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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2.10940/Οικ.3.1039 (1)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 0.18806/Οικ.3.3072/2010 (ΦΕΚ 

1658/Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι−
κών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη διαρ−
θρωτική προσαρμογή εργαζομενων μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1−49 άτομα, 
εντός της οικονομικής κρίσης (πρόσκληση Β΄), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1.4772/ΟΙΚ.3.868/2011 
όμοια απόφαση (ΦΕΚ 539/Β΄).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 

τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄) «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013 και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως το άρθρο 10 παρ. 5, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

3. Την παράγραφο 2, περίπτωση ια του άρθρου 9 του 
Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α΄) «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 88 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α΄) «Ανα−
μόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας ρυθμί−
σεις άλλων θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει, με το οποίο καταργήθηκε η 
ανώνυμη εταιρία «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΕ» 
και συστάθηκε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με 
την επωνυμία «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Αν−
θρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ)», το οποίο καθίσταται 
καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαι−
ώματα και υποχρεώσεις της καταργηθείσας ανώνυμης 
εταιρείας.

5. Την υπ’ αριθμ. 20101/Δ1.6643/3−11−2011 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 
378/ΥΟΔΔ) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
4288/Δ1.1304/12 (ΦΕΚ 123/ΥΟΔΔ) όμοια απόφαση.

6. Την υπ’ αριθμ. 3995/Δ1.1225/5−3−2012 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 
105/ΥΟΔΔ) περί ορισμού του Γενικού Διευθυντή του 
Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυνα−
μικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).

7. Την από 28−9−2011 ανακοίνωση διαγραφής από το 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» (ΦΕΚ 
10.664/ΑΕ & ΕΠΕ).

8. Την υπ’ αριθμ. 36952/1275/20.5.2008 (ΦΕΚ 986/Β΄/
28−5−08) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσω−
τερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 107900/16.3.2001 (ΦΕΚ 599/Β΄/21.5.2001) ως τρο−
ποποιηθείσα ισχύει, κοινής απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχό−
λησης και Κοινωνικής Προστασίας, με σκοπό την ανα−
διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Πα−
ρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 5 
του Ν. 3614/2007.
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9. Την υπ’ αριθμ. οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β΄) κοι−
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα 
«Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακο−
λούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής 
Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007−2013) για όλα τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης», 
όπως ισχύει.

10. Το Π.Δ. 31/2012 (ΦΕΚ 62/Α΄) περί διορισμού του 
Φίλιππου Σαχινίδη ως Υπουργού Οικονομικών.

11. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/27.6.2011) για την συγχώ−
νευση των υπουργείων “Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας” και “θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων 
και Αλιείας” στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας”. 

12. Την υπ’ αριθμ. 12966/2012 (ΦΕΚ 810/Β΄/19−3−2012) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί “Ανάθε−
σης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη”.

13. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α΄/11.11.2011) περί διορισμού 
Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών.

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου 
της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξε−
ων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, 
όπως ισχύει.

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτρο−
πής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τα−
μείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως 
ισχύει.

16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής 
της 15ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ για στις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας (EE L379/5, 28.12.2006).

17. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 
7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 
93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοι−
νοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών 
ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 
87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα.

18. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής 
της 6ης Αυγούστου 2008 σχετικά με την κήρυξη ορισμέ−
νων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή 
αγορά κατ΄ εφαρμογή των αρ. 87 και 88 της Συνθήκης 
(Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία). 

19. Την Οδηγία 97/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δε−
κεμβρίου 1997 σχετικά με τη συμφωνία − πλαίσιο για την 
εργασία μερικής απασχόλησης που συνήφθη από την 
UNICE, το CEEP και την CES (ΕΕΕΚ L 14/20−01−1998).

20. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C/2007/
5534/12−11−2007 σχετικά με την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυνα−
μικού».

21. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύ−
σεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενι−
σχύσεων.

22. Την υπ’ αριθμ. 2007/C/272/05 ανακοίνωση της Επι−
τροπής για την αποτελεσματική εφαρμογή των απο−
φάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη 
διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβα−
στες κρατικές ενισχύσεις.

23. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 6015/29.11.2007 από−
φαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός 
CCI2007GR6UN5001).

24. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄) 
υπουργική απόφαση Σ.Δ.Ε. (ΥΠΑΣΥΔ) του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

25. Την υπ’ αριθμ. 124125/ 22−12−08 πράξη αποδοχής 
της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί εγκρίσεως του Συστήμα−
τος Διαχείρισης και Ελέγχου.

26. Την υπ’ αριθμ. 64699/5812/19.9.2008 απόφαση του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» στην «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.»» 
(ΦΕΚ 2059/Β΄/6.10.2008), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 9.7682/οικ.6.955/03.06.2009 όμοια απόφαση 
(ΦΕΚ 1253 Β΄) και όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
0.13463/οικ.6.2366 (ΦΕΚ 1170/Β΄/4−8−2010) απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

27. Την εκάστοτε Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
για Διάθεση πιστώσεων από το Π.Δ.Ε. για την εφαρμογή 
των δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του 
εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος.

28. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.95).

29. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κωδικός Εισπράξεως Δημο−
σίων Εσόδων» (ΦΕΚ 90/Α΄/5.4.1974) όπως ισχύει. Το Ν.Δ. 
356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» 
(ΦΕΚ Α΄ 90), όπως ισχύει.

30. Τη Σύσταση 2003/361 (ΕΚ) της Επιτροπής της 6ης 
Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη 
Εφημερίδα αριθ. L 124 της 20/05/2003).

31. Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρω−
παϊκής Οικονομίας (COM(2008) 800/26.11.2008), με το 
οποίο αποφασίσθηκε η λήψη έκτακτων μέτρων για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση με σκοπό την τόνωση 
της ζήτησης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
στην Ευρωπαϊκή οικονομία.

32. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, 
της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 
93 της συνθήκης ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 140 
της 30/04/2004 σ. 0001 0134).

33. Την υπ’ αριθμ. 0.18806/Οικ.3.3072/2010 (ΦΕΚ 1658/Β΄) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοι−
νωνικής Ασφάλισης με θέμα “Διαρθρωτική προσαρμογή 
εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που 
απασχολούν 1−49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης 
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 
1.4772/οικ.3.868/2011 (ΦΕΚ 539/Β΄) όμοια απόφαση. 
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34. Το Απόσπασμα 6ου Πρακτικού της από 09.04.2012 
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε.Α.Δ, με το οποίο ειση−
γείται την τροποποίηση της υπό στοιχείο ανωτέρω 31 
Κ.Υ.Α. 

35. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχείο 31 ανω−
τέρω κοινής υπουργικής απόφασης λόγω εισήγησης του 
“Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμι−
κού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ)” για τους λόγους που αναφέρονται στo υπό 
στοιχείο 32 ανωτέρω Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ.

36. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ύψους 66.300.000 Ευρώ. Τόσο η εθνική 
συμμετοχή όσο και η κοινοτική συνδρομή θα καλυφθούν 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα βα−
ρύνουν την ΣΑΕ 134/8, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 0.18806/Οικ.3.3072/2010 
(ΦΕΚ 1658/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1.4772/οικ.3.868/2011 (ΦΕΚ 539/Β΄) 
όμοια απόφαση ως εξής: 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 τροποποιείται και 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφο−
ράς 2007−2013 ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του 
Ε.Π «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» ορίστηκαν 
και οι 13 Περιφέρειες της χώρας. Οι Άξονες Προτεραι−
ότητας εξειδικεύουν τις στρατηγικές παρεμβάσεις του 
Ε.Π. στην ακόλουθη χωρική κλίμακα:

− Άξονας Προτεραιότητας 4 στις οκτώ (8) Περιφέρειες 
Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μα−
κεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 
και Πελοπόννησος,

− Άξονας Προτεραιότητας 5 στις τρεις (3) Περιφέ−
ρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική 
Μακεδονία,

− Άξονας Προτεραιότητας 6 στις δύο (2) Περιφέρειες 
Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.

Η μέγιστη δημόσια δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο 
ποσό των 117.300.000 Ευρώ και ενδεικτικά κατανέμεται 
στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Άξονας
Προτεραιότητας Περιφέρειες Ποσό

«Ενίσχυση της Προσαρ−
μοστικότητας του Αν−
θρώπινου Δυναμικού και 
των Επιχειρήσεων» −Άξο−
νας Προτεραιότητας 4

(8) Περιφέρειες Σύ−
γκλισης: Kρήτη, Ιόνια 
Νησιά, Β. Αιγαίο, 
Ανατολική Μακε−
δονία και Θράκη, 
Ήπειρος, Θεσσαλία, 
Δυτική Ελλάδα και 
Πελοπόννησος,

76.718.385€

«Ενίσχυση της Προσαρ−
μοστικότητας του Αν−
θρώπινου Δυναμικού και 
των Επιχειρήσεων» − Άξο−
νας Προτεραιότητας 5

(3) Περιφέρειες 
Σταδιακής Εξόδου: 
Αττική, Κεντρική και 
Δυτική Μακεδονία.

38.107.604€

«Ενίσχυση της Προσαρ−
μοστικότητας του Αν−
θρώπινου Δυναμικού και 
των Επιχειρήσεων» − Άξο−
νας Προτεραιότητας 6

(2) Περιφέρειες 
Σταδιακής Εισόδου: 
Νότιο Αιγαίο και Στε−
ρεά Ελλάδα.

2.474.011€

Σύνολο: 117.300.000€

2. Το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 7 τροποποι−
είται και αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατά των αποφάσεων της επιτροπής αξιολόγησης 
μπορεί να υποβληθεί ένσταση στην αρμόδια υπηρεσία 
εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στον ειδικό χώρο της 
ιστοσελίδας του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. – Ο.Α.Ε.Δ.».

