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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύσταση ειδικού Μητρώου επαληθευτών ελεγκτών, για την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων του Στόχου
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία στη διενέργεια
των επαληθεύσεων των δαπανών που πραγματοποιούν Δικαιούχοι που είναι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, των οποίων η ΕΥΔ των ΕΠ του
Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» έχει
την ευθύνη διαχείρισης.

2

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. Φ.330/162031/
22-08-2011 απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας
«Σχολεία υποχρεωτικής φοίτησης Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β’ 1854).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
3

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. οικ. 41195/
26.08.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 2721/Β/31.08.2016.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 301005/ΥΔ3953
(1)
Σύσταση ειδικού Μητρώου επαληθευτών - ελεγκτών, για την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων του Στόχου
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία στη διενέργεια
των επαληθεύσεων των δαπανών που πραγματοποιούν Δικαιούχοι που είναι εγκατεστημένοι
στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων
της περιόδου 2014-2020, των οποίων η ΕΥΔ των
ΕΠ του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» έχει την ευθύνη διαχείρισης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

Αρ. Φύλλου 3043

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚΑ'98).
2. Το Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014)
και ειδικότερα το άρθρο 43.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για
την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006.
6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της
Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή
εκθέσεων 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.
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7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου
2014, για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ).
8. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 447/2014 της
Επιτροπής, της 2ης Μαΐου 2014, σχετικά με τους ειδικούς
κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2014
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ).
9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου
2014, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας.
10. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 897/2014 της
Επιτροπής, της 18ης Αυγούστου 2014, για τον καθορισμό
των ειδικών διατάξεων εφαρμογής των προγραμμάτων
διασυνοριακής συνεργασίας που χρηματοδοτούνται στο
πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας.
11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής
Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την
απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης
και λειτουργίας αυτών των ομίλων.
12. Τα Προγράμματα του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της Προγραμματικής Περιόδου 20142020και ειδικότερα τα Προγράμματα διασυνοριακής και
διακρατικής συνεργασίας, για τα οποία την αρμοδιότητα
διαχείρισης έχει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού: i) Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020, ii) ΕλλάδαΚύπρος 2014-2020, iii) Ελλάδα-Βουλγαρία 2014- 2020,
iv) Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, v) Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020, και
vi) Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020.
13. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, 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 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού».
14. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
15. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/Α΄), όπως αυτό ισχύει.
16. Την υπ' αριθμ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ 2222/Β/
15.10.2015) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Αλέξανδρο Χαρίτση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τεύχος Β’ 3043/22.09.2016

17. Την με αριθμ. 34686/27-03-2015 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΦΕΚ 178/27-03-2015 του
Τεύχους Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα) για το Διορισμό της Ειδικής Γραμματέως στην
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π) του ΕΤΠΑ και ΤΣ.
18. Την υπ' αριθμ. 109283/ΕΥΘΥ1012 (ΦΕΚ Β/2362/
2015) υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (άρθρο 5 παρ. 5 Ν. 4314/2014).
19. Την υπ' αριθμ. 300488/ΥΔ1244/06-04-2016 κοινή
υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
20. Τις υπηρεσιακές ανάγκες αποτελεσματικής λειτουργίας της ΕΥΔ κατά την διενέργεια των επαληθεύσεων των δαπανών που πραγματοποιούν Δικαιούχοι που
είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των
Προγραμμάτων των οποίων την ευθύνη διαχείρισης
έχει η ΕΥΔ.
21. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
1. Τη σύσταση ειδικού Μητρώου Επαληθευτών - Ελεγκτών, με τον τίτλο «Μητρώο Επαληθευτών - Ελεγκτών
ΙΝΤΕRRΕG (ΜΕΕ ΙΝΤΕRRΕG)», για τη διενέργεια των επαληθεύσεων των δαπανών που πραγματοποιούν Δικαιούχοι που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, στο πλαίσιο
των Προγραμμάτων, των οποίων η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία» (εφεξής ΕΥΔ ΕΕΣ) έχει την ευθύνη
διαχείρισης.
2. Το Μητρώο καταρτίζεται και τηρείται στην έδρα της
ΕΥΔ ΕΕΣ, με ευθύνη της ίδιας Υπηρεσίας.
3. Η ισχύς του Μητρώου εκτείνεται σε όλο το διάστημα διενέργειας των ελέγχων για τα Προγράμματα του
Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (σ.σ. πλέον Προγράμματα ΙΝΤΕRRΕG) της Περιόδου 2014-2020
και ειδικότερα για τα Προγράμματα διασυνοριακής και
διακρατικής συνεργασίας, για τα οποία την αρμοδιότητα διαχείρισης έχει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία», υπό την επίβλεψη και το συντονισμό της
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ
και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Συγκεκριμένα, τα Προγράμματα είναι τα εξής: i)
Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, ii) Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020,
iii) Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, iv) Ελλάδα-Αλβανία
2014-2020, v) Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020 και vi) Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020.
