
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.22817/ 
6.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών 
και θέμα «Περί λεπτομερειών σύστασης και περί 
συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων 
Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμε-
τώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και 
διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1177).

2 Κατανομή οργανικών θέσεων στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».

3 Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του 
Γραφείου Υπηρεσίας myAADEIive Θεσσαλονίκης 
του Τμήματος ΙΓ΄ - Υπηρεσίας myAADEIive της Δι-
εύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ) της Γενικής Διεύθυνσης 
Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

4 Ορισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργα-
τικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» ως Ενδιάμεσου Φορέα 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-
2020» και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης 
για Πράξεις Προώθησης στην Απασχόληση πε-
ριθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων, όπως οι 
Ρομά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 
2014-2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.81693 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/

ΓΠ.οικ.22817/6.4.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας 

και Εσωτερικών και θέμα «Περί λεπτομερειών σύ-

στασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κι-

νητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού 

για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την 

εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β’ 1177). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
 1. Τις διατάξεις
α. Της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου 

της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 
(Α΄ 83), τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4715/2010 
(Α΄ 149) και τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο τρια-
κοστό του ν. 4737/2020 (Α΄ 204),

β. του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών, Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης (Α΄ 192), όπως ισχύει,
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δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει,

ε. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α΄ 180), όπως ισχύει.

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.22817/6.4.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Υγείας και Οικονομικών και θέμα «Περί λεπτομερειών 
σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κι-
νητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνι-
ση και διάδοση του κορωνοϊού COVID- 19» (Β’ 1177), 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 
υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 24361/10.4.2020 (Β’ 1296), 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 38269/21.6.2020 (Β’ 2457) και Δ1α/Γ.Π.οικ. 
58069/22.9.2020 (Β’ 4072) όμοιες αποφάσεις.

3. Το υπό στοιχεία ΚΠ 26781/2020 -16/12/2020 έγγρα-
φο του Ε.Ο.Δ.Υ.

4. Το από 14-12-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου από το Γραφείο Υπουργού σχετικά με τις αιτούμε-
νες τροποποιήσεις που αφορούν στην κοινή υπουργική 
απόφαση περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρό-
τησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας.

5. Την υπό στοιχεία Β2α/οικ. 77887/3.12.2020 Εισήγη-
ση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις 
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), σύμ-
φωνα με την οποία προκύπτει δαπάνη για την υλοποίηση 
της εν λόγω δράσης, που θα αντιμετωπισθεί από πιστώ-
σεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση 
Δημοσίου Τομέα 2014 -2020» (Πράξη: Δημιουργία δικτύ-
ου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής 
φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από 
πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19») με 
εκτιμώμενη ανώτατη συνολική δαπάνη για το προσωπι-
κό, ποσού ύψους 18.312.500,00 €.

6. Ειδικότερα την ανάγκη ρύθμισης των επιμέρους λε-
πτομερειών σύστασης των Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού, της 
ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας τους, τον καθορισμό 
των επιμέρους περιοχών ευθύνης τους στην Επικράτεια, 
των λεπτομερειών δράσης τους, τη λειτουργική τους 
ένταξη, τη διασύνδεσή τους με άλλες μονάδες και ορ-
γανικές δομές αναφοράς, τα επιμέρους προσόντα του 
στελεχιακού δυναμικού, τη διαδικασία πρόσληψης προ-
σωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ-
νου Χρόνου, τις ειδικότητες απασχόλησης, το χρονικό 
διάστημα της σύμβασης εργασίας, το ύψος των αμοι-
βών προσωπικού, τις δαπάνες υλοποίησης των ανωτέρω 
δράσεων, καθώς και τις λεπτομέρειες υλοποίησης της 
πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον 
υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμά-
των βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα 
κορωνοϊού COVID-19».

