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ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. 
 
ΘΕΜΑ: Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - 
∆ιαδικασία Εφαρµογής της πράξης: «∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», στο πλαίσιο του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραµµατική Περίοδο 
2007-2013. 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α), όπως ισχύει. 
 
2. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» και ιδίως 
τα άρθρα 5 παρ.2 περ.δ και 10 παρ. 5 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν µε τον Ν. 
3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 και άλλες διατάξεις». 
 
3. Την µε αριθµ. 2876/7.10.2009 (ΦΕΚ 2234/Β) Απόφαση του Πρωθυπουργού περί 
αλλαγής τίτλου Υπουργείων. 
 
 4. Την µε αριθµ. 2877/7.10.2009 (ΦΕΚ 2234/Β) Απόφαση του Πρωθυπουργού περί 
καθορισµού της σειράς τάξης των Υπουργείων. 



 
5. Το Π.∆. 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών». 
 
6. Το Π.∆. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α)«Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και καθορισµός των αρµοδιοτήτων τους», όπως ισχύει. 
 
7. Το Π.∆. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α) «Οργανισµός του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονοµίας», όπως ισχύει. 
 
8. Το Π.∆. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας 
και Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών», όπως ισχύει. 
 
9. Το Π.∆. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισµός του Υπουργείου Εργασίας», όπως 
ισχύει. 
 
10. Το Π.∆. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α): Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, 
συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία 
Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», 
όπως ισχύει. 
 
11. Το Π.∆. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α): Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων 
των Υπουργείων, όπως ισχύει. 
 
12. Το Π.∆. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α) «Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των 
Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.∆. 189/2009». 
 
13. Το Π.∆. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας απασχόλησης 
και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία µετονοµάσθηκε 
µε το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης 
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 30 του Ν. 3762/2009 
(ΦΕΚ75/ Α), όπως ισχύει. 
 
14. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», 
όπως εκάστοτε ισχύει. 
 
15. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωµένης διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως εκάστοτε ισχύει. 
 
16. Τον Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης», όπως εκάστοτε ισχύει. 
 
17. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την 
κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει. 
 
18. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί 
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 



το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει. 
 
19. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006 για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά µε την Εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/06 του 
Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το 
Ταµείο Συνοχής και του Κανονισµού (ΕΚ) 1080/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως 
ισχύει. 
 
20. Τον Κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου «Για τη θέσπιση 
του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», 
 
21. Την µε αριθµό 7725/28.03.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί 
έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 
2007GR16UNS001). 
  
22. Την µε αριθµό C/2007/5534-12.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 
2007¬2013» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός 
CCI 2007GR05UP0001). 
 
23. Την µε Αριθµό 10/28.12.2010 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013 για 
την έγκριση της τροποποίησης του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 
 
24. Την µε αριθµό C/2007/5634-16.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση" 
(Κωδικός CCI 2007GR05UP0002), 
 
25. Την µε αριθµό C/2007/5528-9.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "∆ιοικητική Μεταρρύθµιση" 
(Κωδικός CCI 2007GR05UP0003), 
 
26. Την µε αριθµ. Ε (2008) 6479/3.11.2008 Απόφαση έγκρισης του Ε.Π. "Εθνικό 
Αποθεµατικό Απροβλέπτων 2007-2013". 
 
27. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
 
28. Το Ν.∆. 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α) «Περί Κώδικος Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων», 
όπως ισχύει. 
 
29. Το Π.∆. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α) «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει. 
 
30. Τον Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α) «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη 
υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως ισχύει. 
 
31. Τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α) «Αναδιάρθρωση ΟΑΕ∆ και άλλες διατάξεις», 



όπως ισχύει, 
 
32. Το άρθρο 18 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α) Προστασία της εθνικής οικονοµίας - 
Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης. 
 
33. Την µε αριθµό 36952/1275/08 (ΦΕΚ 986/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας για την Τροποποίηση της µε αριθµό 107900/16.03.2001 όµοιας 
Απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας Ειδικών Υπηρεσιών 
«Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου» 
και «Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο», µε σκοπό την αναδιάρθρωσή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3614/2007. 
 
34. Την µε αριθµό 25253/2235/08 (ΦΕΚ 603/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας για την Τροποποίηση της µε αριθµό 118267/14.12.2000 όµοιας 
Απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ", µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3614/2007 η οποία µετονοµάζεται σε Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (∆ιαχειριστική 
Αρχή) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού». 
 
