ θαη ε δηάγλσζε πξνβιεκάησλ. Γηα 

ηελ επίηεπμε απηψλ, κέζα απφ ηελ πινπνίεζε ζπλεδξηψλ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

κέζα θαη εξγαιεία φπσο – ελδεηθηηθά -  ε ζπλέληεπμε (δνκεκέλε ή κε) θαη ε 

αθεγεκαηηθή κέζνδνο.  
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Ιδηαίηεξε έκθαζε θαηά ηε θάζε απηή ζα δνζεί ζηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα ηνπ 

θάζε σθεινχκελνπ, ζηα αηηήκαηά ηνπο, ζηηο επηζπκίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε αιιά θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ινηπέο Δλέξγεηεο 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ θαζψο θαη ζε άιιεο ζρεηηθέο παξακέηξνπο, ψζηε λα 

είλαη ζηε ζπλέρεηα δπλαηφλ λα ζρεδηαζηεί απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ Φνξέα ην πην 

θαηάιιειν εμαηνκηθεπκέλν ζρέδην δξάζεο γηα φια ηα σθεινχκελα άηνκα. 

 

3. Α.2 Πξνζσπηθφο θαη επαγγεικαηηθφο απνινγηζκφο 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε θάζε ηεο ππνδνρήο θαη ε δηαηχπσζε ηνπ αηηήκαηνο ησλ 

αλέξγσλ, αθνινπζεί ην δεχηεξν ζηάδην πνπ αθνξά ζηνλ πξνζσπηθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ απνινγηζκφ θαη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ/ηεο 

ζπκβνπιεπφκελνπ/ηεο απνιπκέλνπ/εο. Δπηζπκεηφ απνηέιεζκα είλαη ε 

αλαγλψξηζε θαη αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ πεξηνξηζκψλ ή εκπνδίσλ πνπ κπνξεί λα 

επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ αλέξγσλ λα απαζρνιεζνχλ αιιά θαη ηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο επηινγέο.  

Σηφρνο είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε, απφ ηελ πιεπξά ησλ 

σθεινπκέλσλ, ησλ πεξηνξηζκψλ, ησλ επηθπιάμεσλ, ή ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

βηψλνπλ θαη κπνξεί λα εκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή αλαδήηεζε εξγαζίαο ή/θαη 

ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο επηινγέο. Παξάιιεια, κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία, ζα 

πξνζδηνξηζηεί ε ζηάζε θαη ε κεηέπεηηα δξάζε ηνπο απέλαληη ζε απηνχο ηνπο 

πεξηνξηζκνχο θαζψο θαη ε δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ γηα έληαμε ζηηο ινηπέο δξάζεηο 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ έξγνπ ή/θαη ζε άιιεο δξάζεηο ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ 

απαζρφιεζεο (εθηφο ΔΤΠ), κε βάζε ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ηελ 

πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή ηνπο εκπεηξία. 

Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ θάζε 

σθεινχκελνπ θαη ζηελ δηαζηαχξσζε απηψλ κε ηηο επηζπκεηέο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ην επηζπκεηφ επαγγεικαηηθφ πξνθίι πνπ ηνπο 

ηαηξηάδεη, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαγλσζηνχλ νη γλψζεηο, δεμηφηεηεο, πξνζφληα 

θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ, κε έκθαζε ζηα ηδηαίηεξα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη αλάγθεο (αιιά θαη ηπρφλ πξνβιήκαηα) ηνπ θάζε αηφκνπ. 

 

4. A.3 Γηαδηθαζία πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

Θα αθνινπζήζεη ην ηξίην ζηάδην ηεο Δπαγγεικαηηθήο Σπκβνπιεπηηθήο πνπ αθνξά 

ζηε δηαδηθαζία πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Η δηαδηθαζία απηή 

απνζθνπεί ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηα άηνκα λα 
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δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο δσή 

θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζέκαηα:  

α) Τελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ (θνηλσληθψλ, πξνζαξκνγήο ζε λέεο θαηαζηάζεηο, 

ιήςεο απφθαζεο, αλαδήηεζεο εξγαζίαο) 

 β) Θέκαηα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ αλά νκάδεο ηνκέσλ θαη θιάδσλ 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή πιεξνθφξεζε.  

Αλαιπηηθφηεξα, ζηφρνο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζπκβνπιεπφκελνπ, ψζηε λα αλαπηχμεη, ή λα αλαβαζκίζεη ηηο πθηζηάκελεο 

επαγγεικαηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

(επαλ)έληαμε ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή δσή.  

Δηδηθφηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ηνπ θάζε αηφκνπ θαη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ξπζκφ θαη ζέιεζε, ζα 

επηρεηξεζεί ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πξνζαξκνγήο 

θαη ιήςεο απφθαζεο. Οη βαζηθφηεξεο δεμηφηεηεο γηα ηηο θαηάιιειεο, γηα ην άηνκν, 

ιήςεηο απνθάζεσλ είλαη νη: αλαδήηεζεο εξγαζίαο, ζχληαμεο βηνγξαθηθνχ 

ζεκεηψκαηνο, ζπλέληεπμεο επηινγήο θ.ιπ. Η δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη ηα 

εμήο: 

 Πξνζδηνξηζκφ επαγγεικαηηθψλ ζηφρσλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

δξαζηεξηφηεηεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.  

 Δληνπηζκφ θαη αμηνιφγεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο: α) Δπίζεκα θαλάιηα 

πιεξνθφξεζεο, β) Με θνηλνπνηεκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 Τξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ πεγψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

 Δπηινγή ηξφπσλ ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο γηα κηα ζέζε θαη 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Σχληαμε βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο θαη ζπλνδεπηηθήο επηζηνιήο. 

 Πξνεηνηκαζία αηφκνπ γηα ζπλέληεπμε επηινγήο. 

Η δηαδηθαζία ηεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πεξηιακβάλεη επίζεο 

θαη ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

Πιεξνθόξεζε γηα ζεζκηθά, εξγαζηαθά, επηρεηξεκαηηθά θαη λνκηθά ζέκαηα: 

Αθνξά ζε πιεξνθφξεζε ησλ σθεινπκέλσλ γηα ηα ελ ιφγσ πεδία, ψζηε νη 

σθεινχκελνη/εο λα θαηαζηνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θαηαξηηζκέλνη θαη 

ελήκεξνη πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα δηεθδηθήζνπλ ηελ επαλαηνπνζέηεζή 

ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζία, κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.  
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Δλεκέξωζε ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο: Σεκαληηθφ ζηνηρείν 

ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ ζα απνηειέζεη θαη ε δηεπθφιπλζε ηνπ αλέξγνπ 

πξνθεηκέλνπ λα εμνηθεησζεί κε ην ζχγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ειιεληθή θαη ηδηαίηεξα, ζηελ ηνπηθή αγνξά 

εξγαζίαο, αιιά θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, αιιά θαη λα ιάβεη ζθαηξηθή γλψζε γηα 

ηηο επηπηψζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Σην πιαίζην απηφ, ζα αλαπηπρζνχλ δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε πεγέο πιεξνθφξεζεο, ζε δνκέο πξνψζεζεο ζηελ 

απαζρφιεζε, ηνπο βαζηθνχο λφκνπο ζην πεδίν ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ κέζσλ γηα έγθπξε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο 

ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θιπ. 

 

5. Α.4 Αλάπηπμε θαη επεμεξγαζία ηνπ αηνκηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο 

Τν ζηάδην απηφ απνζθνπεί ζην λα βνεζεζεί ν ζπκβνπιεπφκελνο λα δηακνξθψζεη 

λέεο πξννπηηθέο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία. Σην πιαίζην απηφ – θαη σο 

ζπλέρεηα ησλ πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ  - ην ελ ιφγσ ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ 

εθπφλεζε ηνπ αηνκηθνχ επαγγεικαηηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο. Τν ζρέδην απηφ 

πξνζδηνξίδεη ηα απαηηνχκελα «βήκαηα» πνπ ζα νδεγήζνπλ ηνπο 

ζπκβνπιεπφκελνπο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ζέζεη. 

Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ αηνκηθνχ επαγγεικαηηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο είλαη: ε 

ξεαιηζηηθφηεηα, ε ζαθήλεηα ζηφρσλ, ε επειημία θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπ ζηηο 

ηξέρνπζεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ηνπηθή ή/θαη ζηελ επξχηεξε αγνξά 

εξγαζίαο.  

Σε πξψην επίπεδν, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ 

έσο ηψξα πνξεία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηνλ βαζκφ απαζρνιεζηκφηεηαο ηνπ θάζε 

ζπκβνπιεπφκελνπ, ζα απνθαζηζηεί ε «παξαπνκπή» ηνπ ζηηο ινηπέο (ζε φιεο ή 

νξηζκέλεο) ησλ ινηπψλ Δλεξγεηψλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Δλέξγεηαο Γ. Πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε 

νπνία δελ απνηειεί πξνθεξπζζφκελε Δλέξγεηα ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο). Πέξαλ απφ ηηο Δλέξγεηεο ην ζρεδίνπ, ην αηνκηθφ ζρέδην δξάζεο 

κπνξεί λα ππνδείμεη θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ή θαη δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ 

σθεινπκέλσλ θαη ζε άιιεο δξάζεηο/ελέξγεηεο/παξεκβάζεηο εθηφο ΔΤΠ (π.ρ. 

δξάζεηο ησλ Δ.Π. ηνπ ΔΣΠΑ ηεο 2014-2020, θ.ιπ.). 

 

6. Α.5 Παξαθνινχζεζε / ππνζηήξημε ησλ σθεινπκέλσλ 

Ο κεραληζκφο παξαθνινχζεζεο ζηνρεχεη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ αηφκνπ ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ αηνκηθνχ ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο. Αθνξά ζε πξνζσπηθέο ζπλαληήζεηο 
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κε ηνλ/ηελ ζπκβνπιεπφκελν/ε, ζηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία θαη ηε ζπκπιήξσζε 

εξσηεκαηνινγίσλ, θαζψο θαη ζε επηηφπηεο επηζθέςεηο ζην ρψξν εξγαζίαο, ή 

απηναπαζρφιεζεο. 

Σηφρνη ηεο πξνζπάζεηαο απηήο είλαη: 

 λα αλαηξνθνδνηεζεί ην/ηα ζηέιερνο/ζηειέρε πνπ παξείρε ηε 

ζπκβνπιεπηηθή κε ηα απνηειέζκαηα πνπ είρε ε παξέκβαζή ηνπ, λα 

αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ δξάζεσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

 λα ππνζηεξηρζεί ν σθεινχκελνο ζε φια ηα ζηάδηα ζπκκεηνρήο ζην έξγν 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα μαλακπεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή λα δηαηεξήζεη ηε 

ζέζε ηνπ ζε απηή. 

Η ππνζηήξημε πξνο ηνπο σθεινχκελνπο πεξηιακβάλεη έλα επξχ πεδίν ππεξεζηψλ, 

φπσο επίιπζε δηαδηθαζηηθψλ / δηαρεηξηζηηθψλ ζεκάησλ, παξνρή ςπρνινγηθήο 

ππνζηήξημεο (φηαλ απαηηείηαη), εκςχρσζε, δηακεζνιάβεζε κε ηηο αξκφδηεο 

Γεκφζηεο Αξρέο (φηαλ απαηηείηαη), θ.ιπ. 

Οη ελέξγεηεο παξαθνινχζεζεο ησλ σθεινπκέλσλ πξφθεηηαη λα δηαξθέζνπλ θαη γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ κεηά ην πέξαο ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ 

έξγνπ έηζη ψζηε, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο (follow up), λα είλαη δπλαηή ε 

ηήξεζε ζηνηρείσλ γηα ηελ πνξεία ησλ αηφκσλ απηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ έξγνπ ζην ζχλνιφ ηνπ. 

 

1.2.  Δλέξγεηα B. Καηάξηηζε  

Σηελ ελέξγεηα απηή πξφθεηηαη λα εληαρζνχλ φια ηα σθεινχκελα άηνκα 

(απνιπκέλα άηνκα θαη NEETs).  

Οη ππεξεζίεο ηεο Δλέξγεηαο αθνξνχλ: 

 Τελ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη θαη ε θαηαβνιή εθπαηδεπηηθνχ 

επηδφκαηνο γηα θάζε σθεινχκελν άηνκν (αθνξά 900 άηνκα ζχκθσλα κε 

ηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε). 

 Τελ παξνρή εμεηδηθεπκέλεο, ή ζπγθεθξηκέλεο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο, 

θ.ιπ. (π.ρ. παξνρή καζεκάησλ νδήγεζεο γηα ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθήο 

άδεηαο νδήγεζεο, θ.ιπ.). Σηελ πεξίπησζε απηή δελ πξνβιέπεηαη ε 

θαηαβνιή εθπαηδεπηηθνχ επηδφκαηνο γηα ηνπο/ηηο σθεινχκελνπο/εο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ (αθνξά 200 άηνκα ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε). 
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Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο σθεινπκέλσλ, ε επηινγή ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί έπεηηα απφ δηάγλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

θαηαξηηδνκέλσλ, βάζεη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη ηνλ αθξηβή 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζφλησλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ 

δξάζεο ηνπο, ιακβάλνληαο σζηφζν ππφςε, ηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ 

εξγαζίαο (δήηεζε επαγγεικάησλ, εηδηθνηήησλ θαη δεμηνηήησλ) φζν θαη ηηο εμειίμεηο 

θαη ηηο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ζηνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

 

1.3.  Δλέξγεηα Γ. Δπηδόηεζε θηλεηηθόηεηαο 

Σηα πιαίζηα ηεο Δλέξγεηαο απηήο, 100 σθεινχκελνη/εο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο 

ελέξγεηεο ηεο δξάζεο Α (ν αξηζκφο ησλ σθεινπκέλσλ αηφκσλ είλαη ελδεηθηηθφο) 

πξφθεηηαη λα ππνζηεξηρζνχλ γηα ηελ αιιαγή ηφπνπ θαηνηθίαο, σο απνηέιεζκα ηεο 

εμεχξεζεο εξγαζίαο ζε άιιν ηφπν, ιακβάλνληαο θαη’ απνθνπή  ην πνζφ ησλ 2.000 

επξψ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθαίσλ δαπαλψλ.  

Ο Φνξέαο πξφθεηηαη λα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

Δλέξγεηαο ε νπνία πεξηιακβάλεη, ελδεηθηηθά, ηα θάησζη: 

 Τνλ έιεγρν ησλ πξνυπνζέζεσλ  γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ σθεινπκέλσλ 

 Τελ θαηαβνιή ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πξνο ηα σθεινχκελα άηνκα 

 Τελ δηελέξγεηα ειέγρσλ, θ.ιπ. 

Δπηπιένλ δηεπθξηλίζεηο ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Οδεγφ Δθαξκνγήο ηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα αλαπηχμεη ε ΔΥΔΔΚΤ. 

 

2. ΟΡΟΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ 

2.1.  Γεληθά 

Οη Δλέξγεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε θαη ζην παξφλ 

Παξάξηεκα, πέξαλ ησλ απνιπκέλσλ αηφκσλ ηα νπνία παξακέλνπλ άλεξγα, 

αθνξνχλ θαη:  

1. ζε άηνκα ηα νπνία έρνπλ εμεχξεη (πξηλ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ησλ 

Δλεξγεηψλ ηεο παξνχζαο ή θαη θαηά ηελ δηάξθεηα) ζέζε εξγαζίαο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο ή/θαη γηα βξαρππξφζεζκν ρξνληθφ δηάζηεκα, κέζσ ελεξγεηψλ 

πέξαλ απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξεκβάζεηο ηνπ ΔΤΠ. Τα άηνκα 

ηεο πεξίπησζεο απηήο δχλαληαη λα ππαρζνχλ ζε φιεο ηηο Δλέξγεηεο Α, Β, Γ 

(γηα ηελ Δλέξγεηα Γ ελλνείηαη ε πεξίπησζε πνπ ηα άηνκα βξνπλ ή 

δεκηνπξγήζνπλ λέα εξγαζία πνπ λα πιεξνί ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο ζηελ ελ 
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ιφγσ Δλέξγεηα). Δπίζεο, κπνξεί λα πξνηαζνχλ θαη γηα ππαγσγή ζηελ 

Δλέξγεηα Γ «Πξνψζεζε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο». 

2. Σε άηνκα ηα νπνία έρνπλ αλαπηχμεη ή αλαπηχζζνπλ δηθή ηνπο 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, πξηλ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ησλ Δλεξγεηψλ 

ηεο παξνχζαο ή θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ αληίζηνηρα (π.ρ. δεκηνπξγία 

επηρείξεζεο, δξαζηεξηνπνίεζε σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, θ.ιπ.) κέζσ 

ελεξγεηψλ πέξαλ απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξεκβάζεηο ηνπ ΔΤΠ. 

Τα άηνκα ηεο πεξίπησζεο απηήο κπνξεί λα ππαρζνχλ ζηηο Δλέξγεηεο Α θαη 

Β.  

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο «πνξείαο» ηνπ θάζε σθεινχκελνπ 

(απνιπκέλνπ αηφκνπ) θαη νη ζπγθεθξηκέλεο Δλέξγεηεο, ζηηο νπνίεο ζα εληαρζεί 

θαζψο θαη νη ππνθαηεγνξίεο απηψλ (π.ρ. ζπκβαηηθή θαηάξηηζε ή παξνρή 

καζεκάησλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, δεκηνπξγία επηρείξεζεο, κεηαθίλεζε γηα 

εμεχξεζε εξγαζίαο θαη ιήςε ζρεηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, θ.ιπ.) πξφθεηηαη λα 

νξηζηηθνπνηεζεί κέζσ ησλ δξάζεσλ ηεο Δλέξγεηαο Α « Δπαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε 

θαη ππνζηήξημε ζηελ αλεχξεζε εξγαζίαο».  

Σηηο  πεξηπηψζεηο απηέο, ην αληηθείκελν ησλ Υπεξεζηψλ ηεο παξνχζαο Δλέξγεηαο 

κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη φπνπ απαηηείηαη, κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ησλ ελ ιφγσ 

σθεινπκέλσλ αηφκσλ ζηελ εμεχξεζε θαιχηεξεο, ή πην ζηαζεξήο εξγαζίαο 

(πεξίπησζε 1), θαζψο θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο άζθεζεο επηηπρνχο 

επαγγεικαηηθήο/επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (πεξίπησζε 2). 

Με ηελ νινθιήξωζε ηωλ πξώηωλ ζηαδίωλ ηεο Δλέξγεηαο Α, ν Φνξέαο πνπ 

ζα επηιεγεί ππνρξενύηαη λα απνηππώζεη ηα ηειηθά δεδνκέλα αλά Δλέξγεηα 

(ζπλεπώο θαη γηα ην ζύλνιν ηεο εγθεθξηκέλεο από ηελ ΔΔ πξόηαζεο), 

όζνλ αθνξά: 

 ην θπζηθό θαη νηθνλνκηθό αληηθείκελν όιωλ ηωλ Δλεξγεηώλ (άηνκα 

– απνιπκέλα θαη NEETs – αλά Δλέξγεηα),  

 ηνλ πξνϋπνινγηζκό αλά Δλέξγεηα θαζώο θαη ηνλ ζπλνιηθό 

πξνϋπνινγηζκό  

θαη λα ππνβάιιεη εγγξάθωο πξνο ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο, Αλαζεωξεκέλε 

Πξόηαζε γηα έγθξηζε, έηζη ώζηε ζηε ζπλέρεηα λα είλαη δπλαηή ε 

πινπνίεζε. 

 

Δηδηθά γηα ηνπο NEETs, θαη γηα ηηο δξάζεηο εληνπηζκνχ θαη επηινγήο απηψλ, ν 

Φνξέαο: 

 Υπνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 Κξηηήξηα εηζνδήκαηνο 
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 Κξηηήξηα καθξνρξφληαο αλεξγίαο  

 Κξηηήξηα εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ 

 Δηδηθέο θαηεγνξίεο επαίζζεησλ νκάδσλ, φπσο ΑΜΔΑ, ηαπηφρξνλε 

αλεξγία ακθνηέξσλ ζπδχγσλ θ.ιπ. 

 Γχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη / αμηνπνηήζεη ζηνηρεία απφ Γεκφζηεο Υπεξεζίεο 

Απαζρφιεζεο (ΟΑΔΓ) γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο σο αλαδεηνχληεο εξγαζία, 

θαζψο θαη λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο γηα ηελ 

ελεκέξσζε θαη ελεξγνπνίεζε ηφζν απηψλ (ησλ εγγεγξακκέλσλ) φζν θαη 

ησλ κε εγγεγξακκέλσλ. Δπίζεο, κπνξεί λα πξνβεί θαη ζε άιιεο ελέξγεηεο 

ηηο νπνίεο ζεσξεί ελδεδεηγκέλεο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ν Φνξέαο ζα 

πξέπεη λα θάλεη ζρεηηθή αλαθνξά ζην Έληππν Υπνβνιήο Πξφηαζεο.  

 Δλαιιαθηηθψο πξνο ηελ σο άλσ δπλαηφηεηα, δχλαηαη λα πεξηνξίζεη ηελ 

αλαδήηεζε θαη ζπκκεηνρή ησλ ΝΔΔTs κφλν ζηα άηνκα πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλα ζηνλ ΟΑΔΓ, σο αλαδεηνχληα εξγαζία θάλνληαο ζρεηηθή 

αλαθνξά ζην Έληππν Υπνβνιήο Πξφηαζεο. 

 

Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο εγθεθξηκέλεο πξφηαζεο, ε εμεηδίθεπζε ηεο κεζφδνπ θαη 

ησλ θξηηεξίσλ εληνπηζκνχ θαη επηινγήο ησλ NEETs, ζα ιάβνπλ έγθξηζε απφ ηελ 

ΔΥΔΔΚΤ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπο απφ ηνλ Φνξέα. 

 

Σην πιαίζην απηφ θαη φζνλ αθνξά ηνπο φξνπο πινπνίεζεο ησλ Δλεξγεηψλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα, ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 Η Δλέξγεηα Α «Δπαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή» είλαη ππνρξεσηηθή γηα φια 

ηα άηνκα (κέγηζηνο αξηζκφο 1100) ηα νπνία ζα εληαρζνχλ ηειηθά ζηηο 

Δλέξγεηεο ηεο πξφζθιεζεο. 

 Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ θαη ν πξνυπνινγηζκφο αλά Δλέξγεηα είλαη 

ελδεηθηηθφο, βαζίδεηαη ζηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε ηεο ΔΥΔΔΚΤ θαη ζα 

νξηζηηθνπνηεζεί ζηελ Αλαζεσξεκέλε Πξφηαζε ηνπ Φνξέα.  

 Σηε βάζε ησλ παξαπάλσ αιιαγψλ, ιακβάλεηαη ππφςε ην «κηθηφ» θφζηνο 

(σο αλψηαην ή σο κε κεηαβαιιφκελν) πινπνίεζεο/άηνκν (εθηφο 

επηδνκάησλ) ησλ Δλεξγεηψλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα, θαζψο θαη 

ηα επηδφκαηα αλά άηνκν. Σεκεηψλεηαη, φηη ηα επηδφκαηα ησλ Δλεξγεηψλ δε 

κεηαβάιινληαη.  

 Ο αλαζεσξεκέλνο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο φισλ ησλ Δλεξγεηψλ δελ 

κπνξεί λα μεπεξάζεη ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζην Άξζξν 5 ηεο 

Πξφζθιεζεο (7.530.000,00 επξψ). Δπίζεο, ν αλαζεσξεκέλνο 
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πξνυπνινγηζκφο ηεο Δλέξγεηαο Α δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ην πνζφ πνπ 

αλαγξάθεηαη ζην Άξζξν 5 ηεο Πξφζθιεζεο (2.750.000,00 επξψ). 

 

2.2. Δλέξγεηα Α. Δπαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή 

Ωο ειάρηζηνη φξνη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελέξγεηαο απηήο αλαθέξνληαη νη εμήο: 

 

Παξάκεηξνη πινπνίεζεο 

Οη θαησηέξσ – αιιά θαη επηπιένλ ππεξεζίεο πνπ ηπρφλ θξηζνχλ απαξαίηεηεο απφ 

ηνλ Φνξέα - πέξαλ ησλ απνιπκέλσλ αηφκσλ ηα νπνία παξακέλνπλ άλεξγα, 

αθνξνχλ θαη ζε άηνκα ησλ πεξηπηψζεσλ 1 θαη 2 αλσηέξσ (πεδίν 2.1. Γεληθά). 

Η ελέξγεηα Α απηή απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζηάδηα (φπσο πεξηγξάθνληαη ζην 

άξζξν 1.1 ηεο παξνχζαο) σο εμήο: 

 Πξν - Σηάδην: Πιεξνθφξεζε γηα ηνπο NEETs 

 Α.1 Υπνδνρή - θαηαγξαθή σθεινπκέλσλ θαη δηεξεχλεζε αλαγθψλ 

 Α.2 Πξνζσπηθφο θαη επαγγεικαηηθφο απνινγηζκφο 

 A.3 Γηαδηθαζία πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

 Α.4 Αλάπηπμε θαη επεμεξγαζία ηνπ αηνκηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο 

 Α.5 Παξαθνινχζεζε / ππνζηήξημε ησλ σθεινπκέλσλ 

Τν Πξν – Σηάδην πεξηιακβάλεη ηε ιεηηνπξγία ελφο γξαθείνπ – πιεξνθφξεζεο, 

ηνπιάρηζηνλ ζε θάζε αζηηθφ θέληξν ζχκθσλα κε ην Αξζξν 4.2. ηεο πξφζθιεζεο, 

γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο, θπξίσο ησλ NEETs. Τν Πξν-Σηάδην 

δελ θνζηνινγείηαη. 

Γηα ηα επφκελα ζηάδηα Α1-Α5, γηα θάζε ζηάδην, πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθά έλαο 

αξηζκφο 5 αηνκηθψλ ζπλεδξηψλ γηα θάζε σθεινχκελν άηνκν, ήηνη 25 ζπλεδξίεο 

αλά άηνκν. Η δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ αλέξρεηαη ζε 45 ιεπηά. 

Τν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο Δλέξγεηαο Α είλαη 2.750.000 επξψ, ην νπνίν αλαιχεηαη σο 

εμήο: 

 Κφζηνο πινπνίεζεο (ζπλεδξίεο θαη επηρεηξεζηαθά ζρέδηα): 1.375.000 επξψ. 

 Κφζηνο επηδφκαηνο ζπκκεηνρήο: 1.375.000 επξψ 

Κάζε ζηάδην (5 ζπλεδξίεο), θνζηνινγείηαη θαη΄ αλψηαην κε ην πνζφ ησλ 150 επξψ 

αλά σθεινχκελν άηνκν, ζην νπνίν δελ πεξηιακβάλεηαη ην επίδνκα ζπκκεηνρήο 

ηνπ/ηεο σθεινχκελνπ/εο (ην νπνίν φκσο ζα απνδνζεί ζηα σθεινχκελα άηνκα απφ 

ηνλ Φνξέα). Tν θφζηνο ησλ ζηαδίσλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 825.000 επξψ (5 
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ζηάδηα Φ 150 επξψ Φ 1100 άηνκα). Τν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 825.000 επξψ είλαη 

ελδεηθηηθφ, εθφζνλ ηα άηνκα κπνξεί λα κεησζνχλ, αλ ζπληξέμνπλ νη ιφγνη πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηεο Πξφζθιεζεο.  