7. Την υπ’ αρ. 112026/23.10.2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ:6ΥΗ346ΜΤΛΡ-
ΡΨΧ), αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Η παρ. 5 και η παρ. 6 του άρθρου 1 της υπό στοι-

χεία Δ1α/ΓΠ.οικ.22817/6.4.2020 κοινής απόφασης 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας 
και Οικονομικών και θέμα «Περί λεπτομερειών σύ-
στασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινη-
τών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση 
και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 (Β’ 1177), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 24361/10.4.2020 (Β’ 1296), Δ1α/
Γ.Π. οικ. 38269/21.6.2020 (Β’ 2457) και Δ1α/Γ.Π.οικ. 
58069/22.9.2020 (Β’ 4072) όμοιες αποφάσεις, τροπο-
ποιούνται ως ακολούθως:

«5. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβά-
σεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
διαρκείας τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης 
τους έως και την 30.9.2021 σε εφαρμογή της παρ. 1 του 
άρθρου 24 του ν.  4715/2020, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό θα αμεί-
βεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4354/2015(Α΄ 176)»

«6. Οι δαπάνες υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων κα-
λύπτονται από την πράξη «Δημιουργία δικτύου νοσηλευ-
τών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας 
και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα 
πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19». Η εκτιμώμενη 
δαπάνη για το προσωπικό ανέρχεται κατ’ εκτίμηση στο 
ποσό των 18.312.500,00 €, στο οποίο περιλαμβάνεται 
και το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών του εν λόγω 
προσωπικού».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. Δ1α/
ΓΠ.οικ.22817/6.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης 
των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και 
Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Υγείας

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. Γ2α/68542/2020 (2)
    Κατανομή οργανικών θέσεων στο Γενικό Νοσο-

κομείο Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
 1. Την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 «Κύρω-

ση: α) της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
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άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και β) της από 
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαι-
τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικό-
τητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 104), όπως ισχύει.

2. Το άρθρο πρώτο του ν. 4702/2020 «Κύρωση: α) της 
από 23.6.2020 τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβα-
σης Δωρεάς, β) των από 23.6.2020 Επιμέρους Συμβάσε-
ων Δωρεάς για τα Έργα IX και Χ και γ) της από 23.6.2020 
τροποποίησης της Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το 
Έργο VII - Τραύμα της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς 
μεταξύ του Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΦΕΑΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥ-
ΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» και του Ελληνικού Δημοσίου για την 
ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα 
της υγείας, που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α΄ 89), 
συμπλήρωση του ν. 4693/2020 (Α΄ 116) και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 130).

3. Το π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσο-
κομείων» (Α΄ 32).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121), όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αρ. 50713/11-08-2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» 
(Β’ 3360).

6. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 123764/31-12-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκο-
μείου Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»» (Β’ 3485), όπως 
ισχύει.

7. Την υπ’ αρ. 46549/22-10-2020 εισήγηση της 1ης ΥΠΕ 
Αττικής.

8. Το υπ’ αρ. 134/10-11-2020 πρακτικό (θέμα 18ο) Συ-
νεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ.

9. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 77146/01-12-2020 ει-
σήγηση της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας.

10. Το γεγονός ότι στον ισχύοντα οργανισμό του Νο-
σοκομείου προβλέπεται Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
(ΜΕΘ).

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς κατανέ-
μονται έξι (6) οργανικές θέσεις προσωπικού, δύο (2) ΤΕ 
Φυσικοθεραπείας και τέσσερις (4) ΠΕ Νοσηλευτικής, εκ 
των 1.000 θέσεων που έχουν συσταθεί με το άρθρο 54 
του ν. 4690/2020, όπως ισχύει (σχετ. υπό στοιχεία Β1α/
οικ. 29609/12-05-2020 εισήγηση), αποφασίζουμε:

Την κατανομή έξι (6) οργανικών θέσεων προσωπι-
κού που συστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 54 του 
ν. 4690/2020, όπως ισχύει, στο Γενικό Νοσοκομείο Παί-
δων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος Π Ε Νοσηλευτικής
Τέσσερις (4) θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Φυσικοθεραπείας
Δύο (2) θέσεις

Οι εν λόγω θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες ορ-
γανικές θέσεις των αντίστοιχων κατηγοριών και κλάδων 
και δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 
του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ   

Ι

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1143491 ΕΞ 2020 (3)
 Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του 

Γραφείου Υπηρεσίας myAADEIive Θεσσαλονίκης 

του Τμήματος ΙΓ΄ - Υπηρεσίας myAADEIive της Δι-

εύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ) της Γενικής Διεύθυνσης 

Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτη-

της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
 1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του 
άρθρου 7, των περ. ββ’ και γγ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 
του άρθρου 14, και των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 41 
αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει.

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 
(Β’ 4738) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροπο-
ποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις 
διατάξεις του άρθρου 37 αυτής.

