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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για δράσεις/
έργα του εθνικού προγράμματος του Ταμείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την
περίοδο 2014−2020 στην Υπηρεσία Ασύλου του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης............................................................................................
1
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για τις πράξεις
κρατικών ενισχύσεων των Περιφερειακών Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής πε−
ριόδου 2007−2013, υπ’ αριθμ. 26774/ΕΥΣ3675/2007
(ΦΕΚ 1002/Β΄/2007), 40844/ΕΥΣ6681/2009 (ΦΕΚ
1750/Β΄/2009) και 41240/ΕΥΣ6713/2009 (ΦΕΚ 1791/
Β΄/2009), από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού
της Εφαρμογής (Διαχειριστική Αρχή των ΠΕΠ της
περιόδου 2007−2013)στην Ειδική Υπηρεσία Κρατι−
κών Ενισχύσεων. ........................................................................... 2
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 1027320/678/
0006Β/24−2−1998 (B΄/196) απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών “Τύπος και περιεχόμενο των χρησι−
μοποιούμενων από την Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων
στα Υποσυστήματα «Έσοδα–Έξοδα» και “Δικαστι−
κών Ενεργειών’’ του Ολοκληρωμένου Πληροφορι−
κού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”. ..................................... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 2952
(1)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για δράσεις/έργα
του εθνικού προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Με−
τανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2014−2020
στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).

2. Το Ν. 4332/2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας−Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για
την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγί−
ες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής
αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών
ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια
κράτους−μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιω−
μάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που
διαμένουν νομίμως σε κράτος− μέλος και 2014/36/ ΕΕ
σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πο−
λιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 76/Α΄/9.7.2015) και ειδικότερα
το άρθρο 9 παράγραφο 11, περίπτωση γ΄ αυτού.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον
αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνο−
μικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της
εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανά−
στευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης
2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της
απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου.
5. Τους εκτελεστικούς Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 799/2014,
800/2014, 801/2014, 802/2014, 1049/2014, 377/2015, 378/2015
και 840/2015 και τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς
(ΕΕ) αριθ. 1042/2014, 1048/2014 για την εφαρμογή και συ−
μπλήρωση των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 513/2014, 514/2014,
515/2014 και 516/2014.
6. Την υπ’ αριθμ. C(2015) 5313 απόφαση της Επιτρο−
πής της 31−07−2015, για την έγκριση του Εθνικού Προ−
γράμματος της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ταμείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, για την περίοδο
2014 έως 2020.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι−
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγί−
ας 2011/85/ΕΕ)− δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.14).
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8. Την κοινή υπουργική απόφαση 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ
2573/Β΄) Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων.
9. Την υπ’ αριθμ. 85334/ΕΥΘΥ 717/13−08−2015 (ΦΕΚ Β'
1825/24−08−2015) κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρ−
θρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης (τομέας εσωτερικών) του άρθρου 18 παρ.
4 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
16356/ 24−4−2013 (ΦΕΚ Β΄/1024/25−4−2013) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης.
10. Τις διατάξεις του Ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας
Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη−
γίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και
διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή των
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και
λοιπές διατάξεις.
11. Την υπ’ αριθμ. 12118 (1) (ΦΕΚ Β΄/2338/30−10−2015)
κοινή υπουργική απόφαση «Διάρθρωση της Υπηρεσίας
Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης για τη διαχείριση και υλοποίηση του
προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης για την προγραμματική περίοδο 2014−2020.
12. Το Π.δ. 73 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη−
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄/116/23−09−2015).
13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2514/07−10−2015 υπουργική
απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των
Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)
και Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) για την προγραμματική
περίοδο 2014−2020 (ΦΕΚ 2161/Β΄/07−10−2015) και ειδικό−
τερα το άρθρο 4 αυτής.
14. Το με αριθμό πρωτ. 12423/27−10−2015 έγγραφο της Υπη−
ρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης με θέμα: «Υποβολή εντύπου εξειδίκευσης
δράσεων για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης στην
Υπηρεσία Ασύλου για τον Τομέα Ασύλου του Ταμείου Ασύ−
λου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014−2020».
15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται
αρμοδιότητες διαχείρισης
Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 11 εδάφιο ε.αα του
Ν. 4332/2015 η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ορίστηκε
ως Εντεταλμένη Αρχή των ειδικότερων Κανονισμών
516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου της 16ης Απριλίου 2014, ως μέρος του ευρύτερου
προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης για την περίοδο 2014−2020.
Στην εν λόγω Εντεταλμένη Αρχή εκχωρούνται αρ−
μοδιότητες από την Υπεύθυνη Αρχή (Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης −Τομέας Εσωτερικών), η οποία ορί−
στηκε με το άρθρο 9, παράγραφος 1 του ιδίου Νόμου,
Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του
Οριζόντιου Κανονισμού 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014,
όπως εξειδικεύεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό

(ΕΕ) αριθμ. 1042/2014 και των ειδικότερων Κανονισμών
516/2014, 515/2014 και 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, για
τη σύσταση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, για
την προγραμματική περίοδο 2014−2020.