Γηα ηα  άηνκα ηα νπνία πξφθεηηαη λα επηδνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο – κε 

πξνθεξπζζφκελεο ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε - Δλέξγεηαο Γ «Πξνψζεζε 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο», ε Δλέξγεηα Α. «Δπαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή», 

ππνρξεσηηθά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ εθπφλεζε επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ 

(«business plan») πξνζαξκνζκέλνπ ζην είδνο ηεο επηρείξεζεο πνπ ην θάζε 

σθεινχκελν άηνκν πξφθεηηαη λα δεκηνπξγήζεη. 

 

Τν αλψηαην επηιέμηκν θφζηνο γηα θάζε business plan αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

2.750 επξψ, ελψ ην ζχλνιν γηα ηα 200 άηνκα δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηηο 

550.000 επξψ.  

Ο Φνξέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ην επίδνκα 

ζπκκεηνρήο, φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ. Tν επίδνκα αλά άηνκν αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ 1.250 επξψ θαη αληηζηνηρεί ζηελ πινπνίεζε ησλ 25 αηνκηθψλ 

ζπλεδξηψλ. Σπλεπψο, ην ζπλνιηθφ πνζφ αλέξρεηαη ζε 1.375.000 επξψ. Τν 

ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 1.375.000  επξψ είλαη ελδεηθηηθφ, εθφζνλ ηα άηνκα κπνξεί λα 

κεησζνχλ, αλ ζπληξέμνπλ νη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηεο Πξφζθιεζεο.  

Όκσο ην επίδνκα αλά άηνκν δε δχλαηαη λα κεηαβιεζεί, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ 

ησλ σθεινπκέλσλ αηφκσλ πνπ ηειηθά ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Δλέξγεηα. 

 

ηειέρε παξνρήο ππεξεζηώλ 

Ο Φνξέαο πξέπεη λα δηαζέηεη θαηά ηε ζηηγκή ηεο έλαξμεο ηεο Δλέξγεηαο Α θαη ζε 

φιε ηε δηάξθεηα απηήο, ηνπιάρηζηνλ ην εμήο πξνζσπηθφ, ζε θάζε παξάξηεκα (θαη 

ζηελ έδξα) ζην νπνίν ζα παξέρνληαη νη ππεξεζίεο: 

 Πηπρηνχρν/νπο Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εμεηδηθεπκέλνπο ζηελ παξνρή 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δλέξγεηαο Α, κε ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή εκπεηξία, θαη 

 Τνπιάρηζηνλ έλα ζηέιερνο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, αλεμαξηήησο 

εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο. 
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2.3. Δλέξγεηα Β. Καηάξηηζε  

2.3.1. Δλέξγεηα Β.1 Πξνγξάκκαηα πλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο 

Ο Φνξέαο ππνρξεσηηθά ζα πινπνηήζεη ηα ελ ιφγσ Πξνγξάκκαηα ζχκθσλα κε ηελ 

πξαθηηθή ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο/θνππνληνχ (voucher). Οη φξνη πινπνίεζεο, νη 

δπλεηηθνί πάξνρνη ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζα 

πξνζδηνξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε ηνπ Φνξέα, ε νπνία ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ 

ΔΥΔΔΚΤ. 

Γηα ηελ ελ ιφγσ Δλέξγεηα ηζρχνπλ ππνρξεσηηθά θαη νη αθφινπζνη φξνη θαη 

πξνυπνζέζεηο: 

1. Η δηάξθεηα θάζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο είλαη 300 ψξεο.  

2. Τν θφζηνο ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο (εθηφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηδφκαηνο) 

αλέξρεηαη ζε 8,00 επξψ / αλζξσπνψξα θαηάξηηζεο. Σπλεπψο, ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο αλά άηνκν αλέξρεηαη ζε 2.400 επξψ (300 ψξεο Φ 8,00 επξψ). 

3. Τν εθπαηδεπηηθφ επίδνκα ησλ θαηαξηηδνκέλσλ αλέξρεηαη ζε 6,00 επξψ / 

αλζξσπνψξα θαηάξηηζεο. Σπλεπψο, ην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηδφκαηνο 

αλέξρεηαη ζε 1.800 επξψ αλά άηνκν (300 ψξεο Φ 6,00 επξψ). 

Δπηπιένλ δηεπθξηλίζεηο ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Οδεγφ Δθαξκνγήο ηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα αλαπηχμεη ε ΔΥΔΔΚΤ. 

 

2.3.2. Δλέξγεηα Β.2  Δμεηδηθεπκέλε Καηάξηηζε / επηκόξθωζε 

Γηα ηελ πεξίπησζε παξνρήο εμεηδηθεπκέλεο, ή ζπγθεθξηκέλεο εθπαίδεπζεο, 

θαηάξηηζεο, θ.ιπ. (π.ρ. παξνρή καζεκάησλ νδήγεζεο γηα ηελ απφθηεζε 

επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο, θ.ιπ.), ην θφζηνο απηψλ δηακνξθψλεηαη θαηά 

πεξίπησζε θαη απνδίδεηαη ζηνλ εθάζηνηε πάξνρν (π.ρ. Σρνιή Οδεγψλ) απφ ηνλ 

Φνξέα. 

Τν κνλαδηαίν θφζηνο/άηνκν ηεο Δλέξγεηαο Β2 (4.000 Δπξψ) είλαη ην αλψηαην πνπ 

κπνξεί λα δνζεί θαη δελ κπνξεί λα μεπεξαζηεί παξά κφλν κε έγγξαθε απνδνρή ηεο 

ΔΥΔΔΚΤ θαηφπηλ έγγξαθνπ αηηήκαηνο - αηηηνιφγεζεο ηνπ Φνξέα, γηα θάζε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε σθεινχκελνπ αηφκνπ. 

Γελ πξνβιέπεηαη επίδνκα γηα ην σθεινχκελν άηνκν.  

Δπηπιένλ δηεπθξηλίζεηο ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Οδεγφ Δθαξκνγήο ηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα αλαπηχμεη ε ΔΥΔΔΚΤ. 
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2.3.3. Δλέξγεηα Γ. Δπηδόηεζε θηλεηηθόηεηαο 

Η ρξεκαηνδφηεζε ζα δνζεί ζε 100 άηνκα (ελδεηθηηθά) θαη ην πνζφ αλά άηνκν 

αλέξρεηαη ζε 2.000 επξψ.  Τν πνζφ απηφ αλά άηνκν δελ κεηαβάιιεηαη. 

Τν ελ ιφγσ πνζφ δίλεηαη ζε κία δφζε ζην θάζε σθεινχκελν άηνκν, εθφζνλ έρεη 

επηιεγεί γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ Δλέξγεηα απηή απφ ηελ Δλέξγεηα ηεο 

Σπκβνπιεπηηθήο θαη έρεη νινθιεξψζεη ηπρφλ άιιεο απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο (π.ρ. 

θαηάξηηζε) φηαλ απαηηείηαη. 

Σηνλ Οδεγφ Δθαξκνγήο πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηχμεη ε ΔΥΔΔΚΤ ζα παξέρνληαη 

δηεπθξηλίζεηο γηα ζέκαηα, φπσο ε ηεθκεξίσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ 

σθεινπκέλσλ,  ηα παξαζηαηηθά/έγγξαθα πνπ ηα σθεινχκελα άηνκα ζα πξέπεη λα 

ηεξνχλ, θ.ιπ. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ 

ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΣΑΜΔΙΟ  

 

 

 
ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ 
ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ 
ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 

ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ  
(ΔΣΠ) ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2014-2020 

 

Φοπέαρ (ονομαζία & διακπιηικόρ ηίηλορ-

εθόζον ςθίζηαηαι) :  

 Πόλη: 

  Ημεπομηνία : 

Τασ. Γιεύθςνζη :   Απ. Ππωη.: 

Τασ. Κώδικαρ :    

Πληποθοπίερ : Ππορ: ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

Τηλέθωνο :   

Fax :  ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ 

E-mail :  ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

   

  ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ 

ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ  

   

  Κοπαή 4, 105 64 Αθήνα 

   

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

Β’ ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ              

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ                                                         

ΔΚΥΩΡΗΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΑΡΥΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ                         

ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ                                                    

ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΙ ΑΠΟΛΤΔΙ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΓΤΔΤ ΦΩΚΑ Α.Δ.  

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ  

 ΔΤΡΩΠΑΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ  

ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ (ΔΣΠ) ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2014-2020  

(ΚΩΓ.:  EGF/2014/013 EL/Οδυζζεύς Φωκάς) 

 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ  

 

Σε ζςνέσεια ηηρ με απ. ππωη. ………………….. Β’ Ππόζκληζηρ ηηρ Απσήρ Γιασείπιζηρ - 

Διδικήρ Υπηπεζίαρ Δθαπμογήρ Σςγσπημαηοδοηούμενων Δνεπγειών από ηο 

ΑΔΑ: Ψ84Ζ465Θ1Ω-32Τ



 

Δςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  (ΔΥΔ-ΔΚΤ), ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Γιασείπιζηρ 

Κοινοηικών και Άλλων Πόπων ηος Υποςπγείος Δπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και 

Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ για ηην ςποβολή πποηάζεων για ηην εκσώπηζη 

απμοδιοηήηων ηηρ Απσήρ Γιασείπιζηρ ζσεηικά με ηην ςλοποίηζη ενεπγειών πος 

αθοπούν ηιρ απολύζειρ ζηην Δηαιπεία ΟΓΥΣΣΔΥΣ ΦΩΚΑΣ A.E. ζηο πλαίζιο ηος 

Δςπωπαϊκού Ταμείος Πποζαπμογήρ ζηην Παγκοζμιοποίηζη – ΔΤΠ πεπιόδος 2014-

2020 (κωδ.:EGF/2014/013 EL/Οδςζζεύρ Φωκάρ), ζαρ ςποβάλλοςμε ζςνημμένα 

ζσεηικό θάκελο ππόηαζηρ. 

Ο Φάκελορ ηηρ Ππόηαζηρ πεπιλαμβάνει ηην παπούζα Αίηηζη Υποβολήρ Ππόηαζηρ, 

ηο Ένηςπο Υποβολήρ Ππόηαζηρ, ηα πληποθοπιακά ζηοισεία για ηην αξιολόγηζη/ 

βαθμολόγηζη ηηρ ππόηαζηρ, ηον Καηάλογο Έπγων πος ηεκμηπιώνοςν ηην 

απαιηούμενη εμπειπία και ηα ζςνημμένα ζηην Αίηηζη δικαιολογηηικά. 

Δπιππόζθεηα,  βεβαιώνοςμε ςπεύθςνα όηι οι πποβλεπόμενερ δαπάνερ ηηρ εν λόγω 

ενέπγειαρ/ενεπγειών, ή μέπορ αςηών, δεν έσοςν ηύσει ούηε θα ηύσοςν 

σπημαηοδόηηζηρ από άλλα κοινοηικά ή εθνικά σπημαηοδοηικά μέζα ηηρ ηπέσοςζαρ 

ή άλληρ ππογπαμμαηικήρ πεπιόδος. 

 

Ο Νόμιμορ Δκππόζωπορ  ηος Φοπέα ή ηηρ Ένωζηρ Φοπέων 

 

(ςπογπαθή και ζθπαγίδα Φοπέα / Σςνηονιζηήρ ηηρ Ένωζηρ Φοπέων) 

 

ΤΝΗΜΜΔΝΑ:  

1. ........... 

2. ……………. 

3. …………….. 

4. ………………….  

 

ΑΔΑ: Ψ84Ζ465Θ1Ω-32Τ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ  

 

 

 
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 
ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ - ΔΣΠ 
ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2014-2020 

Ονομασία και λογότσπο υορέα……. 

  

 <Τόπος>, <Ημερομηνία> 

 

 

 

 

 Πξνο: 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ 

ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΥΩΡΗΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΑΡΥΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΔΣΙΚΑ 

ΜΔ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΙ ΑΠΟΛΤΔΙ ΣΗΝ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΓΤΔΤ ΦΩΚΑ Α.Δ.  

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ  
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ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ (ΔΣΠ) ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2014-2020  

(ΚΩΓ.:  EGF/2014/013 EL/Οδπζζεύο Φσθάο) 

 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ 
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1. ΑΦΗΝΔΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ 

 

1.1 (Κξηηήξηα Α1, Α2, Α3): Πεξηγξαθή θαη αηηηνιόγεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ν Φνξέαο 
πξνζεγγίδεη ην έξγν θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηελ νπνία πξόθεηηαη λα αθνινπζήζεη γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ ελεξγεηώλ, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ πξόζθιεζε θαη ζην Παξάξηεκα Ι 

απηήο. Αλάιπζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ αλά Δλέξγεηα  (κε δηάθξηζε ζε άκεζεο θαη έκκεζεο 
δαπάλεο). Ιδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί: α) ζηνλ ηξόπν νξγάλσζεο πινπνίεζεο ησλ 
Δλεξγεηώλ θαη ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαζώο θαη ζηα ζέκαηα ζπληνληζκνύ θαη 
δηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ ζην ζύλνιό ηνπ, β) ζηε κεζνδνινγία, ηξόπν θαη βαζηθά θξηηήξηα 
επηινγήο ησλ Νέσλ εθηόο απαζρόιεζεο, εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο (Not in Employment,  
Education, Training - NEETs), γ) ζηε δηαρείξηζε ηεο γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο ησλ 
σθεινπκέλσλ. 

ε πεξίπησζε Έλσζεο, ε πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ αλσηέξσ πξέπεη λα γίλεη αλά Μέινο 
ηεο Έλσζεο θαη γηα θάζε κία από ηηο Δλέξγεηεο Α,Β,Γ.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

1.2 (Κξηηήξην Α4): Αλάιπζε ελδεηθηηθνύ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ ελεξγεηώλ Α,Β,Γ, αλά 
θαηεγνξία (θαη ππνθαηεγνξία), όπνπ λα πξνθύπηεη ε αιιεινπρία ησλ δξάζεσλ ζε ζρέζε κε 
ηελ επηιεγκέλε κέζνδν πινπνίεζεο (ίδηα κέζα/αλάζεζε) θαζώο θαη ρξνλνδηάγξακκα γηα 

ηελ θαηάξηηζε ησλ “Business Plans” ηεο Δλέξγεηαο Γ. 
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1.3 (Κξηηήξην Α5): Παξνπζηάζηε ην νξγαλσηηθό ζρήκα δηνίθεζεο, ηνλ Τπεύζπλν θαη ηελ 

Οκάδα Έξγνπ, ην ξόιν θαη ηηο αξκνδηόηεηεο θάζε κέινπο ηεο Οκάδαο. 
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2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΠΟΤ ΔΞΤΠΗΡΔΣΔΙΣΑΙ ΚΑΙ ΜΔΑ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ  

 

2.1(Κξηηήξην Β1): Πξνζδηνξηζκόο ησλ αλαγθώλ ηεο νκάδαο ζηόρνπ πνπ εμππεξεηνύληαη 
από ηελ πξνζέγγηζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο ζύλδεζήο ηνπ κε ηηο Δλέξγεηεο πνπ ζα 
πινπνηεζνύλ. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
2.2 (Κξηηήξην Β2): Αλαθέξεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα δηαζθαιίζεηε ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ Δλεξγεηώλ θπξίσο όζνλ αθνξά ηελ εμεύξεζε εξγαζίαο γηα ηα 

σθεινύκελα άηνκα. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ΑΔΑ: Ψ84Ζ465Θ1Ω-32Τ



 

5 

2.3 (Κξηηήξην Β3): Πεξηγξαθή θαη αηηηνιόγεζε ησλ κέζσλ, εξγαιείσλ θαη ηερληθώλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Δλεξγεηώλ.  
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3. ΩΡΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ 

 
3.1 (Κξηηήξηα Γ1, Γ2): Πεξηγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ δηνηθεηηθώλ θαη άιισλ ελεξγεηώλ εθ 
κέξνπο ηνπ Φνξέα (π.ρ. δηαβνύιεπζε ζε ηνπηθό επίπεδν, «εζσηεξηθέο» δηεξγαζίεο ηνπ 

Φνξέα, θ.ιπ.) γηα ηελ αλάιεςε ηεο πινπνίεζεο ησλ Δλεξγεηώλ. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

3.2 (Κξηηήξην Γ3): Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ 
Δλεξγεηώλ. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ 

ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΣΑΜΔΙΟ  

 

 

 
ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 
ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ  (ΔΣΠ) 
ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2014-2020 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV 

Β’ ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΥΩΡΗΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΑΡΥΗ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ 

ΣΙ ΑΠΟΛΤΔΙ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΓΤΔΤ ΦΩΚΑ Α.Δ.  

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ  

 ΔΤΡΩΠΑΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ  

ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ (ΔΣΠ) ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2014-2020  

(ΚΩΓ.:  EGF/2014/013 EL/Οδυζζεύς Φωκάς) 

 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ 
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Α/Α Πεπιγπαθή Δξειδίκεςζη

ΝΑΙ

ΟΦΙ

ΝΑΙ

ΟΦΙ

ΝΑΙ

ΟΦΙ

ΝΑΙ

ΟΦΙ

ΝΑΙ

ΟΦΙ

ΝΑΙ

ΟΦΙ

ΝΑΙ

ΟΦΙ

ΝΑΙ

ΟΦΙ

ΝΑΙ

ΟΦΙ

ΝΑΙ

ΟΦΙ

ΝΑΙ

ΟΥΙ

Σιμή

Πληπόηηηα ςποβαλλόμενηρ ππόηαζηρ2

Δηαζέηεη ηελ απαηηνύκελε εκπεηξία.

Έληππν Υπνβνιήο Πξόηαζεο θαη πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηελ 

αμηνιόγεζε/βαζκνιόγεζε ηεο πξόηαζεο  θαζώο θαη Καηάινγνο Έξγσλ πνπ 

ηεθκεξηώλνπλ ηελ  απαηηνύκελε εκπεηξία ζε έληππε κνξθή

 ΛΙΣΑ ΔΞΔΣΑΗ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΠΡΟΣΑΗ

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΡΟΣΑΗ: Β’ ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΥΩΡΗΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΑΡΥΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΙ ΑΠΟΛΤΔΙ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΓΤΔΤ ΦΩΚΑ Α.Δ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ 

ΔΤΡΩΠΑΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ (ΔΣΠ) ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2014-2020 

(ΚΩΓ.:  EGF/2014/013 EL/Οδςζζεύρ Φωκάρ)

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ (ΔΣΠ) ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2014-2020

Α.Π. ΠΡΟΚΛΗΗ: 

Αιηιολόγηζη/Παπαηηπήζειρ

ΗΜΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Εμεηάδεηαη εάλ ν Φνξέαο έρεη ηελ αξκνδηόηεηα εθηέιεζεο ησλ Ελεξγεηώλ, 

όπσο πξνθύπηεη από ζρεηηθή λνκνζεηηθή ή άιιε δηνηθεηηθή πξάμε ή 

νξίδεηαη ζηελ Πξόζθιεζε. Η αξκνδηόηεηα ηνπ Φνξέα ηεθκεξηώλεηαη κε 

ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο.

Έληππν Υπνβνιήο Πξόηαζεο θαη πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηελ 

αμηνιόγεζε/βαζκνιόγεζε ηεο πξόηαζεο  θαζώο θαη Καηάινγνο Έξγσλ πνπ 

ηεθκεξηώλνπλ ηελ  απαηηνύκελε εκπεηξία ζε ειεθηξνληθή κνξθή.

Αίηεζε Υπνβνιήο Πξόηαζεο

Δηαζέηεη ηελ απαηηνύκελε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα.

Ηκεξνκελία έλαξμεο εμέηαζεο παξαδεθηνύ πξόηαζεο:

Ερνπλ επηζπλαθζεί όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά.

Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 ππνγεγξακκέλε από ην/ηε λόκηκν 

εθπξόζσπν ηνπ Φνξέα ή ηεο Έλσζεο Φνξέσλ, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη 

όηη ν ππνςήθηνο Φνξέαο ή ε Έλσζε Φνξέσλ απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα 

ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο, ησλ παξαξηεκάησλ απηήο θαζώο θαη ηεο ΚΥΑ 

ηνπ Σπζηήκαηνο κε ΑΠ 5.20263/5.15444/22-07-2015.

Εμεηάδεηαη αλ ηα έληππα έρνπλ ππνγξαθεί από ηνπο αξκόδηνπο θαη αλ 

έρνπλ ζπκπιεξσζεί όια ηα πεδία ηνπο. 
3

Σα ηςποποιημένα ένηςπα ηηρ ππόηαζηρ και 

ηα ζςνοδεςηικά αςηήρ έγγπαθα είναι 

ζςμπληπωμένα και ςπογεγπαμμένα 

Εμεηάδεηαη εάλ ν Φνξέαο ή ε Έλσζε Φνξέσλ πιεξνί ην δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Πξόζθιεζεο

Ο Φοπέαρ  έσει ηην απμοδιόηηηα εκηέλεζηρ 

ηος έπγος για ηο οποίο ςποβάλλει ηην 

ππόηαζη  

1

ΔΚΠΛΗΡΩΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ 

Υπνγξαθή 

ΠΡΟΤΠΟΘΔΗ ΓΙΑ ΘΔΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ:                                                                                                                                                                                                                          

Τν παξαδεθηό ηεο πξόηαζεο απνηειεί απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο. Για όλα ηα παπαπάνω 

κπιηήπια πληπόηηηαρ, η απάνηηζη ππέπει να είναι θεηική (ΝΑΙ) δηαθνξεηηθά ε πξόηαζε απνξξίπηεηαη θαη ελεκεξώλεηαη 

ζρεηηθά ν ππνςήθηνο Φνξέαο. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ πιεξόηεηαο, ε ΕΥΕΕΚΤ δύλαηαη λα δεηήζεη ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηνηρεία από ηνλ Φνξέα ηα νπνία πξέπεη λα ππνβιεζνύλ πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο.
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Α/Α Πεπιγπαθή Δξειδίκεςζη

Σιμή Αιηιολόγηζη/Παπαηηπήζειρ

ΗΜΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Ηκεξνκελία νινθιήξσζεο εμέηαζεο παξαδεθηνύ 

πξόηαζεο:

Ηκεξνκελία ππνβνιήο ζπκπιεξσκαηηθώλ ζηνηρείσλ: Υπνγξαθή 

ΑΔΑ: Ψ84Ζ465Θ1Ω-32Τ



Α/Α Πεπιγπαθή κπιηηπίος Δξειδίκεςζη κπιηηπίος Καηάζηαζη
Σιμή (έωρ 2 

δεκαδικά)
Βαθμόρ Αιηιολόγηζη

Υςειόο 10-8

Μέζνο 7-4

Χακειόο 3-0

Υςειή 10-8

Μέζε 7-4

Χακειή 3-0

Υςειή 10-8

Μέζε 7-4

Χακειή 3-0

Υςειή 10-8

Μέζε 7-4

Χακειή 3-0

Υςειή 10-8

Μέζε 7-4

Χακειή 3-0

Οπγανωηικό σήμα Γιοίκηζηρ

Εμεηάδεηαη ε επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Οξγαλσηηθνύ Σρήκαηνο 

Δηνίθεζεο, ηνπ ξόινπ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ Υπεύζπλνπ Εξγνπ θαη ηεο 

Οκάδαο Εξγνπ (ξόινο θαη αξκνδηόηεηεο θάζε κέινπο ηεο Ο.Ε.)

Πληπόηηηα πεπιγπαθήρ ηηρ 

ππόηαζηρ

Α4

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ

αθήνεια πεπιγπαθήρ ηηρ ππόηαζηρ 

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΡΟΣΑΗ: Β’ ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΥΩΡΗΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΑΡΥΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΙ ΑΠΟΛΤΔΙ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΓΤΔΤ ΦΩΚΑ Α.Δ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ 

ΔΤΡΩΠΑΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ (ΔΣΠ) ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2014-2020 

Εμεηάδεηαη αλ ε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηώλ πεξηιακβάλεη ζαθώο θαη επαξθώο 

πεξηγεγξακκέλν θπζηθό αληηθείκελν.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δ ΔΠΙΠΔΓΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ

Εμεηάδεηαη:

- Η πιεξόηεηα ηνπ πξνηεηλόκελνπ π/π (αλ δειαδή πεξηιακβάλεη  ηηο 

πξνβιεπόκελεο θαη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνύ 

αληηθεηκέλνπ).

Εμεηάδεηαη ε πιεξόηεηα ηεο πεξηγξαθήο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ 

ηξόπνπ πινπνίεζεο ησλ ελεξγεηώλ. Ήηνη εμεηάδεηαη:                                                                                             

1. Η πεξηγξαθή ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ (κεζνδνινγία, πξνζέγγηζε 

πινπνίεζεο, θ.ιπ.).         

2. Η κεζνδνινγία θαη ν ηξόπνο επηινγήο ησλ Νέσλ εθηόο απαζρόιεζεο, 

εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο (Not in Employment,  Education, Training - 

NEETs)                                                                                                                                                                                     

3. H νξγάλσζε απηώλ ζε ζρέζε κε ηελ γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ 

σθεινπκέλσλ αηόκσλ 

Α5

 ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΗ

Ρεαλιζηικόηηηα σπονοδιαγπάμμαηορ 

ολοκλήπωζηρ ηος Έπγος

Εμεηάδεηαη ε ξεαιηζηηθόηεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ 

ελεξγεηώλ ζε ζρέζε κε:

α) ην θπζηθό αληηθείκελν, 

β) ηελ επηιεγκέλε κέζνδν πινπνίεζεο όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ πξόηαζε, 

γ) ηνπο ελδερόκελνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ, θαζώο θαη ηνπο ηξόπνπο απνθπγήο ή ειαρηζηνπνίεζεο ησλ 

ελδερόκελσλ απηώλ θηλδύλσλ.