4. Έργο των επαληθευτών - ελεγκτών του ΜΕΕ
ΙΝΤΕRRΕG είναι οι προβλεπόμενοι διαχειριστικοί έλεγχοι (management verifications) του άρθρου 125 του
Γενικού Κανονισμού 1303/13 και του άρθρου 23 του
Κανονισμού 1299/13, που διέπει τα Προγράμματα Ευ-
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ρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό οι
επαληθευτές - ελεγκτές διενεργούν α) διοικητικές επαληθεύσεις των δαπανών που δηλώνονται από τους δικαιούχους των Προγραμμάτων του ανωτέρω σημείου 3
που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και β) επιτόπιες
επαληθεύσεις στην έδρα των δικαιούχων αυτών και επί
τόπου του έργου.
Οι έλεγχοι διενεργούνται με βάση τα εγκεκριμένα
προγραμματικά έγγραφα, τους κανόνες και τα εγχειρίδια επιλεξιμότητας δαπανών, το θεσμικό πλαίσιο -Ευρωπαϊκό και εθνικό - που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις,
το εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ)
των προγραμμάτων, τις υπουργικές αποφάσεις (κοινή
υπουργική αποφάση Υπηρεσίας, ΥΠΑΣΥΔ, κοινή υπουργική απόφαση δημοσιονομικών διορθώσεων κλπ) και
κάθε οδηγία/εγκύκλιο η οποία σχετίζεται με το εκάστοτε
πρόγραμμα.
Οι διοικητικές επαληθεύσεις πραγματοποιούνται στο
100% των δαπανών τις οποίες υποβάλλει προς εξακρίβωση ο κάθε δικαιούχος. Ο ελεγκτής συμπληρώνει τις
προκαθορισμένες λίστες ελέγχου και υποβάλλει στην
ΕΥΔ ΕΕΣ τον συνολικό κατάλογο με τις πιστοποιημένες
δαπάνες συνοδευόμενο από τη σχετική διοικητική έκθεση.
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται σε
κάθε δικαιούχο του έργου τουλάχιστον μία φορά κατά τη
διάρκεια υλοποίησης του έργου, με βάση τον προγραμματισμό που εκπονείται από την αρμόδια Μονάδα της
ΕΥΔ ΕΕΣ. Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επαλήθευσης ο
ελεγκτής συμπληρώνει τις προκαθορισμένες λίστες και
αποστέλλει στην ΕΥΔ ΕΕΣ τη σχετική έκθεση επιτόπιας
επαλήθευσης.
Στη βάση των παραπάνω αναφορών, ο ελεγκτής προβαίνει στην έκδοση του Πιστοποιητικού επαλήθευσης
δαπανών, τόσο στην περίπτωση των διοικητικών επαληθεύσεων, όσο και στην περίπτωση των επιτόπιων
επαληθεύσεων.
5. Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις
συμμετοχής, τα απαιτούμενα προσόντα και η διαδικασία
στελέχωσης του Μητρώου καθορίζονται στη συνημμένη
δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, η οποία
καταρτίζεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των
Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.
6. Η εγγραφή στο Μητρώο διενεργείται με απόφαση
του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, ύστερα από θετική εισήγηση
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων
του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Οι
αποφάσεις γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους
με συστημένη αποστολή. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν
δημιουργεί εργασιακή σχέση με το δημόσιο.
7. Η τήρηση του Μητρώου γίνεται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών
δεδομένων. Μετά την κατάρτιση του, το Μητρώο αναθεωρείται και επικαιροποιείται, με την προσθήκη νέων
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μελών και με τη διαγραφή μελών που απώλεσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, καθ' όλο το χρονικό διάστημα
της ισχύος του. Η ένταξη στο Μητρώο δεν συνεπάγεται
κατ' ανάγκη και την υποχρεωτική ανάθεση ελεγκτικού
έργου.
8. Η αποζημίωση για το ελεγκτικό έργο, καθώς και όλα
τα ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με αυτήν, θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
9. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» προσδιορίζει τις κατηγορίες ελεγκτών που κάθε
φορά απαιτούνται, ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου
σε ειδικότητες και εμπειρία. Οι επαληθευτές ορίζονται με
τυχαία επιλογή ανά κατηγορία (ειδικότητα και εμπειρία),
αφού διασφαλιστεί ότι ο επαληθευτής, ο οποίος ήδη διενεργεί ελέγχους, δεν θα συμμετέχει στην τυχαία επιλογή.