35. Την µε αριθµό 3850/ΕΥΣ 523/08 (ΦΕΚ 333/Β) των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονοµίας και Οικονοµικών για την Τροποποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης 
σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3614/2007. 
 
36. Την µε αριθµό Οικ. 67775/2493/02-10-2008 (ΦΕΚ 2111Β/13-10-2008) Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας «Σύστηµα ∆ιαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών 
(ΕΜΑ) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», όπως ισχύει 
κάθε φορά 
 
37. Την µε αριθµ. 46500/∆ΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ 1642/Β/14.10.2010) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
περί «Ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα». 
 
38. Την µε αριθµ. 383/10 (ΦΕΚ 29 Β/18-1-2010- ∆ιορθ.Σφαλµ. στο ΦΕΚ 60 Β/26-1-
2010) : Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου. 
 
39. Την µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) Υπουργική απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµίας και οικονοµικών µε θέµα «Υπουργική απόφαση 
συστήµατος διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
40. Το Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. 
 



41. Το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που 
αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση προγραµµάτων. 
 
42. Την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία και ιδίως το νοµότυπο των φορολογικών 
στοιχείων και παραστατικών σύµφωνα µε τον ΚΒΣ. 
 
43. Την ανάγκη καθορισµού Συστήµατος ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, 
Παρακολούθησης και Ελέγχου - ∆ιαδικασία Εφαρµογής της πράξης: «∆ηµιουργία 
θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την 
Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013. 
 
44. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού. 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
ΑΡΘΡΟ 1  
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 
 
Με την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν 
στη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο πράξεων που αποσκοπούν στη 
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα, στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2007 - 2013. Το 
παρόν Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου, µε βάση 
το εγκεκριµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, εξειδικεύει τις διαδικασίες µε τις 
οποίες επιλέγονται οι δικαιούχοι της πράξης και οι ωφελούµενοι καθώς και τις 
διαδικασίες υλοποίησής της. 
 
Η πράξη «∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα», εντάσσεται στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που 
συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) τα οποία µε τις 
δράσεις τους υποστηρίζουν την προτεραιότητα 1β του άρθρου 3 του Κανονισµού 
(ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 
2006 που συνίσταται στην τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της ένταξης 
στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόµων, στην 
πρόληψη της ανεργίας, ιδίως της µακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων, 
στην ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής του γηράσκοντος εργατικού δυναµικού 
και της παράτασης του επαγγελµατικού βίου, καθώς και στην αύξηση της 
συµµετοχής στην αγορά εργασίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
 
Στόχος της πράξης είναι η δηµιουργία απασχόλησης για την υλοποίηση δράσεων 
κοινωφελούς χαρακτήρα. 
 
Η πράξη δίνει την δυνατότητα στους ∆ικαιούχους, όπως αυτοί εξειδικεύονται στα 
άρθρο 3 της παρούσας, να προσλαµβάνουν άτοµα για την υλοποίηση δράσεων σε 
συνεργασία µε αρµόδιους συµπράττοντες φορείς, στον τοµέα δραστηριοποίησής 



τους, µε τους όρους που εξειδικεύονται στην παρούσα και στις σχετικές προσκλήσεις 
των ∆ιαχειριστικών Αρχών/ ΕΦ∆. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ -ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 
3.1 ∆ικαιούχοι 
 
∆ικαιούχοι της πράξης δύνανται να είναι Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 
(ιδίως Σωµατεία, Ιδρύµατα, Εταιρίες αστικού δικαίου, Συνδικαλιστικές οργανώσεις, 
Επαγγελµατικές ενώσεις), οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
- ∆ιαθέτουν νοµική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόµιµα 
δηµοσιευµένο καταστατικό/νοµιµοποιητικά έγγραφα. 
 
- Στο καταστατικό τους, πρέπει να προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων 
κοινωφελούς / κοινωνικού χαρακτήρα.  
 
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω τοµείς: 
 
-Περιβάλλον / Πολιτισµός 
-Κοινωνική ένταξη 
-Κοινωνικές υπηρεσίες / Υγειονοµικές Υπηρεσίες 
-Αντιµετώπιση της φτώχειας 
-Καταπολέµηση των διακρίσεων κάθε µορφής, κλπ 
 
- Λειτουργούν αποδεδειγµένα πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας τους στη 
σχετική Πρόσκληση. 
 
- ∆εν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 
 
- Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι. 
 