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις: υπ΄αρ. 39/3/
30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 
του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη έναρξης λειτουργίας του Γραφείου Υπη-
ρεσίας myAADEIive Θεσσαλονίκης Τμήματος ΙΓ -Υπη-
ρεσίας myAADEIive της Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ) της 
Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), 
προκειμένου να διασφαλισθεί η περαιτέρω απρόσκοπτη 
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εξυπηρέτηση των υποψήφιων χρηστών του TAXISnet 
και να επιτευχθεί ανάλογη αποσυμφόρηση των Δημο-
σίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της ίδιας Γενικής 
Διεύθυνσης.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε, την 23-12-2020, ως χρόνο έναρξης λει-
τουργίας του Γραφείου Υπηρεσίας myAADEIive Θεσσα-
λονίκης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Θεσ-
σαλονίκης, του Τμήματος ΙΓ - Υπηρεσίας myAADEIive 
της Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ) της Γενικής Διεύθυνσης 
Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Β. Από την ίδια ημερομηνία διαγράφουμε την παρ. 6 
του άρθρου 37 «Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.)» της υπό 
στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’  4738) 
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα «Οργα-
νισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)».

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 
ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφαση, όπως τροποποι-
ήθηκε και συμπληρώθηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 2472 (4)
    Ορισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργα-

τικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» ως Ενδιάμεσου Φο-

ρέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 

2014-2020» και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχεί-

ρισης για Πράξεις Προώθησης στην Απασχόλη-

ση περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων, 

όπως οι Ρομά του Επιχειρησιακού Προγράμμα-

τος Ήπειρος 2014-2020 .

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 
 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως δι-
ατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τον ν. 4314/2014 (Α΄ 98) - Μέρος Ι «Για τη Διαχείριση, 
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσε-
ων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α΄ 265) 
και ειδικότερα τις παρ. 4, 5γ, 8, 9 και 10 του άρθρου 13, 
το άρθρο 47 και το άρθρο 57, όπως ισχύει.

3. Το ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 12.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) αρ. 1083/2006 και ειδικότερα την παρ. 6 του 
άρθρο 72 (β) και την παρ. 7 του άρθρο 123.

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργη-
ση του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1081/2006 του Συμβουλίου.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγορι-
ών ενισχύσεων, ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός - ΓΑΚ)

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 
18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(Κανονισμός «De Minimis»)

8. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 
για την συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 
και ειδικότερα το τμήμα ΙΙ «Μέσα Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής».

9. Τον ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

10. Τον ν. 4555/2018 (Α΄ 133) «Μεταρρύθμιση του θε-
σμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυν-
ση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτί-
ωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοι-
πές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις».

11. Το π.δ. 140/27-10-2010 (Α΄ 233) «Οργανισμός Πε-
ριφέρειας Ηπείρου», όπως ισχύει.

12. Την υπ’ αρ. 137/2014 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία έγινε η ανακή-
ρυξη του εκλεγμένου Περιφερειάρχη Ηπείρου και των 
εκλεγμένων τακτικών και αναπληρωματικών Συμβούλων 
της Περιφέρειας Ηπείρου.

13. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 
αριθμό C(2020) 4706 final/07.07.2020 που αφορά στην 
τροποποίηση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
με αριθμό C(2014) 10172 final/18.12.2014 για την έγκριση 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ήπειρος" 2014-2020.

14. Την υπουργική απόφαση υπό στοιχεία 32679/
ΕΥΘΥ333 (Β΄ 714) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ει-
δική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4314/2014 και αντικα-
τάσταση της υπό στοιχεία 41544/Γ ΚΠΣ 279/8-12-2000 
(ΦΕΚ 1501) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.
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15. Την υπουργική απόφαση υπό στοιχεία 137675/
ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (Β΄ 5968) με θέμα "Αντικατάστα-
ση της υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 
(Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροπο-
ποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/
ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β’ 1822) υπουργικής απόφασης 
"Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προ-
γράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - ’Ελεγχοι νομιμότη-
τας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"»", όπως ισχύει.

16. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ 1217/21-12-2015 
(Β΄ 2784) κοινή υπουργική απόφαση και θέμα: «Σύστημα 
δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτη-
σης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών 
από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλο-
ποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

17. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για τα Επιχει-
ρησιακά Προγράμματα του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και ΤΣ για το ΕΣΠΑ 
2014-2020 και ειδικότερα τη Διαδικασία Δν_1: «Ορισμός 
Ενδιάμεσου Φορέα» του Παραρτήματος 7 του Συστήμα-
τος Διαχείρισης και Ελέγχου 2014 - 2020, όπως ισχύει.