Α3

Ρεαλιζηικόηηηα και εθικηόηηηα ηος 

πποϋπολογιζμού ηος Έπγος ζε 

ζσέζη με ηο θςζικό ανηικείμενο 

Α1

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ (ΔΣΠ) ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2014-2020

Α. ΑΦΗΝΕΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

(κατηγοπία κπιτηπίων πος σπησιμοποιούνται στη σςγκπιτική αξιολόγηση με σςντελεστή στάθμισηρ  40%)

Α.Π. ΠΡΟΚΛΗΗ: 

Α2

ΑΔΑ: Ψ84Ζ465Θ1Ω-32Τ



Α/Α Πεπιγπαθή κπιηηπίος Δξειδίκεςζη κπιηηπίος Καηάζηαζη
Σιμή (έωρ 2 

δεκαδικά)
Βαθμόρ Αιηιολόγηζη

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δ ΔΠΙΠΔΓΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ

Α. ΑΦΗΝΕΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

(κατηγοπία κπιτηπίων πος σπησιμοποιούνται στη σςγκπιτική αξιολόγηση με σςντελεστή στάθμισηρ  40%)

ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α =

ΑΔΑ: Ψ84Ζ465Θ1Ω-32Τ



Α/Α Πεπιγπαθή κπιηηπίος Δξειδίκεςζη κπιηηπίος Καηάζηαζη Σιμή (έωρ 2 δεκαδικά) Βαθμόρ Αιηιολόγηζη

Υςειή 10-8

Μέζε 7-4

Χακειή 3-0

Υςειή 10-8

Μέζε 7-4

Χακειή 3-0

Υςειή 10-8

Μέζε 7-4

Χακειή 3-0

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΡΟΣΑΗ: Β’ ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΥΩΡΗΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΑΡΥΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ 

ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΙ ΑΠΟΛΤΔΙ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΓΤΔΤ ΦΩΚΑ Α.Δ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ 

ΔΤΡΩΠΑΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ (ΔΣΠ) ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2014-2020 

Β2

ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β =

Αποηελεζμαηικόηηηα μέζων, 

επγαλείων και ηεσνικών

Εμεηάδνληαη ηα κέζα, εξγαιεία θαη ηερληθέο πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν 

Φνξέαο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ Ελεξγεηώλ
Β3

Β. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΠΟΤ ΕΞΤΠΗΡΕΣΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΜΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ

(κατηγοπία κπιτηπίων πος σπησιμοποιούνται στη σςγκπιτική αξιολόγηση με σςντελεστή στάθμισηρ  30%)

ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΗ

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ (ΔΣΠ) ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2014-2020

Α.Π. ΠΡΟΚΛΗΗ:

ςμβολή ηων Δνεπγειών ζηην 

πποώθηζη ηηρ απαζσόληζηρ

Β1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ

ΟΜΑΓΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ

ςμβολή ηων Δνεπγειών ζηον 

πποζδιοπιζμό και εξςπηπέηηζη 

ηων αναγκών ηηρ ομάδαρ ζηόσος

Εμεηάδεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κζνδνινγίαο πξνζδηνξηζκνύ  ησλ 

ηδηαίηεξσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ  αλαγθώλ ηεο νκάδαο ζηόρνπ θαη ε ζύλδεζε ησλ 

αλαγθώλ απηώλ κε ηηο Ελέξγεηεο πνπ πξόθεηηαη λα πινπνηεζνύλ

Εμεηάδεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ Ελεξγεηώλ σο πξνο ηελ ππνζηήξημε ησλ 

σθεινπκέλσλ αηόκσλ λα επαλεληαρζνύλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ 

πξνώζεζε ησλ σθεινπκέλσλ αηόκσλ ζηελ απαζρόιεζε (π.ρ. επαηζζεηνπνίεζε 

θαη θηλεηνπνίεζε επηρεηξήζεσλ)

ΑΔΑ: Ψ84Ζ465Θ1Ω-32Τ



Α/Α Πεπιγπαθή κπιηηπίος Καηάζηαζη
Σιμή (έωρ 2 

δεκαδικά)
Βαθμόρ Αιηιολόγηζη

Υςειόο 10-8

Μέζνο 7-4

Χακειόο 3-0

Υςειόο 10-8

Μέζνο 7-4

Χακειόο 3-0

Υςειόο 10-8

Μέζνο 7-4

Χακειόο 3-0

ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΑΞΗ

Δξειδίκεςζη κπιηηπίος

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ (ΔΣΠ) ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2014-2020

Α.Π. ΠΡΟΚΛΗΗ: 

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΡΟΣΑΗ: Β’ ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΥΩΡΗΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΑΡΥΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ 

ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΙ ΑΠΟΛΤΔΙ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΓΤΔΤ ΦΩΚΑ Α.Δ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ 

ΔΤΡΩΠΑΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ (ΔΣΠ) ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2014-2020 

ΟΜΑΓΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ

Γ.  ΩΡΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ

(καηηγοπία κπιηηπίων πος σπηζιμοποιούνηαι ζηη ζςγκπιηική αξιολόγηζη με ζςνηελεζηή ζηάθμιζηρ  30%)

ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ=

Παπακολούθηζη και 

αποηίμηζη ηων 

αποηελεζμάηων ηος 

Έπγος

Γ3

Εμεηάδεηαη εάλ ζηελ Πξόηαζε πεξηιακβάλεηαη επαξθέο θαη πνηνηηθό ζρέδην παξαθνινύζεζεο 

θαη αμηνιόγεζεο ησλ Ελεξγεηώλ, γηα ηελ απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ή/θαη ηελ 

απνθπγή απνθιίζεσλ ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηώλ.

Εμεηάδεηαη ν βαζκόο σξηκόηεηαο ηνπ Έξγνπ σο πξνο ηελ εμέιημε ησλ απαηηνύκελσλ 

πξνπαξαζθεπαζηηθώλ ελεξγεηώλ γηα ηελ έλαξμε πινπνίεζήο ηεο, όπσο θαηά πεξίπησζε 

αξκόδεη.

Επίζεο, εμεηάδεηαη ε πξόνδνο (εθ κέξνπο θπξίσο ηνπ Φνξέα) ησλ δηαδηθαζηώλ ζε ζρέζε κε:

- Απνθάζεηο αξκόδησλ νξγάλσλ γηα έληαμε ηνπ Έξγνπ ζην πξόγξακκα δξάζεο ηνπ Φνξέα. 

- Ελεκέξσζε επηκέξνπο ππεξεζηώλ θαη αξκόδηνπ πξνζσπηθνύ.

- Πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε, δηαρείξηζε, παξαθνινύζεζε θαη 

αμηνιόγεζε ησλ Ελεξγεηώλ.

Εμεηάδεηαη ν βαζκόο πξνόδνπ ζπγθεθξηκέλσλ δηνηθεηηθώλ ή άιισλ ελεξγεηώλ, πέξαλ απηώλ 

πνπ εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ηνπ θξηηεξίνπ Γ1 θαη, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ Έξγνπ π.ρ. δηαβνύιεζε ζε ηνπηθό επίπεδν, ελεκέξσζε αηόκσλ 

θαη επηρεηξήζεσλ, θ.ιπ.).

Γ1

Βαθμόρ πποόδος 

διοικηηικών ή άλλων 

ενεπγειών εκ μέποςρ 

ηος Φοπέα

Γ2

ηάδιο εξέλιξηρ 

απαιηούμενων 

ενεπγειών ωπίμανζηρ 

ηος Έπγος

ΑΔΑ: Ψ84Ζ465Θ1Ω-32Τ



Α/Α Ομάδα κριηηρίων Σιμή/Βαθμολογία σνηελεζηής ζηάθμιζης σνολική βαθμολογία

Α ΑΦΗΝΔΙΑ 40%

Β ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ 30%

Γ ΩΡΙΜΟΣΗΣΑ 30%

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΑΗ:

ΤΠΟΓΡΑΦΗ:

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ (ΔΣΠ) ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2014-2020

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΡΟΣΑΗ: Β’ ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΥΩΡΗΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ ΣΗ 

ΑΡΥΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΙ ΑΠΟΛΤΔΙ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΓΤΔΤ ΦΩΚΑ Α.Δ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟΤ 

ΣΑΜΔΙΟΤ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ (ΔΣΠ) ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2014-2020 

Α.Π. ΠΡΟΚΛΗΗ: 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΑΗ:

ΤΠΟΓΡΑΦΗ:

ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΔΑ: Ψ84Ζ465Θ1Ω-32Τ



 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ 

ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ  

 

 

 
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 
ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ  (ΔΣΠ) 
ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2014-2020 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V 

Β’ ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΥΩΡΗΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΑΡΥΗ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ 

ΣΙ ΑΠΟΛΤΔΙ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΓΤΔΤ ΦΩΚΑ Α.Δ.  

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ   

 ΔΤΡΩΠΑΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ  

ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ (ΔΣΠ) ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2014-2020  

(ΚΩΓ.:  EGF/2014/013 EL/Οδυζζεύς Φωκάς) 

 

 

ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ, 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΠΟΤ 

ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 

ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ (ΔΣΠ) ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2014-2020 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ84Ζ465Θ1Ω-32Τ



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1565
27 Ιουλίου 2015

19191

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

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

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που 

αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση κοινοτικών προ−
γραμμάτων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

κάτωθι επιχειρήσεις: 

Αιτήσεις κράτους − μέλους ΣΑΕ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 NUTRIART ABEE Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

034/2 10.160.000 

2 SPRIDER STORES Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

034/2 12.151.500 

3 ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

034/2 10.740.000 

4 Εκδοτικές Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

034/2 14.654.500 

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

034/2 6.244.500 

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

034/2 8.410.000 

ΣΥΝΟΛΟ 47.706.000

αποφασίζουν:

Άρθρο 1 
Αντικείμενο

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

Άρθρο 2 
Πεδίο Εφαρμογής

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 3 
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται 
ως:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 5 
Βασικές Αρχές Υλοποίησης

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 6 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 2014−2020 
χορηγείται στις περιπτώσεις που οι μεγάλες διαρθρω−
τικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή 
η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
προκαλούν σοβαρή οικονομική αναστάτωση, το οποίο 
συνεπάγεται:

α) Την απόλυση λόγω πλεονασμού τουλάχιστον 500 
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων των οποίων η 
δραστηριότητα έχει παύσει για περίοδο τεσσάρων μη−
νών σε επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των εργα−
ζομένων που απολύονται λόγω πλεονασμού, καθώς και 
αυτοαπασχολούμενων των οποίων η δραστηριότητα 
έπαυσε, στο πλαίσιο της δραστηριότητας των προμη−
θευτών ή των παραγωγών των επομένων σταδίων του 
προϊόντος.

β) Την απόλυση λόγω πλεονασμού τουλάχιστον 500 
εργαζομένων ή αυτοαπασχολουμένων, των οποίων η 
δραστηριότητα έχει παύσει για περίοδο 9 μηνών ιδίως 
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
όλες στον ίδιο οικονομικό τομέα, που ορίζεται στο επί−
πεδο υποδιαίρεσης της NACE Αναθ. 2 και είναι εγκα−
τεστημένες σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες 
περιφέρειες, ή σε περισσότερες από δύο συνορεύουσες, 
όπως καθορίζονται στο επίπεδο NUTS 2, υπό την προ−
ϋπόθεση ότι πλήττονται πάνω από 500 εργαζόμενοι ή 
αυτοαπασχολούμενοι σε δύο περιφέρειες συνδυασμένα.

2. Σε μικρές αγορές εργασίας ή, σε εξαιρετικές πε−
ριστάσεις, οι οποίες δικαιολογούνται δεόντως από το 
δικαιούχος κράτος μέλος, ιδίως όσον αφορά συλλογικές 
αιτήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται ΜΜΕ, η αίτηση 
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χορήγησης χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 
βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να θεωρείται επιλέ−
ξιμη, ακόμη και αν τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζουν 
τα στοιχεία α) ή β) της παραγράφου 1 δεν τηρούνται 
πλήρως, όταν οι απολύσεις λόγω πλεονασμού έχουν 
σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική, 
περιφερειακή ή εθνική οικονομία. Το δικαιούχος κράτος 
μέλος διευκρινίζει ποια από τα κριτήρια παρέμβασης 
που ορίζονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1 
δεν τηρείται πλήρως. Το συνολικό ποσό των συνεισφο−
ρών για εξαιρετικές περιστάσεις δεν μπορεί να υπερ−
βαίνει το 15 % του μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ.

3. Για τον υπολογισμό του αριθμού των απολύσεων 
που προβλέπονται στις παραγράφους α) και β) του άρ−
θρου 2 της παρούσης και σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
Κανονισμού, ο αριθμός των απολυμένων ατόμων υπο−
λογίζεται αρχής γενομένης από μία από τις παρακάτω 
ημερομηνίες:

• Την ημερομηνία που ο εργοδότης σύμφωνα με το 
άρθρο 3, παράγραφος 1 της οδηγίας 98/59/ΕΚ του Συμ−
βουλίου (Οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιου−
λίου 1998, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις (EE L 225 
της 12.8.1998, σ. 16) ειδοποιεί την αρμόδια δημόσια αρχή 
γραπτώς για τις προβλεπόμενες συλλογικές απολύσεις 
λόγω πλεονασμού· στην περίπτωση αυτή προσκομίζο−
νται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετες πληροφο−
ρίες για τον πραγματικό αριθμό των απολύσεων λόγω 
πλεονασμού που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού πριν από την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Επιτροπή.

• Την ημερομηνία της προσωπικής ειδοποίησης του 
εργοδότη για τη διακοπή της απασχόλησης ή την κα−
ταγγελία της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου.

• Την ημερομηνία της de facto καταγγελίας της σύμ−
βασης εργασίας ή της λήξης της.

• Το τέλος της απασχόλησης στον έμμεσο εργοδότη, 
ή

• Την ημερομηνία παύσης δραστηριοτήτων, όπως ορί−
ζεται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή τις εθνικές διοικη−
τικές διατάξεις, στη περίπτωση αυτοαπασχολούμενου.

4. Δικαιούχοι ή Ωφελούμενοι από τις ενέργειες για 
χρηματοδοτική εισφορά από το ΕΤΠ, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του Κανονισμού είναι οι εργαζόμενοι που θίγο−
νται από τις κατά τα ανωτέρω απολύσεις και παύσεις 
δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι το ΕΤΠ παρέχει υπο−
στήριξη μόνον στην περίπτωση των προαναφερόμενων 
απολύσεων και παύσεων δραστηριοτήτων.

Κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 2 της παρούσης, (σύμφωνα και με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού 1309/2013), 
δύναται έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, να παρέχονται 
εξατομικευμένες υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες 
από το ΕΤΠ σε νέους, εκτός απασχόλησης εκπαίδευσης, 
ή κατάρτισης (NEETs) ηλικίας έως 30 ετών, (μέχρι ένα 
αριθμό ίσο προς τον αριθμό των δικαιούχων για τους 
οποίους ζητείται ενίσχυση και κατά προτεραιότητα σε 
πρόσωπα που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού ή των 
οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει, υπό την προϋ−
πόθεση ότι ορισμένες τουλάχιστον από τις απολύσεις 
λόγω πλεονασμού λαμβάνουν χώρα σε περιφέρειες του 
επιπέδου NUTS 2, οι οποίες είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο 
της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων). Οι 

εν λόγω υπηρεσίες υποστήριξης αφορούν σε NEETs ηλι−
κίας έως 30 ετών, που διαμένουν σε περιοχές επιλέξιμες 
στο Πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση.

Άρθρο 7
Ρόλοι και αρμοδιότητες των φορέων

του δικαιούχου κράτους
Το δικαιούχο κράτος μέλος είναι αρμόδιο για τον προ−

γραμματισμό, αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση 
και έλεγχο ενεργειών της υλοποίησης του συνόλου των 
εγκεκριμένων προτάσεων για χρηματοδοτική συνεισφο−
ρά από το ΕΤΠ 2014−2020 προκειμένου να διασφαλι−
σθεί η αρχή της οικονομικότητας, της αποτελεσματι−
κότητας και της αποδοτικότητας. Για το σκοπό αυτό, 
το δικαιούχο κράτος μέλος έχει ορίσει τις ακόλουθες 
εθνικές αρχές κατ’ αναλογία του συστήματος για τη 
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−
2020. Αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω οι ρόλοι και 
οι αρμοδιότητες που αυτές αναλαμβάνουν:

1. «Αρχή Διαχείρισης»: Μέχρι πρότινος η Ειδική Υπη−
ρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευ−
ρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (εφεξής, ΕΥΣΕΚΤ) της 
οποίας το έργο της οποίας το έργο αναλαμβάνει από 
τούδε και στο εξής η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ της Γενικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τους όρους και 
τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 6 του Ν. 4314/2014 και, 
μέχρι τη σύσταση και δημοσίευσή της, η Ειδική Υπηρε−
σία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕΕΚΤ) της Γενικής 
Γραμματείας Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του ιδίου 
Υπουργείου. Η τελευταία έχει ορισθεί από το δικαιούχο 
κράτος μέλος προκειμένου να έχει τη συνολική ευθύνη 
για την επίτευξη των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνο−
νται με τη συνδρομή του ΕΤΠ περιόδου 2014−2020 στο 
δικαιούχο κράτος μέλος.

Ειδικότερα, η Αρχή Διαχείρισης:
 συνεργάζεται με το Τμήμα Πολιτικών Απασχόλησης 

της Διεύθυνσης Απασχόλησης της Γενικής Διεύθυνσης 
Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση του Υπουργεί−
ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, 
για τον προγραμματισμό, τη διερεύνηση, την αξιολόγη−
ση και την εξειδίκευση εξατομικευμένων υπηρεσιών για 
την υποβολή τυχόν προτάσεων δράσεων του δικαιούχου 
κράτους μέλους προς χρηματοδοτική συνεισφορά από 
το ΕΤΠ 2014−2020. Ειδικότερα, σε συνεργασία με το ως 
άνω Τμήμα διερευνά και ενημερώνεται από τις αρμό−
διες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), του Οργανισμού Εργα−
τικού Δυναμικού(ΟΑΕΔ) ή των κατά περίπτωση αρμο−
δίων ασφαλιστικών φορέων, επιμελητηρίων, εργατικών 
κέντρων, ομοσπονδιών κ.λπ., ή/και από άλλες πηγές 
για τις περιπτώσεις απολύσεων όπου πιθανολογείται 
ότι οι απολύσεις αυτές έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην 
απασχόληση και στην τοπική, περιφερειακή και εθνική 
οικονομία.

 κατόπιν της ανωτέρω ενημέρωσης, σε συνεργασία 
με το Τμήμα Πολιτικών Απασχόλησης της Διεύθυνσης 
Απασχόλησης της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και 
Ένταξης στην Απασχόληση του Υπουργείου Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης αξιολογεί 
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εάν πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης του ΕΤΠ του 
άρθρου 4 του παρόντος συστήματος. Στην περίπτωση 
κατά την οποία η ανωτέρω αξιολόγηση είναι θετική, 
η Αρχή Διαχείρισης από κοινού με το ως άνω Τμήμα 
καθορίζουν τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων 
υπηρεσιών που αφορούν στους ωφελούμενους απολυ−
μένους και τεκμηριώνουν πρόταση για χρηματοδοτική 
συνεισφορά από το ΕΤΠ 2014−2020, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του άρθρου 8 του Κανονισμού. Η πρόταση 
συντάσσεται σε προτυποποιημένο έντυπο αίτησης στην 
Αγγλική και υποβάλλεται από την Αρχή Διαχείρισης 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 υποβάλλει επισήμως προς έγκριση, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
στην αγγλική, την αίτηση κάθε πρότασης, καθώς και 
πρόσθετων στοιχείων, εάν αυτό απαιτείται, προκειμέ−
νου αυτή να αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 ανάλογα με το είδος των ενεργειών που έχουν προ−
βλεφθεί στη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών προς 
τους απολυμένους δικαιούχους, η Αρχή Διαχείρισης 
δύναται να εκχωρήσει ορισμένες από τις αρμοδιότητές 
της ως Αρχή Διαχείρισης, είτε απ’ ευθείας είτε μετά από 
διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, σε δημόσι−
ους ή ιδιωτικούς φορείς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265), οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη 
οργάνωσης, προετοιμασίας και υλοποίησης του συνό−
λου ή μέρους των συντονισμένων δεσμών εξατομικευ−
μένων υπηρεσιών, που αποσκοπούν να διευκολύνουν την 
επανένταξη των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται 
ενίσχυση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις για χρηματο−
δοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ. Οι ως άνω εκχωρημένες 
αρμοδιότητες περιγράφονται στο «Σύμφωνο Αποδοχής 
Όρων» μεταξύ της Αρχής Διαχείρισης και του δημόσιου 
ή ιδιωτικού φορέα που επιλέγεται.

 Μεριμνά για την εφαρμογή της υλοποίησης των 
αποφάσεων για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 Είναι αρμόδια για τη διενέργεια διοικητικών πρω−
τογενών ελέγχων καθώς και επιτόπιων επαληθεύσεων 
προκειμένου να εξακριβώνει ότι οι συγχρηματοδοτού−
μενες ενέργειες υλοποιήθηκαν καταλλήλως και ότι οι 
καλυφθείσες δαπάνες βασίζονται σε επαληθεύσιμα δι−
καιολογητικά και είναι νόμιμες, ορθές και κανονικές. Στα 
πλαίσια αυτά λαμβάνεται επισταμένη μέριμνα ώστε να 
διασφαλίζεται επαρκώς η διαδρομή ελέγχου.

 Είναι υπεύθυνη για την ακύρωση μέρους ή του συνό−
λου της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της εγκεκριμένης 
πρότασης, η οποία επιβάλλεται βάσει των αποτελεσμά−
των επιτόπιας επαλήθευσης ή ελέγχου από τα αρμόδια 
εμπλεκόμενα όργανα. Σε περιπτώσεις, που διαπιστωθεί 
βάσει των επιθεωρήσεων ή ελέγχων που διενεργού−
νται, αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, εφαρμόζει 
τις διαδικασίες για την ανάκτησή της σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση.

 Είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό διαδικασιών 
αναφορικά με τη διασφάλιση της τήρησης όλων των 
δικαιολογητικών εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και 
τους ελέγχους των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών 
τουλάχιστον για πέντε έτη μετά το κλείσιμο της χρημα−
τοδοτικής συνεισφοράς που εισπράχθηκε από το ΕΤΠ 
και την παροχή πρόσβασης των εθνικών και ευρωπαϊκών 
ελεγκτικών αρχών σε αυτά.

 Συνεργάζεται με το Τμήμα Πολιτικών Απασχόλησης 
της Διεύθυνσης Απασχόλησης της Γενικής Διεύθυνσης 
Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση του Υπουργεί−
ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης 
και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτρο−
πής για τη διενέργεια ενδιάμεσης και εκ των υστέρων 
αξιολόγησης των παρεμβάσεων ΕΤΠ, σύμφωνα με το 
άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΚ) 1309/2013 και λαμβάνει 
κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίησή τους.

 Μεριμνά για την παροχή στην Αρχή Πιστοποίησης 
όλων των αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με τις δια−
δικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται 
σε σχέση με κάθε δαπάνη, για σκοπούς πιστοποίησης.

 Είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες εγγραφής της 
απαιτούμενης δημόσιας δαπάνης στο ΠΔΕ για τη χρη−
ματοδότηση των δράσεων.

 Παρακολουθεί τους εμπλεκομένους (Δικαιούχους) 
μετά την έναρξη υλοποίησης των ενεργειών, σχετικά 
με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, 
βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισί−
ου, καθώς και την πορεία των ενεργειών που εκτελούν, 
ιδίως όσον αφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 
καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

 Διασφαλίζει τη συμβολή των ενεργειών στην επί−
τευξη των ειδικών στόχων της χρηματοδοτικής συνει−
σφοράς από το ΕΤΠ.

 Παρακολουθεί την ολοκλήρωση των ενεργειών και 
διαδικασιών ήδη εγκεκριμένων προτάσεων στο πλαί−
σιο χρηματοδοτικής συνεισφοράς ΕΤΠ της περιόδου 
2007−2013.

 Εκπροσωπεί το δικαιούχο κράτος μέλος στις σχέ−
σεις του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 2014−2020.

 Συντάσσει επαρκώς αιτιολογημένες προτάσεις τρο−
ποποίησης των εγκεκριμένων προτάσεων, τις οποίες 
υποβάλλει προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 Συγκεντρώνει από τους Δικαιούχους και παρέχει 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Αρχή Πιστοποίησης 
και στην Αρχή Ελέγχου, τα απαιτούμενα στοιχεία και 
έγγραφα για την παρακολούθηση της επίτευξης των 
προκαθορισμένων στόχων από την υλοποίηση των εγκε−
κριμένων προτάσεων.

 Παρέχει την πληροφόρηση και δημοσιότητα για την 
ύπαρξη της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 
2014−2020 στο δικαιούχο κράτος μέλος, τους στόχους 
της υλοποίησης των εγκεκριμένων προτάσεων του κα−
θώς και της συνεισφοράς του στο δικαιούχο κράτος 
με σκοπό να διασφαλίσει την ανάπτυξη χωρίς αποκλει−
σμούς, με ενδυνάμωση των πολιτών μέσω υψηλών επι−
πέδων απασχόλησης, της επένδυσης σε δεξιότητες, της 
καταπολέμησης της φτώχειας, του εκσυγχρονισμού των 
αγορών εργασίας, της κατάρτισης και των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, ώστε να βοηθούνται οι πολίτες 
να προετοιμασθούν και να διαχειρισθούν τις αλλαγές 
με σκοπό την οικοδόμηση μιας χωρίς αποκλεισμούς, 
συνεκτικής κοινωνίας. Ειδικότερα, η πληροφόρηση και 
δημοσιότητα παρέχεται μέσω των ακόλουθων μέτρων:

 επικοινωνιακή στρατηγική για τη χρηματοδοτική 
συνεισφορά από το ΕΤΠ 2014−2020

 τουλάχιστον τρεις σημαντικές ενημερωτικές ενέρ−
γειες για την εφαρμογή της χρηματοδοτικής συνεισφο−
ράς από το ΕΤΠ 2014−2020 στο δικαιούχο κράτος (όπως 
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μία ενημερωτική ημερίδα έναρξης της εφαρμογής της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 2014−2020 
ή ένα σεμινάριο με τους δυνητικούς εμπλεκόμενους 
φορείς ή μια συνέντευξη τύπου, και μία ενημερωτική 
δράσης απολογισμού του κλεισίματος της εφαρμογής 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 2014−
2020) και

 ιστότοπο αφιερωμένο αποκλειστικά και μόνο στη 
χρηματοδοτική συνεισφοράς από το ΕΤΠ 2014−2020, ο 
οποίος θα παρέχει πληροφόρηση στην ελληνική και 
στην αγγλική σχετικά με τις εγκεκριμένες προτάσεις, 
τις ανοικτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την υποβολή προτάσεων, τα στοιχεία επικοινωνίας 
και σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα.

 Εξασφαλίζει ότι οι εγκεκριμένες προτάσεις υλοποι−
ούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό και το παρόν σύστη−
μα και παρακολουθεί την πρόοδο και την ποιότητα της 
υλοποίησής τους. Για το σκοπό αυτό, η Αρχή Διαχείρι−
σης λαμβάνει τα μέτρα εκείνα που κρίνει απαραίτητα 
και συμβατά με τον Κανονισμό συμπεριλαμβάνοντας και 
εκείνα που αφορούν στην πιστοποίηση της ποιότητας 
και της πληρότητας του περιεχομένου των εγγράφων 
που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για 
το λόγο αυτό δύναται να απαιτήσει τροποποιήσεις σε 
τέτοιου τύπου έγγραφα.

 Παρακολουθεί και μέσω επιτόπιων επισκέψεων αν 
κριθεί απαραίτητο, σε τακτική βάση την πρόοδο των 
εγκεκριμένων προτάσεων αναφορικά με τα αποτελέ−
σματα και τους στόχους της κάθε μίας σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη αίτηση και τις ειδικότερες οικονομικές 
απαιτήσεις. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης 
καταγράφονται στη Διετή Έκθεση από την Ε.Ε. αφού 
αποσταλούν από την Αρχή Διαχείρισης.

 Προετοιμάζει και υποβάλλει, χωρίς καθυστέρηση, 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναφορά περί τυχόν 
παρατυπιών που επηρεάζουν ή θέτουν σε κίνδυνο την 
εφαρμογή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το 
ΕΤΠ 2014−2020, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
αντιμετώπιση αυτών.

 Προετοιμάζει, συντάσσει και διενεργεί το σύνολο 
των ανοικτών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για τους Δικαιούχους αυτών.

 Μετέχει στις συναντήσεις της Επιτροπής Αξιολό−
γησης Προτάσεων.

 Εκπονεί οριζόντια εργαλεία, εξειδικευμένους οδη−
γούς υλοποίησης ενεργειών και τυποποιημένων διαδι−
κασιών διαχείρισης, οδηγούς εφαρμογής, κ.λπ. για την 
αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των παρεμβάσε−
ων του ΕΤΠ, θέτοντας αυτά στη διάθεση κυρίως των 
Δικαιούχων.

 Θέτει σε εφαρμογή αποτελεσματικά και αναλογικά 
μέτρα καταπολέμησης της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη 
τους εντοπισμένους κινδύνους.

 Ορίζει διαδικασίες που διασφαλίζουν την τήρηση 
όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους 
ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς 
διαδρομής ελέγχου.

 Συντάσσει για κάθε λογιστική χρήση − τη διαχει−
ριστική δήλωση αξιοπιστίας για τη λειτουργία του συ−
στήματος διαχείρισης και ελέγχου, τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των σχετικών ενεργειών και την τήρηση 
της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 

μαζί με έκθεση που παρουσιάζει τα αποτελέσματα των 
διενεργηθέντων ελέγχων, ενδεχόμενων αδυναμιών που 
εντοπίστηκαν στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και 
των διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί.