- ∆ιαθέτουν πραγµατική έδρα και οργανωµένο χώρο εργασίας, που πληροί βασικές 
υλικοτεχνικές προδιαγραφές σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας. Σε περίπτωση 
απασχόλησης ατόµου µε αναπηρία, ή/και υποβολής πρότασης που αφορά σε άτοµα 
µε αναπηρία, πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως οι σχετικοί κανόνες 
προσβασιµότητας. 
 
- Είναι διαχειριστικά επαρκείς, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ισχύον θεσµικό και 
κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό. 
 
- ∆ε συµµετέχουν µε ποσοστό µεγαλύτερο του 49% στην εταιρική σύνθεσή τους, 
ΟΤΑ, φορείς του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα. 
 
Αποκλείονται ως δικαιούχοι της πράξης: 
 
-Πολιτικά κόµµατα και παρατάξεις 
-Κυβερνητικοί οργανισµοί και Νοµικά Πρόσωπα (ιδιωτικού ή ∆ηµοσίου ∆ικαίου) 
εποπτευόµενα από το κράτος 



-Εµπορικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής 
-ΟΤΑ α' και β' βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα 
-Αθλητικά σωµατεία και σύλλογοι 
-Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
 
Τα σχετικά απαιτούµενα δικαιολογητικά θα προσδιορίζονται στις σχετικές 
προσκλήσεις των ∆ιαχειριστικών Αρχών/ ΕΦ∆. 
 
3.2 Συµπράττοντες φορείς 
 
Ως συµπράττοντες φορείς ορίζονται οι φορείς µε τους οποίους οι ∆ικαιούχοι 
συνάπτουν έγγραφο Μνηµόνιο συνεργασίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 της 
παρούσας. Συµπράττοντες φορείς δύνανται να είναι: 
 
1. ΟΤΑ α' και β' βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα 
 
2. κάθε είδους νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει 
νοµίµως δραστηριότητες µε σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, 
όπως περιγράφεται στο καταστατικό τους ή άλλο διοικητικό έγγραφο. 
 
Οι συµπράττοντες φορείς θα πρέπει: 
-να έχουν χαρτογραφήσει µε συστηµατικότητα τις ανάγκες τους στο χώρο των 
υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, 
-να έχουν την αρµοδιότητα παρέµβασης στο συγκεκριµένο πεδίο που θα υλοποιηθεί 
το έργο, 
-να έχουν επιλύσει όλα τα ενδεχόµενα διαδικαστικά και θεσµικά ζητήµατα (άδειες, 
αποφάσεις κλπ), 
-να έχουν διασφαλίσει τους λοιπούς απαιτούµενους για την εκτέλεση του έργου 
πόρους, πλην του εργασιακού και ασφαλιστικού κόστους, το οποίο θα καλύπτεται 
από το πρόγραµµα, 
-να πιστοποιούν σε µηνιαία βάση προς το ∆ικαιούχο την ολοκλήρωση του 
αντίστοιχου τµήµατος του φυσικού αντικειµένου του έργου, βάσει του εγκεκριµένου 
Μνηµονίου Συνεργασίας. 
 
Περαιτέρω προδιαγραφές, όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι ∆ικαιούχοι 
και οι συµπράττοντες φορείς, θα εξειδικεύονται στις σχετικές προσκλήσεις των 
∆ιαχειριστικών Αρχών/ ΕΦ∆. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
Οι ωφελούµενοι/ες της πράξης θα πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:  
 
- Να είναι άνεργοι µε δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή 
-Αυτοαπασχολούµενοι, ασφαλισµένοι σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς µε ατοµικό / 
οικογενειακό εισόδηµα έως το ετήσιο αφορολόγητο όριο, όπως κατ' έτος καθορίζεται. 
-Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της EE ή να είναι 
οµογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης 
στη χώρα µας. 



 
Περαιτέρω κριτήρια επιλογής αφορούν στην κοινωνική, οικονοµική, οικογενειακή 
κατάσταση των υποψήφιων ωφελουµένων, αποδεικνύονται µε νόµιµα σχετικά 
δικαιολογητικά και δίνουν προτεραιότητα: 
-σε µακροχρόνια ανέργους 
-σε βραχυχρόνια ανέργους που δε λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας 
-σε ανέργους νέους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία 
 
Το σύστηµα επιλογής θα βασίζεται στη µοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων (όπως 
αυτά θα εξειδικευθούν στη σχετική πρόσκληση), στον καθορισµό των απαραίτητων 
δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούµενους, στον 
ορισµό µηχανισµού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθµολόγηση, 
κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις µε τη χρήση 
µηχανογραφικού λογισµικού. 
 
Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στις σχετικές προσκλήσεις των ∆ιαχειριστικών 
Αρχών/ ΕΦ∆. 
 
ΑΡΘΡΟ 5  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Αντικείµενο της πράξης είναι η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στους ∆ικαιούχους, 
µέσω της πρόσληψης ατόµων (εφεξής ωφελούµενοι/ες), για την υλοποίηση 
προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε συνεργασία µε συµπράττοντες φορείς. Τα 
προγράµµατα δεν µπορούν να αφορούν σε πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο πεδίο που 
θα υλοποιηθεί το έργο. 
 
Η πράξη υλοποιείται µε την µορφή επιχορήγησης προς τους ∆ικαιούχους η οποία 
καλύπτει τον εγκριθέντα προϋπολογισµό (µισθολογικό κόστος και λοιπές δαπάνες). 
 
Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζοµένου) στο σύνολο τους θα 
καλυφθούν από ειδικό Πρόγραµµα Απασχόλησης του ΟΑΕ∆, που θα καταρτισθεί µε 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από πρόταση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕ∆, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010) και του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α'258) 
 
Για τη χρηµατοδότηση των ∆ικαιούχων απαιτείται η κατάρτιση και υποβολή 
έγγραφου Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ ∆ικαιούχου και συµπράττοντος φορέα, το 
οποίο περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα εξής: 
 
-Περιγραφή του προγράµµατος κοινωφελούς χαρακτήρα / των παρεχόµενων 
υπηρεσιών (τοµέας παρέµβασης, αριθµός ωφελουµένων, αντικείµενο της εργασίας 
κλπ ), µε λογική επιχειρησιακού σχεδίου 
-Χωροθέτηση - Σκοπιµότητα - Στόχοι 
-Εκτίµηση της απαιτούµενης για τις ανάγκες του έργου εργασίας (ανά ειδικότητα, 
όπου αυτό απαιτείται), περιγραφή των όρων παροχής αυτής, καθώς και της χρονικής 
κατανοµής της 
-Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, στο οποίο θα περιλαµβάνεται η χρονική κατανοµή 
της αναγκαίας εργασίας σε ανθρωποµήνες ανά ειδικότητα 
-Προϋπολογισµός µε ανάλυση σε άµεσες και έµµεσες δαπάνες 



-∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις που αναλαµβάνει κάθε φορέας (∆ικαιούχος και 
Συµπράττων) 
-Αναµενόµενα αποτελέσµατα 
-Την αποδοχή των όρων της παρούσας και της οικείας πρόσκλησης. 
 
Τα προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και θα 
αφορούν σε δράσεις επιλέξιµες από το συγχρηµατοδοτούµενο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα, οι οποίες δράσεις θα εξειδικεύονται στις προσκλήσεις των οικείων 
∆ιαχειριστικών Αρχών / ΕΦ∆ προς τους ∆ικαιούχους. 
 
ΑΡΘΡΟ 6  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
6.1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης καθώς και οιαδήποτε επιτροπή κριθεί αναγκαία στο 
πλαίσιο της παρούσης θα συσταθεί/συγκροτηθεί µε απόφαση του/των καθ' ύλην 
αρµοδίου/ων οργάνου/ων. 
 
Οι ανωτέρω επιτροπές αποτελούνται από υπαλλήλους των οικείων ∆ιαχειριστικών 
Αρχών/ΕΦ∆ ή/και από εµπειρογνώµονες. 
 
Το έργο των επιτροπών αυτών, θα καθορίζεται στις αποφάσεις 
σύστασης/συγκρότησής τους και στις εκάστοτε προσκλήσεις. 
 
6.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει εγκεκριµένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης του 
οικείου Επιχειρησιακού Προγράµµατος κριτηρίων. 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης καθώς και οι ακριβείς όροι της διαδικασίας, τα 
συγκεκριµένα δικαιολογητικά και όλες οι τεχνικές λεπτοµέρειες υποβολής θα 
περιγράφονται µε ακρίβεια στις σχετικές προσκλήσεις ∆ιαχειριστικών Αρχών/ ΕΦ∆. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ 
 
7. 1 Επιλέξιµη δαπάνη αποτελεί το µισθολογικό κόστος των ωφελουµένων που θα 
προσλάβει ο ∆ικαιούχος για την υλοποίηση του εγκεκριµένου προγράµµατος 
κοινωφελούς χαρακτήρα. 
 