18. Το υπ’ αρ. 82381/30-7-2018 έγγραφο ΕΥΣ-ΕΚΤ με 
θέμα «Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα για την άσκηση αρ-
μοδιοτήτων διαχείρισης στις δράσεις προώθησης στην 
απασχόληση πληθυσμού Ρομά».

19. Το υπ’ αρ. 29773/13-3-2020 έγγραφο ΕΥΣ-ΕΚΤ με 
θέμα «Διαδικασία ορισμού ΟΑΕΔ ως ΕΦ για τις δράσεις 
προώθησης στην απασχόληση πληθυσμού Ρομά του 
ΕΚΤ στα ΠΕΠ».

20. Το υπ’ αρ. 2235/16-9-2020 έγγραφο ΕΥΔ με θέμα 
«Ορισμός του ΟΑΕΔ ως Ενδιάμεσου Φορέα για άσκηση 
αρμοδιοτήτων διαχείρισης στις δράσεις προώθησης 
στην απασχόληση πληθυσμού Ρομά».

21. Την υπ’ αρ. 59020/2-10-2020 Αίτηση Υποψηφιότη-
τας Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΟΑΕΔ.

22. Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020.

23. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο ανατίθενται αρμοδιότητες 
διαχείρισης μέρους του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
στο εξής ΟΑΕΔ, ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020.

Άρθρο 2
Αντικείμενο ανάθεσης

1. Ο ΟΑΕΔ, αναλαμβάνει αρμοδιότητες για τη διαχείρι-
ση πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 που αφορούν στην 
Προώθηση στην Απασχόληση περιθωριοποιημένων κοι-
νωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά (ΝΕΕ- Νέοι Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 3. 

Η δράση που θα υλοποιηθεί είναι σύμφωνη με το Έγ-
γραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ), όπως 
αυτό εγκρίνεται και ισχύει με τις αποφάσεις της Επιτρο-
πής Παρακολούθησης.

2. Η εκχωρούμενη προς διαχείριση συνολική χρηματο-
δότηση ανέρχεται σε 200.000€ (ΔΔ) και η κατανομή της 
ανά Άξονα Προτεραιότητας, θεματικό στόχο, επενδυτική 
προτεραιότητα και πεδίο παρέμβασης αποτυπώνεται 
στα Παραρτήματα Ι, Π και III της παρούσας Απόφασης. 
Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι σύμφωνος με το 
Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ), όπως 
αυτό εγκρίνεται και ισχύει με τις αποφάσεις της Επιτρο-
πής Παρακολούθησης.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες διαχείρισης ή
καθήκοντα που ανατίθενται

Ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος Ήπειρος 2014-2020, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Εξειδικεύει τις Πράξεις/Δράσεις που διαχειρίζεται, 
όπου απαιτείται, και καταρτίζει τον ετήσιο προγραμμα-
τισμό των προσκλήσεων και εντάξεων, σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ) του ΕΠ. Πα-
ρέχει τα στοιχεία εξειδίκευσης και προγραμματισμού στη 
ΔΑ, προκειμένου να ενταχθούν στην «Εξειδίκευση της 
εφαρμογής του ΕΠ» και στον ετήσιο προγραμματισμό 
του ΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4314/2014.

2. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στη ΔΑ για την 
εκπόνηση των αξιολογήσεων του Προγράμματος, και 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των 
συμπερασμάτων των εν λόγω αξιολογήσεων σε συνερ-
γασία με τη ΔΑ.

3. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των Πρά-
ξεων/Δράσεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα, τη 
χρηματοοικονομική πρόοδο τους, τους ποσοτι κόποι η 
μένους δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους του πλαι-
σίου επίδοσης, τις προοπτικές εξέλιξης τους, λαμβάνει 
τα κατάλληλα μέτρα για την απορρόφηση των ετήσιων 
δεσμεύσεων και εισηγείται στη ΔΑ προτάσεις αναθεώ-
ρησής τους.

4. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη συλλογή στοιχείων 
που συνδέονται με τους δείκτες και το πλαίσιο επίδοσης 
για τις Πράξεις που διαχειρίζεται, καθώς και για τη δια-
σφάλιση της πληρότητας και ποιότητας τους. Συνεργάζε-
ται με τη ΔΑ και την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) για 
την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ενιαίου συστήματος 
παρακολούθησης των δεικτών, όπως κάθε φορά ισχύει.