Άρθρο 2
Αντικείμενο της εκχώρησης
Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναλαμβάνει την άσκηση
μέρους των καθηκόντων της Υπεύθυνης Αρχής στον
τομέα του ασύλου, στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης για την προγραμματική πε−
ρίοδο 2014−2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ
του άρθρου 25 του Οριζόντιου Κανονισμού 514/2014
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Απριλίου 2014, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρ−
θρο 5 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
1042/2014, ως εξής:

ΕΡΓΟ 1

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
σε ευρώ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
2016
2017

Τομέας Ασύλου
του Ταμείου
Ασύλου,
Μετανάστευσης
και Ένταξης
2014−2020

9.305.894,40

4.185.831,20 5.120.063,20

Άρθρο 3:
Αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται
Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναλαμβάνει τις ακόλου−
θες αρμοδιότητες:
i. Διοργανώνει και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για την
υποβολή προσφορών και για την υποβολή προτάσεων,
και διοργανώνει και δημοσιεύει την επακόλουθη επιλογή
και ανάθεση έργων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο
του εθνικού προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Με−
τανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας για την περίοδο 2014−2020, σύμφωνα με το
πεδίο και τους στόχους των ειδικών κανονισμών που
αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 514/2014 και με τα κριτήρια που ορίζονται στο
άρθρο 9 του κανονισμού.
ii. Παρακολουθεί τα έργα και ελέγχει κατά πόσον οι
δηλωθείσες για έργα δαπάνες έχουν όντως πραγμα−
τοποιηθεί και συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς και
εθνικούς κανόνες.
Με την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων,
διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς οι οποί−
οι συμμετέχουν στην υλοποίηση των έργων που χρημα−
τοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος,
τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε επαρκή
λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που
σχετίζονται με το έργο.
iii. Εφαρμόζει τις διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι
όλα τα έγγραφα σχετικά με δαπάνες, αποφάσεις και
δραστηριότητες ελέγχου ακολουθούν την απαιτούμενη
διαδρομή ελέγχου και τηρούνται σύμφωνα με τους εκτε−
λεστικούς κανονισμούς της Επιτροπής που εκδίδονται
βάσει του άρθρου 27 παράγραφος 5 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 514/2014·
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iν. Διασφαλίζει ότι η ελεγκτική αρχή λαμβάνει, για τους
σκοπούς της διεξαγωγής των λογιστικών ελέγχων που
αναφέρονται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
514/2014 και της διατύπωσης της ελεγκτικής γνώμης,
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις εφαρμοζόμε−
νες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου και τις δαπάνες
που χρηματοδοτούνται βάσει των ειδικών κανονισμών
ν. Διενεργεί διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους σύμ−
φωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014·
vi. Ανταποκρίνεται στα πορίσματα της ελεγκτικής αρ−
χής είτε λαμβάνοντας τα υπόψη, είτε, σε περίπτωση που
τα πορίσματα της ελεγκτικής αρχής δεν είναι αποδεκτά,
παρέχοντας λεπτομερή αιτιολόγηση.
νii. Συντάσσει την αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το
άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και την
υποβάλλει στην Υπεύθυνη Αρχή·
viii. Συντάσσει τις εκθέσεις εφαρμογής που αναφέρο−
νται στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014,
καθώς και τις εκθέσεις αξιολόγησης που αναφέρονται
στο άρθρο 57 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
514/2014 και τις υποβάλλει στην Υπεύθυνη Αρχή·
ix. Ασκεί δραστηριότητες ενημέρωσης και δημοσιό−
τητας και διαδίδει τα αποτελέσματα του εθνικού προ−
γράμματος των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του φορέα
στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες διαχείρισης
Οι αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται,
ασκούνται από την Υπηρεσία Ασύλου σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. 85334/ΕΥΘΥ 717/13−08−2015 (ΦΕΚ Β΄/1825/
24−08−2015) κοινή υπουργική απόφαση, την υπ’ αριθ.
πρωτ. 2514/07−10−2015 υπουργική απόφαση Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου των Ταμείων Ασύλου, Μετανά−
στευσης και Ένταξης (AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας
(ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014−2020 (ΦΕΚ
Β΄/2161/7−10−2015) και την αρχή της χρηστής δημοσιο−
νομικής διαχείρισης.
Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων του άρθρου 3 η
Εντεταλμένη Αρχή υπέχει τις εξής υποχρεώσεις:
i. Προβαίνει, όπου απαιτείται, στην αναγκαία εξειδίκευ−
ση των δράσεων/έργων που διαχειρίζεται σύμφωνα με
τις κατευθύνσεις του εθνικού προγράμματος.
ii. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση
των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του εθνικού
προγράμματος.
iii. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των δράσε−
ων/έργων που διαχειρίζεται και ειδικότερα τη χρημα−
τοοικονομική πρόοδο τους, τους ποσοτικοποιημένους
δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξης τους και εισηγείται
στην Υπεύθυνη Αρχή προτάσεις αναθεώρησής τους.
iν. Παρέχει στην Υπεύθυνη Αρχή τα αναγκαία στοιχεία
για την προετοιμασία της Επιτροπής Παρακολούθησης
του εθνικού προγράμματος.