3. Η περίπτωση 9 της ενότητας Α του άρθρου 8 τρο−
ποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύσεις ήσ−
σονος σημασίας που τυχόν έχει λάβει η επιχείρηση 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα αναρτηθεί στην ειδική 
περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://ait.
oaed.gr). Νέα υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύ−
σεις ήσσονος σημασίας, θα ζητείται από τον ΕΦΔ πριν 
την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε άλλη περί−
πτωση που τυχόν θα κριθεί σκόπιμο». 

4. Η ενότητα Β του άρθρου 8 τροποποιείται και αντι−
καθίσταται ως εξής:

«Β. Δικαιολογητικά μετά την έγκριση και κατά την 
υλοποίηση του έργου

Μετά την έγκριση των προγραμμάτων και την έκδοση 
της εγκριτικής απόφασης οι επιχειρήσεις οφείλουν να 
προσκομίσουν, στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., 
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών της 
προηγουμένης παραγράφου, για να υπογραφεί η σύμ−
βαση συνεργασίας.

Επιπλέον οφείλουν να προσκομίσουν, επί ποινή απο−
κλεισμού: 

i. προκειμένου περί Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ εκπροσώπη−
σης,

ii. προκειμένου περί Ο.Ε. ή Ε.Ε.: θεωρημένη υπεύθυνη 
δήλωση του διαχειριστή ότι εξακολουθεί να είναι δια−
χειριστής της εταιρείας.

iii. προκειμένου περί συνεταιρισμών: πρακτικά ή άλλα 
έγγραφα του Συνεταιρισμού, αρμοδίως θεωρημένα από 
δικαστική ή διοικητική αρχή, από τα οποία να προκύπτει 
η νομιμοποίηση του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων 
του Συνεταιρισμού.

iv) νέα Υπεύθυνη Δήλωση περί ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας

v) Υπεύθυνη Δήλωση, σε συνέχεια της Υ.Δ. της πα−
ραγράφου Α.8 του παρόντος άρθρου, ότι η επιχείρηση 
είναι μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, 
όπως ισχύει. 

Συμπληρωματικά, και εφόσον δεν υποβλήθηκαν κατά 
την υποβολή της αίτησης, προσκομίζονται: 

α) (για νομικά πρόσωπα μόνο) καταστατικό ή ΦΕΚ, με 
όλες τις τροποποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των με−
ταγενέστερων της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης 
τροποποιήσεων, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της 
αρμόδιας αρχής περί καταστατικών τροποποιήσεων 
και περί μη λύσεως

β) βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος με τις τροπο−
ποιήσεις της ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας/ 
εργασιών με τις τροποποιήσεις τους

Στη φάση υλοποίησης του έργου η επιχείρηση κα−
λείται να υποβάλλει στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ., τα παρακάτω δικαι−
ολογητικά: 

Β1. Για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: 
− Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ Επιχείρησης και Συμ−

βούλου Προσαρμογής, με ειδική αναφορά των παρα−
δοτέων 

− Περιοδικές Εκθέσεις Προόδου 



22900 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Β2. Για τις Δράσεις κατάρτισης πριν την έναρξη του 
κάθε προγράμματος κατάρτισης, συμπληρώνονται και 
αποστέλλονται: 

1. Δήλωση – Βεβαίωση, όπου θα αναγράφονται η ημε−
ρομηνία έναρξης υλοποίησης του προγράμματος κα−
τάρτισης, ο τίτλος του εγκεκριμένου προγράμματος 
και ο τόπος υλοποίησής του.

2. Αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα (θεωρίας −πρα−
κτικής) στο οποίο αναγράφεται το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής του (θεωρία και πρακτική) και θα αναφέ−
ρεται ανά θεματική ενότητα ο αντίστοιχος εκπαιδευτής 
με τον αναπληρωτή του.

3. Κατάσταση με τα Ονοματεπώνυμα των Καταρτιζο−
μένων για το εγκεκριμένο πρόγραμμα. 

4. Κατάσταση εκπαιδευτών, οι οποίοι θα πρέπει να 
προέρχονται από το Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζό−
μενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΚΕΠΙΣ (εκτός 
της πρακτικής άσκησης) σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
από το ΕΣΔΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύει κατά τη δημο−
σίευση της πρόσκλησης και που έχουν ορισθεί για το 
εγκεκριμένο πρόγραμμα με τα στοιχεία τους και δείγμα 
υπογραφής τους. 

5. Συμφωνητικό Συνεργασίας με πιστοποιημένη Δομή 
Κατάρτισης. Τα συμφωνητικά πρέπει να είναι νομίμως 
θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τον τρόπο που 
απαιτείται από τον Κ.Β.Σ.»

5. Το άρθρο 9 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως 
εξής:

Άρθρο 9
Τρόπος και δικαιολογητικά πληρωμής δικαιούχων

Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) 
προβαίνει στην καταβολή των πληρωμών, μετά από πι−
στοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και κατόπιν 
υποβολής από την επιχείρηση όλων των προβλεπόμε−
νων δηλώσεων, στοιχείων ή δικαιολογητικών, καθώς 
και των σχετικών εγγράφων οικονομικών αιτημάτων, 
όπως αυτά θα προσδιοριστούν από τη Σύμβαση Συ−
νεργασίας.