Τα Γενικά Έξοδα (έµµεσο κόστος) του ∆ικαιούχου είναι επιλέξιµα εφόσον αποτελούν 
πραγµατικές δαπάνες που σχετίζονται και µε την υλοποιούµενη πράξη και την 
επιβαρύνουν στη βάση µίας δίκαιης και δεόντως αιτιολογηµένης κατανοµής. 
 
Τα Γενικά Έξοδα (έµµεσο κόστος) του ∆ικαιούχου δεν µπορούν να περιλαµβάνουν 
αποσβέσεις παγίων και να υπερβαίνουν το 5% των άµεσων δαπανών για την 
υλοποίηση της πράξης. 
 
Οι ειδικότεροι όροι επιλεξιµότητας των δαπανών όσον αφορά το είδος και το χρόνο 



πραγµατοποίησής τους θα προσδιοριστούν στην πρόσκληση της ∆ιαχειριστικής 
Αρχής/ ΕΦ∆ προς τους ∆ικαιούχους. 
 
Ως πραγµατικές θεωρούνται οι δαπάνες που έχουν πράγµατι καταβληθεί, 
αντιστοιχούν σε πληρωµές που έχουν πραγµατοποιηθεί από τους ∆ικαιούχους, 
δικαιολογούνται από τους στόχους και τους όρους των εγκεκριµένων πράξεων και 
δικαιολογούνται από εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναµης αξίας, 
όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, βάσει του Κανονισµού 
(ΕΚ) 1081/2006 και των εθνικών κανόνων επιλεξιµότητας που προσδιορίζονται µε 
την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης (14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008) 
όπως αυτά ισχύουν. 
 
Επισηµαίνεται ότι ως «λογιστικό έγγραφο ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας», νοείται 
κάθε έγγραφο , το οποίο υποβάλλει ο δικαιούχος και το οποίο αιτιολογεί πλήρως ότι 
η λογιστική εγγραφή απεικονίζει πλήρως τις εργασίες που εκτελέστηκαν, σύµφωνα 
µε αποδεκτές λογιστικές πρακτικές. 
 
7.2 Για την αποδοχή της επιλεξιµότητας των δαπανών απαιτούνται νόµιµα 
παραστατικά τα οποία εκδίδουν οι ∆ικαιούχοι. 
Αναφορικά µε την τήρηση των στοιχείων, οι ∆ικαιούχοι οφείλουν να τηρούν ειδικό 
φάκελο µε όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά σχετικά µε τις πληρωµές 
της πράξης. Οι ανωτέρω πληρωµές πρέπει να καταχωρούνται σε ξεχωριστή λογιστική 
µερίδα για κάθε πράξη. 
 
Η υποχρέωση τήρησης των φακέλων, υφίσταται για το διάστηµα που ορίζουν οι 
σχετικοί Κανονισµοί µετά την τελευταία πληρωµή, δηλ. κατ' ελάχιστον µέχρι το 
τέλος του 2020. Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωµές της πράξης, θα 
αναγράφεται ο τίτλος της πράξης, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και κωδικός ΟΠΣ 
της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
 
8.1 Η χρηµατοδότηση της πράξης αποτελεί εξ ολοκλήρου ∆ηµόσια ∆απάνη και 
προέρχεται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης, η έκδοση από την ∆ιαχειριστική 
Αρχή / ΕΦ∆, της απόφασης ένταξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε 
συλλογική απόφαση του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων του φορέα χρηµατοδότησης. 
 
Η αναλογούσα Εθνική Συµµετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδροµή της 
πράξης , θα καλυφθεί από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Οι σχετικές 
εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων και θα εκταµιεύονται σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 
 
Η υλοποίηση της πράξης καθώς και όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τα εγκριτικά έγγραφα δεν µεταβιβάζονται, ούτε εκχωρούνται σε 
οποιονδήποτε τρίτο. 
 