ν. Μεριμνά για εξειδίκευση, όπου απαιτείται, των απα−
ραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για τη
σωστή άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που της
έχουν εκχωρηθεί σε συμφωνία με την Υπεύθυνη Αρχή.
vi. Επεξεργάζεται, για τις δράσεις/έργα που διαχει−
ρίζεται, αναλυτικά κριτήρια επιλογής και ένταξης στο
εθνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

28443

νii. Μεριμνά ώστε να διαδίδονται, όσο το δυνατό ευρύτερα,
οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης
για τις δράσεις/έργα που διαχειρίζεται. Στο πλαίσιο αυτό
εκδίδει τις προσκλήσεις των δράσεων/έργων που διαχειρί−
ζεται για την υποβολή προτάσεων και παρέχει σαφείς και
λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:
(α) τους όρους επιλεξιμότητας οι οποίοι πρέπει να
πληρούνται προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδό−
τηση στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος,
(β) τις διαδικασίες αξιολόγησης και τις σχετικές χρο−
νικές περιόδους,
(γ) τα κριτήρια για την επιλογή των προτεινόμενων
αιτήσεων χρηματοδότησης στο εθνικό πρόγραμμα,
(δ) τα αρμόδια στελέχη της εντεταλμένης αρχής τα
οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες,
(ε) την υποχρέωση δημοσιοποίησης, εφόσον η αίτηση
χρηματοδότησης επιλεγεί, του τίτλου του σχεδίου, του
δικαιούχου και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότη−
σης που χορηγείται.
viii. Στις περιπτώσεις αιτημάτων χρηματοδότησης που
υποβάλλονται:
• Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλα τα αιτήματα που
υποβάλλονται και ελέγχει την πληρότητα των στοι−
χείων τους.
• Αξιολογεί τα αιτήματα που υποβάλλονται, σύμφωνα
με τα κριτήρια ένταξης.
• Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης χρηματο−
δότησης τους.
• Μεριμνά για την έκδοση τροποποιήσεων της από−
φασης χρηματοδότησης ή ανάκλησης αυτής.
• Μεριμνά για τη συμμόρφωση των συγχρηματοδο−
τούμενων δράσεων/έργων με τους ισχύοντες κοινοτι−
κούς και εθνικούς κανόνες καθ' όλη την περίοδο της
υλοποίησής τους.
ix. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις/
ελέγχους, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση
των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών
και η πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που
δηλώνουν οι δικαιούχοι, η τήρηση χωριστού λογιστικού
συστήματος ή επαρκής λογιστική κωδικοποίηση, η τή−
ρηση των κανόνων δημοσιότητας, η συμμόρφωση των
δράσεων/έργων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς
κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων.
Στο πλαίσιο αυτό:
Συλλέγει τα αιτήματα χρηματοδότησης που υποβάλ−
λονται από τους δικαιούχους και τα καταχωρεί στο
ΟΠΣ ή στο πληροφοριακό σύστημα του, μετά από πι−
στοποίηση του φυσικού αντικειμένου για κάθε αίτημα
χρηματοδότησης, κατά την οποία επιβεβαιώνεται ότι:
(α) ο δικαιούχος έχει πράγματι καταβάλλει τις δαπά−
νες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο αίτημα χρημα−
τοδότησης,
(β) το αντίστοιχο τμήμα του έργου έχει υλοποιηθεί
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της από−
φασης χρηματοδότησης και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες
έχουν παραδοθεί,
(γ) οι αιτήσεις των δικαιούχων είναι ακριβείς,
(δ) οι δαπάνες είναι σύμφωνες με το εθνικό και κοι−
νοτικό δίκαιο,
(ε) τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την απο−
φυγή διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης από άλλα
κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από άλλη
προγραμματική περίοδο.
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x. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις
διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που πε−
ριγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθο−
δο, βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση
δράσεις/έργα ή οι συναλλαγές τους σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
xi. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επα−
λήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρ−
ξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, και όπου
απαιτείται αποφασίζει την αναστολή χρηματοδότησης
της δράσης/έργου.
xii. Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι εισπράττουν το συ−
ντομότερο δυνατόν και πλήρως το συνολικό ποσό της
δημόσιας συνεισφοράς. Κανένα ποσό δεν αφαιρείται
ούτε παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε
ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέ−
σματος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση
των ποσών αυτών για τους δικαιούχους.