 Διασφαλίζει την τήρηση από τους φορείς, που 
εμπλέκονται στην υλοποίηση των ενεργειών, χωριστού 
λογιστικού συστήματος είτε επαρκούς λογιστικής κω−
δικοποίησης για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση 
με τις εγκεκριμένες ενέργειες με την επιφύλαξη των 
εθνικών λογιστικών κανόνων, όπου και όταν αυτό κρί−
νεται αναγκαίο, τα οποία, σε συνεργασία με άλλους 
αρμόδιους φορείς (π.χ. ΟΑΕΔ), θα υποστηρίζουν συμ−
βουλευτικά τα κατά τόπους αρμόδια γραφεία σε όλα 
τα στάδια υλοποίησης του παρόντος.

 Συντάσσει και υποβάλλει την Τελική Έκθεση του Άρ−
θρου 18 του Κανονισμού προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 Στην περίπτωση ανάθεσης συγκεκριμένων καθηκό−
ντων της σε τρίτους, διατηρεί την ευθύνη της διαχεί−
ρισης για το σύνολο της χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
ΕΤΠ περιόδου 2014−2020 στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του 
εποπτικού της ρόλου, παρακολουθεί συστηματικά την 
εκτέλεση των καθηκόντων από τους τρίτους και εφόσον 
απαιτείται λαμβάνει διορθωτικά μέτρα.

 Τέλος, έχει την ευθύνη για την πιστοποίηση της 
επίτευξης των στόχων που έχουν καθορισθεί από το 
δικαιούχο κράτος – μέλος.

2. «Αρχή Πιστοποίησης»: Ως Αρχή Πιστοποίησης ορί−
ζεται η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρί−
βωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (εφεξής 
Αρχή Πιστοποίησης) του Υπουργείου Οικονομίας, Υπο−
δομών, Τουρισμού και Ναυτιλίας (άρθρο 10 Ν. 4314/2014), 
η οποία ασκεί ανάλογα τις αρμοδιότητες που έχει στο 
πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 
και η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Επενδύσεων − ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υπο−
δομών, Τουρισμού και Ναυτιλίας. Είναι αρμόδια, μεταξύ 
άλλων, ιδίως για:

 τη μέριμνα για τη σύσταση και διατήρηση ξεχω−
ριστού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Οικονομικών, ο οποίος τηρείται για τις απολήψεις από 
τη χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 2014−2020,

 την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των ελεγ−
μένων τελικών εκθέσεων των εγκεκριμένων προτάσεων, 
πιστοποιώντας ρητά ότι:

(i) οι σχετικές εργασίες υλοποιήθηκαν σε πλήρη συμ−
φωνία με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 
την Εθνική Νομοθεσία, με το αντικείμενο των ενεργειών 
όπως αυτό εγκρίθηκε από τις σχετικές Χρηματοδοτικές 
Αποφάσεις, καθώς και με τους όρους του Κανονισμού 
1304/2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση και συγκεκριμένα με τα ακόλουθα:

o Τη συμμόρφωση με τους όρους της Συνθήκης και 
τα σχετικά εργαλεία που υιοθετήθηκαν καθώς και με 
τις πολιτικές της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τους 
κανόνες του ανταγωνισμού, τη σύναψη δημοσίων συμβά−
σεων, την εξάλειψη των διακρίσεων και την προαγωγή 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

o Την εφαρμογή της διαχείρισης και διαδικασιών 
ελέγχου, ιδιαίτερα με σκοπό την επιβεβαίωση ότι πα−
ραδόθηκαν όντως τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα 

ΑΔΑ: Ψ84Ζ465Θ1Ω-32Τ



19200 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

και υπηρεσίες και την ορθότητα των δαπανών που υπο−
βάλλονται.

o Την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση τυχόν 
παρατυπιών, την καταπολέμηση της απάτης και την 
ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων επιδοτήσεων.

(ii) η υποβληθείσα περιληπτική καταγραφή των επι−
λέξιμων δαπανών που υποβάλλονται από το Δικαιούχο 
είναι πιστοποιημένη, είναι σύμφωνη με τις γενικά απο−
δεκτές λογιστικές αρχές και μεθόδους και βρίσκεται 
σε πλήρη συμφωνία με τα συνημμένα υποστηρικτικά 
έγγραφα,

(iii) τα υποβληθέντα υποστηρικτικά έγγραφα έχουν 
εξεταστεί και είναι γνήσια, ορθά και ακριβή,

(iv) η δήλωση των δαπανών λαμβάνει υπόψη τυχόν 
πραγματοποιηθείσες ανακτήσεις και, κατά περίπτωση, 
τα έσοδα που προκύπτουν από τις πράξεις που συγχρη−
ματοδοτούνται συμπεριλαμβανομένων και των τόκων 
που τυχόν προκύπτουν,

(v) η υποβληθείσα περιληπτική καταγραφή των επιλέ−
ξιμων δαπανών περιλαμβάνει δαπάνες, οι οποίες εμπί−
πτουν στους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών 
όπως αποτυπώνονται στον Κανονισμό,

(vi) η υποβληθείσα περιληπτική καταγραφή των επι−
λέξιμων δαπανών αποτελεί μέρος της υλοποίησης της 
εγκεκριμένης πρότασης σύμφωνα με εγκεκριμένη αί−
τηση,

(vii) διασφαλίζεται επαρκώς η διαδρομή ελέγχου,
 την ενσωμάτωση για τους σκοπούς της πιστοποίη−

σης των αποτελεσμάτων όλων των ελέγχων που πραγ−
ματοποιούνται από όλες τις αρμόδιες αρχές,

 την τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή των λογιστικών 
εγγραφών των δαπανών που δηλώνονται στην Ευρω−
παϊκή Επιτροπή. Για να ανταποκριθεί η Αρχή Πιστοποίη−
σης στις υποχρεώσεις που τίθενται από τον Κανονισμό 
υποστηρίζεται πλήρως από Πληροφοριακό Σύστημα το 
οποίο ενημερώνεται διακριτά από τους εμπλεκόμενους 
στο Σύστημα με βάση τις αρμοδιότητες που προκύπτουν 
από τον Kανονισμό και την παρούσα απόφαση. Όλα τα 
στοιχεία που υποβάλλονται από την Αρχή Πιστοποίη−
σης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή παράγονται με βάση τις 
αναλυτικές εγγραφές του Πληροφοριακού Συστήματος 
που δημιουργείται για το σκοπό αυτό,

 την εξασφάλιση ότι αποφεύγεται πλήρως η διπλή 
χρηματοδότηση των εγκεκριμένων δαπανών. Η χρήση 
του παραπάνω Πληροφοριακού Συστήματος αποτελεί 
μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας για την αποφυγή δι−
πλής χρηματοδότησης.

3. «Αρχή Ελέγχου»: Ως Αρχή Ελέγχου ορίζεται η Επι−
τροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) η οποία συ−
γκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Η ΕΔΕΛ ασκεί 
κατ’ αναλογία τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο 
πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
2014− 2020 και προσδιορίζονται στις διατάξεις των άρ−
θρων 11 και 12 του Ν. 4314/2014. Η ΕΔΕΛ προβαίνει στον 
ετήσιο σχεδιασμό και στην πραγματοποίηση ελέγχων 
τόσο στους φορείς του συστήματος όσο και σε κατάλ−
ληλο δείγμα εγκεκριμένων προτάσεων προκειμένου να 
είναι σε θέση να διατυπώσει συμπέρασμα για την ορθή 
λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου 
των παρεμβάσεων του ΕΤΠ.

Άρθρο 8
Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων Αρχής Διαχείρισης 

σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα
1. Για την εφαρμογή των ενεργειών που χρηματοδο−

τούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση, κατά την έννοια της παρ.6 του άρ−
θρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265) δύναται να ορίζεται 
από την καθ’ ύλην αρμόδια Αρχή Διαχείρισης της Γενι−
κής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πό−
ρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ένας δημόσιος ή ιδιωτικός 
φορέας. Για τον ορισμό αυτού του φορέα, κάθε φορά, 
καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού, 
εφαρμόζονται αναλογικά ο Ν. 4314/2014 καθώς και το 
ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής 
Περιόδου 2014−2020. Ανάλογα με το είδος των ενεργει−
ών που έχουν προβλεφθεί στη δέσμη εξατομικευμένων 
υπηρεσιών προς τους απολυμένους, η Αρχή Διαχείρισης 
δύναται είτε να ορίζει απ’ ευθείας τον φορέα, είτε να 
προβαίνει, όπου απαιτείται, στις σχετικές προσκλήσεις 
για την επιλογή του Δικαιούχου, σύμφωνα με το άρθρο 
7 της παρούσης.

2. Ο δημόσιος ή ιδιωτικός Φορέας στον οποίο εκχω−
ρείται μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Αρχής 
Διαχείρισης είναι υπεύθυνος ειδικότερα για:

• Την προετοιμασία και υποβολή της αίτησης πρότα−
σης προς την Αρχή Διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 
8 του Κανονισμού για χρηματοδοτική συνεισφορά από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης (ΕΤΠ)

• Την υποβολή προς την Αρχή Διαχείρισης, εάν αυτό 
απαιτείται, πρόσθετων στοιχείων που αφορούν στην 
αίτηση πρότασης προκειμένου αυτά να αξιολογηθούν 
από την Αρχή Διαχείρισης σε συνεργασία με το Τμήμα 
Πολιτικών Απασχόλησης της Διεύθυνσης Απασχόλησης 
της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και Ένταξης στην 
Απασχόληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Αλληλεγγύης και να αποσταλούν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

• Την υλοποίηση των συντονισμένων δράσεων εξα−
τομικευμένων υπηρεσιών της εγκεκριμένης πρότασης 
σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικό−
τητας και της αποτελεσματικότητας.

• Τη διασφάλιση ότι οι εκταμιεύσεις της χρηματοδο−
τικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ προς τους δικαιούχους 
γίνονται έγκαιρα.

• Την παρακολούθηση των δικαιούχων μετά την έναρ−
ξη υλοποίησης των ενεργειών, σχετικά με την τήρηση 
των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, βάσει του ισχύ−
οντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και 
την πορεία των ενεργειών που εκτελούν, ιδίως όσον 
αφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο καθώς και 
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

• Τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων προκειμένου 
να εξακριβώνει ότι οι συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες 
υλοποιήθηκαν καταλλήλως από τους δικαιούχους και ότι 
οι καλυφθείσες δαπάνες βασίζονται σε επαληθεύσιμα 
δικαιολογητικά και είναι ορθές και κανονικές.

• Τη διασφάλιση της διαφάνειας και της διαθεσιμότη−
τας των εγγράφων σύμφωνα με τον Κανονισμό.

• Τη διασφάλιση ότι η Αρχή Διαχείρισης λαμβάνει, με 
σκοπό τον διοικητικό πρωτογενή έλεγχο των δαπανών 
καθώς και των επιτοπίων ελέγχων, όλες τις απαραίτη−
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τες πληροφορίες για τις διαδικασίες και τις επαληθεύ−
σεις που πραγματοποιούνται σε σχέση με τις δαπάνες.

• Τη σύνταξη και υποβολή των οικονομικών εκθέσεων 
της εγκεκριμένης πρότασης.

• Τη διασφάλιση ότι παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επι−
τροπή και στην Αρχή Διαχείρισης κατόπιν αιτήσεως, 
και μέσα σε εύλογο χρόνο, όλα τα έγγραφα και οι 
πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της εγκεκρι−
μένης πρότασης.

• Τη διασφάλιση ότι τηρείται η σχετική εθνική και κοι−
νοτική νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι πε−
ριοριστικά, της νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις).

• Τη συμβατότητα και συμμόρφωση με οποιεσδήποτε 
άλλες υποχρεώσεις.

• Την παροχή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση περιοδι−
κή πληροφόρηση για την οικονομική και φυσική πρόοδο 
των ενεργειών. Κατά την ολοκλήρωση των ενεργειών, 
υποχρεούται να καταρτίζει αναλυτική έκθεση όπου θα 
περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, οι δα−
πάνες που πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα που 
επετεύχθη σε σχέση με το εγκριθέν.

2. Ο Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας στον οποίο εκχωρού−
νται αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης συμμορφώνε−
ται με τις απαιτήσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας 
που προβλέπονται στον Κανονισμό. Επίσης, παρέχει 
πληροφορίες για την ύπαρξη, τους στόχους και την 
υλοποίηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ.

3. Ο Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας στον οποίο εκχω−
ρούνται αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης εξασφα−
λίζει ότι οι ωφελούμενοι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις 
τους.

4. Ο Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας στον οποίο εκχω−
ρούνται αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης συμμορ−
φώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποβολή των απαραίτητων 
πληροφοριών ηλεκτρονικά.

5. Ο Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας στον οποίο εκ−
χωρούνται αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης είναι 
υπεύθυνος για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΤΠ (ΟΠΣ – ΕΤΠ) με 
τα δεδομένα και έγγραφα ενεργειών που υλοποιεί και 
ειδικότερα:

• την υποχρεωτική ενημέρωση με ηλεκτρονικό τρόπο 
του ΟΠΣ − ΕΤΠ για τα δεδομένα και έγγραφα υλο−
ποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική 
διαχείριση, την παρακολούθηση των ωφελουμένων, τις 
επιτόπιες επαληθεύσεις και γενικότερα τη διαδρομή 
ελέγχου των ενεργειών των ωφελουμένων.

• Την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοι−
χείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ − ΕΠΤ

6. Ο Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας στον οποίο εκ−
χωρούνται αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης είναι 
υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει διασύνδεση των 
Πληροφοριακών Συστημάτων του με το ΟΠΣ – ΕΤΠ για 
την αυτόματη υποβολή των στοιχείων.

7. Ο Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας στον οποίο εκχω−
ρούνται αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης, οφεί−
λει, τόσο κατά τη διαδικασία επιλογής, όσο και κατά 
τη διάρκεια υλοποίησης και έως την ολοκλήρωση των 
ενεργειών για τις οποίες κρίθηκε αρχικά επαρκής, να 
αποδεικνύει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επι−
χειρησιακή επάρκειά του και να προσκομίζει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία, όπως αυτά αποτυπώνονται στις 

διαδικασίες και τα τυποποιημένα έντυπα του συστήμα−
τος διαχείρισης και ελέγχου.

Άρθρο 9 
Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

1. Το κράτος μέλος μπορεί να παρέχει εξατομικευ−
μένες υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ 
στους επιλέξιμους δικαιούχους, στους οποίους μπορούν 
να περιλαμβάνονται:

α) οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού 
και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η δραστηριό−
τητα έπαυσε, υπολογιζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 
5 του Κανονισμού, εντός της περιόδου αναφοράς που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 του Κανονισμού

β) οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού 
και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η δραστηριό−
τητα έπαυσε, υπολογιζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 5 
του Κανονισμού, πριν ή μετά την περίοδο αναφοράς που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)· 
του Κανονισμού ή

γ) οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού 
και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η δραστηριό−
τητα έπαυσε, σε περιπτώσεις που μια αίτηση βάσει του 
άρθρου 4 παράγραφος 2 του Κανονισμού παρεκκλίνει 
από τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγρα−
φος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού.

Οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι που ανα−
φέρονται στα στοιχεία β) και γ) του πρώτου εδαφίου 
του Κανονισμού κρίνονται επιλέξιμοι υπό την προϋπό−
θεση ότι απολύθηκαν λόγω πλεονασμού, ή η δραστη−
ριότητά τους έχει παύσει, μετά τη γενική ανακοίνωση 
των προβλεπόμενων απολύσεων λόγω πλεονασμού και 
υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται σαφής αιτιώδης 
συνάφεια με το γεγονός που προκάλεσε τις απολύσεις 
λόγω πλεονασμού κατά την περίοδο αναφοράς.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 του Κανονισμού, 
τα αιτούντα κράτη μέλη μπορούν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2017, να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες συγχρη−
ματοδοτούμενες από το ΕΤΠ σε ΝΕΕΤ που έχουν ηλικία 
κάτω των 25 ετών, ή εάν τα κράτη μέλη το αποφασίσουν 
ηλικία κάτω των 30 ετών, κατά την ημερομηνία υποβο−
λής της αίτησης, μέχρι έναν αριθμό ίσο προς τον αριθμό 
των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, 
και κατά προτεραιότητα σε πρόσωπα που απολύθηκαν 
λόγω πλεονασμού ή των οποίων η δραστηριότητα έχει 
παύσει, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένες τουλάχιστον 
από τις απολύσεις λόγω πλεονασμού σύμφωνα με το 
άρθρο 3 λαμβάνουν χώρα σε περιφέρειες του επιπέδου 
NUTS 2, οι οποίες είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της Πρω−
τοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων. Η υποστήριξη 
μπορεί να παρέχεται σε ΝΕΕΤ που έχουν ηλικία κάτω 
των 25 ετών, ή εάν τα κράτη μέλη το αποφασίσουν 
ηλικία κάτω των 30 ετών, στις περιφέρειες του επιπέ−
δου NUTS 2, οι οποίες είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της 
Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠ 2014− 2020

Άρθρο 10
Εξειδίκευση και υποβολή των ενεργειών 
προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1. Η Αρχή Διαχείρισης σε συνεργασία με το Τμήμα 
Πολιτικών Απασχόλησης της Διεύθυνσης Απασχόλησης 
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της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και Ένταξης στην 
Απασχόληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Αλληλεγγύης προβαίνει στον προγραμ−
ματισμό, στη διερεύνηση, στην αξιολόγηση και στην 
εξειδίκευση εξατομικευμένων υπηρεσιών για την υποβο−
λή τυχόν προτάσεων δράσεων του δικαιούχου κράτους 
μέλους προς χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 
2014−2020.

2. Ειδικότερα:
i. σε συνεργασία με το ως άνω Τμήμα διερευνά και 

ενημερώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουρ−
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(ΣΕΠΕ), του Οργανισμού Εργατικού Δυναμικού(ΟΑΕΔ) 
ή των κατά περίπτωση αρμοδίων ασφαλιστικών φορέων, 
επιμελητηρίων, εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών κ.λπ., 
ή/και από άλλες πηγές για τις περιπτώσεις απολύσε−
ων όπου πιθανολογείται ότι οι απολύσεις αυτές έχουν 
σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική, 
περιφερειακή και εθνική οικονομία.

ii. Κατόπιν της ανωτέρω ενημέρωσης και σε συνεργα−
σία με το Τμήμα Πολιτικών Απασχόλησης της Διεύθυν−
σης Απασχόλησης της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και 
Ένταξης στην Απασχόληση του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης αξιολογεί εάν 
πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης του ΕΤΠ του άρ−
θρου 4 του παρόντος συστήματος.

iii. Στην περίπτωση κατά την οποία η ανωτέρω αξιο−
λόγηση είναι θετική, η Αρχή Διαχείρισης από κοινού με 
το ως άνω Τμήμα καθορίζουν τη συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών που αφορούν στους ωφε−
λούμενους απολυμένους και τεκμηριώνουν πρόταση για 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 2014−2020, σύμ−
φωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8 του Κανονισμού.

3. Η Αρχή Διαχείρισης συντάσσει σε προτυποποιημέ−
νο έντυπο αίτησης στην Αγγλική, και υποβάλλει αυτήν, 
επισήμως, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή προκειμένου αυτή να αξιολογηθεί 
περαιτέρω και να εγκριθεί. Η αίτηση στην Επιτροπή 
υποβάλλεται εντός 12 εβδομάδων από την ημερομηνία 
κατά την οποία πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή 2 του Κανονισμού.

4. Εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία υποβο−
λής της αίτησης ή, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία 
κατά την οποία η Επιτροπή παρέλαβε τη μετάφραση 
της αίτησης, όποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, 
η Επιτροπή πιστοποιεί την παραλαβή της αίτησης και 
ενημερώνει την Αρχή Διαχείρισης για οποιεσδήποτε 
πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται προκειμένου να 
εξετάσει την αίτηση.

5. Η Αρχή Διαχείρισης οφείλει να απαντήσει στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός έξι εβδομάδων από την ημε−
ρομηνία διατύπωσης του αιτήματος. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται από την Επιτροπή κατά δύο εβδομάδες 
κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Αρχής 
Διαχείρισης.

6. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχει η Αρχή 
Διαχείρισης, η Επιτροπή συμπληρώνει την αξιολόγησή 
της σχετικά με τη συμμόρφωση της αίτησης προς τις 
προϋποθέσεις παροχής χρηματοδοτικής συνεισφοράς, 
εντός 12 εβδομάδων από την παραλαβή της πλήρους 
αίτησης ή, κατά περίπτωση, της μετάφρασής της. Εάν, 
κατ’ εξαίρεση η Επιτροπή αδυνατεί να τηρήσει την προ−

θεσμία αυτή, παρέχει γραπτώς εξήγηση στην οποία 
εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης.

7. Μία πλήρης αίτηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

α) τεκμηριωμένη ανάλυση της σχέσης που συνδέ−
ει τις απολύσεις λόγω πλεονασμού ή την παύση της 
δραστηριότητας με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές 
στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή με σοβαρή δι−
αταραχή της τοπικής, περιφερειακής και εθνικής οικο−
νομίας που προκαλείται από την παγκοσμιοποίηση ή 
από τη συνέχιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής 
και οικονομικής κρίσης ή από μια νέα παγκόσμια χρη−
ματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Η ανάλυση αυτή 
βασίζεται σε στατιστικές ή άλλες πληροφορίες στο 
καταλληλότερο επίπεδο για να καταδειχτεί η ικανο−
ποίηση των κριτηρίων παρέμβασης που ορίζονται στο 
άρθρο 4 του Κανονισμού,

β) επιβεβαίωση ότι, εάν η απολύουσα επιχείρηση συνέ−
χισε τις δραστηριότητές της μετά τις απολύσεις λόγω 
πλεονασμού, συμμορφώθηκε προς τις νόμιμες υποχρε−
ώσεις που διέπουν τις απολύσεις λόγω πλεονασμού 
και μερίμνησε τα δέοντα για τους εργαζομένους της,

γ) εκτίμηση του αριθμού των απολύσεων λόγω πλε−
ονασμού σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού και 
εξήγηση των γεγονότων που προκάλεσαν αυτές τις 
απολύσεις,

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

ε) αναμενόμενος αντίκτυπος των απολύσεων λόγω 
πλεονασμού όσον αφορά την οικονομία και την απα−
σχόληση σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο,

στ) περιγραφή της συντονισμένης δέσμης εξατομικευ−
μένων υπηρεσιών και συναφών δαπανών, συμπεριλαμ−
βανομένου ιδίως κάθε μέτρου στήριξης πρωτοβουλιών 
απασχόλησης για τους μειονεκτούντες δικαιούχους, 
τους ηλικιωμένους δικαιούχους και τους δικαιούχους 
νεαρής ηλικίας,

ζ) εξήγηση του τρόπου με τον οποίο η δέσμη μέτρων 
συμπληρώνει ενέργειες που χρηματοδοτούνται από 
άλλα εθνικά ή ενωσιακά ταμεία, καθώς και πληροφο−
ρίες σχετικά με ενέργειες που είναι υποχρεωτικές για 
τις οικείες επιχειρήσεις βάσει του εθνικού δικαίου ή 
συλλογικών συμβάσεων,

η) εκτιμώμενος προϋπολογισμός για κάθε συνιστώσα 
της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών 
προς στήριξη των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται 
ενίσχυση, καθώς και για κάθε δραστηριότητα προε−
τοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης και δημοσιότητας, 
ελέγχου και υποβολής εκθέσεων,

θ) ημερομηνίες στις οποίες οι εξατομικευμένες υπηρε−
σίες προς τους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται 
ενίσχυση και οι δραστηριότητες για την εφαρμογή του 
ΕΤΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 4 
του Κανονισμού αντίστοιχα, άρχισαν ή έχει προγραμ−
ματισθεί να αρχίσουν,

ι) διαδικασίες που ακολουθούνται για την παροχή 
συμβουλών προς τους δικαιούχους για τους οποίους 
ζητείται ενίσχυση ή τους εκπροσώπους τους ή τους 
κοινωνικούς εταίρους, καθώς και τις τοπικές και περι−
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φερειακές αρχές ή άλλες σχετικές οργανώσεις, κατά 
περίπτωση,

ια) δήλωση συμμόρφωσης της ζητούμενης στήριξης 
του ΕΤΠ με τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κα−
νόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων, καθώς και 
δήλωση που σκιαγραφεί τους λόγους για τους οποίους 
οι εξατομικευμένες υπηρεσίες δεν αντικαθιστούν μέτρα 
που εμπίπτουν στην ευθύνη εταιρειών βάσει του εθνικού 
δικαίου ή συλλογικών συμβάσεων,

ιβ) πόροι εθνικής προχρηματοδότησης ή συγχρημα−
τοδότησης και άλλης συγχρηματοδότησης, κατά πε−
ρίπτωση.

8. Εφόσον η πρόταση ενεργειών αξιολογηθεί θετικά 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκδίδεται απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρ−
μογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα τις κείμενες 
διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επι−
τροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία 
σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση.

Άρθρο 11
Ποσοστά χρηματοδοτικής συνεισφοράς 

από το ΕΤΠ 2014−2020
Προκειμένου να εκφρασθεί η αλληλεγγύη της Ευρω−

παϊκή Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται 
λόγω πλεονασμού και τους αυτοαπασχολούμενους των 
οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει, 
ο συντελεστής χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το 
ΕΤΠ 2014−2020 ορίζεται στο 60 % του κόστους της 
δέσμης και της υλοποίησής της, ενώ το υπόλοιπο 40% 
προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Άρθρο 12 
Επιλέξιμες Ενέργειες

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά χορηγείται για τη 
λήψη ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας, υπό 
μορφή συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπη−
ρεσιών που αποσκοπούν να διευκολύνουν την επανέ−
νταξη των απολυμένων και ιδίως των μειονεκτούντων, 
ηλικιωμένων και νεαρών ανέργων στην απασχόληση ή 
αυτοαπασχόληση.

Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται από δημόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπει−
ρία και νομίμως μπορούν να παρέχουν τις σχετικές 
υπηρεσίες, όπως θα εξειδικεύονται στις επιμέρους προ−
σκλήσεις / διακηρύξεις της Αρχής Διαχείρισης.

2. Οι ενέργειες που χρηματοδοτεί το ΕΤΠ διακρίνονται 
σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβά−
νουν:

α) Ειδικά Σχεδιασμένη κατάρτιση και αναπροσανα−
τολισμό συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων στην 
τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών και 
της πιστοποίησης της αποκτηθείσας πείρας, συνδρομή 
στην αναζήτηση εργασίας, επαγγελματική καθοδήγηση, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση, βοήθεια για 
επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας, προώθηση της 
επιχειρηματικότητας, ενίσχυση για αυτοαπασχόληση, 
σύσταση επιχειρήσεων και ανάκτηση επιχειρήσεων από 
εργαζομένους και δραστηριότητες συνεργασίας.

β) Ειδικά χρονικώς περιορισμένα μέτρα, όπως επιδό−
ματα αναζήτησης εργασίας, κίνητρα πρόσληψης για 
εργοδότες, επιδόματα κινητικότητας, διαβίωσης ή κα−
τάρτισης (συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων για 
άτομα που παρέχουν φροντίδα).

γ) Μέτρα για την ενθάρρυνση, ιδίως μειονεκτούντων, 
ηλικιωμένων και νεαρών ανέργων, προκειμένου αυτοί να 
παραμείνουν ή να επιστρέφουν στην αγορά εργασίας.