Οι πληρωμές από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. προς τις επιχειρήσεις θα 
γίνονται για το σύνολο του έργου που περιλαμβάνεται 
στο Συμφωνητικό Συνεργασίας και πραγματοποιούνται 
εναλλακτικά, με τον τρόπο Α΄ ή τον τρόπο Β΄ ή τον 
τρόπο Γ΄, ως εξής:

Α΄ Τρόπος 
Α1. Προκαταβολή ύψους 40% της συνολικής εγκριθεί−

σας ενίσχυσης του προγράμματος καταβάλλεται μετά 
την έκδοση της απόφασης χρηματοδότησης. Η κατα−
βολή της πρώτης δόσης προϋποθέτει την ταυτόχρονη 
κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής τραπέζης 
(προκαταβολής) που λειτουργεί νόμιμα στην Ελληνική 
επικράτεια ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε., η οποία αποδε−
σμεύεται με την καταβολή της δεύτερης δόσης.

Α2. Η δεύτερη δόση ύψους 20% του συνολικού κόστους 
του προγράμματος καταβάλλεται μετά την υλοποίηση 
τουλάχιστον του 60% του φυσικού και οικονομικού αντι−
κειμένου και την πιστοποίηση αυτού κατόπιν ελέγχου 
(επιτόπιου ή μη) από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ..

Α3. Η τρίτη δόση ύψους 20% του συνολικού κόστους 
του προγράμματος καταβάλλεται μετά την υλοποίηση 
τουλάχιστον του 80% του φυσικού και οικονομικού αντι−
κειμένου και την πιστοποίηση αυτού κατόπιν ελέγχου 
(επιτόπιου ή μη) από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 

Α4. Η τελευταία δόση αφορά στην πληρωμή του τελι−
κού υπολοίπου και πραγματοποιείται μετά την υποβολή 
από την Επιχείρηση της Αίτησης Αποπληρωμής και της 
Αναλυτικής Έκθεσης Υλοποίησης στις οποίες βεβαιώ−
νεται η υλοποίηση του 100% του φυσικού αντικειμένου 
και προσκομίζονται τα παραστατικά που δηλώνουν τις 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες, σύμφωνα με τους όρους 
που προσδιορίζονται στη σύμβαση συνεργασίας και 
οι οποίοι διασφαλίζουν τα ποιοτικά κριτήρια του προ−
γράμματος.

Β΄ Τρόπος 
Το σύνολο του ποσού καταβάλλεται μετά την υποβολή 

από την Επιχείρηση της Αίτησης Αποπληρωμής και της 
Αναλυτικής Έκθεσης Υλοποίησης, στις οποίες βεβαιώ−
νεται η υλοποίηση του 100% του φυσικού αντικειμένου 
και προσκομίζονται τα παραστατικά που δηλώνουν τις 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες σύμφωνα με τους όρους 
που προσδιορίζονται στην σύμβαση συνεργασίας και 
οι οποίοι διασφαλίζουν τα ποιοτικά κριτήρια του προ−
γράμματος.

Γ΄ Τρόπος 
Γ1. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ολοκλήρωση 

του τριάντα τοις εκατό (30%) του φυσικού αντικειμένου, 
όπως αυτό θα προσδιοριστεί στη σύμβαση συνεργασίας 
με βάση τις ανθρωποώρες κατάρτισης και τα παραδο−
τέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, και θα αντιστοιχεί 
στο τριάντα τοις εκατό (30%) του εγκριθέντος προϋ−
πολογισμού

Γ2. Το υπόλοιπο εβδομήντα τοις εκατό (70 %) θα κα−
ταβάλλεται έως και σε τρεις δόσεις, σύμφωνα με την 
πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, όπως 
ειδικότερα θα καθορίζεται στη σύμβαση. Σε κάθε περί−
πτωση, η τελευταία δόση αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 
20% του συνολικού κόστους του προγράμματος και 
αφορά στην πληρωμή του τελικού υπολοίπου. Η πλη−
ρωμή του τελικού υπολοίπου πραγματοποιείται μετά 
την υποβολή από την Επιχείρηση της Αίτησης Απο−
πληρωμής, της Αναλυτικής Έκθεσης Υλοποίησης και 
της Τελικής Έκθεσης Ολοκλήρωσης Έργου, στις οποί−
ες βεβαιώνεται η υλοποίηση του 100% του φυσικού 
αντικειμένου και των παραστατικών που τεκμηριώνουν 
τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, σύμφωνα με τους 
όρους που προσδιορίζονται στη σύμβαση συνεργασίας 
και οι οποίοι διασφαλίζουν τα ποιοτικά κριτήρια του 
προγράμματος.