xiii. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί, βάσει των επιθε−
ωρήσεων ή ελέγχων που διενεργούνται, αχρεωστήτως
καταβληθείσα δαπάνη, εφαρμόζει τις διαδικασίες για
την ανάκτηση της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
xiv. Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά
ελεγκτικά όργανα και μεριμνά για την υποβολή των
τεκμηριωμένων απαντήσεων του στα σχετικά πορίσμα−
τα ελέγχου.
xν. Μεριμνά ώστε οι τελικοί δικαιούχοι για την υλο−
ποίηση των δράσεων, τηρούν είτε χωριστό λογιστικό
σύστημα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για όλες
τις συναλλαγές που σχετίζονται με τη δράση με την
επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων.
xvi. Κοινοποιεί στην Υπεύθυνη Αρχή, το ετήσιο πρό−
γραμμα ενεργειών με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους
για τις κατηγορίες δράσεων/έργων που διαχειρίζεται, με
ημερομηνία έναρξης του ετήσιου προγράμματος του 2016
την 30/11/2015, καθώς και εξαμηνιαίες εκθέσεις ανάλυσης
της προόδου που επιτεύχθηκε το 1ο δεκαήμερο του Ιου−
λίου και το 1o δεκαήμερο του Ιανουαρίου εκάστου έτους.
xvii. Αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους, από το
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους και επι−
θεωρήσεις, καθώς και από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την
απρόσκοπτη διενέργεια αυτών.
xviii. Συνεργάζεται με την Υπεύθυνη Αρχή και παρέχει
σε αυτή κάθε πληροφορία που ζητείται.
xix. Συνεργάζεται με τη Υπεύθυνη Αρχή για την εξει−
δίκευση εργαλείων και προτύπων που απαιτούνται για
την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
xx. Διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα,
σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους
των δράσεων/έργων που διαχειρίζεται, τηρούνται στη
διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου για:
α. διάστημα πέντε ετών μετά το κλείσιμο του επιχει−
ρησιακού προγράμματος,
β. διάστημα πέντε ετών μετά το έτος κατά το οποίο
πραγματοποιείται το μερικό κλείσιμο, στην περίπτωση
εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγ−
χους για δράσεις/έργα οι οποίες αποτέλεσαν αντικεί−
μενο του μερικού κλεισίματος,
τα ανωτέρω διαστήματα διακόπτονται είτε στην πε−
ρίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως
αιτιολογημένης αίτησης της Επιτροπής.

xxi. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ενημέρωσης και
δημοσιότητας που προσδιορίζονται από τη Υπεύθυνη
Αρχή για το σύνολο των δράσεων/έργων που διαχει−
ρίζεται.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της Υπεύθυνης Αρχής
του εθνικού προγράμματος
του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
για την περίοδο 2014−2020.
1. Η Υπεύθυνη Αρχή του εθνικού προγράμματος συντο−
νίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων της
εντεταλμένης αρχής στην οποία εκχωρούνται αρμοδι−
ότητες διαχείρισης του εθνικού προγράμματος.
2. Η Υπεύθυνη Αρχή του εθνικού προγράμματος ενη−
μερώνει την Εντεταλμένη Αρχή για το εφαρμοζόμενο
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και κάθε τροποποί−
ηση αυτού και την υποστηρίζει στην ορθή εφαρμογή
του.
3. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της
εντεταλμένης αρχής, σε σχέση με τις δράσεις που εκ−
χωρούνται, ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελούνται
σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης
και ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό:
3.1. Παρακολουθεί την ενημέρωση του ΟΠΣ από την
Εντεταλμένη Αρχή με τα απαραίτητα δεδομένα υλο−
ποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική
διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, την
αξιολόγηση καθώς και τις λογιστικές εγγραφές για κάθε
δράση/έργο που διαχειρίζεται η Εντεταλμένη Αρχή.
3.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, τα ετή−
σια προγράμματα ενεργειών που υποβάλλει η Εντεταλ−
μένη Αρχή και τις εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου και
διαμορφώνει τεκμηριωμένες προτάσεις διορθωτικών
ή/και προληπτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελε−
σματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση και υλο−
ποίηση του εθνικού προγράμματος. Παρακολουθεί τα
αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται στην
Εντεταλμένη Αρχή από την Αρχή Ελέγχου και τα λοιπά
εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.
4. Εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε αίτημα
πληρωμής την πληρότητα των πληροφοριών που πα−
ρέχονται από την Εντεταλμένη Αρχή.
Άρθρο 6
Ειδικοί Όροι
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη−
τικής Ανασυγκρότησης οι κατηγορίες δράσεων/έργων,
οι προϋπολογισμοί και οι δείκτες αυτών, που ορίζονται
στο άρθρο 2 της παρούσης, δύνανται να τροποποιούνται
προκειμένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των στό−
χων του εθνικού προγράμματος του Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερι−
κής Ασφάλειας, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της
εντεταλμένης αρχής.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 114031
(2)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για τις πράξεις
κρατικών ενισχύσεων των Περιφερειακών Επιχειρησι−
ακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου
2007−2013, υπ’ αριθμ. 26774/ΕΥΣ3675/2007 (ΦΕΚ 1002/
Β΄/2007), 40844/ΕΥΣ6681/2009 (ΦΕΚ 1750/Β΄/2009) και
41240/ΕΥΣ6713/2009 (ΦΕΚ 1791/Β΄/2009), από την Ει−
δική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (Διαχει−
ριστική Αρχή των ΠΕΠ της περιόδου 2007−2013)στην
Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων.