Το κόστος των μέτρων του στοιχείου β) δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 35 % του συνολικού κόστους της συ−
ντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. Το κόστος των 
επενδύσεων για την αυτοαπασχόληση, την εκκίνηση 
επιχειρήσεων και την ανάκτηση από εργαζομένους δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα 15,000 EUR.

3. Τα ακόλουθα μέτρα δεν είναι επιλέξιμα για χρημα−
τοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ:

α) ειδικά χρονικώς περιορισμένα μέτρα, που αναφέρο−
νται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), που δεν εξαρτώνται 
από την ενεργό συμμετοχή των δικαιούχων για τους 
οποίους ζητείται ενίσχυση σε δραστηριότητες αναζή−
τησης εργασίας ή κατάρτισης˙

β) ενέργειες που εμπίπτουν στην ευθύνη των επιχειρή−
σεων βάσει του εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμφω−
νιών. Οι ενέργειες που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ δεν 
αντικαθιστούν παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

4. Η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών 
πρέπει να καταρτίζεται κατόπιν διαβουλεύσεων με τους 
δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση ή τους 
εκπροσώπους τους ή τους κοινωνικούς εταίρους.

5. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική 
συνεισφορά από το ΕΤΠ από τις ημερομηνίες κατά τις 
οποίες αρχίζουν, ή πρόκειται να αρχίσουν, να παρέχο−
νται εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους δικαιούχους 
για τους οποίους ζητείται ενίσχυση ή πραγματοποιού−
νται διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή του ΕΤΠ, 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 14 του Καν 
1309/2013.

6. Οι ειδικότεροι όροι εφαρμογής και υλοποίησης των 
παραπάνω ενεργειών θα εξειδικεύονται κάθε φορά, 
όπου απαιτείται, σε σχετική πρόσκληση. Σε περίπτωση 
ανάθεσης μέρους ή συνόλου καθηκόντων της Αρχής 
Διαχείρισης σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς οι ειδι−
κότεροι όροι εφαρμογής και υλοποίησης των ενεργειών 
θα εξειδικεύονται στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων και, 
όπου απαιτούνται, σε Προσκλήσεις/Προκηρύξεις του 
Δικαιούχου προς Αναδόχους.

Άρθρο 13
Τεχνική Βοήθεια στο Δικαιούχο Κράτος

1. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από το δικαιού−
χο κράτος και σχετίζονται με την εφαρμογή της χρημα−
τοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 2014−2020 δεν είναι 
επιλέξιμες, εκτός εάν προβλέπονται ρητά σε αυτό το 
άρθρο και εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.

2. Με πρωτοβουλία του δικαιούχου κράτους μέλους 
και κατόπιν αιτήσεως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
το δικαιούχο κράτος – μέλος μπορεί να λαμβάνει χώρα 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στο πλαίσιο 
της Τεχνικής Βοήθειας για κατηγορίες δαπανών όπως: 
δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρω−
σης και δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων.
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3. Η Αρχή Διαχείρισης συντονίζει τη χρήση της τεχνι−
κής βοήθειας στη χώρα.

4. Το Δικαιούχο Κράτος πραγματοποιεί τις εγκεκριμέ−
νες επιλέξιμες κατά το άρθρο 7 του Κανονισμού όσο το 
δυνατόν συντομότερα και όχι αργότερα από 24 μήνες 
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

5. Η υλοποίηση των δράσεων της τεχνικής βοήθειας 
γίνεται σύμφωνα με το Π.δ. 4/2002 αναλόγως εφαρ−
μοζόμενες για την προγραμματική περίοδο 2014−2020.

Άρθρο 14
Τεκμηρίωση και δικαιολογητικά δαπανών

1. Ως πραγματικές νοούνται οι δαπάνες που έχουν 
πράγματι καταβληθεί, αντιστοιχούν σε πληρωμές που 
έχουν πραγματοποιηθεί από τους Δικαιούχους, δικαι−
ολογούνται από τους όρους και τους στόχους της 
εγκεκριμένης πρότασης και αποδεικνύονται από εξο−
φλημένα τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης 
αποδεικτικής αξίας.

2. Ως «λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής 
αξίας» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο υποβάλλει ο Δι−
καιούχος και το οποίο αιτιολογεί ότι η λογιστική εγγρα−
φή αποτελεί πιστή και ανόθευτη εικόνα των εργασιών 
που εκτελέστηκαν, σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές 
πρακτικές.

3. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους Δι−
καιούχους αντιστοιχούν σε πληρωμές που έχουν πραγ−
ματοποιηθεί, δικαιολογούνται από τους όρους και τους 
στόχους των εγκεκριμένων ενεργειών και αποδεικνύ−
ονται από εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία 
ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.

4. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους 
δικαιούχους αναφέρονται επίσημα στην εγκεκριμένη 
πρόταση και τα πρωτότυπα παραστατικά, που σχετίζο−
νται με τις επιλέξιμες δαπάνες, σφραγίζονται με ειδική 
σφραγίδα που αναφέρει τον τίτλο της Πρότασης, την 
Επωνυμία του Δικαιούχου και τον κωδικό του Ολοκλη−
ρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).

5. Αντίγραφα των παραστατικών των δικαιούχων, υπο−
βάλλονται στην Αρχή Διαχείρισης, συνοδευόμενα από 
λογιστική κατάσταση των καταχωρήσεων.

6. Η Αρχή Διαχείρισης ή ο δημόσιος ή ιδιωτικός φο−
ρέας στον οποίο έχει εκχωρηθεί η συγκεκριμένη αρ−
μοδιότητα έχει την ευθύνη να επαληθεύσει το υπαρκτό 
και την επιλεξιμότητα των αναφερόμενων δαπανών των 
δικαιούχων καθώς και την υλοποίηση των δράσεων και 
ενεργειών.

7. Η διαδρομή ελέγχου καλύπτει έως και το επίπεδο 
των Δικαιούχων.

Άρθρο 15
Περίοδος επιλεξιμότητας 

των δαπανών στις προτάσεις
1. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συ−

νεισφορά από το ΕΤΠ από τις ημερομηνίες που ορίζο−
νται στην αίτηση δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 
στοιχείο θ) του Κανονισμού κατά τις οποίες το Δικαι−
ούχο Κράτος αρχίζει ή πρόκειται να αρχίσει να παρέχει 
τις εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους Δικαιούχους 
για τους οποίους ζητείται ενίσχυση ή πραγματοποιεί 
διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή του ΕΤΠ σύμ−
φωνα με το άρθρο 7, παράγραφοι 1 και 4 αντίστοιχα 
του Κανονισμού.

2. Στην περίπτωση επιχορηγήσεων, τα άρθρα 67 και 
68 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθμ. 1303/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το 
άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθμ. 1304/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδει η Επιτροπή 
δυνάμει των εν λόγω κανονισμών εφαρμόζονται ανα−
λόγως.

3. Το Δικαιούχο Κράτος πραγματοποιεί τις εγκεκριμέ−
νες επιλέξιμες κατά το άρθρο 7 του Κανονισμού όσο το 
δυνατόν συντομότερα και όχι αργότερα από 24 μήνες 
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

4. Το Δικαιούχο Κράτος δύναται να αποφασίσει να με−
ταθέσει την ημερομηνία έναρξης των επιλέξιμων ενερ−
γειών κατά τρεις μήνες το πολύ μετά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση τέτοιας αναβολής, 
οι επιλέξιμες ενέργειες υλοποιούνται εντός περιόδου 24 
μηνών από την ημερομηνία έναρξης που ανακοινώθηκε 
από το Δικαιούχο Κράτος στο πλαίσιο της αίτησης.

5. Εάν ο Δικαιούχος αποκτήσει πρόσβαση σε πρόγραμ−
μα εκπαίδευσης ή κατάρτισης με διάρκεια δύο ετών ή 
μεγαλύτερη, τα έξοδα για το πρόγραμμα αυτό μπορούν 
να συμπεριληφθούν για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ 
έως την αναφερόμενη στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του 
Κανονισμού ημερομηνία της τελικής έκθεσης με την 
προϋπόθεση ότι τα έξοδα έχουν καταβληθεί πριν από 
την ημερομηνία αυτή.

6. Η αρχική και η τελική ημερομηνία επιλεξιμότητάς 
της κάθε πρότασης πρέπει να αναφέρονται στην από−
φαση ένταξης της πρότασης.

7. Δαπάνες δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 4 του 
Κανονισμού είναι επιλέξιμες μέχρι τη λήξη της προθε−
σμίας υποβολής της τελικής έκθεσης.

Άρθρο 16
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, 
λοιποί φόροι και επιβαρύνσεις

1. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη 
δαπάνη μόνον εφόσον βαρύνει πραγματικά και οριστικά 
τον Δικαιούχο. Ειδικότερα:

(α) Δεν είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ του Δικαιούχου εφόσον 
αυτός έχει με οποιονδήποτε τρόπο έσοδα υπαγόμενα 
σε ΦΠΑ σύμφωνα με το καθεστώς που έχει υπαχθεί 
στη μερίδα ΦΠΑ στην αρμόδια ΔΟΥ. Κατ’ εξαίρεση είναι 
επιλέξιμος ο ΦΠΑ στις περιπτώσεις που δεν δημιουρ−
γούνται έσοδα φορολογητέα κατά την υλοποίηση της 
πρότασης ή μετά την ολοκλήρωσή της ή παρότι δημι−
ουργούνται έσοδα αφορούν μη φορολογητέα δραστη−
ριότητα. Η επιβεβαίωση ότι η σχετική δραστηριότητα 
είναι μη φορολογητέα δίδεται από τις καθ’ ύλην αρμό−
διες φορολογικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση εφόσον 
ο ΦΠΑ είναι απαιτητός για επιστροφή ή συμψηφισμό 
δεν είναι επιλέξιμος.

(β) Επίσης δεν είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ φορέα που 
υπόκειται σε καθεστώς κατ’ αποκοπήν φόρου ή ποσο−
στού έκπτωσης.

2. Κρατήσεις υπέρ τρίτων:
(α) Η καταβολή των πληρωμών στους Δικαιούχους, 

γίνεται στο ακέραιο και κανένα ποσό δεν αφαιρείται 
ούτε παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε 
ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέ−
σματος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση 
των ποσών αυτών.
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(β) Κρατήσεις υπέρ τρίτων που πραγματοποιούνται 
από τους φορείς για λογαριασμό τρίτων είναι επιλέξιμη 
δαπάνη εφόσον καταβάλλεται στους τρίτους σύμφω−
να με τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν είναι επιλέξιμες οι 
κρατήσεις υπέρ του ίδιου του φορέα ή για λογαριασμό 
του ή παρακρατήσεις που επιστρέφουν σ’ αυτόν με 
οποιοδήποτε τρόπο.

Δ2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 17
Παρακολούθηση της υλοποίησης της συνολικής 

χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ
1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης της συνολικής 

χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ στηρίζεται στην 
ακριβή γνώση, ανά πάσα στιγμή, που διαθέτει η Ειδική 
Υπηρεσία Εφαρμογής για την εξέλιξη της υλοποίησης 
του ΕΤΠ σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Εργαλεία 
που διαθέτει η Αρχή Διαχείρισης στους δικαιούχους 
προς τούτο είναι τυποποιημένα έντυπα και λοιπά στοι−
χεία καθώς και πίνακες και διαγράμματα που στηρί−
ζονται σε επίσημα στοιχεία που αντλούνται από το 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

2. Επίσης η τρέχουσα κατάσταση του Προγράμματος 
αναλύεται σε κείμενα, πίνακες και διαγράμματα που κατ’ 
ελάχιστο παρέχουν πληροφορίες για:

• τις εκδοθείσες ή τις υπό έκδοση προσκλήσεις και 
την κατάστασή τους,

• αναλυτικά στοιχεία για τις εγκριθείσες ενέργειες / 
δράσεις,

• την πορεία υλοποίησης ανά ενέργεια,
• την οικονομική εξέλιξη σε επίπεδο δράσης όσον 

αφορά τις πιστοποιημένες δαπάνες,
• τη διακρίβωση προβλημάτων και ικανών και αναγκαί−

ων συνθηκών για την ομαλή υλοποίηση των προτάσεων, 
ανά δράση.

Άρθρο 18
Διαχείριση και Παρακολούθηση 

σε επίπεδο εγκεκριμένης πρότασης
1. Βασικά εργαλεία διαχείρισης και παρακολούθησης 

της υλοποίησης της εγκεκριμένης πρότασης στο πλαί−
σιο χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ είναι:

i. η εγκεκριμένη πλήρη αίτηση της πρότασης
ii. η απόφαση από την Ε.Ε. της πρότασης για χρημα−

τοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ
iii. τυχόν εγκρίσεις τροποποίησης της εγκεκριμένης 

πρότασης από την Ε.Ε.
iv. η Τελική Έκθεση της υλοποίησης της εγκεκριμένης 

πρότασης.
2. Επίσης βασικά εργαλεία αποτελούν οι επιτόπιοι 

έλεγχοι και επαληθεύσεις, από την Αρχή Διαχείρισης 
ή κατ’ εντολήν αυτής, από άλλα αρμόδια όργανα, της 
οικονομικής και φυσικής υλοποίησης της πρότασης, κα−
θώς και πρόσθετα παραδοτέα που ζητούνται από τους 
Δικαιούχους του σε έκτακτες περιπτώσεις.

Άρθρο 19
Έγκριση διοικητικών σταδίων υλοποίησης 

μίας εγκεκριμένης πρότασης
1. Κάθε Δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την ομαλή 

εκτέλεση της υλοποίησης της εγκεκριμένης εξατομι−
κευμένης υπηρεσίας ευθύνης του.

2. Σε περίπτωση ύπαρξης εκχώρησης αρμοδιοτήτων 
της Αρχής Διαχείρισης σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα 
για την υλοποίηση μίας πρότασης, ο ως άνω Φορέας 
είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και το συντονισμό 
της υλοποίησης της πρότασης, την παρακολούθηση των 
γενικών και ειδικών όρων της υλοποίησης της εγκεκρι−
μένης πρότασης, την επικοινωνία με την Αρχή Διαχείρι−
σης, την τήρηση του συνολικού αρχείου της πρότασης, 
την υποβολή στα αρμόδια εμπλεκόμενα όργανα των 
απαιτούμενων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος 
συστήματος εκθέσεων, εκθέσεων εκταμίευσης, σχεδίων 
συμβάσεων, τυχόν αιτημάτων τροποποίησης, στοιχείων 
για την εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντι−
κειμένου της πρότασης στοιχείων για την καταγραφή 
στο ΟΠΣ καθώς και διευκρινιστικών στοιχείων που θα 
απαιτηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

3. Κάθε Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας στον οποίο 
έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης 
υποβάλλει προς έγκριση στην Αρχή Διαχείρισης τυχόν 
αίτηση τροποποίησης πρότασης που μεταβάλλει το 
οικονομικό της αντικείμενο ή το φυσικό της αντικείμενο 
ή το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.

4. Κάθε Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας στον οποίο 
έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης, 
σε περίπτωση που υφίσταται εταιρικό σχήμα, οφείλει 
να συστήνει Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και να 
κοινοποιεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτής στην 
Αρχή Διαχείρισης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης. Κατά 
τις προαναφερθείσες διαδικασίες, η Αρχή Διαχείρισης 
μπορεί να ζητήσει την υποβολή πρόσθετων στοιχείων 
ή διευκρινίσεων θέτοντας εύλογη προθεσμία. Στην πε−
ρίπτωση αυτή, οι προαναφερθείσες προθεσμίες παρα−
τείνονται ανάλογα.

5. Επίσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εγκεκρι−
μένων προτάσεων, κάθε Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, 
στον οποίο έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες της Αρχής 
Διαχείρισης, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει αδια−
λείπτως την Αρχή Διαχείρισης για την κατάσταση των 
εκκρεμουσών διοικητικών πράξεων που είναι απαραί−
τητες για την απρόσκοπτη υλοποίηση της πρότασης 
(ενδεικτικά: προσλήψεις προσωπικού εκ μέρους του 
Δικαιούχου, δικαστικές εμπλοκές κ.α.).

Άρθρο 20 
Επιτόπιες Επαληθεύσεις

1. Ως επιτόπια επαλήθευση νοείται η επίσκεψη της 
Αρχή Διαχείρισης ή του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα 
στον οποίο έχει εκχωρηθεί αυτή η αρμοδιότητα από 
την Αρχή Διαχείρισης, στον τόπο όπου υλοποιείται μία 
εγκεκριμένη πρόταση ή /και στην έδρα του Δικαιούχου, 
η οποία σκοπό έχει: τη διασφάλιση ότι η πρόταση υλο−
ποιείται σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, 
την ανίχνευση τυχόν προβλημάτων, τη λήψη εκ μέρους 
του Δικαιούχου του διορθωτικών μέτρων καθώς και μέ−
τρων έγκαιρης παρέμβασης στην περίπτωση που η υλο−
ποίηση της πράξης συναντά δυσεπίλυτα προβλήματα, 
αντιμετωπίζει εμπλοκές ή παρουσιάζει καθυστερήσεις.

2. Κατά την επιτόπια επαλήθευση ελέγχεται η υλο−
ποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της εγκε−
κριμένης πρότασης σε σχέση με το αρχικό χρονοδιά−
γραμμα υλοποίησης. Ο έλεγχος γίνεται στο φάκελο 
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της πρότασης, που τηρεί ο Δικαιούχος, καθώς και με 
αυτοψία.

3. Η Αρχή Διαχείρισης μπορεί να αναθέσει την επιτό−
πια επαλήθευση σε άλλο φορέα δημοσίου χαρακτήρα ή 
μετά από διαγωνισμό στα πλαίσια του προϋπολογισμού 
της Τεχνικής Βοήθειας − Στήριξης σε Φυσικό Πρόσωπο 
ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

4. Κάθε εγκεκριμένη πρόταση πρέπει να τύχει επι−
τόπιας επαλήθευσης τουλάχιστον μία φορά κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος του ΕΤΠ.

5. Για τα αποτελέσματα των επιτόπιων επαληθεύσεων 
συντάσσονται εντός χρονικού διαστήματος 2 μηνών 
σχετικές εκθέσεις, οι οποίες αποστέλλονται στο Δικαι−
ούχο. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται σημαντικά 
προβλήματα ενημερώνεται ο Δικαιούχος και συντάσσε−
ται άμεσα συνοπτική προσωρινή έκθεση.

Άρθρο 21
Τροποποίηση Εγκεκριμένης Πρότασης

1. Κατά τη διεξαγωγή των ενεργειών που περιέχονται 
στη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών, το δικαιούχο 
κράτος δύναται να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρόταση τροποποίησης των ενεργειών, προσθέτοντας 
άλλες επιλέξιμες ενέργειες που περιλαμβάνονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) του Κανονι−
σμού, επαρκώς αιτιολογημένες και με την προϋπόθεση 
ότι το σύνολό τους δεν υπερβαίνει τη χρηματοδοτική 
συνεισφορά.

2. Η αίτηση για τροποποίηση της εγκεκριμένης πρότα−
σης γίνεται από την Αρχή Διαχείρισης ή σε περίπτωση 
που από έχει γίνει εκχώρηση της συγκεκριμένης αρμοδι−
ότητας από την Αρχή Διαχείρισης σε δημόσιο ή ιδιωτικό 
φορέα, ο τελευταίος υποβάλλει στην Αρχή Διαχείρισης 
τροποποιημένο αίτημα και τα απαιτούμενα έγγραφα 
προς τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των μεταβολών. 
Η Αρχή Διαχείρισης, με τη σειρά της, υποβάλλει το ως 
άνω αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αφού 
αξιολογήσει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και, αν 
συμφωνεί, απευθύνει κοινοποίηση στο δικαιούχο κράτος.

3. Η έγκριση για την τροποποίηση της εγκεκριμένης 
πρότασης παρέχεται μόνον όταν οι αιτούμενες μετα−
βολές δεν υποβαθμίζουν τους στόχους καθώς και την 
οικονομική και τεχνική βιωσιμότητα αυτής, δε θέτουν 
σε κίνδυνο την ομαλή υλοποίηση της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς του ΕΤΠ και δεν αλλοιώνουν ή μειώνουν 
τις φυσικές ποσότητες ή τα παραδοτέα βάσει των οποί−
ων στοιχειοθετήθηκε η αρχική επιλογή της πρότασης.

Άρθρο 22
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΤΠ

1. Για τις ανάγκες παρακολούθησης των εγκεκριμένων 
προτάσεων και κυρίως για την οικονομική διαχείριση 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ, η Αρχή Δι−
αχείρισης σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ 
και την Αρχή Πιστοποίησης, δημιουργεί ειδική εφαρ−
μογή στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Το 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΤΠ (ΟΠΣ ΕΤΠ) 
είναι ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα στο οποίο 
αποτυπώνεται το σύνολο των στοιχείων που διασφαλί−
ζουν την αποτελεσματική υλοποίηση των εγκεκριμένων 
προτάσεων με την ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των 
δεδομένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρημα−
τοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση και τους 
ελέγχους σε επίπεδο εγκεκριμένων προτάσεων χρη−

ματοδοτικής συνεισφοράς ΕΤΠ. Το λογιστικό σύστημα 
της Αρχής Πιστοποίησης αποτελεί μέρος της ειδικής 
εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συ−
στήματος ΕΤΠ (ΟΠΣ ΕΤΠ).

2. Σε επίπεδο βάσης δεδομένων, ο σχεδιασμός του 
συστήματος περιλαμβάνει μία κεντρική βάση, η οποία 
είναι προσβάσιμη και ενημερώνεται από τους χρήστες 
(Αρχή Διαχείρισης, Δικαιούχοι, Αρχή Πιστοποίησης και 
Αρχή Ελέγχου). Η Αρχή Ελέγχου, η Αρχή Πιστοποίησης 
και η Αρχή Διαχείρισης έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε 
όλες τις λειτουργίες του συστήματος και ανάγνωσης 
όλων των δεδομένων.

3. Οι κανόνες λειτουργίας του σε ότι αφορά στα στοι−
χεία τα οποία επηρεάζουν τις δηλώσεις οικονομικών 
εκθέσεων (προκαταβολών και τελικών), τις δηλώσεις 
τόκων, τους ελέγχους και τυχόν επιστροφές αχρεω−
στήτως καταβληθέντων ποσών από τους Δικαιούχους 
τους καθορίζονται από την Αρχή Πιστοποίησης σε συ−
νεργασία με την Αρχή Διαχείρισης.

4. Η Αρχή Πιστοποίησης με τον καθορισμό των κα−
νόνων λειτουργίας του ΟΠΣ ΕΤΠ διασφαλίζει ότι οι 
επεξεργασίες από το ΟΠΣ ΕΤΠ, γίνονται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στον Κανονισμό, στην παρούσα και στις 
Αποφάσεις Ένταξης των εγκεκριμένων προτάσεων και 
ότι αποτελεί ολοκληρωμένο εργαλείο παρέχοντας μία 
πιστή αποτύπωση της διαδρομής ελέγχου.

5. Οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες οργάνωσης και δι−
αχείρισης των οικονομικών μεγεθών των εγκεκριμέ−
νων προτάσεων διασφαλίζουν την ορθότητα και την 
ακεραιότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον 
Κανονισμό και στις Αποφάσεις Ένταξης και τα οποία 
υποβάλλονται από την Αρχή Πιστοποίησης στην Ευρω−
παϊκή Επιτροπή. Τόσο ο τύπος των τηρούμενων στοιχεί−
ων όσο και οι διαδικασίες επεξεργασίας τους εγγυώνται 
ολοκληρωμένες, διαφανείς και αξιόπιστες πληροφορίες.

6. Στο ΟΠΣ ΕΤΠ καταχωρούνται τα αναγκαία στοιχεία 
και οι πληροφορίες σε ότι αφορά στην πραγματοποίηση 
τυποποιημένων ελέγχων μέσω των οποίων διασφαλίζε−
ται κυρίως ότι οι προβλέψεις συνυπολογιζομένων των 
μέχρι τότε πραγματοποιηθεισών δαπανών δεν υπερβαί−
νουν σε καμία περίπτωση τον εκάστοτε εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό των εγκεκριμένων προτάσεων.

7. Στο ΟΠΣ καταχωρούνται από την Αρχή Διαχείρισης 
ή από τον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει 
εκχωρηθεί αυτή η αρμοδιότητα από την Αρχή Διαχεί−
ρισης, όταν έχουν δημιουργηθεί τόκοι, τα

στοιχεία που αφορούν τη δήλωση των τόκων των 
λογαριασμών από τη διαχείριση των εγκεκριμένων 
προτάσεων.

8. Στο ΟΠΣ ΕΤΠ καταχωρούνται με ευθύνη της Αρχή 
Διαχείρισης ή του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα στον 
οποίο έχει εκχωρηθεί αυτή η αρμοδιότητα από την Αρχή 
Διαχείρισης τα στοιχεία που αφορούν στη χρηματοδοτι−
κή συνεισφορά των εγκεκριμένων προτάσεων μέσω του 
ΠΔΕ και του ΕΤΠ, πραγματοποιώντας τους αναγκαίους 
τυποποιημένους ελέγχους για τη διασφάλιση της μη 
υπέρβασης των εγκεκριμένων οικονομικών στοιχείων 
του προγράμματος.

9. Τα στοιχεία δαπανών καταχωρούνται στο ΟΠΣ ανα−
λυτικά σε επίπεδο εγκεκριμένης πρότασης.

10. Στο ΟΠΣ τηρούνται και τα στοιχεία όλων των 
ελέγχων και τυχόν επιστροφών από τους Δικαιούχους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 23
Κοινοί κανόνες για τις εκταμιεύσεις − χρηματορροές
1. Οι εκταμιεύσεις από το ΕΤΠ στις εγκεκριμμένες 

προτάσεις πραγματοποιούνται όταν τηρηθούν όλοι οι 
σχετικοί όροι για τις εκταμιεύσεις που ορίζονται στην 
απόφαση Ένταξης και τον Κανονισμό.

2. Οι εκταμιεύσεις στις εγκεκριμένες προτάσεις έχουν 
τη μορφή προχρηματοδότησης κατά 100%. Χωρίς επι−
φύλαξη ως προς την παράγραφο 3, πραγματοποιούνται 
σε διακριτό λογαριασμό του δικαιούχου κράτους.

3. Οι εκταμιεύσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγ−
ματοποιούνται σε διακριτό λογαριασμό στην Τράπεζα 
της Ελλάδος που υποδεικνύεται από την Αρχή Πιστο−
ποίησης.

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει στο κλείσιμο της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς καθορίζοντας το τελικό 
ποσό αυτής από το ΕΤΠ καθώς και το υπόλοιπο που 
οφείλει το δικαιούχο κράτος εφόσον υφίσταται σύμφω−
να με το άρθρο 22 του Κανονισμού.

5. Οι εκταμιεύσεις για τις εγκεκριμένες προτάσεις 
υπολογίζονται με την εφαρμογή του ποσοστού χρη−
ματοδότησης συνεισφοράς που καθορίζεται στην 
απόφαση Ένταξης. Οι εκταμιεύσεις των αντίστοιχων 
ποσών της εθνικής συμμετοχής καθώς και των ποσών 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ προς τους 
Δικαιούχους των εγκεκριμένων προτάσεων προσδιορί−
ζονται αναλυτικά στην παρούσα.

Άρθρο 24
Καταβολή της χρηματοδοτικής 

συνεισφοράς του ΕΤΠ
1. Μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης για τη 

χρηματοδοτική συνεισφορά σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 5 του Κανονισμού, η Επιτροπή καταβάλ−
λει τη χρηματοδοτική συνεισφορά στο οικείο κράτος 
μέλος με ενιαία πληρωμή προχρηματοδότησης 100 %, 
κατ’ αρχήν μέσα σε 15 ημέρες. Η προχρηματοδότηση 
εκκαθαρίζεται μετά το κλείσιμο της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 
του Κανονισμού.