8.2 Οι πληρωµές προς τον/τους ∆ικαιούχο/ους της πράξης θα πραγµατοποιούνται σε 
3 (τρεις) δόσεις ως εξής: 
 
Α) Η πρώτη δόση ύψους 40% (σαράντα) επί της εγκριθείσας επιχορήγησης 
καταβάλλεται, αφού ο ∆ικαιούχος υποβάλει στην ∆ιαχειριστική Αρχή/ΕΦ∆ 
Βεβαίωση έναρξης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, µε το χρονοδιάγραµµα 
του σχεδίου δράσης του προγράµµατος κοινωφελούς χαρακτήρα που θα υλοποιήσει 
και µετά την πιστοποίηση του 20% των αναγγελιών πρόσληψης σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία, του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση της δράσης 
όπως αυτή έχει εγκριθεί καθώς και την πιστοποίηση του 10% του φυσικού 
αντικειµένου. 
 
β) Η δεύτερη δόση ύψους 50% (πενήντα) επί του συνολικού προϋπολογισµού της 
πράξης καταβάλλεται µε την πιστοποίηση του 100% των αναγγελιών πρόσληψης του 
απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης όπως αυτό έχει 
εγκριθεί και µετά την πιστοποίηση του 40% του φυσικού αντικειµένου. 
 
γ) Η τρίτη και τελευταία δόση ύψους 10% (δέκα) επί του εγκριθέντος 
προϋπολογισµού αφορά στην πληρωµή του υπολειπόµενου ποσού της εγκριθείσας 
επιχορήγησης και καταβάλλεται µε την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του φυσικού 
αντικειµένου της πράξης. Ο δικαιούχος υποβάλει στην ∆ιαχειριστική Αρχή/ΕΦ∆ 
αίτηση αποπληρωµής της δαπάνης για την υλοποίηση της πράξης, η οποία επέχει 
θέση υπεύθυνης δήλωσης, και η οποία θα περιλαµβάνει ανάλυση των 
πραγµατοποιηθεισών δαπανών για κάθε δράση και πιστοποίηση ολοκλήρωσης του 
φυσικού αντικειµένου. 
 
Το φυσικό αντικείµενο της πράξης συνίσταται σε Ανθρωποµήνες απασχόλησης των 
ωφελουµένων, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου προγράµµατος κοινωφελούς 
χαρακτήρα, όπως αυτό περιγράφεται στο Μνηµόνιο Συνεργασίας του άρθρου 5 της 
παρούσας. 
 
8.3 Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου τόσο του έργου, όσο και της πράξης 
από την ∆ιαχειριστική Αρχή/ ΕΦ∆ γίνεται µε επιτόπιο έλεγχο ή/και µε διοικητικό 
έλεγχο µε βάση τα δικαιολογητικά υλοποίησης που υποβάλλουν οι ∆ικαιούχοι ή/και 
από συµπληρωµατικά στοιχεία, τα οποία µπορεί να ζητήσει η ∆ιαχειριστική Αρχή/ 
ΕΦ∆ εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο και τα οποία οι ∆ικαιούχοι υποχρεούνται να 
προσκοµίσουν. 
 
Κάθε καταβολή της επιχορήγησης προς το δικαιούχο πραγµατοποιείται µε πίστωση 
του τραπεζικού λογαριασµού που έχει δηµιουργήσει ειδικά για την εκτέλεση της 
συγκεκριµένης πράξης και έχει γνωστοποιήσει στο φορέα χρηµατοδότησης και την 
αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή/ ΕΦ∆. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υλοποιήσουν το εγκεκριµένο πρόγραµµα 
κοινωφελούς χαρακτήρα σύµφωνα µε τον προσδιορισµένο σε αυτό αριθµό 
επιχορηγούµενων θέσεων εργασίας και να διατηρήσουν τις θέσεις αυτές καθ' όλη τη 
διάρκεια της υλοποίησής του. 



 
Σε περίπτωση που µειωθούν οι επιχορηγούµενες θέσεις απασχόλησης και εφόσον ο 
∆ικαιούχος δεν τις αντικαταστήσει µέσα σε διάστηµα 30 ηµερών ο προϋπολογισµός 
του εγκεκριµένου σχεδίου θα µειώνεται κατά αναλογία των θέσεων εργασίας που 
µειώθηκαν. Σε περίπτωση µη αντικατάστασης και κατόπιν σύµφωνης γνώµης της 
οικείας ∆ιαχειριστικής Αρχής / ΕΦ∆ θα µειώνεται η επιχορήγηση µόνο για τη θέση 
αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον ∆ικαιούχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
 
10.1 Γενικά. 
 
10.1.1 Προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα και η ορθή εφαρµογή 
της πράξης, τα αρµόδια όργανα σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει το ΕΣΠΑ, 
λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα µε σκοπό: 
-τη χρηστή και αποτελεσµατική διαχείριση των Πόρων, 
-την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων, 
-την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου, σύµφωνα µε την απόφαση ένταξης 
της πράξης, 
-την επιλεξιµότητα των δαπανών των δράσεων και την αιτιολόγησή τους, 
-την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων, 
-την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών µετά τη διαπίστωση 
σχετικής παράβασης, 
-την εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου. 
 
10.1.2 Επίπεδο - είδος ελέγχου και αρµόδια όργανα 
 
1. ∆ιοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις επί µέρους πράξεων που διενεργούνται 
από τη ∆ιαχειριστική Αρχή ή από τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης 
 
2. Επιθεωρήσεις, οι οποίες διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης ή υπό την 
ευθύνη της στη ∆ιαχειριστική Αρχή, στον Ε.Φ.∆. και στους ∆ικαιούχους 
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων, 
3. Έλεγχος της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του 
Ε.Π. ο οποίος διενεργείται από την Αρχή Ελέγχου, 
 
4. Έλεγχοι ελεγκτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της ποιότητας του παρεχόµενου έργου και στην 
ορθή οικονοµική διαχείριση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές 
διατάξεις. 
 
Επίσης ελέγχεται: 
 
- Η εναρµόνιση της δράσης µε τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, µε 
τους στόχους του ΕΣΠΑ και µε τις διατάξεις των Κανονισµών, των σχετικών µε την 
αποστολή των διαρθρωτικών ταµείων. 
 
- Η καλή δηµοσιονοµική διαχείριση, η οποία µεταξύ άλλων περιλαµβάνει την 
δικαιολόγηση και τη λογιστική καταγραφή των δαπανών, την τήρηση της ισχύουσας 



φορολογικής νοµοθεσίας και τη διαχείριση σύµφωνα µε τις αρχές της οικονοµίας και 
της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 
 
Προς τον/τους ∆ικαιούχο/ους 
 
- Επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες διενεργούνται από τις αρµόδιες Ειδικές 
Υπηρεσίες. 
 
- Επιθεωρήσεις που διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης. 
 
- Έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από την Αρχή Ελέγχου (Ε∆ΕΛ), σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο Ν. 3614/2007, όπως αυτός ισχύει και µε το ευρύτερο θεσµικό πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ. 
 
-Έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από τα αρµόδια όργανα της Ε.Ε. Οι επιτόπιες 
επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης 
των συγχρηµατοδοτούµενων υπηρεσιών και της πραγµατοποίησης των δαπανών που 
δηλώνουν οι ∆ικαιούχοι, σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης ένταξης, του 
συµφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης και της υπογραφείσας σύµβασης, 
καθώς και της συµµόρφωσής του µε τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες καθ'όλη 
την περίοδο υλοποίησης και βασίζονται: 
-Στην µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β'/27.03.2008) Υπουργική απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε θέµα «Υπουργική Απόφαση 
συστήµατος διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
-Στην παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση καθώς και στις σχετικές 
προσκλήσεις ∆ιαχειριστικών Αρχών/ ΕΦ∆.  
-Στην καλή δηµοσιονοµική διαχείριση, η οποία µεταξύ άλλων περιλαµβάνει την 
αιτιολόγηση, τη λογιστική καταγραφή των δαπανών και την τήρηση των 
φορολογικών νόµων, σύµφωνα µε τις αρχές της οικονοµίας και της χρηστής 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 
 
Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων 
 
Οι ∆ικαιούχοι υποχρεούνται στην τήρηση των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στο 
Σύµφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης και στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 
 
Σε όλα τα επίπεδα από το ∆ικαιούχο, την αρµόδια Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
µέχρι και την Αρχή Πιστοποίησης πρέπει να ελέγχονται, να τηρούνται παραστατικά 
στοιχεία και να καταχωρούνται λογιστικές εγγραφές της πράξης που χρηµατοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 
 
∆ιαδροµή του Ελέγχου 
 
Για κάθε συγχρηµατοδοτούµενη πράξη απαιτείται ο καθορισµός διαδικασιών για τη 
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά µε τις δαπάνες και τους 
λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδροµής 
ελέγχου. Η διαδροµή ελέγχου θεωρείται επαρκής εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα 
κριτήρια:  
 