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005),
2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική πε−
ρίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/3−12−2007) και ειδικότερα
το άρθρο 4 αυτού όπως ισχύει,
3. Το Ν. 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014−2020 και λοιπές διατάξεις,
όπως κάθε φορά ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 4, 14,15,
53 παρ. 3, 59 παρ. 12 και 15 αυτού (ΦΕΚ 265/Α΄/23−12−2014).
4. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.09.2015) «Ανασύσταση
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού».
5. Το Π.δ. 73/2015(ΦΕΚ 116/A/23.09.2015) Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών,
6. Την υπ’ αριθμ. 105755/2015 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού (ΦΕΚ 2222/Β΄/15−10−2015) για την «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση».
7. Την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 69135/ΕΥΘΥ626
(ΦΕΚ 1451/Β΄/10.07.2015), «Διάρθρωση της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων», όπως ισχύει.
8. Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 3850/
ΕΥΣ523/29−1−2008 απόφαση (ΦΕΚ 333/Β΄/29.02.2008) για
την τροποποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύ−
στασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρ−
μογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων όπως ισχύει.
9. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27−03−2008, όπως ισχύει.
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. C (2009) 5729/15.07.09 απόφα−
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε
το καθεστώς ενίσχυσης Ν. 304/2009.
11. Την με αρ. πρωτ. 14871/ΕΥΣ 3047/20−4−2005 κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Ανάπτυξης «Ρύθμιση θεμάτων που αφο−
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ρούν την εφαρμογή δράσεων των κρατικών ενισχύσεων
στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού στο
πλαίσιο των 13 ΠΕΠ του ΚΠΣ 2000−2006 σύμφωνα με
το άρθρο 35 του Ν. 3016/2002» (ΦΕΚ 575/Β΄/28−4−2005),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την με αριθμ. 11463/ΕΥΣ1640/3−3−2009 απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τη
υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή
αναδόχου του έργου «διαχείριση κρατικών ενισχύσεων».
13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 32842/ΕΥΣ 5239/30.06.2009
υπουργική απόφαση, «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν
τη διαχείριση δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων στο
πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμ−
ματικής Περιόδου 2007−2013 σύμφωνα με τα άρθρα
4 και 17 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄)» (ΦΕΚ 1299/
Β΄/01.07.2009), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ.
18249/ΕΥΣ3149/28.4.2010 (ΦΕΚ 557/Β΄/29.4.2010) υπουργική
απόφαση.
14. Την υπ’ αριθμ. 26774/ ΕΥΣ 3675/ 19.06.2007 κοι−
νή υπουργική απόφαση προκήρυξης για την «Έγκριση
της προκήρυξης των δράσεων προς τους δυνητικούς
δικαιούχους των ενισχύσεων για τις Μικρές και Πολύ
Μικρές Επιχειρήσεις στο πλαίσιο των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. 2000−2006
και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III σύμφωνα
με το άρθρο 35 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α΄).» (ΦΕΚ
1002/Β΄/20−06−2007 και μόνο για τις πράξεις που έχουν
ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007−2013.
15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ 40844/ΕΥΣ6681/04−08−2009
(ΦΕΚ Β΄/1750/24.08.2009) υπουργική απόφαση «Προκήρυ−
ξη για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρή−
σεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποί−
ησης – Τουρισμού − Εμπορίου − Υπηρεσιών στο πλαίσιο
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ 2007−2013».
16. Στην υπουργική απόφαση με αριθμ. 41240/
ΕΥΣ6713/26−8−2009 (ΦΕΚ 1791/Β΄/27−8−2009) «Προκήρυξη
για την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαί−
σιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ 2007−2013», όπως εκάστοτε ισχύει.
17. Την με αρ. πρωτ. 35562/ΕΥΣ4729/30.07.2008 τρο−
ποποίηση – αντικατάσταση της υπ αρίθμ. 39059/
ΕΥΣ/9047/24.10.2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών (ΦΕΚ 1539/Β΄/8.11.2005) με τίτλο «Ορισμός
Τελικών Δικαιούχων στις Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στο πλαίσιο
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματι−
κής Περιόδου 2000−2006, σύμφωνα με το άρθρο 35 του
Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α΄)» (ΦΕΚ 1603/Β΄/11.8.2008).
18. Τις συμβάσεις μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών και των πιστωτικών ιδρυμάτων στο
πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
με αριθμ. 11463/ΕΥΣ1640/3.3.2009.
19. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5443/5.11.2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Αττική
(Κωδικός CCI 2007GR161PO006), όπως ισχύει κάθε φορά.
20. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5441/5.11.2007 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π.
Δυτική Ελλάδα−Πελοπόννησος−Ιόνιοι Νήσοι (Κωδικός
CCI 2007GR161PO007), όπως ισχύει κάθε φορά.
21. Την υπ’ αριθμό Ε(2007) 5337/26.10.2007 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π.
Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008),
όπως ισχύει κάθε φορά.
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22. Την υπ’ αριθμό Ε(2007) 5332/26.10.2007 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π.
Θεσσαλία−Στερεά Ελλάδα − Ήπειρος (Κωδικός CCI
2007GR16UPO001),όπως ισχύει κάθε φορά.
23. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5439/5.11.2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Π.Ε.Π. Κρήτη
και Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002), όπως
ισχύει κάθε φορά.
24. Την υπ’ αριθμ. 56035/ΕΥΣ5919/20−11−2012 Εγκύκλιο
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Τήρηση μακρο−
χρονίων υποχρεώσεων των Δικαιούχων των ενισχύσεων
από το πρόγραμμα: Α΄ Δράση ΕΣΠΑ ενίσχυση των ΜΜΕ
των κλάδων Μεταποίησης, Τουρισμού, Υπηρεσιών και
Εμπορίου».
25. Την υπ’ αριθμ. 8589/23−01−2015 εγκύκλιο του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα:
«Τήρηση μακροχρονίων υποχρεώσεων των Δικαιούχων
των ενισχύσεων από το πρόγραμμα: Α΄ Δράση ΕΣΠΑ ενί−
σχυση των ΜΜΕ των κλάδων Μεταποίησης, Τουρισμού,
Υπηρεσιών και Εμπορίου». Συμπληρωματικές Οδηγίες
και Διαδικασίες Εφαρμογής των Ελέγχων από τους Εν−
διάμεσους Φορείς Διαχείρισης (Τράπεζες).
26. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
Την εκχώρηση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων που
καταγράφονται κατωτέρω από την Ειδική Υπηρεσία Συ−
ντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ), δυνάμει του άρθρου
53 παρ. 3 του Ν. 4314/2014, προς την Ειδική Υπηρεσία
Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), η οποία συστάθηκε με την
με υπ’ αριθμ. υπουργική απόφαση 69135/ΕΥΘΥ626 (ΦΕΚ
1451/Β΄/10.07.2015), όπως κάθε φορά ισχύει και σύμφωνα
με το άρθρο 15 παρ. 5 του Ν. 4314/2014 και αφορούν
στις δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων των ΠΕΠ με αριθμ.:
26774/ΕΥΣ3675/19.06.2007 (ΦΕΚ 1002/Β΄/20−06−2007),
40844 /ΕΥΣ6681/21.8.2009 (ΦΕΚ 1750/Β΄/24.8.09) και 41240/
ΕΥΣ6713/26−8−2009 (ΦΕΚ 1791/Β΄/27−8−2009).
Άρθρο 1
Αντικείμενο της εκχώρησης
1. Η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (εφεξής
ΕΥΚΕ) αναλαμβάνει, στο πλαίσιο των κατωτέρω αναφε−
ρόμενων δράσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007−2013 αρ−
μοδιότητες διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων
που αφορούν:
I. Στην υπ’ αριθμ. 26774/ΕΥΣ 3675/19.06.2007 (ΦΕΚ 1002/
Β΄/20−06−2007) κοινή υπουργική απόφαση προκήρυξης
για την «Έγκριση της προκήρυξης των δράσεων προς
τους δυνητικούς δικαιούχους των ενισχύσεων για τις Μι−
κρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις στο πλαίσιο των Πε−
ριφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ.
2000−2006 και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III
σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110/
Α΄) και μόνο για τις πράξεις που έχουν ενταχθεί στο
ΕΣΠΑ 2007−2013.
II. Στην υπ’ αριθμ. 40844/ΕΥΣ6681/21−08−2009 (ΦΕΚ 1750/
Β΄/24.8.09) κοινή υπουργική απόφαση προκήρυξης για
την «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης
– Τουρισμού − Εμπορίου − Υπηρεσιών στο πλαίσιο των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ 2007−2013», όπως εκάστοτε ισχύει.

III. Στην υπουργική απόφαση με αριθμ. 41240/
ΕΥΣ6713/26−8−2009 (ΦΕΚ 1791/Β΄/27−8−2009) «Προκήρυξη
για την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαί−
σιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ 2007−2013», όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Οι εκχωρούμενες με την παρούσα αρμοδιότητες
ισχύουν έως την ολοκλήρωση/κλείσιμο των ανωτέρω
δράσεων.
