
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   955/118 Α1/Φ.500 
Τροποποίηση της με αριθμ. 4725/1044/Α1 από-

φασης ορισμού της ΓΓΕΤ ως Ενδιάμεσου Φορέα 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνι-

στικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - 

Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις 

«Ευρωπαϊκή Ε & Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγη-

σης ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς 

σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των 

Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS» (ΦΕΚ Β' 3073/

27.9.2016).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθη-
κε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/
22-04-2005).

2. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων».

3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/
Α΄/5.11.2016).

4. Την αριθμ. Υ197/2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Αλέξανδρο Χαρίτση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(ΦΕΚ Β΄ 3722/17.11.2016).

5. Τον υπ’ αριθμ. 34686/27.03.2015 (ΥΟΔΔ 178) Διο-
ρισμό της μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ.

6. Τη με αριθμ. 66135/ΕΥΘΥ455/15.06.2017 (ΦΕΚ/Β΄/ 
2064/2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομίας, και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της με αριθμ. 
67743/ΕΥΘΥ/615/24.06.2015 υπουργικής απόφασης 

“Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 
παρ. 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθμ. 1121/
408Δ/Φ03/2012 (Β 655) κοινής υπουργικής απόφασης”».

7. Την υπ' αριθμ. 11301/05.11.2015 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανά-
θεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της 
Ε.Υ.Δ. ΕΠΑνΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).

8. Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014) «Για τη 
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξι-
ακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014-2020 και ειδικότερα το άρθρο 13, παρ. 3, 5(γ), 8, 
10, το άρθρο 47 και το άρθρο 57 Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

9. Το ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α' 258/8.12.2014), «Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατά-
ξεις», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

10. Το ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α' 83/11.5.2016), «Ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιείται 
και ισχύει κάθε φορά.

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

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχε-
τικά με ον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 και ειδικότερα το άρθρο 7.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 821/2014 της Επιτροπής 
της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρ-
μογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
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τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των 
συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσε-
ων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και 
επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής 
και αποθήκευσης των δεδομένων.

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός»).

15. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαί-
σιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και 
ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01).

16. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχε-
τικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέ-
ρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01).

17. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμ-
φωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαί-
σιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 
final/23.05.2014.

18. Την με αριθμ. 177229/15.12.2014 κοινή υπουργι-
κή απόφαση για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Επιχειρησιακού 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία 2014-2020» (ΑΔΑ: 7ΠΧΒ0-2ΥΜ).

19. Την αριθμ. C(2014) 10162/18.12.2014 εκτελεστική 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικό-
τητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ
2014-2020 (CCI 2014GR16M2OP001), όπως ισχύει κάθε 
φορά.

20. Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. 82193/
ΕΥΣΣΑ 1810 (ΦΕΚ 1862/27.08.2015) του Υπουργού Οι-
κονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του 
αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων με τίτλο «Έγκριση Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 2014-2020».

21. Το έγγραφο με αριθμ. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 
με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδο-
τούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του 
Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόλη-
ση» και τη Διαδικασία Δν_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 
(115812/ΕΥΘΥ/1091/13.11.2015) όπως ισχύει.

22. Την με αριθμ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015
(ΦΕΚ Β' 2784/21.12.2015) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
«Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 
ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 
22 του ν. 4314/2014».

23. Την επιστολή με θέμα «Νέα στοιχεία στη Διαδι-
κασία Δν_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα και στη Δια-
δικασία ΔνΙΙΙ_4: "Διαχείριση Κινδύνων”» στο Εγχειρίδιο 
Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 

(ΣΔΕ) 2014-2020 (Παράρτημα 7), Α. Εισαγωγή εντύπου 
και Οδηγιών στη Διαδικασία Δν_1: Ορισμός Ενδιάμεσου 
Φορέα», Α1: «Κατάλογος Σημείων Αξιολόγησης Υποψή-
φιου Ενδιάμεσου Φορέα_ν1_250416» (αριθμ. 46467/
ΕΥΘΥ 464/27.4.2016).