α) Η συµφωνία µεταξύ των συνολικών ποσών που πιστοποιούνται στην Επιτροπή και 
των αναλυτικών λογιστικών εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρούνται από την 
Αρχή Πιστοποίησης, των αρµόδιων Ειδικών Υπηρεσιών, τους Ενδιάµεσους Φορείς 
και τους ∆ικαιούχους. Οι λογιστικές καταχωρήσεις πρέπει να παρέχουν αναλυτικές 
πληροφορίες για τις δαπάνες που πραγµατοποίησαν οι ∆ικαιούχοι. Προς τούτο, 
πρέπει να περιλαµβάνουν την ηµεροµηνία καταχώρησης, το ποσό κάθε κονδυλίου της 
δαπάνης, τον προσδιορισµό των δικαιολογητικών εγγράφων, την ηµεροµηνία και 
µέθοδο της πληρωµής και να αποδεικνύονται από τα αναγκαία παραστατικά (π.χ. 
τιµολόγια), τα οποία θα επισυνάπτονται,  
 
β) Η επαλήθευση της καταβολής της δηµόσιας συνεισφοράς στους ∆ικαιούχους,  
 
γ) Η επαλήθευση της εφαρµογής των κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης,  
 
δ) Η ύπαρξη, για κάθε πράξη, κατά περίπτωση, των τεχνικών προδιαγραφών και του 
σχεδίου χρηµατοδότησης, εγγράφων, σχετικά µε την έγκριση επιχορήγησης, 
εγγράφων για τις διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων, εκθέσεων προόδου και 
εκθέσεων σχετικά µε τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Όλοι οι φορείς που εµπλέκονται στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση της Πράξης θα 
πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δηµοσιότητας, όπως θεσπίζονται 
στον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει, και καθορίζονται στις διατάξεις 
εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος από το οποίο συγχρηµατοδοτείται η 
πράξη. 
 
Σε κάθε περίπτωση δηµοσιοποίησης/δηµοσίευσης της πράξης, εκ µέρους των 
φορέων, γίνεται µνεία για την συµµετοχή στη χρηµατοδότηση της κάθε επιµέρους 
ενέργειας α. της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταµείου και β. του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ειδικότερα του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος από το οποίο συγχρηµατοδοτείται η πράξη. 
 
Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της 
πληροφορίας στους/στις ωφελούµενους/ες και, υπό την έννοια αυτή, χρησιµοποιούν, 
ορθολογικά, κάθε πρόσφορο µέσο που θα συµβάλλει στη διαφάνεια και στην 
απόκτηση χρηστικής πληροφορίας από τον πληθυσµό στόχο. 
 
 Οι ∆ικαιούχοι είναι υποχρεωµένοι να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού 
αντικειµένου βάσει του Παραρτήµατος XXIII σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στον 
Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006, βάσει των 
οδηγιών των Ειδικών Υπηρεσιών και τις απαιτήσεις των πράξεων. Τα εν λόγω 
στοιχεία αφορούν: 
 
-Στο καθεστώς απασχόλησης στην αγορά εργασίας των ωφελουµένων 
-Σε ηλικιακά δεδοµένα των ωφελουµένων 
-Σε δεδοµένα για ευάλωτες οµάδες ωφελουµένων 
-Στο µορφωτικό επίπεδο ωφελουµένων 



 
Σε κάθε περίπτωση, οι ∆ικαιούχοι σε συνεργασία µε την οικεία ∆ιαχειριστική Αρχή 
επιµελούνται τρόπους κωδικοποίησης της δηµοσιοποίησης των ωφελουµένων, όπου 
και εάν αυτό απαιτείται, ώστε να τηρείται πάντα η διάταξη περί µη δηµοσιοποίησης 
των ονοµάτων των ωφελουµένων από δράσεις που συγχρηµατοδοτούνται από το 
ΕΚΤ. 
 
Οι ∆ικαιούχοι υποχρεούνται στην τήρηση των απαιτήσεων των Κανόνων 
Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας που προσδιορίζονται στο Σύµφωνο Αποδοχής 
όρων της απόφασης ένταξης και στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή προκηρύξεις που εκδίδονται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της παρούσας, εξειδικεύεται ή/και ορίζεται ο,τιδήποτε δεν 
αναφέρεται στους όρους της παρούσας, στη βάση της εθνικής και κοινοτικής 
νοµοθεσίας. 
 
Η παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση ισχύει από την δηµοσίευση της στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ     
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ 
 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΛΟΥΚΙΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ 
 
http://www.taxheaven.gr  