2. Η χρηματοδοτική συνεισφορά που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του Κανονισμού εκτελείται στο πλαίσιο 
της επιμερισμένης διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 
59 του δημοσιονομικού κανονισμού.

3. Οι λεπτομερείς τεχνικοί όροι της χρηματοδότησης 
ορίζονται από την Επιτροπή στην απόφαση για τη χρη−
ματοδοτική συνεισφορά που αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 5 του Κανονισμού.

Άρθρο 25
Τελική Έκθεση και κλείσιμο 

της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ
1. Το αργότερο 6 μήνες μετά το τέλος της περιόδου 

που καθορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 του Κα−
νονισμού, το δικαιούχο κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελική έκθεση σχετικά με τη δι−
άθεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στην οποία 
περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με:

α) το είδος των ενεργειών και τα κύρια αποτελέσματα,
β) τα ονόματα των φορέων που υλοποιούν τη δέσμη 

μέτρων στο κράτος μέλος,
γ) τα χαρακτηριστικά των δικαιούχων για τους οποί−

ους ζητείται ενίσχυση και το καθεστώς απασχόλησης 
τους,

δ) αν η επιχείρηση, με εξαίρεση τις πολύ μικρές επι−
χειρήσεις και τις ΜΜΕ, υπήρξε λήπτης κρατικής ενίσχυ−
σης ή προηγούμενης χρηματοδότησης από το Ταμείο 
Συνοχής ή τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης κατά τα 
προηγούμενα πέντε έτη,

ε) δήλωση που αιτιολογεί τις δαπάνες και επισημαίνει, 
κατά περίπτωση, τη συμπληρωματικότητα των ενεργει−
ών με εκείνες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Οσάκις είναι εφικτό, τα δεδομένα σχετικά με τους 
δικαιούχους αναλύονται κατά φύλο.

Άρθρο 26
Απόδοση στους Δικαιούχους της εθνικής 

συμμετοχής και της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς του ΕΤΠ

1. H χρηματοδότηση των προτάσεων που εντάσσονται 
στα προγράμματα του ΕΤΠ πραγματοποιείται μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Συγκεκρι−
μένα, η εθνική και η συμμετοχή του ΕΤΠ για όλες τις 
εγκεκριμένες Δράσεις αποτελούν δημόσιες επενδύσεις 
κατά την οικεία νομοθεσία και χρηματοδοτούνται από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Η απόφαση ένταξης (βλ. Άρθρο 10, παρ. 8 ανωτέρω) 
των προτάσεων που επιλέγονται για χρηματοδοτική 
συνεισφορά στο πλαίσιο του ΕΤΠ αποτελεί αυτοδίκαια 
πρόταση εγγραφής σε ΣΑ του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 
εποπτεύει την Αρχή Διαχείρισης.

3. Η Αρχή Διαχείρισης έχει την ευθύνη παρακολού−
θησης των χρηματοροών προς τους Δικαιούχους των 
προτάσεων μεριμνώντας για την καταχώρηση των σχε−
τικών πληροφοριών στο ΟΠΣ ΕΤΠ.

4. Η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ για κάθε 
εγκεκριμένη πρόταση που έχει χρηματοδοτηθεί μέσω 
του ΠΔΕ, αποδίδεται με ευθύνη της Αρχής Πιστοποίησης 
στα έσοδα του ΠΔΕ.

5. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά και για τις δράσεις 
τεχνικής υποστήριξης – βοήθειας της Αρχής Διαχείρισης.

6. Η ένταξη στο ΠΔΕ των προτάσεων που επιλέγονται 
για χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο του ΕΤΠ, 
γίνεται κατ’ αναλογία με όσα ισχύουν για τα έργα του 
ΕΣΠΑ 2014−2020, με την κοινοποίηση στη Διεύθυνση Δη−
μοσίων Επενδύσεων της απόφασης ένταξης με μέριμνα 
της Αρχής Διαχείρισης. Η εγγραφή πραγματοποιείται 
στη Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 
εποπτεύει την Αρχή Διαχείρισης.

7. Οι χρηματοδοτήσεις στους δικαιούχους πραγμα−
τοποιούνται το συντομότερο δυνατό και αφορούν στο 
συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς. Κανένα ποσό 
και για οποιαδήποτε αιτία δεν αφαιρείται ούτε παρα−
κρατείται. Επίσης δεν εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική 
επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος 
το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών 
αυτών.

Άρθρο 27 
Παραγόμενοι τόκοι

Τυχόν τόκοι, που παράγονται από την προχρηματο−
δότηση στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής εισφοράς του 
ΕΤΠ 2014−2020, θεωρούνται εθνικοί πόροι και καλύπτουν 
εθνική δημόσια συμμετοχή.
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Άρθρο 28
Διαφάνεια και διαθεσιμότητα των εγγράφων

1. Το δικαιούχο κράτος εξασφαλίζει διαδρομή του 
ελέγχου για τις οικονομικές συνεισφορές από το ΕΤΠ 
που επιτρέπει:

2. Το δικαιούχο κράτος εξασφαλίζει ότι όλα τα δικαιο−
λογητικά έγγραφα τα σχετικά με τις δαπάνες και τους 
ελέγχους που αντιστοιχούν σε κάθε ενέργεια τηρούνται 
είτε υπό μορφή πρωτοτύπων είτε σε ακριβή αντίγραφα 
των πρωτοτύπων στους Δικαιούχους που είναι αρμόδιοι 
να τα τηρούν.

3. Τα έγγραφα τηρούνται διαθέσιμα για την Ευρωπαϊ−
κή Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ε.Ε. για μια 
περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών μετά από την έγκριση 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της τελικής έκθεσης κάθε 
εγκεκριμένης πρότασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΛΕΓΧΟΙ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 
ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

Άρθρο 29 
Ειδικότεροι Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται ως:
Παρατυπία: Κάθε παράβαση διάταξης του θεσμικού 

και κανονιστικού πλαισίου του ΕΤΠ καθώς και του Εθνι−
κού και Κοινοτικού δικαίου, η οποία επηρεάζει ή θίγει 
οποιοδήποτε στάδιο της υλοποίησης της χρηματοδο−
τικής εισφοράς του ΕΤΠ στο δικαιούχο κράτος και η 
οποία δεν περιορίζεται στην υλοποίηση ή / και στον 
προϋπολογισμό κάθε ή άλλης δραστηριότητας που συγ−
χρηματοδοτείται από το ΕΤΠ, όπως για παράδειγμα 
αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες δαπάνες, ή μείωση ή 
απώλεια εσόδων στο πλαίσιο του προγράμματος.

Δημοσιονομική Διόρθωση: Η ακύρωση του συνόλου 
ή μέρους της συνδρομής του ΕΤΠ ή και της Εθνικής 
συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα, στο πλαίσιο της συγ−
χρηματοδότησής του από το ΕΤΠ και από το ΠΔΕ, η 
οποία είναι απόρροια τυχόν θεσμικής ή συστημικής πα−
ρατυπίας, καθώς και παρατυπίας που προκύπτει από 
δόλιες πρακτικές ή ανάλογη της παράτυπης δαπάνης 
που διαπιστώνεται. Η Δημοσιονομική διόρθωση γίνεται 
κατ’ αναλογία με τις προβλεπόμενες διατάξεις και δια−
δικασίες του Κανονισμού COCOF/09/003/00−EL.

Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό: Κάθε δαπάνη στην 
οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, 
έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της σχετικής 
σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η 
υποχρέωση της δαπάνης.

Ανάκτηση: Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρα−
νόμως καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα για μη 
νόμιμη αιτία.

Διατάκτης: ο Υπουργός, ο Γενικός Γραμματέας, ή άλλο 
εξουσιοδοτημένο αρμόδιο όργανο, το οποίο αναλαμβά−
νει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων του προϋπολο−
γισμού του φορέα του και προσδιορίζει τις απαιτήσεις 
κατά του Δημοσίου.

Άρθρο 30
Αρμόδια όργανα για την διενέργεια 

επαληθεύσεων / ελέγχων − Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διαδικασίες διενέργειας ελέγχων, επιθεωρήσεων 

και επαληθεύσεων, η έκδοση απόφασης δημοσιονομικής 

διόρθωσης καθώς και η ανάκτηση των αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του 
κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του 
ΕΤΠ για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πρά−
ξεων, εφαρμόζονται:

• από την Αρχή Διαχείρισης κατόπιν διοικητικής ή 
επιτόπιας επαλήθευσης που διενεργεί στους Δικαιού−
χους του ΕΤΠ,

• από την Αρχή Ελέγχου, κατόπιν επιτόπιων ελέγχων 
που διενεργεί στην Αρχή Διαχείρισης, στην Αρχή Πι−
στοποίησης και στους Δικαιούχους

• από την Αρχή Πιστοποίησης κατόπιν επιθεωρήσεων 
που διενεργούνται από την ίδια ή υπό την ευθύνη της, 
στους Δικαιούχους του ΕΤΠ,

• από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από εξουσιοδοτη−
μένους ελεγκτές που ορίζονται από την ίδια,

• από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής.

3. Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι που διενεργούν τα 
ανωτέρω όργανα αφορούν και τη διαπίστωση της τή−
ρησης των δεσμεύσεων, που προβλέπονται στην από−
φαση ένταξης και το σύμφωνο αποδοχής όρων, μετά 
την ολοκλήρωση της διάθεσης της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς του προγράμματος και σε χρονικό ορί−
ζοντα που προβλέπεται στην απόφαση ένταξης ή στο 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 31
Λογιστικοί έλεγχοι και επιτόπιες 

επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1. Έλεγχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Ανεξάρτη−
τα από τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από 
την Αρχή Ελέγχου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να 
προγραμματίσει λογιστικούς και επιτόπιους ελέγχους 
προγραμμάτων και πράξεων, και να ελέγξει την απο−
τελεσματική λειτουργία της διαχείρισης και των συ−
στημάτων ελέγχου στο δικαιούχο κράτος. Εκπρόσωποι 
της Αρχής Διαχείρισης, κατόπιν αιτήσεως, συνοδεύουν 
τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και τους παρέχουν κάθε απαραίτητη βοήθεια. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτός από επείγουσες περιπτώ−
σεις, ειδοποιεί την Αρχή Διαχείρισης και τον Δικαιούχο 
προτού να πραγματοποιηθεί ένας λογιστικός έλεγχος 
ή μια επιτόπια επιθεώρηση. Προτού οριστικοποιηθεί μια 
έκθεση ελέγχου δίνεται η δυνατότητα σχολιασμού της 
από την Αρχή Διαχείρισης και τον Δικαιούχο.

2. Εξωτερικός έλεγχος: Ανεξάρτητα από τον έλεγχο 
που πραγματοποιείται από την Αρχή Διαχείρισης, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να επιλέξει προγράμματα 
για εξωτερικό έλεγχο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί 
να διεξάγει λογιστικούς ελέγχους του προγράμματος 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ καθώς επί−
σης ελέγχους της διαχείρισης του ΕΤΠ στο δικαιούχο 
κράτος. Εκπρόσωποι του δικαιούχου κράτους, κατόπιν 
αιτήσεως, συνοδεύουν τους ελεγκτές και τους παρέχουν 
κάθε απαραίτητη βοήθεια. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, εκτός 
από επείγουσες περιπτώσεις, ειδοποιεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την Αρχή Ελέγχου, την Αρχή Πιστοποίησης, 
την Αρχή Διαχείρισης και τον Δικαιούχο για την διε−
νέργεια του λογιστικού ελέγχου.

3. Πρόσβαση σε στοιχεία και εγκαταστάσεις: Στα 
πρόσωπα που εκτελούν τους λογιστικούς ή επιτόπιους 
ελέγχους σύμφωνα με το κεφάλαιο αυτό, χορηγείται 
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κατόπιν αιτήσεως άμεση, πλήρης, και ανεμπόδιστη 
πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, τα έγγραφα, τα 
πρόσωπα, τις θέσεις και τις εγκαταστάσεις, δημόσιες 
ή ιδιωτικές, σχετικές με το λογιστικό ή επιτόπιο έλεγ−
χο. Η πρόσβαση αυτή υπόκειται σε πιθανούς περιορι−
σμούς στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας. Οι ελεγκτές 
απολαμβάνουν των ίδιων δικαιωμάτων με τις αρμόδιες 
εθνικές ελεγκτικές αρχές.

4. Ευθύνες σχετικές με τις παρατυπίες: Το δικαιούχο 
κράτος και ο Δικαιούχος οφείλουν να καταβάλουν κάθε 
προσπάθεια ικανή να αποτρέψει, να ανιχνεύσει, και να 
ακυρώσει την επίδραση οποιωνδήποτε περιπτώσεων 
παρατυπιών. Ομοίως, οποιεσδήποτε πιθανές και πραγ−
ματικές περιπτώσεις των παρατυπιών θα ερευνηθούν 
άμεσα και αποτελεσματικά, και θα θεραπευθούν κα−
τάλληλα, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής οποιων−
δήποτε οικονομικών διορθώσεων κριθούν κατάλληλες.

5. Τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά 
ανακτώνται και επιστρέφονται σύμφωνα με την παρού−
σα απόφαση και τον Κανονισμό.

Άρθρο 32
Δήλωση παρατυπιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1. Αρμόδιο για την προετοιμασία και την ανακοίνωση 
των περιπτώσεων παρατυπιών εξ ονόματος της χώρας 
είναι η Αρχή Διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή 
Διαχείρισης, όταν απαιτείται πραγματοποιεί επιτόπιες 
επισκέψεις προκειμένου να διερευνήσει περαιτέρω πε−
ριπτώσεις παρατυπιών.

2. Οι παρατυπίες που επηρεάζουν την εφαρμογή του 
ΕΤΠ καθώς επίσης και οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνο−
νται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να 
αποτρέψουν, να ανιχνεύσουν, να διερευνήσουν, ή να 
διορθώσουν παρατυπίες ανακοινώνονται από την Αρχή 
Διαχείρισης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τον 
Κανονισμό.

3. Η Αρχή Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου υποβά−
λουν στην Αρχή Διαχείρισης όλες τις διαπιστωθείσες 
περιπτώσεις παρατυπιών, την έρευνα αυτών και οποια−
δήποτε διορθωτικά μέτρα λαμβάνονται. Τα ανωτέρω 
ελεγκτικά όργανα συνεργάζονται στενά με την Αρχή 
Διαχείρισης προκειμένου να εξασφαλίσουν τη γρήγορη, 
ακριβή και πλήρη ανακοίνωση των περιπτώσεων παρα−
τυπιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4. Η Αρχή Διαχείρισης, ανεξάρτητα από τα σχετικά 
ποσά, ανακοινώνει αμέσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
όλες τις πιθανές και πραγματικές περιπτώσεις παρα−
τυπιών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) όταν αφορούν υπόνοια/υποψία ενέργειας ή πα−
ράλειψης που αποτελεί ποινικό αδίκημα στο πλαίσιο 
της εθνικής νομοθεσίας του δικαιούχου κράτους, όπως 
διαφθορά, δωροδοκία, απάτη ή κατάχρηση,

(β) όταν υποδεικνύουν την παρουσία σοβαρής κακο−
διαχείρισης που έχει επιπτώσεις στη χρήση της χρη−
ματοδοτικής συνδρομής του ΕΤΠ ή

(γ) όταν αποτελούν άμεση απειλή για την επιτυχή 
ολοκλήρωση του προγράμματος του ΕΤΠ, λόγω των 
μεγάλων ποσών αναλογικά προς το συνολικό κόστος 
προγράμματος, της βαρύτητάς τους ή οποιοδήποτε 
άλλο λόγο.

5. Για παρατυπίες άλλες από εκείνες που αναφέρονται 
στη παράγραφο 4 ή την παράγραφο 9 του παρόντος 
άρθρου, η Αρχή Διαχείρισης μέσα σε δύο μήνες πριν 
από το τέλος κάθε έτους, υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αναφορά η οποία περιλαμβάνει όλες τις πι−
θανές και πραγματικές περιπτώσεις παρατυπιών που 
διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και οι οποίες 
αποτέλεσαν το αντικείμενο μιας πρώτης διοικητικής ή 
δικαστικής έρευνας.

6. Εάν δεν διαπιστωθεί καμία περίπτωση παρατυπίας 
κατά τη διάρκεια του έτους, η Αρχή Διαχείρισης ενη−
μερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός της 
προθεσμίας που τίθεται στην παράγραφο 5.

7. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «αρχική 
διοικητική ή δικαστική έρευνα» νοείται μια πρώτη έγ−
γραφη εκτίμηση από αρμόδια αρχή, που καταλήγει στο 
συμπέρασμα βάσει πραγματικών περιστατικών ότι μια 
παρατυπία έχει διαπραχθεί, με την επιφύλαξη ενδε−
χόμενης μεταγενέστερης αναθεώρησης ή αναίρεσης 
αυτού του συμπεράσματος κατόπιν των εξελίξεων στη 
διοικητική ή τη δικαστική διαδικασία.

8. Μαζί με την ανακοίνωση των νέων περιπτώσεων 
παρατυπιών που αναφέρονται στην παράγραφο 5, η 
Αρχή Διαχείρισης, σε συνέχεια ενημέρωσης που λαμ−
βάνει από το ελεγκτικό όργανο που αρχικά διαπίστωσε 
την παρατυπία, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 
τις σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν στις περιπτώ−
σεις παρατυπιών κατά τη διάρκεια του έτους. Εάν δεν 
υπάρχει καμία εξέλιξη σχετικά με τις παρατυπίες που 
είχαν ήδη κατά το προηγούμενο έτος ανακοινωθεί, η 
Αρχή Διαχείρισης ενημερώνει σχετικώς την Ευρωπαϊ−
κή Επιτροπή εντός της προθεσμίας που τίθεται στην 
παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

9. Εκτός αν ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι 
ακόλουθες περιπτώσεις των παρατυπιών δεν χρειάζο−
νται να αναφερθούν:

(α) περιπτώσεις όπου η παρατυπία συνίσταται απλώς 
στην αποτυχία να εφαρμοστεί μία πράξη, εν μέρει ή 
στο σύνολο, εξ αιτίας της πτώχευσης του Δικαιούχου,

(β) περιπτώσεις που ανιχνεύονται και διορθώνονται 
από τον Δικαιούχο, την Αρχή Διαχείρισης ή την Αρχή 
Πιστοποίησης πριν από οποιαδήποτε πληρωμή της επι−
χορήγησης και πριν από το συνυπολογισμό των δαπα−
νών που δηλώνονται σε μια ενδιάμεση έκθεση ή την 
τελική έκθεση του προγράμματος.

10. Η παράγραφος 9 δεν ισχύει για τις παρατυπίες που 
θα αναφερθούν αμέσως σύμφωνα με την παράγραφο 
4 ή τις παρατυπίες που προηγούνται μιας πτώχευσης.

Άρθρο 33
Επιστροφή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει επι−
στραφεί η χρηματοδοτική συνεισφορά σε περίπτωση 
που το πραγματικό κόστος μίας ενέργειας είναι μικρό−
τερο από το ποσό που αναφέρεται σύμφωνα με το 
άρθρο 15 του Κανονισμού. Σε αυτή την περίπτωση, η Ευ−
ρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής 
πράξης, με την οποία απαιτεί από το Δικαιούχο Κράτος 
να επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς που έλαβε.

2. Εφόσον το Δικαιούχο Κράτος δε συμμορφωθεί με 
τις υποχρεώσεις που καθορίζονται με την απόφαση για 
χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, η Επιτρο−
πή προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες με την έκδοση 
απόφασης, μέσω εκτελεστικής πράξης, για να απαιτήσει 
από το εν λόγω Δικαιούχο κράτος να επιστρέψει το 
σύνολο ή μεγάλο μέρος της χρηματοδοτικής συνει−
σφοράς που έλαβε.
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3. Πριν από την έκδοση απόφασης σύμφωνα με τις ως 
άνω παραγράφους, η Επιτροπή προβαίνει σε κατάλλη−
λη εξέταση της περίπτωσης και ειδικότερα, θέτει στο 
δικαιούχο κράτος συγκεκριμένη προθεσμία εντός της 
οποίας καλείται να υποβάλει σχόλιά του.

4. Εάν, μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων επα−
ληθεύσεων, η Ε.Ε. συμπεράνει ότι το Δικαιούχο Κρά−
τος δε συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από το άρθρο 21 παράγραφος 1 του Κα−
νονισμού, τότε εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία και το 
δικαιούχο κράτος δεν κάνει τις σχετικές διορθώσεις 
εντός της προθεσμίας που όρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν σχόλια του Δικαιούχου 
Κράτους, αποφασίζει εντός τριών μηνών από τη λήξη 
της προαναφερθείσας στην παράγραφο 3 προθεσμίας 
να κάνει τις απαιτούμενες δημοσιονομικές διορθώσεις, 
ακυρώνοντας το σύνολο ή μέρος της συνεισφοράς του 
ΕΤΠ για την υπό εξέταση ενέργεια. Κάθε ποσό που 
καταβλήθηκε αχρεωστήτως λόγω διαπιστωμένης παρα−
τυπίας ανακτάται και, εφόσον το ποσό δεν επιστρέφεται 
εμπρόθεσμα από το κράτος μέλος που υποβάλλει την 
αίτηση, οφείλονται τόκοι υπερημερίας.

5. Εκτός από επείγουσες περιπτώσεις, στην Αρχή Δια−
χείρισης και στον Δικαιούχο δίνεται η ευκαιρία να παρέ−
χουν τις απόψεις τους πριν ληφθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή απόφαση για επιστροφή της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς.

6. Η Αρχή Διαχείρισης ή/και ο Δικαιούχος μπορούν 
οποιαδήποτε στιγμή να παρουσιάσουν έγγραφα ή άλλα 
σχετικά στοιχεία και να ζητήσουν να αναθεωρήσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απόφασή της για επιστροφή 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς.

Άρθρο 34
Διαπίστωση παρατυπίας κατά τη διενέργεια 

διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης / 
επιθεώρησης / επιτόπιου ελέγχου

1. Στην περίπτωση που, κατά τη διενέργεια διοικητικής 
ή επιτόπιας επαλήθευσης ή επιθεώρησης ή επιτόπιου 
ελέγχου για την επαλήθευση των δαπανών που υποβάλ−
λονται από τους Δικαιούχους, διαπιστώνεται παρατυπία 
για οποιαδήποτε αιτία, τα ποσά αυτά αφαιρούνται από 
τα συγχρηματοδοτούμενα ποσά του ΕΤΠ που καταχω−
ρούνται στο ΟΠΣ από την Αρχή Διαχείρισης.

2. Στην περίπτωση που εκτός από την αφαίρεση των 
μη επιλέξιμων για συγχρηματοδότηση ποσών (δημοσι−
ονομική διόρθωση) υπάρχουν ποσά που είτε καταβλή−
θηκαν αχρεωστήτως είτε δαπανήθηκαν με παράνομο 
τρόπο σε σχέση με την εθνική νομοθεσία, προτείνεται 
η ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρε−
ωστήτως ή παρανόμως σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
(πλην των κρατικών υπηρεσιών) και η έκθεση εγκρίνεται 
από τον αρμόδιο διατάκτη ή από τα εξουσιοδοτημένα 
όργανά του.

Άρθρο 35
Διαδικασία αντιρρήσεων και οριστικοποίηση 
πορίσματος επαλήθευσης / επιθεώρησης / 

επιτόπιων ελέγχων
1. Ο ελεγχόμενος δικαιούχος μπορεί, εντός προθεσμί−

ας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινο−
ποίησή σε αυτόν της έκθεσης επιθεώρησης/επιτόπιας 
επαλήθευσης ή της έκθεσης διοικητικής επαλήθευσης, 

να υποβάλει στην αρμόδια αρχή εγγράφως τις αντιρ−
ρήσεις του.

2. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από την αρμόδια αρχή 
που διενήργησε την επαλήθευση ή την επιθεώρηση, 
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημε−
ρών από την υποβολή τους, η οποία και εκδίδει σχετική 
απόφαση επί των αντιρρήσεων. Σε κάθε περίπτωση 
που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να 
ληφθεί απόφαση για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων 
που υποβλήθηκαν, διενεργείται συμπληρωματική επαλή−
θευση / επιθεώρηση από το ίδιο όργανο που διενήργησε 
την αρχική. Η σχετική απόφαση επί των αντιρρήσεων 
στην περίπτωση αυτή ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
της διενέργειας της συμπληρωματικής επαλήθευσης/
επιθεώρησης και τη λήψη τυχόν συμπληρωματικών 
στοιχείων.

3. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την παρέ−
λευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής τους το 
πόρισμα της έκθεσης επαλήθευσης/ επιθεώρησης ορι−
στικοποιείται με την έκδοση απόφασης με την οποία 
οριστικοποιείται η δημοσιονομική διόρθωση κατά το 
μέρος που κριθούν αβάσιμες οι αντιρρήσεις. Κατά το 
μέρος που κριθούν βάσιμες οι αντιρρήσεις οι σχετικές 
δαπάνες καταχωρούνται στο ΟΠΣ με διακριτή εγγραφή.

4. Σε περίπτωση που το οριστικοποιημένο πόρισμα 
επαλήθευσης / επιθεώρησης και η απόφαση δημοσιο−
νομικής διόρθωσης περιλαμβάνουν πρόταση ανάκτησης 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, η 
απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης αποτελεί και εισή−
γηση έκδοσης απόφασης ανάκτησης προς το διατάκτη 
της δαπάνης αρμόδιο Υπουργό ή Γενικό Γραμματέα.

5. Αναφορικά με την διαδικασία αντιρρήσεων και την 
οριστικοποίηση της έκθεσης ελέγχου της Αρχής Ελέγ−
χου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις 
του άρ. 12 του Ν. 4314/2014.

Άρθρο 36
Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης 

που επιβάλλεται από ελεγκτικά όργανα 
του δικαιούχου κράτους και περιεχόμενό της – 

είδη διορθώσεων
1. Στην απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης αυτού 

του άρθρου αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας της 
πρότασης, του δικαιούχου και της παρατυπίας, καθώς 
και:

(α) ο φορέας ή οι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ή δημόσιες υπηρεσίες) στους οποίους επιβάλλονται 
δημοσιονομικές διορθώσεις,

(β) το ύψος των δημόσιων δαπανών που αυτή αφορά,
(γ) η αναλυτική αιτιολογία της δημοσιονομικής διόρ−

θωσης, με ειδική αναφορά στις διατάξεις που παραβι−
άστηκαν καθώς και τον τρόπο παραβίασής τους,

(δ) η αιτιολογημένη πρόταση για τη συνέχιση ή τη 
διακοπή της χρηματοδότησης, καθώς και το ύψος αυτής.

2. Στην περίπτωση που προβλέπεται ανάκτηση, στην 
απόφαση παρατίθεται πέραν των ανωτέρω, εισήγηση 
προς το διατάκτη για την έκδοση απόφασης ανάκτη−
σης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών 
στην οποία αναφέρονται:

(α) Ο φορέας ή οι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) από τους οποίους αναζη−
τούνται τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα 
ποσά, καθώς και τα τυχόν συνυπόχρεα αυτών πρόσωπα,
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(β) το αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν πο−
σόν, το οποίο περιλαμβάνει και τόκους, (γ) η αιτία της 
επιστροφής του ποσού.

3. Στην περίπτωση που τα όργανα του άρθρου 12 είναι 
και διατάκτες της δαπάνης η απόφαση δημοσιονομι−
κής διόρθωσης ταυτίζεται με την απόφαση ανάκτησης 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.