Άρθρο 2
Εκχωρούμενες αρμοδιότητες διαχείρισης
Η παρούσα εκχώρηση περιλαμβάνει τις κάτωθι αρ−
μοδιότητες:
1. Η ΕΥΚΕ παρακολουθεί μέσω του ΠΣΚΕ τους διοικη−
τικούς ελέγχους που διενεργούν οι Ενδιάμεσοι Φορείς
Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την τήρηση των μακροχρονίων
υποχρεώσεων των δικαιούχων της ενίσχυσης, όπως
προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα των οικείων προ−
κηρύξεων ανά κατηγορία Δράσης των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και στις οικείες μνημο−
νευόμενες στην παρούσα ερμηνευτικές και εφαρμοστι−
κές εγκυκλίους (υπ’ αριθμ. 56035/ΕΥΣ5919/20−11−2012 και
υπ’ αριθμ. 8589/23−01−2015).
2. Η ΕΥΚΕ στο πλαίσιο του υπό 1 εξετάζει τις τυ−
χόν αντιρρήσεις που διατυπώνει εγγράφως ο δικαιού−
χος σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 11 της
Υπουργικής απόφασης του Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου (ΥΠΑΣΥΔ) 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/
Β΄/27.3.2008), όπως ισχύει.
3. Η ΕΥΚΕ, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί αχρεω−
στήτως καταβληθείσα δημόσια δαπάνη εισηγείται προς
τον αρμόδιο διατάκτη και μεριμνά για την έκδοση από−
φασης δημοσιονομικής διόρθωσης, σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στα άρθρα 13 και 14 της υπουργικής απόφασης
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΥΠΑΣΥΔ)
14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008), όπως
ισχύει.
4. Η ΕΥΚΕ στις περιπτώσεις ανάκτησης αχρεωστήτως
καταβληθείσας δαπάνης, εισηγείται προς τον αρμόδιο
διατάκτη και μεριμνά για την έκδοση απόφασης ανά−
κτησης και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της ΥΠΑΣΥΔ. Στις
δε περιπτώσεις µη επιστροφής του χρηµατικού ποσού
εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην ΥΠΑΣΥΔ,
η ΕΥΚΕ στο πλαίσιο της εκχωρηθείσας αρμοδιότητας
συντάσσει χρηματικό κατάλογο και τον αποστέλλει
στην αρµόδια για τη φορολογία εισοδήματος ∆ηµόσια
Οικονομική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) του υπόχρεου.
5. Η ΕΥΚΕ, στο πλαίσιο της εκχωρούμενης αρμοδιότη−
τας προβαίνει στις αναγκαίες καταχωρίσεις στο ΟΠΣ
2007−2013 και ενημερώνει την Αρχή Πιστοποίησης, ενώ,
εφόσον χρειάζεται, συμπληρώνει και αποστέλλει στην
ΕΔΕΛ τα αντίστοιχα Δελτία Παρατυπίας σύμφωνα με
το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Προγραμμα−
τικής Περιόδου 2007−2013. Επιπλέον, συνδράμει με την
παροχή στοιχείων τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης επί
ενδίκων μέσων (προσφυγών κ.α.) που τυχόν ασκηθούν
από τους δικαιούχους της ενίσχυσης.
6. Συνδράμει με την παροχή προς την ΕΥΣΕ στοιχείων
επί ενδίκων μέσων (προσφυγών κ.α) που τυχόν ασκη−
θούν από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.).
7. Ενημερώνει έγκαιρα τους Ενδιάμεσους Φορείς Δια−
χείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων για το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου και κάθε τροποποίηση αυτού
και τους υποστηρίζει στην ορθή εφαρμογή του.
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8. Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά
με τις δαπάνες και τους ελέγχους κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 90 του Κανονισμού σύμφωνα με τους κανό−
νες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
9. Παρέχει στην ΕΥΣΕ τα απαραίτητα στοιχεία για το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
10. Μεριμνά για την παροχή στην ΕΥΣΕ των απαραί−
τητων στοιχείων που απαιτούνται από την Αρχή Πιστο−
ποίησης και τα αρμόδια εθνικά και ελεγκτικά όργανα.
11. Μεριμνά για την τροποποίηση του Τελικού ΤΔΠ των
προκηρύξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρού−
σης. Στη βάση των τελικών αυτών ΤΔΠ η ΕΥΣΕ προβαίνει
στην έκδοση των τελικών αποφάσεων ολοκλήρωσης.
Άρθρο 3
1. Οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης πράξεων κρατι−
κών ενισχύσεων θα συνεργάζονται εφεξής και με την
ΕΥΚΕ για τις ανωτέρω αναφερόμενες εκχωρούμενες
αρμοδιότητες.
2. Η ΕΥΚΕ τηρεί στο χώρο της και ενημερώνει πλήρεις
φακέλους κατά τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχεί−
ρισης και Ελέγχου τη δε ευθύνη επί αυτών διατηρεί η
ΕΥΣΕ ως Διαχειριστική Αρχή.
3. Η ΕΥΣΕ αναλαμβάνει να παρέχει την αναγκαία Τε−
χνική Βοήθεια για την υποστήριξη της ΕΥΚΕ στην εκ−
πλήρωση αποκλειστικά των παραπάνω εκχωρούμενων
αρμοδιοτήτων.