24. Την με αριθμ. 49939/ΕΥΚΕ1942/13.05.2016 Εγκύ-
κλιο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Κρατικές ενισχύσεις και δημόσια 
χρηματοδότηση ερευνητικών οργανισμών - Ερευνητι-
κών υποδομών και αριθμ. 115970/ΕΥΚΕ203/13.11.2015 
“Κρατικές ενισχύσεις και RIS3”» όπως ισχύει.

25. Την με αριθμ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 εγκύ-
κλιο της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέ-
κονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020».

26. Το με αριθμ. 127093/ΕΥΘΥ 813/30.11.2016 έγγρα-
φο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Μακροχρόνιες υποχρεώσεις για 
δράσεις Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτο-
μίας (ΕΤΑΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».

27. Το με αριθμ. 42649/ΕΥΚΕ5351/10.04.2017 έγγραφο 
της ΕΥΚΕ «Διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμο-
γής του καν. 651/2014, ως προς το χαρακτηρισμό μιας 
επιχείρησης ως προβληματικής» και το με αριθμ. 64925/
ΕΥΚΕ5796/09.06.2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ με ειδικότερες 
οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο μιας ατομικής επιχείρησης 
ως «προβληματικής».

28. Την με αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 
υπουργική απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης 
της 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 υπουργικής απόφα-
σης «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμό-
τητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β΄3521).

29. Την με αριθμ. 48087/ΕΥΚΕ5479/26.04.2017 εγκύκλιο 
της ΕΥΚΕ με θέμα: «Περιγραφή διαδικασιών, ροών εργα-
σίας και ρόλων προς τους φορείς που εμπλέκονται στη 
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την ΠΠ 2014-2020».

30. Την από 25.06.2015 απόφαση της 1ης συνεδρίασης 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνι-
στικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την 
οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της Δράσης 2.3 Δράση 
01-1b-1.1-03: Ευρωπαϊκή Ε & Τ Συνεργασία - πράξη επι-
χορήγησης ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυ-
χώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των 
ευρωπαϊκών δικτύων ERANETs.

31. Την επιστολή του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας με αριθμ. ΓΓΕΤ 58278/Ι4/6.4.2016 με θέμα 
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων ως ΕΦΔ για τις δράσεις
ERA-NETs» όπως επικαιροποιήθηκε με την επιστολή με 
Α.Π. ΓΓΕΤ 120310/Ι4/21.7.2016 με θέμα «Εκχώρηση αρ-
μοδιοτήτων ως Ειδικού Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) για τις 
Δράσεις της Διεύθυνσης Διεθνούς Ε & Τ Συνεργασίας».

32. Την με αριθμ. 4725/1044/Α1 απόφαση ορισμού της 
ΓΓΕΤ ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» - Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για 
πράξεις «Ευρωπαϊκή Ε & Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχο-
ρήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς 
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σε κοινές προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευ-
ρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS. (ΦΕΚ 3073/Β΄/27.9.2016).

33. Την με αριθμ. 6163/1864/Α2/20.10.2016 (ΑΔΑ: 
7Ε0345607-ΣΗΥ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα: Πρόσκληση υπο-
βολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων 
στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε & Τ Συνερ-
γασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που 
συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής 
Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs», ΕΣΠΑ 
2014 - 2020 όπως ισχύει κάθε φορά.

34. Την επιστολή με αριθμ. ΓΓΕΤ 101251/Ι1/16.6.2017 
με θέμα «Τροποποίηση του δελτίου εξειδίκευσης της 
Δράσης ERANETs του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020».

35. Την υπ’ αριθμ. 3970/Α1/924/07.08.2017 απόφαση 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότη-
τα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) για την έγκριση, 
μέσω της 21ης Γραπτής Διαδικασίας, Δελτίων Εξειδίκευ-
σης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επι-
λογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 8ν, 
6c, 1b, 3c και 3d του ΕΠΑνΕΚ. (ΑΔΑ: 75ΛΖ465ΧΙ9-ΠΒΗ).

36. Την επιστολή με Α.Π. ΓΓΕΤ 2019/Ι4/8.1.2018 με θέμα 
«Επιβεβαίωση επάρκειας στελέχωσης ΓΓΕΤ/Διεύθυνσης 
Διεθνούς Ε & Τ Συνεργασίας για την υλοποίηση της Δρά-
σης “Ευρωπαϊκή Ε & Τ Συνεργασία - Πράξη επιχορήγησης 
ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές 
προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των ευρωπαϊκών 

δικτύων ERANETs καθώς και άλλων δράσεων κοινού 
προγραμματισμού και υλοποίησης του Ενιαίου Χώρου 
Έρευνας (ΕΧΕ)”»Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ.

37. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της με αριθμ. 4725/1044/Α1 από-
φασης ορισμού της ΓΓΕΤ ως Ενδιάμεσου Φορέα του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» -Ανάθεση αρμο-
διοτήτων διαχείρισης για πράξεις «Ευρωπαϊκή Ε & Τ 
Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων 
που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υπο-
βολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS»
(ΦΕΚ 3073/Β΄/27.9.2016) σύμφωνα με την οποία:

• Τροποποιείται ο τίτλος της δράσης σε: «Ευρωπαϊ-
κή Ε & Τ Συνεργασία - Πράξη επιχορήγησης ελληνικών 
φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκη-
ρύξεις υποβολής προτάσεων των ευρωπαϊκών δικτύων 
ERANETs» και προστίθεται στο προηγούμενο «καθώς και 
άλλων δράσεων κοινού προγραμματισμού και υλοποίη-
σης του Ενιαίου Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)».

• αυξάνεται η εκχωρούμενη προς διαχείριση συνολική 
χρηματοδότηση κατά 9 εκ. και τροποποιείται η κατανομή 
ανά Κατηγορία Περιφέρειας σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα:

Κατηγορία Περιφέρειας ΑΡΧΙΚΗ ΔΔ (€) ΝΕΑ ΔΔ (€)

Σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 10.115.200 15.805.000

Στις περιφέρειες μετάβασης 1.968.000 3.075.000

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες (ΑΤΤΙΚΗ) 2.960.000 4.625.000

Στις περιφέρειες μετάβασης (ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ) 432.000 675.000

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες (Ν. ΑΙΓΑΙΟ) 524.800 820.000

ΣΥΝΟΛΟ 16.000.000 25.000.000

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων, η υπουργική απόφαση με τα παραρτήματά της έχει πλέον ως εξής:

Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, στο εξής ΓΓΕΤ - ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», δυνάμει του άρθρου 13, παρ. 5γ 
του ν. 4314/2014.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο ανάθεσης

1. Η ΓΓΕΤ αναλαμβάνει καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 3 για τις πράξεις «Ευρωπαϊκή Ε & Τ Συνεργασία - 
Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων 
των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS καθώς και άλλων δράσεων κοινού προγραμματισμού και υλοποίησης του 
Ενιαίου Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ).

2. Η εκχωρούμενη προς διαχείριση συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 25.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και 
η κατανομή της ανά Άξονα Προτεραιότητας, θεματικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα και πεδίο παρέμβασης 
αποτυπώνεται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και III της παρούσας απόφασης.

Η ΓΓΕΤ αναλαμβάνει, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» και ειδικότερα των δράσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 2, τις ακόλουθες αρμοδιότητες/καθήκοντα:
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1. Εξειδικεύει τις Πράξεις/Δράσεις που διαχειρίζεται, 
όπου απαιτείται, και καταρτίζει τον ετήσιο προγραμμα-
τισμό των προσκλήσεων και εντάξεων, σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ) του ΕΠ. Πα-
ρέχει τα στοιχεία εξειδίκευσης και προγραμματισμού στη 
ΔΑ, προκειμένου να ενταχθούν στην «Εξειδίκευση της 
εφαρμογής του ΕΠ» και στον ετήσιο προγραμματισμό 
του ΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4314/2014. 

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

3. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των πράξεων 
που υλοποιούνται στο πλαίσιο των δράσεων του Άρθρου 
2 και ειδικότερα, τη χρηματοοικονομική πρόοδό τους, 
τους ποσοτικοποιημένους δείκτες, τα ορόσημα και τους 
στόχους του πλαισίου επίδοσης, τις προοπτικές εξέλιξής 
τους, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την απορρόφηση 
των ετήσιων δεσμεύσεων και εισηγείται στη ΔΑ προτά-
σεις αναθεώρησής τους.

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

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

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

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

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

9. Συνεργάζεται με τη ΔΑ του ΕΠ για τη διαμόρφωση 
της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των πρά-
ξεων που διαχειρίζεται, προκειμένου να εγκριθούν από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.

10. Οργανώνει και παρακολουθεί ενέργειες πληρο-
φόρησης 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.

11. Προετοιμάζει και αποστέλλει στη ΔΑ του ΕΠ, τα 
σχέδια προσκλήσεων των πράξεων που διαχειρίζεται για 
την υποβολή προτάσεων από τους φορείς που αιτούνται 
τη λήψη δημόσιας ενίσχυσης (δυνητικούς Δικαιούχους).

Μετά την έγκριση των Κριτηρίων και της διαδικα-
σίας Αξιολόγησης από την Επιτροπή Παρακολούθη-
σης του ΕΠ και την έκδοση των προσκλήσεων από 
την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, μεριμνά για τη δημοσιοποίησή τους 
και την ανάρτησή τους στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ
(www.gsrt.gr) και με κάθε άλλο τρόπο κρίνει αναγκαίο 
και εφικτό (π.χ. ενημερωτικές εκδηλώσεις).

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 το άρθρο 115, παρ. 2 του καν. 1303/2013.

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

13. Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τε-
χνολογίας την έκδοση της απόφασης ένταξης των πρά-
ξεων στο ΕΠ και μετά την έκδοσή τους, τις δημοσιοποιεί.

14. Παρακολουθεί την υλοποίηση των συγχρηματο-
δοτούμενων πράξεων και τους Δικαιούχους, στη βάση 
των όρων της απόφασης Χρηματοδότησης της πράξης, 
τις αναληφθείσες δεσμεύσεις, τη τήρηση 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.

15. Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τε-
χνολογίας την έκδοση τροποποιήσεων της απόφασης 
Χρηματοδότησης πράξης ή ανάκλησης αυτής. Μεριμνά 
για τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων.
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16. Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας την έκδοση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης 
πράξης και της απόφασης Ολοκλήρωσης πράξεων.

17. 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.

18. 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.

19. 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.

20. 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.

21. Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας την έκδοση της ακύρωσης μέρους ή του 
συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, βά-
σει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης 
ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες 
λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση διαπί-
στωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, λαμ-
βάνοντας 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, καταχωρώντας τις αντίστοιχες 
λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται 
στις αρμόδιες Αρχές/φορείς, σύμφωνα με το Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου.

22. Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρε-
ωστήτως καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που 
διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων αχρεωστήτως κα-
ταβληθείσα δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση 
των σχετικών ποσών.

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

24. 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.

25. 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.

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

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

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

29.  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.

30. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση 
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.

31. 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.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα

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

1. Προβαίνει σε κατανομή των αρμοδιοτήτων/καθηκό-
ντων που ανατίθενται, στο εσωτερικό της, 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 η ΓΓΕΤ είναι και Δικαιούχος 
στο πλαίσιο των πράξεων που διαχειρίζεται, η υλοποί-
ηση των πράξεων θα γίνεται από Μονάδα διαφορετική 
από τη Μονάδα που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των 
επαληθεύσεων. Υποβάλλει την ως άνω κατανομή αρμο-
διοτήτων/καθηκόντων στη ΔΑ του ΕΠ.
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2. Ορίζει στελέχη από αντιπροσωπευτικές οργανωτικές 
της Μονάδες που εμπλέκονται στις διαδικασίες διαχείρι-
σης, τα οποία θα συμμετέχουν στην Ομάδα της Διαχειρι-
στικής Αρχής για την αξιολόγηση κινδύνων απάτης και 
θα συνεπικουρούν το έργο της. Ο ορισμός των στελεχών 
γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας και κοινοποιείται στη ΔΑ του ΕΠ.

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

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

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

6. Έχει την υποχρέωση να εξειδικεύσει το γενικό εγχει-
ρίδιο χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρι-
σης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που έχει εκδοθεί από 
την ΕΥΚΕ, ανάλογα με το περιεχόμενο της κάθε Πρόσκλη-
σης (μέτρο ενίσχυσης) και, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα 
με τις κατευθύνσεις της ΔΑ του ΕΠ και της ΕΑΣ. Επίσης, 
έχει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες επιχειρησια-
κής 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 Σύστη-
μα Διαχείρισης και Ελέγχου, τη Διαχειριστική Αρχή και 
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 115 του
καν. 1303/2013 για τις πράξεις που διαχειρίζεται.

9. Συμμετέχει σε ομάδες της Διαχειριστικής Αρχής για 
τη διερεύνηση ενδείξεων απάτης ή/καταγγελιών σύμφω-
να με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.

10. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη δια-
χείριση κινδύνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

11. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύ-
σεις από τη ΔΑ του ΕΠ και παρέχει σε αυτήν τα αναγκαία 
στοιχεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί, η κατά το δέοντα 
τρόπο άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.

12. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρ-
χών/οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ελε-
γκτικών αρχών, τόσο στην έδρα της 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.

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

14. Το προσωπικό της ΓΓΕΤ που απασχολείται σε 
δραστηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση πρά-

ξεων, στις επαληθεύσεις και στις πληρωμές, καθώς και 
οι εξωτερικοί αξιολογητές/ελεγκτές που ενδεχομένως 
αξιοποιεί για τις δραστηριότητες αυτές, υποχρεούνται 
σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της Διαχειριστικής Αρχής 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία, στο πλαίσιο της παρακολούθησης εφαρ-
μογής της παρούσας απόφασης από την ΓΓΕΤ, υποχρε-
ούται στην τήρηση των παρακάτω:

1. Κοινοποιεί στην ΓΓΕΤ το Εγχειρίδιο Διαδικασιών 
ΣΔΕ 2014-2020 και κάθε προσαρμογή, τροποποίηση/
αναθεώρησή του.

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

3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων της ΓΓΕΤ, 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 της ΓΓΕΤ, η ΔΑ:

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

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

3.3. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των επαληθεύ-
σεων που διενεργούνται από την ΓΓΕΤ.

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

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

3.6. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις 
στην ΓΓΕΤ και σε δικαιούχους, προκειμένου να επιβεβαι-
ωθεί η διατήρηση της ικανότητας άσκησης των αρμοδιο-
τήτων/καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, η διοικητική 
και δημοσιονομική ικανότητά του για τη διαχείριση των 
πράξεων και ότι οι αρμοδιότητες του ασκούνται σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και στο 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
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3.7. Εισηγείται την τροποποίηση της παρούσας από-
φασης, σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν αλλαγές στα 
καθήκοντα που ανατίθενται στον ΕΦ, όπως αυτά ανα-
γράφονται στα άρθρα 3 και 4.

3.8. Στις περιπτώσεις που η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι-
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικό-
τητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία διαπιστώσει τη 
μη συμμόρφωση της ΓΓΕΤ με τους όρους της παρούσας 
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 την ΓΓΕΤ στην Αρχή Πιστοποίησης.
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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.

  Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02005341602180012*
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