4. Για την έκδοση απόφασης δημοσιονομικής διόρ−
θωσης από την Αρχή Ελέγχου θα εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 4314/2014. 

5. Για τον καθορισμό του ύψους της δημοσιονομικής 
διόρθωσης ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Αναλογικές δημοσιονομικές διορθώσεις: Το ποσό 
της δημοσιονομικής διόρθωσης, το οποίο επιβάλλεται 
από τα αρμόδια όργανα, υπολογίζεται, με βάση τις 
μεμονωμένες παράτυπες δαπάνες που ο δικαιούχος 
δήλωσε στην Αρχή Διαχείρισης και ισούται προς το 
ποσό της προκληθείσας ζημίας ή με βάση την αρχή 
της αναλογικότητας στις περιπτώσεις μη τήρησης των 
μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους.

(β) Κατ’ αποκοπή διορθώσεις: Όταν δεν είναι δυνατόν 
να προσδιορισθεί επακριβώς το ποσό της προκληθείσας 
ζημίας και η εξ ολοκλήρου ακύρωση της παράτυπης 
δαπάνης θα ήταν δυσανάλογη, η Αρχή Διαχείρισης ή 
η Αρχή Πιστοποίησης ή η Αρχή Ελέγχου, επιβάλλουν 
δημοσιονομικές διορθώσεις κατ’ αποκοπή, υπολογίζο−
ντας τη βαρύτητα της παράβασης που οδήγησε στη 
διαπιστωθείσα παρατυπία. Το ποσοστό της κατ’ απο−
κοπή δημοσιονομικής διόρθωσης που εφαρμόζεται στον 
επηρεαζόμενο από τη μεμονωμένη ή συστημική παρα−
τυπία πληθυσμό καθορίζεται με βάση τη βαρύτητα της 
παράβασης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών 
κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
κατ’ αναλογία εφαρμοζόμενων για το ΕΤΠ.

(γ) Κατά παρεκβολή διορθώσεις: Στις περιπτώσεις που 
υφίστανται αποδείξεις ότι μεμονωμένες ποσοτικοποιή−
σιμες παρατυπίες του ιδίου είδους έχουν παρατηρηθεί 
σε σημαντικό πλήθος ομοιογενών πράξεων ή σε πράξεις 
που παρουσιάζουν ανάλογα χαρακτηριστικά αλλά δεν 
είναι ικανοποιητικό από άποψη σχέσης δαπάνης − απο−
τελέσματος να προσδιοριστεί με ακρίβεια η παράτυπη 
δαπάνη για κάθε μεμονωμένη πράξη, η δημοσιονομική 
διόρθωση είναι δυνατή σε βάση παρεκβολής. Στην πε−
ρίπτωση αυτή, τα αποτελέσματα εξέτασης του αντι−
προσωπευτικού δείγματος πράξεων παρεκβάλονται σε 
όλες τις πράξεις που συγκροτούν το εντοπισθέν σύνολο.

Άρθρο 37
Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως 

καταβληθέντων ποσών
1. Η έκδοση της απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως 

ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού εκδίδεται από τον 
αρμόδιο διατάκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
και κοινοποιείται στην Αρχή Διαχείρισης, στην Αρχή 
Πιστοποίησης, στην Αρχή Ελέγχου και στο Γενικό Επι−
θεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

2. Η απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανό−
μως καταβληθέντος ποσού που εκδίδει ο διατάκτης, η 
οποία συνοδεύεται από σημείωμα κατάθεσης, αποτελεί 
νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του χρέους και είναι αμέσως 
εκτελεστή.

3. Η απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντος ποσού υπόκειται στα ένδικα μέσα που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

4. Μετά από την έγγραφη κοινοποίηση στον κάθε ελεγ−
χόμενο φορέα μέσω συστημένης επιστολής ή με απόδει−
ξη παραλαβής της απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού, ο υπόχρεος οφείλει 
να καταβάλει, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, το 
ποσό το οποίο έχει καταλογισθεί, σε οποιαδήποτε Δη−
μόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), προσκομίζοντας την 
απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως κατα−
βληθέντος ποσού καθώς και το σημείωμα κατάθεσης που 
τη συνοδεύει. Η Δ.Ο.Υ., στην οποία καταβάλλονται, γνω−
στοποιεί αμέσως την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού 
στην υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση ανάκτησης 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού, κα−
θώς και την Αρχή Πιστοποίησης. Την εκάστοτε υπηρεσία 
ενημερώνει και ο υπόχρεος με την προσκόμιση σε αυτήν 
των στοιχείων τεκμηρίωσης του καταβληθέντος ποσού.

5. Σε περίπτωση μη επιστροφής του χρηματικού 
ποσού εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η διαδικασία 
βεβαίωσης του χρέους ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
χρηματικού καταλόγου από την υπηρεσία που εξέδωσε 
την απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντος ποσού και με την αποστολή του στην 
αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικο−
νομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου. Ο χρηματικός 
κατάλογος εκδίδεται εντός τριάντα ημερών από την 
ημερομηνία επίδοσης της απόφασης δημοσιονομικής 
διόρθωσης στον υπόχρεο και αποστέλλεται στην αρμό−
δια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου.

6. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά την είσπραξη των ποσών 
που ανακτώνται, ενημερώνει εγγράφως σχετικά την 
υπηρεσία που συνέταξε το χρηματικό κατάλογο, καθώς 
και την Αρχή Πιστοποίησης.

7. Τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά, 
βεβαιώνονται και εισπράττονται ως έσοδα του κρατικού 
προϋπολογισμού και εισάγονται στην κατηγορία των 
ειδικών εσόδων σε ειδικό Κ.Α.Ε. για «Έσοδα από κατα−
λογισμούς σε φορείς που υλοποιούν προγράμματα του 
ΕΤΠ». Το βεβαιωθέν στη ΔΟΥ ποσό καταβάλλεται σε 
τρεις ισόποσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέχρι 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από 
τη βεβαίωσή του και η κάθε μια από τις επόμενες, την 
τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα 
του τρίτου και πέμπτου μήνα αντιστοίχως από τη βεβαί−
ωσή του. Αν το βεβαιωθέν ποσό είναι μέχρι δεκαπέντε 
χιλιάδες ευρώ (15.000) καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα για τις δημόσιες υπηρεσίες 
ημέρα του μεθεπομένου μήνα από τη βεβαίωσή του. Σε 
περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής, το προς ανάκτη−
ση ποσό επιβαρύνεται με τις προσαυξήσεις καταβολής 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

8. Με τη λήξη κάθε εξαμήνου και με ευθύνη της αρμό−
διας Δ/σης του του Γ.Λ.Κ. τα συνολικά ποσά των εσόδων 
των ανωτέρω Κ.Α.Ε μεταφέρονται και εγγράφονται σε 
ειδικό λογαριασμό εσόδων του Προγράμματος Δημο−
σίων Επενδύσεων.

Άρθρο 38
Καταχώρηση στο ΟΠΣ ΕΤΠ 

των Δημοσιονομικών Διορθώσεων 
μετά από ελέγχους ελεγκτικών οργάνων

1. Στις περιπτώσεις, που διαπιστώνονται παρατυπίες 
με βάση τα πορίσματα από ελέγχους των αρμοδίων ελε−
γκτικών οργάνων του ΕΤΠ, τα οποία γίνονται αποδεκτά 
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από τις Ελληνικές Αρχές, επιβάλλονται δημοσιονομικές 
διορθώσεις.

2. Οποιαδήποτε δημοσιονομική διόρθωση έχει επιβλη−
θεί είτε από εθνικά ελεγκτικά όργανα είτε από όργανα 
του ΕΤΠ, καταχωρίζεται στο ΟΠΣ με ευθύνη της Αρχή 
Διαχείρισης ο οποίος για το σκοπό αυτό συντάσσει 
Δελτίο Διόρθωσης Καταχωρισθεισών Πληρωμών το 
οποίο και καταχωρεί στο ΟΠΣ.

Άρθρο 39 
Γλώσσα εργασίας

Η γλώσσα εργασίας για την αλληλογραφία και επικοι−
νωνία των Ελληνικών Αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτρο−
πή είναι η Αγγλική γλώσσα ενώ μεταξύ των ελληνικών 
αρχών είναι η ελληνική.

Άρθρο 40 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μέχρι την υπογραφή και δημοσίευση της υπουργι−
κής απόφασης για την εφαρμογή της Επιτελικής Δομής 
ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 18, παρ. 6 του Ν. 4314/2014, καθήκοντα Αρ−
χής Διαχείρισης ασκεί η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας 
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του ιδίου Υπουργείου.

Για τις προτάσεις χρηματοδότησης που έχουν εγκριθεί 
ή και υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας 
απόφασης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, για τα στάδια εφαρμογής που υπολείπονται.

Άρθρο 41
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Από την έναρξη ισχύος του παρούσας κοινής υπουρ−
γικής απόφασης, καταργείται η υπ’ αριθμό 0.9415/3.
1543/2010 (ΦΕΚ 692/Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Ερ−
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως τροποποιημένη 
ίσχυε.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02015652707150024*
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
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ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ 

ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ  

 

 

 
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 
ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ  (ΔΣΠ) 
ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2014-2020 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI 

Β’ ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΥΩΡΗΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΑΡΥΗ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ 

ΣΙ ΑΠΟΛΤΔΙ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΓΤΔΤ ΦΩΚΑ Α.Δ.  

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ 

 ΔΤΡΩΠΑΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ  

ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ (ΔΣΠ) ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2014-2020  

(ΚΩΓ.:  EGF/2014/013 EL/Οδσζζεύς Φωκάς) 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΔ) αριθ. 1309/2013  

ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ  

ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ηης 17ης Γεκεμβρίοσ 2013 ΓΙΑ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ 

ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ (2014-2020) ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΔΚ) ΑΡΙΘ. 1927/2006                   
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 17ης Δεκεμβρίου 2013 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

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

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά 
κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω 
νικής Επιτροπής ( 1 ), 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών ( 2 ), 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 

Εκτιμώντας τα εξής: 

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

(2) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(ΕΤΠ) συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ) για 
όσο διάστημα διαρκεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013. 
Το ΕΤΠ δίνει τη δυνατότητα στην Ένωση να δεικνύει αλλη 
λεγγύη προς τους εργαζομένους που απολύονται λόγω πλε 
ονασμού εξαιτίας των σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών 
στις παγκόσμιες εμπορικές ροές που επιφέρει η παγκοσμιο 
ποίηση και εξαιτίας της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης, και μπορεί επίσης να υποστηρίξει 
δικαιούχους σε μικρές αγορές εργασίας ή σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, ιδίως σε σχέση με συλλογικές αιτήσεις που 
αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ακόμη και αν ο 

αριθμός των απολύσεων λόγω πλεονασμού είναι μικρότερος 
από το κανονικό κατώτατο όριο που απαιτείται για την 
κινητοποίηση του ΕΤΠ. 

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

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

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

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

EL 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/855 

( 1 ) ΕΕ C 143 της 22.5.2012, σ. 42. 
( 2 ) ΕΕ C 225 της 27.7.2012, σ. 159. 
( 3 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1). 

( 4 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1027/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊ 
κού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 167 της 
29.6.2009, σ. 26).
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(7) Οι εργαζόμενοι που απολύονται λόγω πλεονασμού και οι 
αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η επαγγελματική δραστη 
ριότητα έχει παύσει θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στο 
ΕΤΠ, ανεξάρτητα από τον τύπο της σύμβασης εργασίας ή τη 
σχέση απασχόλησης τους. Επομένως, οι εργαζόμενοι που 
απολύονται λόγω πλεονασμού, καθώς και οι αυτοαπασχο 
λούμενοι των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει 
παύσει, θα πρέπει να θεωρούνται ως δικαιούχοι του ΕΤΠ για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. 

(8) Το ΕΤΠ θα πρέπει προσωρινά να παρέχει συνδρομή σε νέους 
που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτι 
σης (NEET), οι οποίοι διαμένουν σε περιοχές επιλέξιμες στο 
πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, 
δεδομένου ότι οι περιοχές αυτές πλήττονται δυσανάλογα 
από εκτεταμένες απολύσεις λόγω πλεονασμού. 

(9) Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ θα πρέπει να 
αφορούν κυρίως μέτρα κατευθυνόμενα σε ενεργητική παρέμ 
βαση στην αγορά εργασίας, τα οποία αποσκοπούν στην 
ταχεία επανένταξη των δικαιούχων σε διατηρήσιμη απασχό 
ληση, είτε εντός είτε εκτός του αρχικού τομέα δραστηριό 
τητάς τους. Επομένως, η συμπερίληψη χρηματικών επιδομά 
των σε μια συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη. Οι εταιρίες θα μπορούσαν 
να ενθαρρύνονται να παρέχουν συγχρηματοδότηση για τα 
μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ. 

(10) Για την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης ενεργητικών 
μέτρων της πολιτικής για την αγορά εργασίας, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προκρίνουν μέτρα που θα συμβάλλουν 
σημαντικά στην απασχολησιμότητα των δικαιούχων. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν την επανένταξη σε 
διατηρήσιμη απασχόληση του μεγαλύτερου δυνατού αριθ 
μού δικαιούχων που συμμετέχουν στα μέτρα αυτά και όσο 
το δυνατόν συντομότερα εντός της εξάμηνης περιόδου πριν 
από την τελική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της χρη 
ματοδοτικής συνεισφοράς. 

(11) Κατά την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης ενεργητικών 
μέτρων της πολιτικής για την αγορά εργασίας, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους μει 
ονεκτούντες δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των νέων, 
των ηλικιωμένων ανέργων και όσων αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
φτώχειας, καθώς οι ομάδες αυτές βιώνουν ιδιαίτερα προβλή 
ματα επανένταξης στην αγορά εργασίας λόγω της παγκό 
σμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και της 
παγκοσμιοποίησης. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EL L 347/856 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 

( 1 ) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1
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(23) Για να δοθεί η δυνατότητα πολιτικού ελέγχου από το Ευρω 
παϊκό Κοινοβούλιο και συνεχούς παρακολούθησης από την 
Επιτροπή όσον αφορά τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται 
με τη συνδρομή του ΕΤΠ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποβάλλουν τελική έκθεση για την εφαρμογή του ΕΤΠ. 

(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμείνουν υπεύθυνα για τη 
διάθεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και για τη διαχεί 
ριση και τον έλεγχο των ενεργειών που υποστηρίζονται με 
χρηματοδότηση της Ένωσης, σύμφωνα με τις σχετικές δια 
τάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο «δημοσιο 
νομικός κανονισμός») ( 1 ). Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δικαιολογούν τη χρήση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
που λαμβάνουν από το ΕΤΠ. Ενόψει της βραχύχρονης περιό 
δου εφαρμογής των επιμέρους δράσεων του ΕΤΠ, οι υπο 
χρεώσεις υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να αντανακλούν την 
ιδιαιτερότητα των παρεμβάσεων του ΕΤΠ. Καθίσταται, συνε 
πώς, αναγκαία παρέκκλιση από τον δημοσιονομικό κανονι 
σμό, όσον αφορά τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων. 

(25) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπο 
ρούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη μπορούν 
όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων τους, να 
επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται 
να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, 
η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότη 
τας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός 
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στό 
χων αυτών, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Στόχοι 

Ο παρών κανονισμός ιδρύει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την περίοδο που ισχύει το πολυε 
τές δημοσιονομικό πλαίσιο από την 1 Ιανουαρίου 2014 έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2020. 

Ο στόχος του ΕΤΠ είναι να συμβάλει στην έξυπνη, αειφόρο και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και να προωθήσει τη 
διατηρήσιμη απασχόληση στην Ένωση, δίνοντάς της τη δυνατότητα 
να επιδεικνύει αλληλεγγύη και να στηρίζει τους εργαζομένους που 
απολύονται λόγω πλεονασμού και τους αυτοαπασχολούμενους των 
οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει εξαιτίας των 
σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές 
ροές που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχι 
σης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, 
όπως προνοείται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009, ή μιας 
νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. 

Οι ενέργειες που απολαύουν χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το 
ΕΤΠ αποσκοπούν να διασφαλισθεί ότι ο μεγαλύτερος δυνατός αριθ 
μός δικαιούχων που συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες ευρίσκουν 

διατηρήσιμη απασχόληση, το συντομότερο δυνατόν, εντός της εξά 
μηνης περιόδου πριν από την τελική έκθεση που αναφέρεται στο 
άρθρο 18 παράγραφος 1. 

Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρμογής 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε αιτήσεις των κρατών μελών 
για χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ για ενέργειες που 
στοχεύουν σε: 

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

β) εργαζομένους που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού και αυτοαπα 
σχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει ως απο 
τέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης, όπως προνοείται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 546/2009, ή λόγω μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστω 
τικής και οικονομικής κρίσης. 

Άρθρο 3 

Ορισμός 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοείται ως δικαιούχος: 

α) ο εργαζόμενος η απασχόληση του οποίου λήγει πρόωρα εξαιτίας 
απόλυσης λόγω πλεονασμού, ή λήγει εντός της περιόδου ανα 
φοράς του άρθρου 4 και δεν ανανεώνεται· 

β) ο αυτοαπασχολούμενος ο οποίος απασχολούσε το πολύ 10 
εργαζομένους που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού εντός του 
πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και του οποίου η 
δραστηριότητα έπαυσε, υπό την προϋπόθεση ότι η δραστηριό 
τητα ήταν ευαπόδεικτα εξαρτημένη από την επιχείρηση που 
αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 4 παράγραφος 1, ή 
ότι, σύμφωνα με το στοιχείο β) του άρθρου 4 παράγραφος 1, 
ο αυτοαπασχολούμενος δραστηριοποιείτο στον σχετικό οικονο 
μικό τομέα. 

Άρθρο 4 

Κριτήρια παρέμβασης 

1. Παρέχεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ όταν οι 
συνθήκες που ορίζονται στο άρθρο 2 πληρούνται και προκαλούν: 

α) την απόλυση λόγω πλεονασμού τουλάχιστον 500 εργαζομένων 
ή αυτοαπασχολούμενων των οποίων η δραστηριότητα έχει παύ 
σει για περίοδο αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση σε 
κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απο 
λύονται λόγω πλεονασμού, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων 
των οποίων η δραστηριότητα έπαυσε, στο πλαίσιο της δραστη 
ριότητας των προμηθευτών ή των παραγωγών των επόμενων 
σταδίων του προϊόντος·
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β) την απόλυση λόγω πλεονασμού τουλάχιστον 500 εργαζομένων 
ή αυτοαπασχολούμενων των οποίων η δραστηριότητα έχει παύ 
σει για περίοδο αναφοράς εννέα μηνών, ιδιαίτερα σε μικρομε 
σαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται όλες στον ίδιο οικο 
νομικό τομέα, που ορίζεται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE 
Αναθ. 2 και είναι εγκατεστημένες σε μία περιφέρεια ή σε δύο 
συνορεύουσες περιφέρειες, όπως καθορίζονται στο επίπεδο 
NUTS 2 ή σε περισσότερες από δύο συνορεύουσες περιφέρειες, 
όπως καθορίζονται στο επίπεδο NUTS 2, υπό την προϋπόθεση 
ότι πλήττονται πάνω από 500 εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολού 
μενοι σε δύο περιφέρειες συνδυασμένα. 

2. Σε μικρές αγορές εργασίας ή, σε εξαιρετικές περιστάσεις οι 
οποίες δικαιολογούνται δεόντως από το αιτούν κράτος μέλος, ιδίως 
όσον αφορά συλλογικές αιτήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται ΜΜΕ, 
η αίτηση χορήγησης χρηματοδοτικής συνεισφοράς βάσει του παρό 
ντος άρθρου μπορεί να θεωρείται επιλέξιμη, ακόμη και αν τα κρι 
τήρια παρέμβασης που ορίζουν τα στοιχεία α) ή β) της παραγράφου 
1 δεν τηρούνται πλήρως, όταν οι απολύσεις λόγω πλεονασμού 
έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική, περι 
φερειακή ή εθνική οικονομία. Το αιτούν κράτος μέλος διευκρινίζει 
ποια από τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στα στοιχεία α) και 
β) της παραγράφου 1 δεν τηρείται πλήρως. Το συνολικό ποσό των 
συνεισφορών για εξαιρετικές περιστάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 15 % του μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ. 

Άρθρο 5 

Υπολογισμός των απολύσεων λόγω πλεονασμού και της 
παύσης της δραστηριότητας 

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 4, το αιτούν κράτος μέλος 
διευκρινίζει τη μέθοδο με την οποία υπολογίζεται ο αριθμός των 
εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων σύμφωνα με το άρθρο 3. 

2. Το αιτούν κράτος μέλος υπολογίζει τον αριθμό που αναφέ 
ρεται στην παράγραφο 1 αρχής γενομένης από μία από τις ακό 
λουθες ημερομηνίες: 

α) την ημερομηνία που ο εργοδότης, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 1 της οδηγίας 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου ( 1 ), ειδο 
ποιεί την αρμόδια δημόσια αρχή γραπτώς για τις προβλεπόμενες 
συλλογικές απολύσεις λόγω πλεονασμού · στην περίπτωση αυτή 
το αιτούν κράτος μέλος προσκομίζει στην Επιτροπή πρόσθετες 
πληροφορίες για τον πραγματικό αριθμό των απολύσεων λόγω 
πλεονασμού που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού πριν από την ολοκλή 
ρωση της αξιολόγησης από την Επιτροπή· 

β) την ημερομηνία της προσωπικής ειδοποίησης του εργοδότη για 
τη διακοπή της απασχόλησης ή την καταγγελία της σύμβασης 
εργασίας του εργαζομένου· 

γ) την ημερομηνία της de facto καταγγελίας της σύμβασης απα 
σχόλησης ή της λήξης της· 

δ) το τέλος της απασχόλησης στον έμμεσο εργοδότη· ή 

ε) στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενου, την ημερομηνία παύσης 
των δραστηριοτήτων, όπως ορίζεται σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο ή τις εθνικές διοικητικές διατάξεις. 

Άρθρο 6 

Επιλέξιμοι δικαιούχοι 

1. Το αιτούν κράτος μέλος μπορεί να παρέχει εξατομικευμένες 
υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ στους επιλέξιμους 
δικαιούχους, στους οποίους μπορούν να περιλαμβάνονται: 

α) οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού και οι αυτο 
απασχολούμενοι των οποίων η δραστηριότητα έπαυσε, υπολογι 
ζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 5, εντός της περιόδου αναφοράς 
που προβλέπεται στο άρθρο 4 · 

β) οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού και οι αυτο 
απασχολούμενοι των οποίων η δραστηριότητα έπαυσε, υπολογι 
ζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 5, πριν ή μετά την περίοδο 
αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο 
α)· ή 

γ) οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού και οι αυτο 
απασχολούμενοι των οποίων η δραστηριότητα έπαυσε, σε περι 
πτώσεις που μια αίτηση βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2 
παρεκκλίνει από τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4 παρά 
γραφος 1 στοιχείο α). 

Οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι που αναφέρονται στα 
στοιχεία β) και γ) του πρώτου εδαφίου κρίνονται επιλέξιμοι υπό την 
προϋπόθεση ότι απολύθηκαν λόγω πλεονασμού, ή η δραστηριότητά 
τους έχει παύσει, μετά τη γενική ανακοίνωση των προβλεπόμενων 
απολύσεων λόγω πλεονασμού και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστα 
ται σαφής αιτιώδης συνάφεια με το γεγονός που προκάλεσε τις 
απολύσεις λόγω πλεονασμού κατά την περίοδο αναφοράς. 

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, τα αιτούντα κράτη μέλη 
μπορούν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, να παρέχουν εξατομικευ 
μένες υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ σε ΝΕΕΤ που 
έχουν ηλικία κάτω των 25 ετών, ή εάν τα κράτη μέλη το αποφα 
σίσουν ηλικία κάτω των 30 ετών, κατά την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης, μέχρι έναν αριθμό ίσο προς τον αριθμό των δικαιού 
χων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, και κατά προτεραιότητα σε 
πρόσωπα που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού ή των οποίων η δρα 
στηριότητα έχει παύσει, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένες τουλά 
χιστον από τις απολύσεις λόγω πλεονασμού σύμφωνα με το άρθρο 
3 λαμβάνουν χώρα σε περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2, οι οποίες 
είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχό 
ληση των Νέων. Η υποστήριξη μπορεί να παρέχεται σε ΝΕΕΤ που 
έχουν ηλικία κάτω των 25 ετών, ή εάν τα κράτη μέλη το αποφα 
σίσουν ηλικία κάτω των 30 ετών, στις περιφέρειες του επιπέδου 
NUTS 2, οι οποίες είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 
για την Απασχόληση των Νέων. 

Άρθρο 7 

Επιλέξιμες δράσεις 

1. Χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ για ενερ 
γητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, υπό μορφή συντονισμένης 
δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που αποσκοπούν να διευκολύ 
νουν την επανένταξη των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται 
ενίσχυση, και ιδίως μειονεκτούντων, ηλικιωμένων και νεαρών ανέρ 
γων, στην απασχόληση ή αυτοαπασχόληση. Η συντονισμένη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών μπορεί ιδίως να περιλαμβάνει:
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α) ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και αναπροσανατολισμός, συμπε 
ριλαμβανομένων των δεξιοτήτων στην τεχνολογία της πληροφο 
ρίας και των επικοινωνιών και της πιστοποίησης της αποκτηθεί 
σας πείρας, συνδρομή στην αναζήτηση εργασίας, επαγγελματική 
καθοδήγηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση, βοήθεια 
για επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας, προώθηση της επι 
χειρηματικότητας, ενίσχυση για αυτοαπασχόληση, σύσταση επι 
χειρήσεων και ανάκτηση επιχειρήσεων από εργαζομένους, και 
δραστηριότητες συνεργασίας· 

β) ειδικά χρονικώς περιορισμένα μέτρα, όπως επιδόματα αναζήτη 
σης εργασίας, κίνητρα πρόσληψης για τους εργοδότες, επιδό 
ματα κινητικότητας, διαβίωσης ή κατάρτισης (συμπεριλαμβανο 
μένων των επιδομάτων για άτομα που παρέχουν φροντίδα) · 

γ) μέτρα για την ενθάρρυνση ιδίως μειονεκτούντων, ηλικιωμένων 
και νεαρών ανέργων, προκειμένου αυτοί να παραμείνουν ή να 
επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. 

Το κόστος των μέτρων του στοιχείου β) δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 35 % του συνολικού κόστους της συντονισμένης δέσμης εξατο 
μικευμένων υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. 

Το κόστος των επενδύσεων για την αυτοαπασχόληση, την εκκίνηση 
επιχειρήσεων και την ανάκτηση από εργαζομένους δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 15 000 EUR. 

Ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρε 
σιών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προβλεπόμενες εξελίξεις 
στην αγορά εργασίας και στις απαιτούμενες δεξιότητες. Η συντονι 
σμένη δέσμη θα πρέπει να είναι συμβατή με τη μετατόπιση προς μια 
αποδοτική ως προς την αξιοποίηση των πόρων και βιώσιμη οικο 
νομία. 

2. Τα ακόλουθα μέτρα δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνεισφορά από το ΕΤΠ: 

α) ειδικά χρονικώς περιορισμένα μέτρα, που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), που δεν εξαρτώνται από την ενεργό 
συμμετοχή των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση 
σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης· 

β) ενέργειες που εμπίπτουν στην ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει 
του εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμφωνιών. 

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

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

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

Άρθρο 8 

Αιτήσεις 

1. Το αιτούν κράτος μέλος υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή 
εντός 12 εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία πληρού 
νται τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή 2. 

2. Εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης ή, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία κατά την οποία 
η Επιτροπή παρέλαβε τη μετάφραση της αίτησης, όποια ημερομηνία 
είναι μεταγενέστερη, η Επιτροπή πιστοποιεί την παραλαβή της αίτη 
σης και ενημερώνει το κράτος μέλος για οποιεσδήποτε πρόσθετες 
πληροφορίες απαιτούνται προκειμένου να εξετάσει την αίτηση. 

3. Εάν η Επιτροπή χρειάζεται πρόσθετες πληροφορίες, το κράτος 
μέλος απαντά εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία διατύπωσης 
του αιτήματος. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται από την Επιτροπή 
κατά δύο εβδομάδες κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. 

4. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχει το κράτος μέλος, η 
Επιτροπή συμπληρώνει την αξιολόγησή της σχετικά με τη συμμόρ 
φωση της αίτησης προς τις προϋποθέσεις παροχής χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς, εντός 12 εβδομάδων από την παραλαβή της πλήρους 
αίτησης ή, κατά περίπτωση, της μετάφρασής της. Εάν, κατ’ εξαίρεση 
η Επιτροπή αδυνατεί να τηρήσει την προθεσμία αυτή, παρέχει γρα 
πτώς εξήγηση στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης. 

5. Μία πλήρης αίτηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α) τεκμηριωμένη ανάλυση της σχέσης που συνδέει τις απολύσεις 
λόγω πλεονασμού ή την παύση της δραστηριότητας με τις 
μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου 
εμπορίου ή με σοβαρή διαταραχή της τοπικής, περιφερειακής 
και εθνικής οικονομίας που προκαλείται από την παγκοσμιοποί 
ηση ή από τη συνέχιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης ή από μια νέα παγκόσμια χρηματοπιστωτική 
και οικονομική κρίση. Η ανάλυση αυτή βασίζεται σε στατιστικές 
ή άλλες πληροφορίες στο καταλληλότερο επίπεδο για να κατα 
δειχτεί η ικανοποίηση των κριτηρίων παρέμβασης που ορίζονται 
στο άρθρο 4, 

β) επιβεβαίωση ότι, εάν η απολύουσα επιχείρηση συνέχισε τις 
δραστηριότητές της μετά τις απολύσεις λόγω πλεονασμού, συμ 
μορφώθηκε προς τις νόμιμες υποχρεώσεις που διέπουν τις απο 
λύσεις λόγω πλεονασμού και μερίμνησε τα δέοντα για τους 
εργαζομένους της, 

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

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

ε) αναμενόμενος αντίκτυπος των απολύσεων λόγω πλεονασμού 
όσον αφορά την οικονομία και την απασχόληση σε τοπικό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο,
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στ) περιγραφή της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρε 
σιών και συναφών δαπανών, συμπεριλαμβανομένου ιδίως κάθε 
μέτρου στήριξης πρωτοβουλιών απασχόλησης για τους μει 
ονεκτούντες δικαιούχους, τους ηλικιωμένους δικαιούχους και 
τους δικαιούχους νεαρής ηλικίας, 

ζ) εξήγηση του τρόπου με τον οποίο η δέσμη μέτρων συμπληρώ 
νει ενέργειες που χρηματοδοτούνται από άλλα εθνικά ή ενω 
σιακά ταμεία, καθώς και πληροφορίες σχετικά με ενέργειες που 
είναι υποχρεωτικές για τις οικείες επιχειρήσεις βάσει του εθνι 
κού δικαίου ή συλλογικών συμβάσεων, 

η) εκτιμώμενος προϋπολογισμός για κάθε συνιστώσα της συντονι 
σμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών προς στήριξη των 
δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, καθώς και για 
κάθε δραστηριότητα προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης 
και δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων, 

θ) ημερομηνίες στις οποίες οι εξατομικευμένες υπηρεσίες προς 
τους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση και οι 
δραστηριότητες για την εφαρμογή του ΕΤΠ, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 4 αντίστοιχα, άρχισαν ή έχει 
προγραμματισθεί να αρχίσουν, 

ι) διαδικασίες που ακολουθούνται για την παροχή συμβουλών 
προς τους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση ή 
τους εκπροσώπους τους ή τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς 
και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ή άλλες σχετικές οργα 
νώσεις, κατά περίπτωση, 

ια) δήλωση συμμόρφωσης της ζητούμενης στήριξης του ΕΤΠ με 
τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης περί 
κρατικών ενισχύσεων, καθώς και δήλωση που σκιαγραφεί τους 
λόγους για τους οποίους οι εξατομικευμένες υπηρεσίες δεν 
αντικαθιστούν μέτρα που εμπίπτουν στην ευθύνη εταιρειών 
βάσει του εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμβάσεων, 

ιβ) πόροι εθνικής προχρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης και 
άλλης συγχρηματοδότησης, κατά περίπτωση. 

Άρθρο 9 

Συμπληρωματικότητα, συμμόρφωση και συντονισμός 

1. Η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ δεν αντικαθιστά ενέρ 
γειες που εμπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης εταιρειών βάσει του εθνι 
κού δικαίου ή συλλογικών συμβάσεων. 

2. Η παρέμβαση για δικαιούχους για τους οποίους ζητείται ενί 
σχυση συμπληρώνει τις ενέργειες των κρατών μελών σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων όσων συγ 
χρηματοδοτούνται από ταμεία της Ένωσης. 

3. Η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ περιορίζεται στα 
αναγκαία για την επίδειξη αλληλεγγύης και την παροχή προσωρι 
νής, εφάπαξ υποστήριξης στους δικαιούχους για τους οποίους 
ζητείται ενίσχυση. Οι ενέργειες που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ 
συμμορφώνονται προς το δίκαιο της Ένωσης και του κράτους 
μέλους, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύ 
σεων. 

4. Η Επιτροπή και το κράτος μέλος που υποβάλλει την αίτηση 
εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, τον 
συντονισμό της βοήθειας που προέρχεται από τα ταμεία της Ένω 
σης. 

5. Το αιτούν κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι όσες ενέργειες λαμ 
βάνουν χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν λαμβάνουν 
βοήθεια και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης. 

Άρθρο 10 

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψη διακρίσεων 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
από το ΕΤΠ και προωθούνται στα διάφορα στάδια της εφαρμογής 
της. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα δέοντα 
μέτρα για την πρόληψη διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας 
ή γενετήσιου προσανατολισμού στην πρόσβαση στο ΕΤΠ και κατά 
τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων εφαρμογής της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς. 

Άρθρο 11 

Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής 

1. Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, έως 0,5 % του μέγιστου 
ετήσιου ποσού του ΕΤΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρημα 
τοδότηση δραστηριοτήτων προετοιμασίας, συγκέντρωσης δεδομένων 
και δημιουργίας βάσης γνώσεων σχετικά με την υλοποίηση του 
ΕΤΠ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση δρα 
στηριοτήτων διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, δραστηριοτήτων 
ενημέρωσης και επικοινωνίας, καθώς και δραστηριοτήτων ελέγχου, 
επιθεώρησης και αξιολόγησης, οι οποίες είναι αναγκαίες για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 

2. Με την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου που καθορίζεται στην 
παράγραφο 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δια 
θέτουν ποσό για τεχνική βοήθεια στην αρχή κάθε έτους μετά από 
πρόταση της Επιτροπής. 

3. Τα καθήκοντα που ορίζονται στην παράγραφο 1 εκτελούνται 
σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, καθώς και σύμφωνα με 
τους κανόνες εφαρμογής που ισχύουν για αυτή τη μορφή εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού. 

4. Η τεχνική βοήθεια της Επιτροπής περιλαμβάνει την παροχή 
πληροφοριών και καθοδήγησης στα κράτη μέλη όσον αφορά τη 
χρησιμοποίηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του ΕΤΠ. Η Επι 
τροπή θα πρέπει επίσης να παρέχει πληροφορίες καθώς και σαφή 
καθοδήγηση σχετικά με τη χρησιμοποίηση του ΕΤΠ στους ευρω 
παίους και εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. 

Άρθρο 12 

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα 

1. Το αιτούν κράτος μέλος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις 
χρηματοδοτούμενες ενέργειες και τις δημοσιοποιεί. Οι πληροφορίες 
αυτές απευθύνονται στους δικαιούχους για τους οποίους ζητείται 
ενίσχυση, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους κοινωνικούς 
εταίρους, τα μέσα ενημέρωσης και το ευρύ κοινό. Το κράτος 
μέλος τονίζει τον ρόλο της Ένωσης και εξασφαλίζει την ευδιάκριτη 
προβολή της συνεισφοράς του ΕΤΠ.
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2. Η Επιτροπή διατηρεί και ενημερώνει τακτικά δικτυακή θέση 
στο διαδίκτυο, που είναι προσβάσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, για την παροχή επικαιροποι 
ημένων πληροφοριών σχετικά με το ΕΤΠ, καθοδήγησης σχετικά με 
την υποβολή αιτήσεων, καθώς και πληροφοριών σχετικά με τις 
αιτήσεις που γίνονται δεκτές ή απορρίπτονται και τον ρόλο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη διαδικασία του 
προϋπολογισμού. 

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

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

Άρθρο 13 

Καθορισμός του ύψους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς 

1. Η Επιτροπή, βάσει της αξιολόγησης που πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 8, και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό 
των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, τις προτεινό 
μενες ενέργειες και το εκτιμώμενο κόστος, εκτιμά και προτείνει, το 
ταχύτερο δυνατόν, το ποσό της τυχόν χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
από το ΕΤΠ που μπορεί να χορηγηθεί εντός των ορίων των διαθέ 
σιμων πόρων. Το ποσό δεν υπερβαίνει το 60 % του συνολικού 
εκτιμώμενου κόστους που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 
5 στοιχείο η). 

2. Εφόσον, βάσει της αξιολόγησης που πραγματοποιείται σύμ 
φωνα με το άρθρο 8, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει 
του παρόντος κανονισμού, κινεί αμέσως τη διαδικασία του άρθρου 
15. 

3. Σε περίπτωση που, βάσει της αξιολόγησης που πραγματοποι 
είται σύμφωνα με το άρθρο 8, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρα 
σμα ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνει 
σφορά βάσει του παρόντος κανονισμού, απευθύνει αμέσως κοινο 
ποίηση στο αιτούν κράτος μέλος. 

Άρθρο 14 

Επιλεξιμότητα δαπανών 

1. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνεισφορά 
από το ΕΤΠ από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην αίτηση δυνά 
μει του άρθρου 8 παράγραφος 5 στοιχείο θ) κατά τις οποίες το 
οικείο κράτος μέλος αρχίζει, ή πρόκειται να αρχίσει, να παρέχει τις 
εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους δικαιούχους για τους οποίους 
ζητείται ενίσχυση ή πραγματοποιεί διοικητικές δαπάνες για την 
εφαρμογή του ΕΤΠ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 
4 αντίστοιχα. 

2. Στην περίπτωση επιχορηγήσεων, τα άρθρα 67 και 68 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι 
νοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ), και το άρθρο 14 του κανονι 
σμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου 
λίου και του Συμβουλίου ( 2 ), και κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
που εκδίδει η Επιτροπή δυνάμει των εν λόγω κανονισμών εφαρμό 
ζονται αναλόγως. 

Άρθρο 15 

Διαδικασία του προϋπολογισμού 

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

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

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

4. Όταν η Επιτροπή καταλήξει ότι οι όροι για την παροχή 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ πληρούνται, υποβάλλει 
πρόταση για την κινητοποίησή του. Η απόφαση κινητοποίησης του 
ΕΤΠ λαμβάνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εντός ενός μηνός από την παραπομπή του θέματος στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αποφα 
σίζει με ειδική πλειοψηφία, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφα 
σίζει με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν και των 
τριών πέμπτων των ψηφισάντων. 

Ταυτόχρονα με την υποβολή της πρότασής της για απόφαση κινη 
τοποίησης του ΕΤΠ, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινο 
βούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς στις αντίστοιχες 
γραμμές του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται 
διαδικασία τριμερούς διαλόγου. 

Οι μεταφορές που σχετίζονται με το ΕΤΠ πραγματοποιούνται σύμ 
φωνα με το άρθρο 27 του δημοσιονομικού κανονισμού. 

5. Ταυτόχρονα με την έκδοση πρότασης απόφασης για την κινη 
τοποίηση του ΕΤΠ, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση για χρηματοδοτική 
συνεισφορά, μέσω εκτελεστικής πράξης, που τίθεται σε ισχύ την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για την κινητοποίηση του 
ΕΤΠ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
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6. Η πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ σύμ 
φωνα με την παράγραφο 4 περιλαμβάνει τα εξής: 

α) αξιολόγηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 4, μαζί με περίληψη των στοιχείων στα οποία 
βασίζεται η αξιολόγηση αυτή, 

β) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια των 
άρθρων 4 και 9, και 

γ) αιτιολόγηση των προτεινόμενων ποσών. 

Άρθρο 16 

Καταβολή και χρήση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς 

1. Μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης για τη χρηματοδοτική 
συνεισφορά σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 5, η Επιτροπή 
καταβάλλει τη χρηματοδοτική συνεισφορά στο οικείο κράτος μέλος 
με ενιαία πληρωμή προχρηματοδότησης 100 %, κατ’ αρχήν μέσα σε 
15 ημέρες. Η προχρηματοδότηση εκκαθαρίζεται μετά το κλείσιμο 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σύμφωνα με το άρθρο 18 παρά 
γραφος 2. 

2. Η χρηματοδοτική συνεισφορά που αναφέρεται στην παρά 
γραφο 1 εκτελείται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, 
σύμφωνα με το άρθρο 59 του δημοσιονομικού κανονισμού. 

3. Οι λεπτομερείς τεχνικοί όροι της χρηματοδότησης ορίζονται 
από την Επιτροπή στην απόφαση για τη χρηματοδοτική συνεισφορά 
που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 5. 

4. Το κράτος μέλος πραγματοποιεί τις επιλέξιμες ενέργειες που 
ορίζονται στο άρθρο 7, όσο το δυνατόν συντομότερα, και όχι 
αργότερα από 24 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1. 

Το κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να μεταθέσει την ημερομη 
νία έναρξης των επιλέξιμων ενεργειών κατά τρεις μήνες το πολύ 
μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση τέτοιας 
αναβολής, οι επιλέξιμες ενέργειες υλοποιούνται εντός περιόδου 24 
μηνών από την ημερομηνία έναρξης που ανακοινώθηκε από το 
κράτος μέλος στο πλαίσιο της αίτησης. 

Εάν ο δικαιούχος αποκτήσει πρόσβαση σε πρόγραμμα εκπαίδευσης 
ή κατάρτισης με διάρκεια δύο ετών ή μεγαλύτερη, τα έξοδα για το 
πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμπεριληφθούν για συγχρηματοδό 
τηση από το ΕΤΠ έως την αναφερομένη στο άρθρο 18 παράγραφος 
1 ημερομηνία της τελικής έκθεσης, με την προϋπόθεση ότι τα εν 
λόγω έξοδα έχουν καταβληθεί πριν από την ημερομηνία αυτή. 

5. Κατά τη διεξαγωγή των ενεργειών που περιέχονται στη δέσμη 
εξατομικευμένων υπηρεσιών, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να 
υποβάλει στην Επιτροπή πρόταση τροποποίησης των ενεργειών, 
προσθέτοντας άλλες επιλέξιμες ενέργειες που περιλαμβάνονται στο 

άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ), με την προϋπόθεση ότι 
αυτές οι τροποποιήσεις είναι δεόντως αιτιολογημένες και το σύνολό 
τους δεν υπερβαίνει τη χρηματοδοτική συνεισφορά που αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 5. Η Επιτροπή αξιολογεί τις προτεινό 
μενες τροποποιήσεις και, αν συμφωνεί, απευθύνει κοινοποίηση στο 
κράτος μέλος, αναλόγως. 

6. Δαπάνες δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 4 είναι επιλέξι 
μες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της τελικής έκθεσης. 

Άρθρο 17 

Χρήση του ευρώ 

Στις αιτήσεις, στις αποφάσεις για τη χορήγηση χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς και στις εκθέσεις βάσει του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, όλα τα ποσά εκφράζο 
νται σε ευρώ. 

Άρθρο 18 

Τελική έκθεση και κλείσιμο 

1. Το αργότερο 6 μήνες μετά το τέλος της περιόδου που καθο 
ρίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4, το οικείο κράτος μέλος 
υποβάλλει στην Επιτροπή τελική έκθεση σχετικά με τη διάθεση 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στην οποία περιλαμβάνονται 
στοιχεία σχετικά με: 

α) το είδος των ενεργειών και τα κύρια αποτελέσματα, 

β) τα ονόματα των φορέων που υλοποιούν τη δέσμη μέτρων στο 
κράτος μέλος, 

γ) τα χαρακτηριστικά των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται 
ενίσχυση και το καθεστώς απασχόλησης τους, 

δ) αν η επιχείρηση, με εξαίρεση τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις 
ΜΜΕ, υπήρξε λήπτης κρατικής ενίσχυσης ή προηγούμενης χρη 
ματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής ή τα διαρθρωτικά ταμεία 
της Ένωσης κατά τα προηγούμενα πέντε έτη, 

ε) δήλωση που αιτιολογεί τις δαπάνες και επισημαίνει, κατά περί 
πτωση, τη συμπληρωματικότητα των ενεργειών με εκείνες που 
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Οσάκις είναι εφικτό, τα δεδομένα σχετικά με τους δικαιούχους 
αναλύονται κατά φύλο. 

2. Το αργότερο έξι μήνες μετά την παραλαβή όλων των απαι 
τούμενων πληροφοριών βάσει της παραγράφου 1, η Επιτροπή προ 
βαίνει στο κλείσιμο της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, καθορίζοντας 
το τελικό ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ και 
το υπόλοιπο που οφείλει το οικείο κράτος μέλος, αν υπάρχει, 
σύμφωνα με το άρθρο 22.
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Άρθρο 19 

Διετής έκθεση 

1. Μέχρι την 1η Αυγούστου 2015 και κάθε δεύτερο έτος εν 
συνεχεία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο διεξοδική ποσοτική και ποιοτική έκθεση σχετικά με 
τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 κατά τα 
προηγούμενα δύο έτη. Η έκθεση εστιάζεται κυρίως στα αποτελέ 
σματα που επιτεύχθηκαν μέσω του ΕΤΠ και περιλαμβάνει, ειδικότε 
ρα, στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, τις αποφά 
σεις που εκδόθηκαν, τις ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν, συμπε 
ριλαμβανομένων στατιστικών για το ποσοστό των βοηθουμένων 
δικαιούχων που επανεντάχθηκαν στην απασχόληση ανά κράτος 
μέλος και στοιχεία για τη συμπληρωματικότητα των ενεργειών 
αυτών με ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν από άλλα ταμεία της 
Ένωσης, και ιδίως το ΕΚΤ, καθώς και στοιχεία σχετικά με το κλεί 
σιμο των χρηματοδοτικών συνεισφορών. Η έκθεση θα πρέπει να 
περιέχει επίσης τεκμηριωμένα στοιχεία για τις αιτήσεις που απορρί 
φθηκαν ή των οποίων το ποσό μειώθηκε λόγω έλλειψης επαρκών 
πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας. 

2. Η έκθεση διαβιβάζεται προς ενημέρωση στο Ελεγκτικό Συνέ 
δριο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην 
Επιτροπή των Περιφερειών και στους κοινωνικούς εταίρους. 

Άρθρο 20 

Αξιολόγηση 

1. Η Επιτροπή πραγματοποιεί με δική της πρωτοβουλία και σε 
στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη: 

α) έως την 30ή Ιουνίου 2017, ενδιάμεση αξιολόγηση της λειτουρ 
γικότητας και βιωσιμότητας των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, 

β) εκ των υστέρων αξιολόγηση, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, με 
την αρωγή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να μετρη 
θεί ο αντίκτυπος του ΕΤΠ και η προστιθέμενη αξία του. 

2. Τα πορίσματα των αξιολογήσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διαβιβάζονται, προς ενημέρωση, στο Ευρωπαϊκό Κοι 
νοβούλιο, στο Συμβούλιο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφε 
ρειών και στους κοινωνικούς εταίρους. Οι συστάσεις των αξιολογή 
σεων λαμβάνονται υπόψη για τον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων 
στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων. 

3. Οι αξιολογήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περι 
λαμβάνουν αριθμητικά δεδομένα που παρουσιάζουν τον αριθμό των 
αιτήσεων και καλύπτουν τις επιδόσεις του ΕΤΠ ανά χώρα και ανά 
τομέα, ώστε να εκτιμηθεί κατά πόσο το ΕΤΠ εγγίζει στους στοχο 
ποιημένους δικαιούχους. 

Άρθρο 21 

Διαχείριση και οικονομικός έλεγχος 

1. Με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Επιτροπής για την 
εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης, τα κράτη μέλη 
αναλαμβάνουν κατά πρώτο λόγο την ευθύνη για τη διαχείριση και 
τον οικονομικό έλεγχο των ενεργειών που στηρίζονται από το ΕΤΠ. 
Για τον σκοπό αυτό, τα λαμβανόμενα μέτρα περιλαμβάνουν: 

α) εξακρίβωση ότι έχουν δημιουργηθεί και εφαρμόζονται 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου κατά τρόπον ώστε να 

εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και ορθή χρησιμοποίηση των 
κονδυλίων της Ένωσης, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, 

β) εξακρίβωση ότι οι χρηματοδοτηθείσες ενέργειες υλοποιήθηκαν 
καταλλήλως, 

γ) εξασφάλιση ότι οι καλυφθείσες δαπάνες βασίζονται σε επαλη 
θεύσιμα δικαιολογητικά και είναι νόμιμες και κανονικές, 

δ) πρόληψη, εντοπισμό και διόρθωση παρατυπιών, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 122 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
1303/2013 και ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 
προσαυξημένων με τόκους υπερημερίας, κατά περίπτωση. Τα 
κράτη μέλη απευθύνουν κοινοποίηση στην Επιτροπή για τυχόν 
παρατυπίες και την τηρούν ενήμερη για την πρόοδο που απορ 
ρέει από διοικητικές και νομικές διαδικασίες. 

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για 
τη διαχείριση και τον έλεγχο των ενεργειών που υποστηρίζονται από 
το ΕΤΠ σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του δημοσιονο 
μικού κανονισμού και με κριτήρια και διαδικασίες που ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1303/2013. Όταν υποβάλλουν 
την τελική έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 18 του παρόντος 
κανονισμού, οι ορισθέντες οργανισμοί παρέχουν στην Επιτροπή τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 του 
δημοσιονομικού κανονισμού σχετικά με την εκτέλεση της χρηματο 
δοτικής συνεισφοράς. 

3. Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις απαιτούμενες δημοσιονομικές 
διορθώσεις όταν βεβαιώνεται μια παρατυπία. Οι διορθώσεις των 
κρατών μελών συνίστανται στην ακύρωση του συνόλου ή μέρους 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Τα κράτη μέλη ανακτούν κάθε 
ποσό που καταβλήθηκε αχρεωστήτως λόγω διαπιστωμένης παρατυ 
πίας, το επιστρέφουν στην Επιτροπή και, εφόσον το ποσό δεν επι 
στρέφεται εμπρόθεσμα από το συγκεκριμένο κράτος μέλος, οφείλο 
νται τόκοι υπερημερίας. 

4. Η Επιτροπή, ως αρμόδια για την εκτέλεση του γενικού προϋ 
πολογισμού της Ένωσης, προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για 
να επαληθεύσει εάν οι χρηματοδοτούμενες ενέργειες υλοποιούνται 
σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και αποδοτικής δημοσιονομικής 
διαχείρισης. Η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων 
διαχείρισης και ελέγχου βαρύνει το κράτος μέλους που υποβάλλει 
την αίτηση. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη να εξακριβώνει εάν υπάρ 
χουν πράγματι τέτοια συστήματα. 

Για τον σκοπό αυτό και με την επιφύλαξη των εξουσιών του Ελεγ 
κτικού Συνεδρίου και των ελέγχων που διενεργούν τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις, μόνιμοι ή άλλοι υπάλληλοι της Επιτροπής μπορούν να 
διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, ακόμη και δειγματοληπτικούς, επί 
των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ, με προειδοποί 
ηση τουλάχιστον μίας εργάσιμης ημέρας. Η Επιτροπή ενημερώνει το 
κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση, ώστε να της παράσχει κάθε 
αναγκαία βοήθεια. Στους ελέγχους αυτούς μπορούν να συμμετέ 
χουν μόνιμοι ή άλλοι υπάλληλοι του οικείου κράτους μέλους. 

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα δικαιολογητικά για 
τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν παραμένουν στη διάθεση της 
Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί τρία έτη μετά το 
κλείσιμο χρηματοδοτικής συνεισφοράς που εισπράχθηκε από το 
ΕΤΠ.
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Άρθρο 22 

Επιστροφή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς 

1. Σε περίπτωση που το πραγματικό κόστος μιας ενέργειας είναι 
μικρότερο από το εκτιμώμενο ποσό που αναφέρεται σύμφωνα με το 
άρθρο 15, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, 
με την οποία απαιτεί από το οικείο κράτος μέλος να επιστρέψει το 
αντίστοιχο ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που έλαβε. 

2. Εφόσον το οικείο κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με τις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται με την απόφαση για χορήγηση της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς, η Επιτροπή προβαίνει στις αναγκαίες 
ενέργειες με την έκδοση απόφασης, μέσω εκτελεστικής πράξης, για 
να απαιτήσει από το εν λόγω κράτος μέλος να επιστρέψει το 
σύνολο ή μέρος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που έλαβε. 

3. Πριν από την έκδοση απόφασης σύμφωνα με τις παραγρά 
φους 1 ή 2, η Επιτροπή προβαίνει σε κατάλληλη εξέταση της 
περίπτωσης και, ειδικότερα, θέτει στο οικείο κράτος μέλος συγκε 
κριμένη προθεσμία, εντός της οποίας καλείται να υποβάλει τα σχό 
λιά του. 

4. Εάν, μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων επαληθεύσεων, η 
Επιτροπή συμπεράνει ότι το κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με 
τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το άρθρο 21 παράγραφος 
1, τότε, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία και το κράτος μέλος δεν 
κάνει τις σχετικές διορθώσεις εντός της προθεσμίας που όρισε η 
Επιτροπή, και λαμβάνοντας υπόψη τα τυχόν σχόλια του κράτους 

μέλους, αποφασίζει εντός τριών μηνών από τη λήξη της προανα 
φερθείσας στην παράγραφο 3 προθεσμίας να κάνει τις απαιτούμενες 
δημοσιονομικές διορθώσεις, ακυρώνοντας το σύνολο ή μέρος της 
συνεισφοράς του ΕΤΠ για την υπό εξέταση ενέργεια. Κάθε ποσό 
που καταβλήθηκε αχρεωστήτως λόγω διαπιστωμένης παρατυπίας 
ανακτάται και, εφόσον το ποσό δεν επιστρέφεται εμπρόθεσμα από 
το κράτος μέλος που υποβάλλει την αίτηση, οφείλονται τόκοι υπε 
ρημερίας. 

Άρθρο 23 

Κατάργηση 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 καταργείται από την 1η 
Ιανουαρίου 2014. 

Παρά την πρώτη παράγραφο, εξακολουθεί να ισχύει για αιτήσεις 
που υποβλήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013. 

Άρθρο 24 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα της 
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω 
σης. 

Εφαρμόζεται σε όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

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

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2013. 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

M. SCHULZ 

Για το Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

L. LINKEVIČIUS
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(ηη/μμ/εε) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

….      
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