5. Υποστηρίζει τη ΔΑ του ΕΠ στη σύνταξη αιτημάτων 
εξαίρεσης από την εφαρμογή της διαδικασίας αποδέ-
σμευσης για τις δεσμεύσεις που δεν απορροφήθηκαν, 
εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών εμπλοκών ή και για 
λόγους ανωτέρας βίας, στις περιπτώσεις που τα εν λόγω 
αιτήματα αφορούν στις Πράξεις που διαχειρίζεται.

6. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα εργα-
λεία, πρότυπα και προδιαγραφές για τη σωστή άσκηση 
των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που έχουν εκχωρηθεί σε 
συμφωνία με τη ΔΑ του ΕΠ και την ΕΑΣ.
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7. Συνεργάζεται με τη ΔΑ του ΕΠ για τη διαμόρφωση 
της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των Πρά-
ξεων που διαχειρίζεται, προκειμένου να εγκριθούν από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.

8. Οργανώνει και παρακολουθεί ενέργειες πληροφό-
ρησης και επικοινωνίας για τις Πράξεις/Δράσεις που 
διαχειρίζεται, στη βάση της εγκεκριμένης στρατηγικής 
επικοινωνίας του ΕΠ, με στόχο την, όσο το δυνατόν, ευ-
ρύτερη διάδοση πληροφοριών προς τους δυνητικούς 
Δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης τους 
από το ΕΠ, προς τους δικαιούχους/ωφελούμενους για 
τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν και προς 
τους πολίτες της χώρας για το ρόλο και τα επιτεύγματα 
της πολιτικής συνοχής των Ταμείων.

9. Προετοιμάζει και αποστέλλει στη ΔΑ του ΕΠ για σύμ-
φωνη γνώμη, τα σχέδια προσκλήσεων των Πράξεων που 
διαχειρίζεται και τους σχετικούς Οδηγούς Εφαρμογής 
(εφόσον απαιτείται), για την υποβολή προτάσεων από 
τις ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις που αιτούνται τη 
λήψη δημόσιας ενίσχυσης (δυνητικούς Δικαιούχους).

- Μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΔΑ του ΕΠ, προωθεί τα 
σχέδια των προσκλήσεων και των Οδηγών Εφαρμογής 
στο αρμόδιο όργανο για την έγκριση τους.

- Μετά την έκδοση των προσκλήσεων, μεριμνά για τη 
δημοσιοποίηση τους και την ανάρτηση τους στο δικτυ-
ακό τόπο του ΕΠ, το www.espa.gr και το πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

10. Αξιολογεί τις αιτήσεις/προτάσεις που υποβάλλο-
νται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη 
μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.

11. Εκδίδει τις αποφάσεις χρηματοδότησης πράξεων 
για το σύνολο των εγκεκριμένων Πράξεων, και μετά την 
έκδοση τους, τις δημοσιοποιεί. Μετά την έκδοση των 
αποφάσεων χρηματοδότησης, η ΔΑ εισηγείται στον Πε-
ριφερειάρχη Ηπείρου την έκδοση της απόφασης Έντα-
ξης Πράξεων, η οποία αφορά στο σύνολο των εγκεκρι-
μένων πράξεων στο ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 και, μετά την 
έκδοση της, τη δημοσιοποιεί.

12. Παρακολουθεί την υλοποίηση των συγχρηματοδο-
τούμενων Πράξεων και τους Δικαιούχους, στη βάση των 
όρων της απόφασης Χρηματοδότησης της Πράξης, τις 
αναληφθείσες δεσμεύσεις, της τήρησης των χρονικών 
προθεσμιών που τίθενται, καθώς και τη συμμόρφωση 
τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανό-
νες υλοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης τους. 
Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την 
έγκαιρη επίλυση τους.

13. Εκδίδει τις τροποποιήσεις της απόφασης χρημα-
τοδότησης πράξης ή ανάκλησης αυτής. Εφόσον οι εν 
λόγω τροποποιήσεις επιφέρουν αλλαγή στα στοιχεία της 
απόφασης Ένταξης των Πράξεων σύμφωνα με το ΣΔΕ, 
εισηγείται στην αρμόδια ΔΑ και στον Περιφερειάρχη την 
τροποποίηση της απόφασης Ένταξης των Πράξεων. Με-
ριμνά για τη δημοσιοποίηση των τροποποιητικών απο-
φάσεων χρηματοδότησης πράξης ή ανάκλησης αυτής. 
Η οικεία ΔΑ έχει την ευθύνη για τη δημοσιοποίηση της 
απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξεων.