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ INTERREG
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
εκδίδεται με σκοπό την κατάρτιση του Μητρώου επαληθευτών - ελεγκτών, με έργο τη διενέργεια επαληθεύσεων των δαπανών των Ελλήνων εταίρων/δικαιούχων, οι
οποίοι συμμετέχουν σε Προγράμματα του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» της περιόδου 2014-2020,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4314/2014 «Α) Για
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014).
1. Σύσταση Μητρώου επαληθευτών - ελεγκτών.
Σκοπός.
Η Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων του
Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», στο πλαίσιο
των καθηκόντων που ασκεί ως Διαχειριστική Αρχή των
Προγραμμάτων Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, ΕλλάδαΙταλία 2014-2020, Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, ΕλλάδαπΓΔΜ 2014-2020, Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, και του
Διακρατικού Προγράμματος Βαλκανική - Μεσόγειος
(Βalkan - Med) 2014-2020, έχει, σύμφωνα με το άρθρο
43 του Νόμου 4314/2014, την αρμοδιότητα των επαληθεύσεων των δαπανών που πραγματοποιούν οι Έλληνες δικαιούχοι, οι οποίοι συμμετέχουν στα παραπάνω
προγράμματα.
Η διαδικασία των επαληθεύσεων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των
Προγραμμάτων, σύμφωνα με το αρθ. 125, §4 και 5 του
Γενικού Κανονισμού 1303/13 και το αρθ.23, §4 και 5 του
Κανονισμού 1299/13, που διέπει τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας. Με βάση το ισχύον στην Ελλάδα θεσμικό πλαίσιο για τις συγχρηματοδοτούμενες παρεμβά-
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σεις της περιόδου 2014-2020 (Ν.4314/2014, αρθ. 43), η
παραπάνω αρμοδιότητα, για τα Προγράμματα Εδαφικής
Συνεργασίας, ασκείται από την Υπηρεσία Διαχείρισης
των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας μέσω της δημιουργίας Μητρώου επαληθευτών ελεγκτών.
Το μητρώο επαληθευτών-ελεγκτών INTERREG (ΜΕΕ
INTERREG) θα αποτελέσει εργαλείο ελέγχου των πράξεων των Ελλήνων εταίρων, οι οποίοι συμμετέχουν σε
έργα των έξι (6) προαναφερθέντων Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Θα περιλάβει δε, το
σύνολο των ελεγκτών-επαληθευτών, για τη διενέργεια
ελέγχων-επαληθεύσεων σε όλες τις κατηγορίες ενταγμένων πράξεων.
Η διαχείριση του ΜΕΕ εμπίπτει στην αρμοδιότητα ειδικής προς τούτο Μονάδας Γ της Υπηρεσίας Διαχείρισης
των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία», σύμφωνα με το άρθρο 3, § ΙΙΙ (Β) της κοινής
υπουργικής απόφασης με αριθμ. 109283/ΕΥΘΥ1012/
4-11-2015 «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του άρθρου 5 παρ 5 του Ν. 4314/2014
και κατάργηση της 175294/ΔΙΟΕ196/07-06-2002
(ΦΕΚ 730/Β/13-06-2002)» (ΦΕΚ Β΄ 2362).
2. Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα προσόντα
συμμετοχής στο ΜΕΕ
2.1. Τυπικές προϋποθέσεις-προσόντα
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για την ένταξη
στο ΜΕΕ έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
οι οποίοι δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην
Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΕΣ και τις Κοινές Τεχνικές Γραμματείες των Προγραμμάτων οι οποίοι:
Α) Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση ούτε υπάρχει εις βάρος τους εκκρεμοδικία για
το αδίκημα της κλοπής ή της υπεξαίρεσης ή απάτης ή
εκβίασης ή πλαστογραφίας ή ψευδορκίας ή δωροδοκίας
ούτε έχουν καταδικαστεί ή εκκρεμεί δίωξη εναντίον τους
για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους
όπως για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση
καθήκοντος.
Β) Είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Α.Ε.Ι εσωτερικού ή ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής.
Γ) Έχουν τουλάχιστον 7ετή εργασιακή εμπειρία/ προϋπηρεσία στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα σε διαχείριση ή/ και αξιολόγηση ή/και έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων ή/ και
Προγραμμάτων.
Δ) Διαθέτουν ικανότητα χειρισμού Η/Υ σε εφαρμογές
κειμενογράφου, υπολογιστικού φύλλου, βάσης δεδομένων, προβολής και παρουσίασης διαφανειών (word,
excel, access, powerpoint), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
εφαρμογές διαδικτύου κλπ.