Ο δικαιούχος, με την υποβολή της αίτησης για την 
υπαγωγή του, επιλέγει και τον τρόπο πληρωμής του. Ο 
δικαιούχος δύναται, επίσης, να προβεί σε επιλογή του 
τρόπου πληρωμής και κατά το στάδιο αποστολής των 
δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη σύναψη της 
σύμβασης συνεργασίας, όπως αυτά προσδιορίζονται 
στο προηγούμενο άρθρο.

Επιλέξιμες δαπάνες, είναι αυτές που έχουν αναληφθεί 
από την έκδοση της Απόφασης χρηματοδότησης της 
Πράξης. 

Επιλέξιμες δαπάνες για την καταβολή του τελικού 
υπολοίπου θεωρούνται και αυτές οι οποίες έχουν 
πραγματοποιηθεί μέχρι και 2 μήνες μετά τη λήξη της 
κατάρτισης.

Για τον υπολογισμό των δύο τελευταίων δόσεων, 
στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη Σύμβαση 
θα λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν αναπροσαρμογές της 
εγκριθείσας ενίσχυσης.
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Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για κάθε πληρωμή:
i. ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ή βεβαίω−

ση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων και εισφορών.
ii. λοιπά δικαιολογητικά περί μη πτώχευσης, εκκαθά−

ρισης ή άλλης ανάλογης κατάστασης, ανάλογα με τη 
μορφή της επιχείρησης, τα οποία εξειδικεύονται στην 
εγκύκλιο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ..

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 
0.18806/Οικ.3.3072/2010 (ΦΕΚ 1658/Β΄) κοινή υπουργική 
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1.4772/
οικ.3.868/2011 (ΦΕΚ 539/Β΄) όμοια απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Μαΐου 2012

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F

Αριθμ. Φ80000/10025/2091 (2)
    Έλεγχος, βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων του Τομέα 

Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του 
ΤΑΠΙΤ από τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλ−
λήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΕΑΙΤ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 66 παρ. 5, εδ. β΄ και 112, 

παρ. 5, εδ. γ΄ του Ν. 3655/2008, όπως αυτές προστέθηκαν 
με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του Ν. 4075/2012 
(ΦΕΚ 89 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου29 του 
Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα (ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 243).

5. Την υπ’ αριθμ. 189/16/26−4−2012 απόφαση του Δ.Σ. 
του ΤΑΠΙΤ.

6. Την υπ’ αριθμ. 734/151/12−10−2011 απόφαση του Δ.Σ. 
του ΤΕΑΙΤ, αποφασίζουμε:

1. Από 1/6/2012 η είσπραξη των καταβαλλομένων από 
τους εργοδότες ασφαλιστικών εισφορών, ο έλεγχος και 
η βεβαίωση των ασφαλιστικών εισφορών, με την έκδο−
ση καταλογιστικών πράξεων βεβαίωσης οφειλομένων ει−
σφορών και πράξεων για την επιβολή των αναλογούντων 
προσθέτων τελών, καθώς και η αναγκαστική είσπραξη των 
οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Τομέα Πρό−
νοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ, 
πραγματοποιείται από τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης 
Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΕΑΙΤ, μαζί με 
τις υπέρ αυτού νομοθετημένες εισφορές, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία που προβλέπεται για την είσπραξη των εσόδων 
του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών 

Καταστημάτων του ΤΕΑΙΤ και την ήδη ισχύουσα διαδικα−
σία για τον έλεγχο, βεβαίωση, είσπραξη και απόδοση των 
εισφορών του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων 
Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΕΑΙΤ. Ομοίως, από τον Το−
μέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Κατα−
στημάτων του ΤΕΑΙΤ πραγματοποιείται, από 1/6/2012, υπέρ 
του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων 
του ΤΑΠΙΤ η ρύθμιση σε δόσεις των οφειλομένων εισφορών, 
η χορήγηση ή μη ασφαλιστικής ενημερότητας, η υποβολή 
μηνυτήριας αναφοράς λόγω μη καταβολής οφειλομένων 
ασφαλιστικών εισφορών, η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως 
καταβληθεισών εισφορών και κάθε άλλη διαδικασία που 
συνέχεται με τον έλεγχο, τη βεβαίωση και την είσπραξη 
ασφαλιστικών εισφορών του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων 
Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ.

2. Η βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών θα γίνεται 
με ενοποίηση των ασφαλίστρων των δύο Οργανισμών 
και με τη διαδικασία που προβλέπεται για την είσπραξη 
των εσόδων του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλ−
λήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΕΑΙΤ.

3. Η έκδοση όλων των αποφάσεων που σχετίζονται με 
τα θέματα της παραγράφου 1 της παρούσας ανατίθεται 
στα αρμόδια όργανα του Τομέα Επικουρικής Ασφάλι−
σης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΕΑΙΤ, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του.

4. Για την επίλυση όλων των αναφυομένων ασφαλι−
στικών διαφορών και αμφισβητήσεων σχετικά με τη βε−
βαίωση και είσπραξη των εισφορών, θα ακολουθείται η 
ισχύουσα στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλή−
λων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΕΑΙΤ διαδικασία.