14. Εκδίδει τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης. Με 
την έκδοση των βεβαιώσεων ολοκλήρωσης όλων των 
πράξεων, η ΔΑ εισηγείται στον Περιφερειάρχη Ηπείρου 
την έκδοση της απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξεων.

15. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται 
από τη ΔΑ του ΕΠ για την υποβολή των ετήσιων και 
τελικών εκθέσεων υλοποίησης, την προετοιμασία της 
ετήσιας εξέτασης του ΕΠ, την υποστήριξη του έργου της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, κ.λπ.

16. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού 
(ΕΑΣ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει σε αυτές 
κάθε πληροφορία που ζητείται.

17. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις 
κατά τα προβλεπόμενα στις Διαδικασίες του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) καθώς και στις σχετικές 
Προσκλήσεις ή/και Οδηγούς Εφαρμογής, προκειμένου 
να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμε-
νων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγ-
ματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι Δικαιούχοι, 
η τήρηση χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς 
λογιστικής κωδικοποίησης, η τήρηση των κανόνων δη-
μοσιότητας, καθώς και η συμμόρφωση των Πράξεων 
προς τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες.

18. Στην περίπτωση που στην οικεία πρόσκληση προ-
βλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής, ο ΟΑΕΔ διενερ-
γεί διοικητική επαλήθευση στο αίτημα του Δικαιούχου 
σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου.

19. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις 
διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περι-
γράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο, 
βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση Πρά-
ξεις ή οι συναλλαγές τους.

20. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επα-
λήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη 
παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου και προβαίνει 
στις απαραίτητες ενέργειες κατά τα προβλεπόμενα στις 
Διαδικασίες του ΣΔΕ.

21. Τηρεί αρχεία στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ για τις διοικητι-
κές και επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται 
και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα 
με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του ΣΔΕ.

22. Αποφασίζει την ακύρωση μέρους ή του συνόλου 
της δημόσιας συνεισφοράς της Πράξης, βάσει πορίσμα-
τος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης ή πορίσματος 
ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγρα-
φές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης 
εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το 
είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομι-
κές επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους 
ή του συνόλου της χρηματοδότησης της Πράξης από το 
ΕΠ, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές 
στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες Αρχές/
φορείς, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

23. Εκδίδει την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεω-
στήτων καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που 
διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων αχρεωστήτως 
καταβληθείσα δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση 
των σχετικών ποσών.
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24. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των 
μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους Δικαιούχους, 
σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013.

25. Καταβάλει στους δικαιούχους το συνολικό ποσό της 
οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, για την οποία διασφαλί-
ζει ότι οι Δικαιούχοι τη λαμβάνουν πλήρως, το αργότερο 
90 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
πληρωμής από το Δικαιούχο, χωρίς την αφαίρεση ή την 
παρακράτηση κανενός ποσού και χωρίς την είσπραξη 
καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου 
αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών της 
επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους Δικαιούχους.

26. Παρέχει στη ΔΑ του ΕΠ τα απαραίτητα στοιχεία 
για την κατάρτιση του προγραμματισμού των ετήσιων 
πιστώσεων του ΕΠ καθώς και για τις χρηματοδοτήσεις 
(διάθεση ποσών στους λογαριασμούς κάθε συλλογικής 
απόφασης) του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του 
ΠΔΕ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.

27. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαί-
ες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επα-
ληθεύσεις που πραγματοποιούν για κάθε δαπάνη των 
Πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.

28. Παρέχει στη ΔΑ του ΕΠ τα απαιτούμενα στοιχεία, 
προκειμένου να καταρτιστεί η δήλωση διαχείρισης και 
ετήσια σύνοψη που αναφέρεται στο άρθρο 125 του Καν. 
1303/2013.

29. Συνεργάζεται με τη ΔΑ του ΕΠ για την υποβολή 
απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενερ-
γήθηκε στον ίδιο και σε Πράξεις που διαχειρίζεται, από 
τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.

30. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τις απαιτήσεις για τη 
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά 
με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη 
διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά τα ορι-
ζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 125, του Καν. 1303/2013 
και σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος Διαχεί-
ρισης και Ελέγχου.

31. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση 
στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ, των απαραίτητων δεδομένων 
που αφορούν στις παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης 
και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και 
πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται σε αυτά 
τα πληροφοριακά συστήματα.

32. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των 
αρμοδιοτήτων του. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται 
ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τις 
Διαδικασίες του ΣΔΕ.

33. Συνεπικουρεί τη ΔΑ για την αξιολόγηση κινδύνων 
απάτης σε σχέση με τις δράσεις που διαχειρίζεται ο ΕΦ, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.

34. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχεί-
ριση κινδύνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.

35. Συνεπικουρεί τη ΔΑ στην εξέταση των καταγγελιών 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ)

Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζο-
νται στο άρθρο 3 της παρούσας, ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει 
τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Προβαίνει σε κατανομή των αρμοδιοτήτων/καθηκό-
ντων που ανατίθενται, στο εσωτερικό του, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής του διαχωρισμού 
των καθηκόντων, ιδιαίτερα μεταξύ των διαδικασιών επι-
λογής και έγκρισης Πράξεων, επαληθεύσεων και πληρω-
μών. Στην περίπτωση δε που ο ΟΑΕΔ είναι και Δικαιούχος 
στο πλαίσιο των Πράξεων που διαχειρίζεται, η υλοποί-
ηση των Πράξεων θα γίνεται από Μονάδα διαφορετική 
από τη Μονάδα που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των 
επαληθεύσεων. Υποβάλλει την ως άνω κατανομή αρμο-
διοτήτων/καθηκόντων στη ΔΑ του ΕΠ.

2. Δε δύναται να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητες που 
του έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 3 της παρούσας, 
σε άλλους ΕΦ, με την επιφύλαξη των άρθρων 34, 37 και 
38 του Κανονισμού 1303/2013.

3. Κοινοποιεί στη ΔΑ του ΕΠ, το νέο οργανόγραμμα 
του σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης του, κα-
θώς και τις ενδεχόμενες μεταβολές ή τροποποιήσεις στις 
διαδικασίες διαχείρισης που εφαρμόζει.

4. Ορίζει στελέχη από αντιπροσωπευτικές οργανω-
τικές του Μονάδες που εμπλέκονται στις διαδικασίες 
διαχείρισης, τα οποία θα συμμετέχουν στην Ομάδα της 
Διαχειριστικής Αρχής για την αξιολόγηση κινδύνων απά-
της και θα συνεπικουρούν το έργο της. Ο ορισμός των 
στελεχών γίνεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ 
και κοινοποιείται στη ΔΑ του ΕΠ.

5. Ορίζει στέλεχος/στελέχη για τη διαχείριση κινδύ-
νων σε σχέση με τις δράσεις που διαχειρίζεται ο ΕΦ. Ο 
ορισμός γίνεται με απόφαση του ΟΑΕΔ και κοινοποιείται 
στην ΔΑ και στην ΕΥΟΥ.

6. Κοινοποιεί στη ΔΑ του ΕΠ, πρόγραμμα ενεργειών 
και περιοδικές αναφορές προόδου στις προθεσμίες που 
ορίζει η ΔΑ και διαμορφώνει τεκμηριωμένες προτάσεις 
διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, με στόχο 
την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση 
και υλοποίηση του ΕΠ.

7. Συνεργάζεται με την ΕΥΚΕ για την εξειδίκευση του 
εγχειριδίου χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος 
Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ανάλογα με 
το περιεχόμενο της κάθε Πρόσκλησης ή και Οδηγού 
Εφαρμογής και, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις της ΔΑ του ΕΠ και της ΕΑΣ. Επίσης, έχει 
την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες επιχειρησιακής 
υποστήριξης των χρηστών του ΠΣΚΕ (help desk) καθ’ 
όλο το διάστημα υλοποίησης της Πράξης.

8. Ενημερώνει συστηματικά το ΠΣΚΕ και το ΟΠΣ με 
τα στοιχεία προόδου εκτέλεσης των Πράξεων που δι-
αχειρίζεται.

9. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πληροφόρησης 
και επικοινωνίας που προσδιορίζονται από το Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου, τη Διαχειριστική Αρχή και με 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 115 του Καν. 
1303/2013 για τις Πράξεις που διαχειρίζεται.

10. Συμμετέχει σε ομάδες της Διαχειριστικής Αρχής 
για τη διερεύνηση ενδείξεων απάτης ή/καταγγελιών 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.

11. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη δια-
χείριση κινδύνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
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12. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύ-
σεις από τη ΔΑ του ΕΠ και παρέχει σε αυτήν τα αναγκαία 
στοιχεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί, η κατά το δέοντα 
τρόπο άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.

13. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών/
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ελεγκτικών 
αρχών, τόσο στην έδρα του όσο και στους χώρους υλο-
ποίησης των Πράξεων που διαχειρίζεται, και διευκολύνει 
τον έλεγχο, προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που 
αφορά στην εκτέλεση της Πράξης, εφόσον ζητηθούν.

14. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή διορθωτικών ή/
και προληπτικών μέτρων που τον αφορούν.

15. Το προσωπικό του ΟΑΕΔ που απασχολείται σε 
δραστηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση Πρά-
ξεων, στις επαληθεύσεις και στις πληρωμές, καθώς και 
οι εξωτερικοί αξιολογητές/ελεγκτές που ενδεχομένως 
αξιοποιεί για τις δραστηριότητες αυτές, υποχρεούνται 
σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της Διαχειριστικής Αρχής
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 
2014-2020

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020, στο πλαίσιο της πα-
ρακολούθησης εφαρμογής της παρούσας απόφασης 
από τον ΕΦ, υποχρεούται στην τήρηση των παρακάτω:

1. Κοινοποιεί στον ΟΑΕΔ το Εγχειρίδιο Διαδικασιών 
ΣΔΕ 2014-2020 και κάθε προσαρμογή, τροποποίηση/
αναθεώρηση του.

2. Υποστηρίζει τον ΟΑΕΔ στην ορθή εφαρμογή των 
Διαδικασιών και τον ενημερώνει για τις υποχρεώσεις 
του συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των κανόνων 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, τις μεθοδολογίες και 
τις διαδικασίες παρακολούθησης των δεικτών εκροών, 
για την αξιολόγηση κινδύνων απάτης, καθώς και για κάθε 
ειδικό θέμα που σχετίζεται με το ΣΔΕ.

3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και το Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου, και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει 
κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Έχει την τελική ευθύνη 
έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΠ.

3.1. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση 
του ΟΠΣ με τα απαραίτητα δεδομένα υλοποίησης που 
απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση και 
την επίτευξη των δεικτών, των ορόσημων και των στό-
χων του πλαισίου επίδοσης, την αξιολόγηση, την παρα-
κολούθηση, τις επαληθεύσεις, καθώς και τις λογιστικές 
εγγραφές για κάθε Πράξη που διαχειρίζεται.

3.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, προκει-
μένου να επιβεβαιώσει την εφαρμογή του προγραμματι-
σμού του ΟΑΕΔ, να αξιολογήσει ενδεχόμενες αποκλίσεις 
και να διαμορφώσει προτάσεις διορθωτικών ή/και προ-
ληπτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη 
διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠ.

3.3. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των επαληθεύ-
σεων που διενεργούνται από τον ΟΑΕΔ

3.4. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που 
διενεργούνται στον ΟΑΕΔ από την Αρχή Ελέγχου και 
άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα/αρχές.

3.5. Παρακολουθεί την εφαρμογή διορθωτικών ή/και 
προληπτικών μέτρων από τον ΟΑΕΔ

3.6. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις 
στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διατήρηση 
της ικανότητας άσκησης των αρμοδιοτήτων/καθηκό-
ντων που του έχουν ανατεθεί, η διοικητική και δημο-
σιονομική ικανότητα του για τη διαχείριση του μέρους 
του ΕΠ που του έχει εκχωρηθεί και ότι οι αρμοδιότητες 
του ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
απόφαση και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

3.7. Εισηγείται την τροποποίηση της παρούσας από-
φασης, ιδίως ως προς την κατανομή της ενωσιακής στή-
ριξης ανά Άξονα Προτεραιότητας, θεματικό στόχο, και 
πεδίο παρέμβασης.

3.8. Στις περιπτώσεις που η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι-
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος,

διαπιστώσει τη μη συμμόρφωση του ΟΑΕΔ με τους 
όρους της παρούσας απόφασης, εισηγείται την ανάκλη-
ση της.

4. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει τις 
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις 
επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο 
αυτό, εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε αίτημα 
πληρωμής, αλλά και πριν την εκπόνηση των ετήσιων 
λογαριασμών, την πληρότητα των πληροφοριών που 
παρέχονται από τον (συμπληρώνεται ο ΕΦ) στην Αρχή 
Πιστοποίησης.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 16 Δεκεμβρίου 2020

Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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