Ε) Έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και
πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
2.2. Επιθυμητά επιπλέον προσόντα
Μαζί με τα ως άνω τυπικά προσόντα θα συνεκτιμηθούν, ιδιαίτερα κατά το στάδιο της προφορικής συνέ-
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ντευξης, για την εγγραφή στο ΜΕΕ, χωρίς να αποτελούν
αιτία αποκλεισμού των υποψηφίων, και τα παρακάτω:
Α) Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σπουδών σε
συναφές με το έργο αντικείμενο.
Β) Εγγραφή σε άλλα Μητρώα, πχ Μητρώο αξιολογητών, Μητρώο ορκωτών λογιστών κλπ.
Γ) Γνώση δεύτερης ή και περισσότερων Ευρωπαϊκών
γλωσσών.
Δ) Επιμόρφωση σε θέματα ελέγχων και κάθε άλλο
σχετικό στοιχείο.
2.3. Γενικά
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων
του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας αξιολογεί τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, κρίνει αν και
σε ποιο βαθμό έχουν τα προσόντα που απαιτούνται
για την διενέργεια των επαληθεύσεων και εισηγείται
σχετικά στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, με απόφαση του οποίου
εγγράφονται στο ΜΕΕ INTERREG.
Ο κάθε υποψήφιος, με την υποβολή της αίτησης του
για εγγραφή στο ΜΕΕ, υποβάλλει τα δικαιολογητικά από
τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα των παραγράφων
2.1 και 2.2. Η ΕΥΔ ΕΕΣ, για το σκοπό της αξιολόγησης,
μπορεί να ζητήσει από τους υποψηφίους συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα για την
πιστοποίηση των στοιχείων της αίτησης τους.
3. Έργο των επαληθευτών - ελεγκτών του ΜΕΕ
3.1. Γενικές υποχρεώσεις
Έργο των επαληθευτών - ελεγκτών του ΜΕΕ είναι οι
προβλεπόμενοι διαχειριστικοί έλεγχοι (management
verifications) του άρθρου 125 του Γενικού Κανονισμού
1303/13 και του άρθρου 23 του Κανονισμού 1299/13 που
διέπει τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό οι επαληθευτές - ελεγκτές διενεργούν α) διοικητικές επαληθεύσεις των δαπανών που
δηλώνονται από τους εταίρους και β) επιτόπιες επαληθεύσεις στην έδρα των εταίρων και επί τόπου του έργου.
Οι έλεγχοι διενεργούνται με βάση τα εγκεκριμένα
προγραμματικά έγγραφα, τους κανόνες και τα εγχειρίδια επιλεξιμότητας δαπανών, το θεσμικό πλαίσιο -Ευρωπαϊκό και εθνικό - που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις,
το εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ)
των Προγραμμάτων, τις υπουργικές αποφάσεις (κοινή
υπουργική απόφαση Υπηρεσίας, ΥΠΑΣΥΔ, κοινή υπουργική απόφαση δημοσιονομικών διορθώσεων κλπ) και
κάθε οδηγία/εγκύκλιο η οποία σχετίζεται με το εν λόγω
θέμα.
α) Αναφορικά με τις διοικητικές επαληθεύσεις, αυτές
πραγματοποιούνται στο 100% των δαπανών τις οποίες
υποβάλλει προς εξακρίβωση ο κάθε δικαιούχος. Ο ελεγκτής συμπληρώνει τις προκαθορισμένες λίστες ελέγχου
και υποβάλλει στην ΕΥΔ ΕΕΣ τον συνολικό κατάλογο με
τις πιστοποιημένες δαπάνες (list of certified expenditure)
συνοδευόμενο από τη σχετική έκθεση (administrative
report).
β) Αναφορικά με τις επιτόπιες επαληθεύσεις, αυτές
πραγματοποιούνται σε κάθε δικαιούχο του έργου τουλάχιστον μία φορά καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του
έργου, με βάση τον προγραμματισμό που εκπονείται
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από την αρμόδια Μονάδα της ΕΥΔ ΕΕΣ. Κατά τη διάρκεια
της επιτόπιας επαλήθευσης, ο ελεγκτής συμπληρώνει τις
προκαθορισμένες λίστες και αποστέλλει στην Υπηρεσία
Διαχείρισης τη σχετική έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης
(οn-the-spot control report).
γ) Στη βάση των παραπάνω αναφορών ο επαληθευτής-ελεγκτής, προβαίνει στην έκδοση του πιστοποιητικού επαλήθευσης δαπανών, τόσο στην περίπτωση των
διοικητικών επαληθεύσεων, όσο και στην περίπτωση
των επιτόπιων επαληθεύσεων.
3.2. Επιλογή επαληθευτών - ελεγκτών από το ΜΕΕ και
υποχρεώσεις αυτών
Η εγγραφή, σε συνέχεια της προβλεπόμενης διαδικασίας (κεφ. 4), του υποψηφίου στο ΜