
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καταβολή εφάπαξ διαφορών αποδοχών στους 
δικαστικούς λειτουργούς και στα μέλη του κύριου 
προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κρά-
τους

2 Διόρθωση απόφασης υπαγωγής / ολοκλήρωση - 
οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίηση της 
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
της εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΒΕΝΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ-
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 
«ΚΤΗΜΑ ΒΕΝΕΡΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑ-
ΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» που υλοποιήθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.

3 Τροποποίηση ορισμού του Ενδιάμεσου Φορέα 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικό-
τητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) ως Ενδι-
άμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και ανάθεση 
αρμοδιοτήτων διαχείρισης για δράσεις ενίσχυσης 
της επιχειρηματικότητας (ΕΤΠΑ) και προώθησης 
στην απασχόληση (ΕΚΤ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    2/81897/ΔΕΠ (1) 
Καταβολή εφάπαξ διαφορών αποδοχών στους 

δικαστικούς λειτουργούς και στα μέλη του κύ-

ριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 61 του ν. 4689/2020 «Ενσωμάτωση 

στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 
2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση 
του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξε-
ως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του 

ν. 3663/2008 (Α’  99) προς εφαρμογή του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις» (Α’  103).

2. Τον ν. 4270/2014 (Α’  247).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’  98), το οποίο 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.  22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’  133).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’  121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων).

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’  155).

6. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2010 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’  4805).

7. Την υπ’ αρ. 59690/14-12-2020 εισήγηση του Προϊ-
σταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

8. Tην υπ’ αρ. 168494/18-12-2020 εισήγηση του Προϊ-
σταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

9. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2021, συνολικού ύψους 9.060.000 
ευρώ περίπου (8.400.000 ευρώ για τους Δικαστικούς 
Λειτουργούς και 660.000 ευρώ για τα μέλη του κύριου 
προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). 
Η δαπάνη θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από 
τον ειδικό φορέα 1023- 711-0000000 «Γενικές Κρατικές 
Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών στον Αναλυτικό 
Λογαριασμό Εξόδων 2120221003 «Έκτακτες αναδρο-
μικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων 
ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου 
προσωπικού Ν.Σ.Κ.» των Υπουργείων Δικαιοσύνης και 
Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Το χρηματικό ποσό (διαφορές αποδοχών) που απορ-

ρέει από τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4689/2020 
(Α’  103) για τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη 
του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους και για όσο χρόνο αυτοί ήταν εν ενεργεία, κατά 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως και 31.12.2018, 
θα καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την 30.06.2021.

2. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα γίνει με ξεχω-
ριστή μισθοδοτική κατάσταση, όπου το εν λόγω ποσό 
θα εμφανίζεται συνολικά για κάθε δικαιούχο, από τους 
οικείους εκκαθαριστές των αρμοδίων Υπηρεσιών των 
Υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Η εν λόγω 
κατάσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο σύστημα πλη-
ρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, εντός των προ-
θεσμιών καταβολής που κάθε φορά ισχύουν για κάθε 
τύπο πληρωμής.

3. Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν εν ενεργεία 
λειτουργοί κατά ένα μέρος του ανωτέρω χρονικού δια-
στήματος (από 1.1.2017 έως και 31.12.2018), η εκκαθά-
ριση και πληρωμή του εν λόγω χρηματικού ποσού για το 
διάστημα αυτό θα γίνει από την Υπηρεσία, στην οποία 
υπηρέτησαν κατά το χρόνο της ενέργειας.

4. Για τον υπολογισμό του ποσού της παρ.  1 λαμβάνο-
νται υπόψη ενδεχόμενες υπηρεσιακές μεταβολές, οπότε 
και προσαυξάνεται αναλόγως το ποσό που αφορά το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 2
1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του 

ανωτέρω ποσού στους δικαιούχους είναι η υποβολή, 
από μέρους τους, υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, 
πριν από την είσπραξη του ως άνω ποσού, με την οποία 
θα δηλώνεται ότι ο δικαιούχος: α) δεν έχει ήδη λάβει το 
ποσό αυτό καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε 
λόγο και β) παραιτείται από κάθε άλλη αξίωση που αφο-
ρά μισθολογική ωρίμανση και μισθολογική προαγωγή, 
είτε του έχει επιδικαστεί είτε όχι, για το χρονικό διάστημα 
από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2018 βάσει συνταγματικών ή 
άλλων διατάξεων της εσωτερικής ή ενωσιακής νομο-
θεσίας.

2. Η υπεύθυνη δήλωση της παρ.  1 θα υποβληθεί στον 
οικείο εκκαθαριστή, για δε τους δικαστικούς λειτουρ-
γούς και τα μέλη του κύριου προσωπικό του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους που αποχώρησαν, καθ’ οιον-
δήποτε τρόπο, από την υπηρεσία εντός του χρονικού 
διαστήματος από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2018, στον οικείο 
εκκαθαριστή που τους κατέβαλε τις τελευταίες αποδο-
χές.

3. Η υπεύθυνη δήλωση της παρ.  1 δύναται να συντάσ-
σεται και ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύ-
λης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’  68), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’  83) και τροποποιή-
θηκε με το τριακοστό όγδοο άρθρο της από 13.4.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’  84), η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’  104). Οι ως 
άνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικείου 
εκκαθαριστή.

4. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα του άρθρου 1 έχουν 
λάβει σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων 
ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά που θα λάμβαναν εάν 

δεν είχαν μεσολαβήσει οι διατάξεις του άρθρου 236 του 
ν. 4389/2016 (Α’  94), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.  1 
του άρθρου ένατου του ν. 4393/2016 (Α’  106), τα ποσά 
αυτά συμψηφίζονται με το χρηματικό ποσό του ίδιου 
άρθρου, κατά το μέρος που αναφέρονται στο ίδιο χρο-
νικό διάστημα.

Άρθρο 3
Σε περίπτωση θανάτου δικαστικού λειτουργού ή μέ-

λους του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους, που βρισκόταν στην ενέργεια για ολόκλη-
ρο ή μέρος του χρονικού διαστήματος από 1.1.2017 έως 
και 31.12.2018, το χρηματικό ποσό που του αναλογεί με 
την παρούσα ρύθμιση ενόσω ήταν στη ζωή, θα καταβλη-
θεί στους νόμιμους κληρονόμους με την υποβολή στους 
εκκαθαριστές των προβλεπομένων κατά τις κείμενες δι-
ατάξεις νομιμοποιητικών εγγράφων. Η εν λόγω καταβο-
λή διενεργείται με έκδοση χρηματικού εντάλματος και 
δύναται να λάβει χώρα και πέραν της αναφερόμενης 
στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος ημερομηνίας.

Άρθρο 4
Οι διατάξεις της απόφασης αυτής δεν εφαρμόζονται 

σε όσους εξομοιώνονται ή συνδέονται μισθολογικά με 
δικαστικούς λειτουργούς ή με μέλη του κύριου προσω-
πικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί 

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών  Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

     Ι 

(2)
 Διόρθωση απόφασης υπαγωγής / ολοκλήρωση - 

οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίηση 

της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επέν-

δυσης της εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΒΕΝΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 

δ.τ. «ΚΤΗΜΑ ΒΕΝΕΡΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΑ-

ΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» που υλοποιήθηκε σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αρ. 134818/17.12.2020 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, διορθώ-
νεται η υπό στοιχεία 33601/ΥΠΕ/5/03735/Ε/ν.3299/2004/ 
30.06.2014 (Β’  1784) απόφαση υπαγωγής ως προς τον 
πίνακα «Είδη Ενισχυόμενων Δαπανών» στο άρθρο 3 ως 
εξής:
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Σύντομη Περιγραφή Ενότητας
Ενότητα 1

Ίδρυση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκά μονάδας

Τόπος Εγκατάστασης
Περιοχή

Περιοχή άρθρου 2 παρ 1:
Περιοχή Β

Δραστηριότητα άρθρου 3 Κατηγορία [β] - [vi. [β] Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας - 
ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ] - [Δευτερογενής Τομέας] - [Κατηγορία 1]

Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ

Α. Επιχορηγούμενη δαπάνη Ποσό δαπάνης (ευρώ)

1. ΚΤΙΡΙΑΚΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.000,00

2.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ) 20.000,00

3.  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 210.000,00

4. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Άθροισμα 1-4) 238.000,00

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (μόνο 
για ΜΜΕ) 2.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ) ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 240.000,00

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ - (ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ) ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 240.000,00

Με την ίδια απόφαση πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους, η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας και η τήρηση των όρων της υπ’ αρ. 33601/ΥΠΕ/5/03735/Ε/ν. 3299/2004/30.06.2014 (Β’  1784) απόφα-
σης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΤΗΜΑ ΒΕΝΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΤΗΜΑ ΒΕΝΕΡΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» που αφορά την ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 80,00 KW ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στη θέση «ΣΠΗΛΙ-
ΟΥΣ» που βρίσκεται στον «ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», της ΠΕ Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, με τους εξής όρους:

1. Ολοκλήρωση Επένδυσης

Δικαιούχος- Επωνυμία και ΑΦΜ ΚΤΗΜΑ ΒΕΝΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 099465664

Συνολική επένδυση: 241.828,74 € Κυρώσεις ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

Ενισχυόμενο Κόστος επένδυσης 239.500,00 €
Εκταμιευθείσα επιχορήγηση: ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

Οριστικοποιηθείσα επιχορήγηση: 95.800,00 €

Υπόλοιπο επιχορήγησης προς πληρωμή 95.800,00 € Επιστρεπτέο Ποσό ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

Ημερομηνία ολοκλήρωσης 25.8.2014

Υφιστάμενη Δυναμικότητα πριν την 
Υπαγωγή (kWh/έτος) 0,00 Νέα Δυναμικότητα που 

δημιουργήθηκε (kWh/έτος) 135.000,00

Υφιστάμενη Ισχύς πριν την Υπαγωγή (kW) 0,00 Νέα Ισχύς που δημιουργήθηκε (kW) 79,80

Υφιστάμενες ΕΜΕ πριν την Υπαγωγή 0,00 Νέες ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν 0,00
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Μέγεθος Επιχείρησης     Πολύ Μικρή

2. Χρηματοδοτικό Σχήμα της Ενισχυόμενης Επένδυσης

Πηγές χρηματοδότησης Ποσά Ποσοστό %

Α. Ίδια Συμμετοχή 59.875,00 € 25,00%

Β. Επιχορήγηση Δημοσίου 95.800,00 € 40,00%

Γ. Τραπεζικό δάνειο 83.825,00 € 35,00%

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 239.500,00 € 100,00%

Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή της 
επιχορήγησης ποσού ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτα-
κοσίων Ευρώ (95.800,00€), στην επένδυση με την υπό 
στοιχεία 33601/ΥΠΕ/5/03735/Ε/ν.3299/2004/30.06.2014 
(Β’  1784) απόφαση υπαγωγής.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρ-
θρο 77 του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύ-
σταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσε-
ων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες 
διατάξεις» (Α’  117).

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνω-
μοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 27 και 
την παρ.  7 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 και την 
υπ’ αρ. 77685/21.7.2016 υπουργική απόφαση «Σύστα-
ση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του 
ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας 
της» (Β’  2335).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 4241 (3)
Τροποποίηση ορισμού του Ενδιάμεσου Φορέα 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστι-

κότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) ως 

Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προ-

γράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και 

ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για δράσεις 

ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας (ΕΤΠΑ) και 

προώθησης στην απασχόληση (ΕΚΤ) .

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  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), το οποίο 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (A’ 133).

2. Το άρθρο 2 του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονο-
μασία Υπουργείων, Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α’ 20).

3. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (Β’ 87).

4. Το π.δ. 146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυ-
τικής Μακεδονίας» (Α’ 239).

5. Τις υπ’ αρ. 90/03-06-2014 και 118/2014 αποφάσεις 
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, με τις οποίες 
ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερει-
άρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί 
Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την 
περίοδο 2014-2019,

6. Την υπό στοιχεία 9766/ΕΥΣ1120/2008 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 41542/Γ’ 
ΚΠΣ/277 κοινής υπουργικής απόφασης 8.12.2000 
(Β’ 1501) κοινής υπουργικής απόφασης Σύστασης Ειδι-
κής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με 
σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύμφωνα με 
το άρθρο 6 του ν. 3614/2007» (Β’ 473).

7. Την υπό στοιχεία 32663/ΕΥΘΥ 323/23-03-2015 
(Β’ 712) υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδι-
κής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4314/2014 
και αντικατάσταση της υπ’  αρ. 41542/Γ’ ΚΠΣ/277
(Β’ 1501/2000) κοινής υπουργικής απόφασης.

8. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ υπ’ αρ. C(2014) 
10180 final/18.12.2014) που αφορά στην έγκριση 
του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κωδικός 
CCI2014GR16M2OP006) και την υπ’ αρ. C(2017)8473/
06-12-2017 τροποποίηση αυτής.

9. Το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/2013 περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το 
Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και γενικών διατά-
ξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ 
και την κατάργηση του Κανονισμού υπ’ αρ. 1083/2006 
και συγκεκριμένα το άρθρα 36, το άρθρο 72, τις παρ.  6 
και 7 του άρθρου 123 και την παρ.  3 του άρθρου 125.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1301/2013 σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη 
θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επεν-
δύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1080/2006 και 
ιδίως το άρθρο 7.

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1304/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δε-
κεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1081/2006.
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12. Τον Κανονισμό της ΕΕ υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτρο-
πής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

13. Τον Kανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτρο-
πής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 480/2014 της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, της 3 Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοι-
νών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και συγκεκριμένα τα σχε-
τικά με τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής θέματα,

15. Τον ν. 4314/2014 για τη «Διαχείριση, τον έλεγχο 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α’ 265) και ιδίως 
τις παρ.  4, 5 και 10 του άρθρου 13, το άρθρο 51 και το 
άρθρο 57.

16. Τo υπό στοιχεία 12078/EΥΘΥ/1150/25-11-2015 
έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα «περιγραφή του Συστήμα-
τος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ 2014-2020 που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΑ στο 
πλαίσιο του στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση».

17. Την υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/1020/01-11-2016 
απόφαση του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοι-
χεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β’ 1822) υπουργικής 
απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών 
για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτού-
μενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης 
και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

18. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 
υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών δι-
ορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του 
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμ-
μάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» 
(Β’ 2784).

19. Το υπό στοιχεία 46467/EΥΘΥ 484/27.04.2016 έγ-
γραφο της ΕΑΣ με θέμα “Νέα στοιχεία στη Διαδικασία 
ΔV_1: «Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα» και στη Διαδικασία 
ΔVΙΙΙ_4: «Διαχείριση Κινδύνων», στο Εγχειρίδιο Διαδικα-
σιών Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 2014 - 2020 
(Παράρτημα 7)”, και σύμφωνα με τη «Διαδικασία ΔV_1:» 
(4.2 Επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα): “Στις περιπτώσεις που 
Ενδιάμεσος Φορέας ορίζεται Ειδική Υπηρεσία Διαχεί-

ρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος, δεν απαιτείται η 
εξέταση της ικανότητάς της στην άσκηση αρμοδιοτήτων 
ή καθηκόντων και στη διοικητική και δημοσιονομική δι-
αχείριση, καθώς έχουν διασφαλιστεί κατά τη διαδικασία 
ορισμού της ως «Διαχειριστική Αρχή»”.

20. Τον ν. 4538/2018 (Α’ 85) και ιδίως το άρθρο 33.
21. Το υπ’ αρ. 1952/12-11-2018 έγγραφο του ΕΠΦΕΠΑΕ 

«Υποβολή στοιχείων για την αξιολόγηση της επάρκειας 
και ικανότητας του ΕΦΕΠΑΕ για τον ορισμό του ως ΕΦ 
δράσεων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020».

22. Τη θετική αξιολόγηση του ΕΦΕΠΑΕ με τη λίστα 
Λ.V.1_1: Κατάλογος Σημείων Αξιολόγησης Ενδιάμεσου 
Φορέα, σύμφωνα με την παρ.  4.2 της ΔV_1 διαδικασίας.

23. Την υπό στοιχεία 135648/ΕΥΘΥ1005/14-12-2018 
σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επεν-
δύσεων και ΕΣΠΑ.

24. Το υπ’ αρ. 4024/18-12-2018 (Β’ 6164) απόφαση 
Ορισμού του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προ-
γραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότη-
τας (ΕΦΕΠΑΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και ανά-
θεσης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για δράσεις ενίσχυσης 
της επιχειρηματικότητας (ΕΤΠΑ) και προώθησης στην 
απασχόληση (ΕΚΤ).

25. Την υπ’ αρ. 3527/30-10-2020 απόφαση της Επι-
τροπής Παρακολούθησης που αφορά την έγκριση 
Τροποποίησης της Εξειδίκευσης της Δράσης 03.1.1.07 
«Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που 
επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στη Δυτική Μα-
κεδονία» του ΕΠ ΠΔΜ 2014- 2020.

26. Το υπ’ αρ. 2549/13-08-2020 έγγραφο της ΕΥΔ Περι-
φέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς τον ΕΦΕΠΑΕ για την 
δυνατότητα τροποποίησης της απόφασης ορισμού ως 
Ενδιάμεσο Φορέα.

27. Την υπ’ αρ. 2664/07-10-2020 σύμφωνη γνώμη του 
ΕΦΕΠΑΕ για την τροποποίηση της απόφασης ορισμού 
ως Ενδιάμεσο Φορέα.

28. Το υπ’ αρ. 120419/12-11-2020 έγγραφο του Υφυπ/
Γεν. Γραμ. Δημ. Επενδ και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων.

29. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 
4024/18-12-2018 «Ορισμός του Ενδιάμεσου Φορέα Επι-
χειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και 
Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδο-
νία 2014 -2020» (Β’ 6164) και ανάθεση αρμοδιοτήτων 
διαχείρισης για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικό-
τητας (ΕΤΠΑ) και προώθησης στην απασχόληση (ΕΚΤ)», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο ανατίθενται αρμοδιότητες 
διαχείρισης μέρους του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (εφεξής 
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ΕΦΕΠΑΕ) ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-
2020».

Άρθρο 2 
Αντικείμενο ανάθεσης

1. Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει αρμοδιότητες για τη δια-
χείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» 
στις δράσεις ενίσχυσης της έρευνας των επιχειρήσεων 
(ΕΤΠΑ), της επιχειρηματικότητας (ΕΤΠΑ) και προώθη-
σης στης απασχόληση (ΕΚΤ), όπως προσδιορίζονται στο 
άρθρο 3.

2. Η εκχωρούμενη προς διαχείριση συνολική χρηματο-
δότηση και η κατανομή της ανά Άξονα Προτεραιότητας, 
θεματικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα και πεδίο 
παρέμβασης αποτυπώνεται στα Παραρτήματα I, ΙΙ και 
ΙΙΙ της παρούσας Απόφασης.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες διαχείρισης ή 
καθήκοντα που ανατίθενται

Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει, στο πλαίσιο του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014- 2020» τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες/καθήκοντα:

1. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ 
για την εκπόνηση των αξιολογήσεων του Προγράμμα-
τος, και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίη-
ση των συμπερασμάτων των εν λόγω αξιολογήσεων σε 
συνεργασία με την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ.

2. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των Πράξε-
ων/Δράσεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα, τη χρημα-
τοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους 
δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους του πλαισίου επί-
δοσης, τις προοπτικές εξέλιξής τους, λαμβάνει τα κατάλ-
ληλα μέτρα για την απορρόφηση των ετήσιων δεσμεύσε-
ων και εισηγείται στη ΔΑ προτάσεις αναθεώρησής τους.

3. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη συλλογή στοι-
χείων που συνδέονται με τους δείκτες και το πλαίσιο 
επίδοσης για τις Πράξεις που διαχειρίζεται, καθώς και 
για τη διασφάλιση της πληρότητας και ποιότητάς τους. 
Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ και την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού (ΕΑΣ) για την εφαρμογή των ρυθμίσεων 
του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης των δεικτών, 
όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Υποστηρίζει την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ στη σύνταξη αιτημά-
των εξαίρεσης από την εφαρμογή της διαδικασίας απο-
δέσμευσης 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.

5. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται 
από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ 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.

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

7. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα εργα-
λεία, πρότυπα και προδιαγραφές για τη σωστή άσκηση 
των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που έχουν εκχωρηθεί σε 
συμφωνία με την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ και την ΕΑΣ.

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 χρηματοδότησής 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 
τη πολιτικής συνοχής των Ταμείων.

9. Προετοιμάζει και εισηγείται στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ την 
έκδοση προσκλήσεων των Πράξεων που διαχειρίζεται 
και τους σχετικούς Οδηγούς Εφαρμογής (εφόσον απαι-
τείται), για την υποβολή προτάσεων από τις ιδιωτικές ή 
δημόσιες επιχειρήσεις που αιτούνται τη λήψη δημόσιας 
ενίσχυσης (δυνητικούς Δικαιούχους).

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

Οι προσκλήσεις παρέχουν προς τους δυνητικούς Δικαι-
ούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με:

(α) τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικά με τον τύπο 
των Δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο 
της πρόσκλησης,

(β) τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέ-
πει να ικανοποιούν οι προτεινόμενες Πράξεις (επενδυτι-
κά σχέδια) προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδό-
τηση στο πλαίσιο του ΕΠ,

(γ) τις διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδό-
τησης και τις σχετικές χρονικές προθεσμίες,

(δ) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς 
χρηματοδότηση πράξεων,

(ε) τα αρμόδια στελέχη του Ενδιάμεσου Φορέα, τα 
οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με 
την πρόσκληση,

(στ) την ευθύνη των Δικαιούχων για την ενημέρωση 
του κοινού σχετικά με το σκοπό της Πράξης και την υπο-
στήριξη από τα Ταμεία της ΕΕ, σύμφωνα με την εγκεκρι-
μένη στρατηγική επικοινωνίας του ΕΠ, τους στόχους και 
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του ΕΠ,

(ζ) την υποχρέωση του Δικαιούχου, εφόσον η πρότασή 
του επιλεγεί, να συμπεριληφθούν στοιχεία της Πράξης 
του, στον κατάλογο των Πράξεων του ΕΠ, ο οποίος δη-
μοσιοποιείται και είναι προσβάσιμος μέσω ενιαίου διαδι-
κτυακού τόπου ή ενιαίας διαδικτυακής πύλης, σύμφωνα 
με την παρ.  2 του άρθρου 115 του Καν. 1303/2013.

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. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονί-
ας την έκδοση της Απόφασης Ένταξης των Πράξεων στο 
ΕΠ και, μετά την έκδοσή τους, τις δημοσιοποιεί.
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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 συμμόρφωσή 
τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανό-
νες υλοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους. 
Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την 
έγκαιρη επίλυσή τους.

13. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδο-
νίας την έκδοση τροποποιήσεων 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 στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας 
την τροποποίηση της απόφασης ένταξης των πράξεων. 
Μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων.

14. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδο-
νίας την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης πράξεων 
και της απόφασης ολοκλήρωσης πράξεων.

15. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις 
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4314/2014 
και στις Διαδικασίες του ΣΔΕ, προκειμένου να επιβεβαι-
ωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊό-
ντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση 
των δαπανών που δηλώνουν οι Δικαιούχοι, η τήρηση 
χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς λογιστι-
κής κωδικοποίησης, η τήρηση των κανόνων δημοσιότη-
τας, καθώς και η συμμόρφωση των Πράξεων προς τους 
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.

Στην περίπτωση που στην οικεία πρόσκληση προ-
βλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής, ο ΕΦ διενεργεί 
διοικητική επαλήθευση στο αίτημα του Δικαιούχου σύμ-
φωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου.

16. 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.

17. 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.

18. 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 Συστήματος Δια-
χείρισης και Ελέγχου.

19. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδο-
νίας την ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας 
συνεισφοράς της πράξης, βάσει πορίσματος διοικητικής 
ή επιτόπιας επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου, κατα-
χωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. 
Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοι-
νοτικού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη 
φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, 

δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου 
της χρηματοδότησης της πράξης από το ΕΠ, καταχω-
ρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. 
Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες Αρχές/φορείς, 
σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

20. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονί-
ας την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτων κα-
ταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί 
βάσει των επαληθεύσεων αχρεωστήτως καταβληθείσα 
δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών 
ποσών.

21. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των 
μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους Δικαιούχους, 
σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013.

22. Διασφαλίζει ότι οι Δικαιούχοι λαμβάνουν πλήρως 
το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπά-
νης, το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία υπο-
βολής της αίτησης πληρωμής από το Δικαιούχο, χωρίς 
την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και 
χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλ-
λου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε 
μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για 
τους Δικαιούχους.

23. 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.