Άρθρο 4
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2015
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

F
Αριθμ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1145903 ΕΞ 2015
(3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 1027320/678/
0006Β/24−2−1998 (B΄/196) απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών “Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμο−
ποιούμενων από την Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα
Υποσυστήματα «Έσοδα–Έξοδα» και “Δικαστικών Ενερ−
γειών’’ του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήμα−
τος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει”.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1) Της παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 1591/1986 (Α΄/50),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 16
του Ν. 2873/2000 “Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλου−
στεύσεις και άλλες διατάξεις” (Α΄/285).
2) Της παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά−
τωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/143/28.06.2014).
3) Του Π.δ. 111/2014 “Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών” (ΦΕΚ 178/Α΄/΄29−8−2014).
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4) Τα άρθρα 69, 70 και 74 του Π.δ. 16/89 “Κανονισμός
λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)
και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων
αυτών” (A΄/6).
5) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.δ. 63/2005 (Α΄/98)
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
6) Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (Α΄/170), «Φορολογικές
διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
7) Την Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1202/8.9.2014 (ΦΕΚ 2531/Β΄) «Καθορι−
σμός βιβλίων καταχώρησης εισπρακτέων και επιστρε−
πτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του
Ν. 4174/2013, όπως ισχύει».
8) Την αριθ. 1027320/678/0006Β/24−2−1998 (Β΄/196) από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών “Τύπος και περιεχό−
μενο των χρησιμοποιούμενων από την Δ.Ο.Υ Μοσχάτου
εντύπων στα Υποσυστήματα «Έσοδα – Έξοδα» και “Δι−
καστικών Ενεργειών” του Ολοκληρωμένου Πληροφορι−
κού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), όπως
τροποποιήθηκε με την αριθ. 1064406/1250/0006Β/28−
5−1998 (Β΄/542) ομοία «Τροποποίηση αποφάσεων του
Υπουργού Οικονομικών ως προς τον τύπο και το περι−
εχόμενο ορισμένων εντύπων Δ.Ο.Υ., των Υποσυστημά−
των “Μητρώου’’, “Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων’’ , «Έσο−
δα – Έξοδα», “Δικαστικών Ενεργειών’’ και “Ηλεκτρονικό
Πρωτόκολλο’’ του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), καθώς και
τις Δ.Ο.Υ που χρησιμοποιούν αυτά όπως τροποποιή−
θηκε με την Δ6Γ 1177129 ΕΞ 2011 (Β΄/3325) ομοία «Τρο−
ποποίηση της υπ’ αριθμ. 1027320/678/0006Β/24−2−1998
(Β΄/196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος
και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ.
Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα «Έσοδα – Έξοδα»
και “Δικαστικών Ενεργειών” του Oλοκληρωμένου Πλη−
ροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS ),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» όπως τροποποιήθηκε
με την Δ ΠΕΙΣ Δ1156972 ΕΞ 2012 (Β΄/3236) ομοία «Τρο−
ποποίηση της υπ’ αριθμ. 1027320/678/0006Β/24−2−1998
(Β΄/196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος
και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ.
Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα «Έσοδα – Έξοδα»
και “Δικαστικών Ενεργειών” του Oλοκληρωμένου Πλη−
ροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
9) Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ 14/06−10−2015
(ΦΕΚ Β΄/2144), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω−
τή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
10) Την ανάγκη μείωσης του υλικού και διαχειριστικού
κόστους, την εξοικονόμηση χρόνου εργασίας και ανθρώ−
πινου δυναμικού για όλες τις απαιτούμενες εργασίες
που απαιτούνται από την διαχείριση των εκτυπώσεων
των Α.Φ.ΕΚ.
ΙΙ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ι. Τροποποιούμε τις παρ. 1 και 2 της αριθ. 1027320/
678/0006Β/24−2−1998 (B΄/196) απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποι−
ούμενων από την Δ.Ο.Υ Μοσχάτου εντύπων στα Υποσυ−
στήματα «Έσοδα − Έξοδα» και “Δικαστικών Ενεργειών’’
του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φο−
ρολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα, ως εξής:
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α) Συμπληρώνουμε την παράγραφο 1, με την προσθήκη
περίπτωσης, με Α/Α (14), ονομασία εντύπου «ΣΥΓΚΕ−
ΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
ΦΥΛΛΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» και με κωδικό αριθμό εντύπου
«Α6β».
β) Συμπληρώνουμε την παράγραφο 2, με την προσθήκη
περίπτωσης η), ως εξής: η) Το έντυπο «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ» (Α6β) που εκτυπώνεται σε ένα αντίτυπο,

υπογράφεται από τον Υπάλληλο του Τμήματος, τον Προ−
ϊστάμενο Εσόδων και τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. / του
Ελεγκτικού Κέντρου και αποτελεί στοιχείο υποβολής
προς το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο τύπος και το περιεχόμε−
νο του εντύπου ορίζονται ως το συνημμένο υπόδειγμα
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 1027320/678/0006Β/
24−2−1998 (Β΄/196) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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