Επί ενστάσεων εργοδοτών κατά των πάσης φύσεως 
αποφάσεων του αρμοδίου Δ/ντή του Τομέα Επικουρικής 
Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του 
ΤΕΑΙΤ που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση, τον 
υπολογισμό και την καταβολή των εισφορών υπέρ του 
Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων 
του ΤΑΠΙΤ, αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΤΕΑΙΤ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το Διοικη−
τικό Συμβούλιο του ΤΕΑΙΤ αποφαίνεται και επί ενστά−
σεων ασφαλισμένων κατά αποφάσεων του αρμοδίου 
Δ/ντή του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων 
Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΕΑΙΤ, που αφορούν την 
ασφάλιση και τη διάρκεια της ασφαλιστικής σχέσης.

5. Δίκες σε σχέση με τα θέματα της παραγράφου 1 
της παρούσας διεξάγονται από το ΤΕΑΙΤ στο όνομα 
του ΤΑΠΙΤ. Εκκρεμείς δίκες σε σχέση με τα ανωτέρω 
θέματα με διάδικο το τέως ΤΕΑΥΕΚ συνεχίζονται στο 
όνομα του ΤΑΠΙΤ, χωρίς διακοπή από το ΤΕΑΙΤ σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία του.

6. Εισφορές υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων 
Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ που έχουν εισπρα−
χθεί από τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων 
Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΕΑΙΤ από την 1.10.2008 
μέχρι την 31/5/2012, καθώς και αυτές που θα εισπράτ−
τονται από 1/6/2012 και εφεξής από τις υπηρεσίες του 
Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών 
Καταστημάτων του ΤΕΑΙΤ, σε οποιοδήποτε χρονικό 
διάστημα απασχόλησης και εάν αντιστοιχούν (πριν ή 
μετά την 30.9.2008), αποδίδονται στον Τομέα Πρόνοιας 
Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ με 
βάση τα ποσοστά κατανομής, που έχουν ορισθεί με 
την υπ’ αριθμ. Φ.30113/12395/709/18.6.2009 απόφαση της 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
(ΦΕΚ Β΄ 1448/2009).
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7. Σε όσες περιπτώσεις έχουν εκδοθεί, από την 1.10.2008 
και μέχρι την 31/5/2012, καταλογιστικές πράξεις για βε−
βαίωση οφειλομένων εισφορών και προσθέτων τελών 
υπέρ του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων 
Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΕΑΙΤ, εκδίδονται, άμε−
σα, από τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων 
Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΕΑΙΤ αντίστοιχες κατα−
λογιστικές πράξεις για βεβαίωση οφειλομένων εισφο−
ρών και προσθέτων τελών υπέρ του Τομέα Πρόνοιας 
Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ, και 
λαμβάνεται κάθε νομοθετικά προβλεπόμενο μέτρο για 
την αναγκαστική είσπραξη των εισφορών αυτών.

Επίσης η διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτήσεων επι−
στροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών 
εισφορών στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών 
Καταστημάτων του ΤΑ.Π.Ι.Τ., ως και η διεκπεραίωση των 
εκκρεμών αιτήσεων για ρύθμιση οφειλομένων εισφορών 
σε δόσεις σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές δια−
τάξεις θα γίνει από τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης 
Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΕΑΙΤ.

8. Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων 
Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΕΑΙΤ υποχρεούται να 
παρέχει στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών 
Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ ενημέρωση σε σχέση με το 
μητρώο εργοδοτών και ασφαλισμένων τους, την ασφα−
λιστική ιστορία των ασφαλισμένων τους, τις καταβλη−
θείσες και τις βεβαιωθείσες ασφαλιστικές εισφορές 
που αφορούν στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπο−
ρικών Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ, την είσπραξη τους ή 
τη ρύθμιση αυτών καθώς και τις σχετικές διαδικασίες 
διοικητικής εκτέλεσης και υποβολή μηνυτήριας αναφο−
ράς για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

9. Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπο−
ρικών Καταστημάτων του ΤΕΑΙΤ θα αποδίδει κάθε μήνα 
στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστη−
μάτων του ΤΑΠΙΤ το 24% επί του συνόλου των εισπρατ−
τόμενων από αυτό ενιαίων ασφαλιστικών εισφορών. 
Μετά την εκκαθάριση των σχετικών λογαριασμών με 
το κλείσιμο των ισολογισμών, το ποσό αυτό θα συμ−
ψηφίζεται με το ποσό των διαχωριζομένων κατά την 
Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 
6 εισφορών του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορι−
κών Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ, και θα αποδίδεται στον 
Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων 
του ΤΑΠΙΤ το υπόλοιπο ποσό μετά και την αφαίρεση της 
αποζημίωσης που θα δικαιούται ο Τομέας Επικουρικής 
Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του 
ΤΕΑΙΤ.

10. Το ποσοστό αποζημίωσης του Τομέα Επικουρι−
κής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων 
του ΤΕΑΙΤ για τις ανωτέρω προσφερόμενες υπηρεσίες 
του στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Κα−
ταστημάτων του ΤΑΠΙΤ, καθορίζεται σε 0,75 % επί του 
συνόλου των από τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης 
Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΕΑΙΤ ει−
σπραττομένων εσόδων του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων 
Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ.

11. Κάθε εισπραττόμενο ποσό ασφαλιστικών εισφορών 
αποδίδεται νομιμοτόκως, με βάση το επιτόκιο απόδοσης 
κοινού κεφαλαίου των ΝΠΔΔ στην Τράπεζα της Ελλά−
δος, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία είσπρα−
ξης του μέχρι και την ημερομηνία απόδοσής του.

12. Η απόφαση ισχύει μέχρι 31−5−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2012

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F

Αριθμ. 644/51838 (3)
    Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 262346/

19.03.2010 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά διοικητι−
κά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής του καθεστώ−
τος ενιαίας ενίσχυσης, με βάση τους κανονισμούς 
(ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και 1120/2009 της Επι−
τροπής» (ΦΕΚ Β΄ 325/24.3.2010). 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Περί οργα−

νώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν 
της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως η παρ. 1 
τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του 
Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» καθώς και του άρθρου 3 του 
ιδίου ως άνω νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και 
την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

δ) Του άρθρου 29 παρ. 1 έως 8 του Ν. 3147/2003 «Ρύθ−
μιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων απο−
κατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 135).

ε) Του άρθρου 18 του Ν. 3399/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων − Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 255), με το οποίο κυρώθηκε η αριθμ. 
324032/24.12.2004 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή του 
καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά 
συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Β΄ 1921). 

2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν:

α) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (L30/31.01.2009) «σχε−
τικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα 
άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της 
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κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων 
καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τρο−
ποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) 
αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάρ−
γηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003». 

β) αριθ. 1120/2009 της Επιτροπής (L 316/2.12.2009) «για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθε−
στώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο 
ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου 
σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώ−
τα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων 
καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς». 

γ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής (L 316/2.12.2009) «σχε−
τικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον 
αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση 
και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ−
χου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για 
τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κα−
νονισμό, καθώς και λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου 
όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο 
του καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για τον 
αμπελοοινικό τομέα».

δ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (L 299/16.11.2007) 
«για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών 
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά 
προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)».

3. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση 
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι−
είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των 
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» 
(ΦΕΚ Α΄ 147). 

4. Το π.δ. 22/2012 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γού» (ΦΕΚ Α΄ 47).

5. Τις υπ’ αριθμ. 31605/23.3.2012 και 25317/14.3.2012 
εισηγήσεις της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και 
Αγοράς του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τροποποίηση 
και η συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 262346/19.03.2010 από−
φασης, για τη θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών 
μέτρων των άρθρων 19 και 64 και του Παραρτήματος ΧΙ 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και 
του άρθρου 20 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της 
Επιτροπής, σχετικά με την υποχρεωτική ένταξη της συν−
δεδεμένης στήριξης στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης 
για τη μεταποίηση αποξηραμένων χορτονομών, καθώς 

και την απλούστευση των διαδικασιών της υποβολής 
των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης και της μεταβίβασης 
των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης. 

Άρθρο 2
Τροποποίηση και συμπλήρωση

της αριθμ. 262346/19.03.2010 απόφασης

1. Στο άρθρο 5, προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως 
εξής:

«6. Εντάσσεται στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης 
από το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 64 και την 
περ. α του σημείου 2 του Παραρτήματος ΧΙ του Καν. 
(ΕΚ) 73/2009, η ενίσχυση για τη μεταποίηση αποξη−
ραμένων χορτονομών που προβλέπεται στο μέρος ΙΙ 
τίτλος 1 κεφάλαιο 4 τμήμα Ι υποτμήμα Ι του Καν. (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007. Καθορίζεται ως περίοδος αναφοράς 
για την ένταξη της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο κα−
θεστώς της ενιαίας ενίσχυσης, τα έτη 2006 και 2007, 
ήτοι οι εμπορικές περίοδοι 2006−2007 και 2007−2008. 
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 64 του Καν. (ΕΚ) 
73/2009, τα ποσά του Παραρτήματος ΧΙΙ του ιδίου ως 
άνω Κανονισμού, κατανέμονται μεταξύ των γεωργών, 
βάσει του μέσου όρου των ποσών που έλαβαν μετά την 
παράδοση των χορτονομών για μεταποίηση κατά την 
περίοδο αναφοράς του προηγούμενου εδαφίου.» 

2. Στο άρθρο 8, προστίθενται νέες παράγραφοι 5α 
και 5β ως εξής:

«5.α. Οι γεωργοί μετά την κοινοποίηση των προσωρι−
νών δικαιωμάτων ενίσχυσης για τη μεταποίηση αποξη−
ραμένων χορτονομών, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν 
στον Οργανισμό, αίτηση αναθεώρησης των προσωρινών 
δικαιωμάτων μέχρι την 15η Μαΐου 2012. Οι αιτήσεις ανα−
θεώρησης υποβάλλονται από τους δικαιούχους ή τους 
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, στις αρμόδιες 
Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. της περι−
οχής τους. Αιτήσεις αναθεώρησης των δικαιούχων για 
την ενίσχυση των αποξηραμένων χορτονομών γίνονται 
δεκτές, εφόσον αφορούν μία ή περισσότερες από τις 
παρακάτω περιπτώσεις: 

α) Μεταβολές στην εκμετάλλευση (κληρονομιά, πρό−
ωρη συνταξιοδότηση, κ.λπ.),

β) Εξαίρεση έτους από την περίοδο αναφοράς, λόγω 
φυσικής καταστροφής, 

γ) Ανακριβή ποσά κατά την περίοδο αναφοράς, και 
δ) Ενίσχυση που έλαβε ο γεωργός για αποξηραμέ−

νες χορτονομές για το έτος 2008, αλλά δεν είχε λάβει 
την ενίσχυση αυτή για τα έτη της περιόδου αναφοράς 
2006−2007. 

Δικαιούχοι των νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης για τη 
μεταποίηση αποξηραμένων χορτονομών, για το έτος 
2012, που έχουν μεταβιβάσει το σύνολο των δικαιωμά−
των τους, με αντίστοιχες αιτήσεις, σε άλλους παραγω−
γούς για τα έτη 2007 έως 2012, δεν υποχρεούνται να 
υποβάλλουν εκ νέου αιτήσεις αναθεώρησης, καθώς τα 
προσωρινά εκδοθέντα δικαιώματα ενίσχυσης συνυπο−
λογίζονται στα δικαιώματα των αποδεκτών.

5.β. Οι μεταποιητικές μονάδες αποξηραμένων χορτο−
νομών, οι οποίες διαχειρίστηκαν ποσά ενισχύσεων κατά 
τα έτη 2006 έως 2008, υποχρεούνται να αποστείλουν 
τα σχετικά στοιχεία στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εντός δέκα (10) 
ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.»

3. Το άρθρο 11 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
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«1. Ο Οργανισμός πληρωμών, πριν από τις 15 Απριλίου 
κάθε έτους παρέχει, μεταξύ άλλων και με ηλεκτρονι−
κά μέσα, προσυμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων ενιαίας 
ενίσχυσης, στα οποία αναφέρονται, ανάλογα με την 
περίπτωση, τα στοιχεία των παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 
του Καν. (ΕΚ) 73/2009.»

β) Μετά την παράγραφο 4, προστίθεται νέα παρά−
γραφος 5 ως εξής:

«5. Από το έτος ενίσχυσης 2012, οι γεωργοί δύνανται 
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυ−
σης, μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού πληρωμών 
(www.opekepe.gr), μετά την χορήγηση προσωπικού κω−
δικού πρόσβασης από αυτόν. Η χρήση του προσωπικού 
κωδικού πρόσβασης υπέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής, 
εφόσον οριστικοποιηθεί η αίτηση.»

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 14, όπως αντι−
καταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθ. 
150527/4.4.2011 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 936/24.05.2011), αντι−
καθίστανται ως εξής:

«1. Από το έτος ενίσχυσης 2012, τίθεται σε λειτουργία 
η ηλεκτρονική εφαρμογή της καταχώρισης των αιτή−
σεων μεταβίβασης Δ.Ε.Ε., μέσω της ιστοσελίδας του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr). Οι αιτήσεις μεταβίβασης 
Δ.Ε.Ε. όλων των τύπων δικαιωμάτων ενίσχυσης, καταχω−
ρίζονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στη σχετική εφαρ−
μογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., πριν την υποβολή τους σύμφωνα 
με την παρ. 2 του παρόντος, από τον μεταβιβάζονται 
ή τον/τους νόμιμο/ους κληρονόμο/ους. Αφού οριστι−

κοποιηθούν και εκτυπωθούν, υπογράφονται από τους 
αντισυμβαλλομένους και θεωρούνται για το γνήσιο της 
υπογραφής για κάθε έναν από αυτούς. 

2. Η αίτηση μεταβίβασης Δ.Ε.Ε. υποβάλλεται οποιαδή−
ποτε εργάσιμη ημέρα του έτους, συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά μεταβίβασης (πρωτότυπα ή 
επικυρωμένα αντίγραφα), αυτοπροσώπως ή με συστημέ−
νη επιστολή, από τον μεταβιβάζοντα και σε περίπτωση 
κληρονομιάς από τον/τους νόμιμο/ους κληρονόμο/ους. 
Η αίτηση μεταβίβασης Δ.Ε.Ε. υποβάλλεται: 

α) Στις αρμόδιες Περιφερειακές υπηρεσίες του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εφόσον πρόκειται για μεταβίβαση δικαι−
ωμάτων χωρίς γη, ή 

β) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για όλες 
τις άλλες περιπτώσεις.»

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2012
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