24. Παρέχει στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ τα απαιτούμενα στοι-
χεία, προκειμένου να καταρτιστεί η δήλωση διαχείρισης 
και ετήσια σύνοψη που αναφέρεται στο άρθρο 125 του 
Καν. 1303/2013.

25. Παρέχει στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ 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.

26. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ 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.

27. 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 
οριζόμενα στο άρθρο 125, παρ.  4 του Καν. 1303/2013 και 
σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου.

28. 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.

29. 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 2014-2020.
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Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα

Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζο-
νται στο άρθρο 3 της παρούσας, ο ΕΦΕΠΑΕ 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 ΕΦ 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.

2. Κοινοποιεί στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ, το νέο οργανόγραμ-
μά του σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησής του, 
καθώς και τις ενδεχόμενες μεταβολές ή τροποποιήσεις 
στις διαδικασίες διαχείρισης που εφαρμόζει.

3. Εφαρμόζει αξιολόγηση κινδύνων απάτης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

4. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχεί-
ριση κινδύνων σε σχέση με τις δράσεις που θα διαχειρι-
στεί, μέσω της Ομάδας Διαχείρισης Κινδύνων που έχει 
συγκροτήσει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.

5. Δύναται να συμμετέχει σε ομάδες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ 
για τη διερεύνηση καταγγελιών σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στο ΣΔΕ.

6. Συνεργάζεται με την ΕΥΚΕ για την εξειδίκευση του 
εγχειριδίου χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος 
Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ανάλογα με το 
περιεχόμενο της πρόσκλησης. Επίσης, έχει την υποχρέ-
ωση να παρέχει υπηρεσίες επιχειρησιακής υποστήριξης 
των χρηστών του ΠΣΚΕ (help desk) καθ’ όλο το διάστημα 
υλοποίησης της Πράξης.

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

8. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πληροφόρησης 
και επικοινωνίας που προσδιορίζονται από το Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου, την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ και με τις απαι-
τήσεις που ορίζονται στο άρθρο 115 του Καν. 1303/2013 
για τις Πράξεις που διαχειρίζεται.

9. Παρέχει στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ τα αναγκαία στοιχεία, 
προκειμένου να επιβεβαιωθεί, η κατά το δέοντα τρόπο 
άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.

10. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρ-
χών/οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ελε-
γκτικών αρχών, τόσο στην έδρα του όσο και στους χώ-
ρους υλοποίησης των Πράξεων που διαχειρίζεται, και 
διευκολύνει τον έλεγχο, προσκομίζοντας οποιοδήποτε 
στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση της Πράξης, εφόσον 
ζητηθούν.

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

12. Το προσωπικό του ΕΦ που απασχολείται σε δρα-
στηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση Πράξε-

ων, 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

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ στο πλαίσιο της παρακολούθησης 
εφαρμογής της παρούσας Απόφασης από τον ΕΦ, υπο-
χρεούται στην τήρηση των παρακάτω:

1. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων του ΕΦ, 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. Στο πλαίσιο 
παρακολούθησης του ΕΦ, η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ:

1.1. Παρακολουθεί την έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ 
με τα απαραίτητα δεδομένα υλοποίησης που απαιτού-
νται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση και την επί-
τευξη των δεικτών, των οροσήμων και των στόχων του 
πλαισίου επίδοσης, την αξιολόγηση, την παρακολούθη-
ση, τις επαληθεύσεις, καθώς και τις λογιστικές εγγραφές 
για κάθε Πράξη που διαχειρίζεται.

1.2. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των επαληθεύ-
σεων που διενεργούνται από τον ΕΦΕΠΑΕ.

1.3. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που 
διενεργούνται σε πράξεις που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ 
από την Αρχή Ελέγχου και άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά 
ελεγκτικά όργανα/αρχές.

2. Εισηγείται την τροποποίηση της παρούσας Απόφα-
σης, ιδίως ως προς την κατανομή της ενωσιακής στή-
ριξης ανά Άξονα Προτεραιότητας, θεματικό στόχο, και 
πεδίο παρέμβασης.

3. Στις περιπτώσεις που η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ διαπιστώσει τη 
μη συμμόρφωση του ΕΦΕΠΑΕ με τους όρους της παρού-
σας Απόφασης, εισηγείται την ανάκλησή 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 ΕΦΕΠΑΕ 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. 

 Κοζάνη, 21 Δεκεμβρίου 2020

Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ   

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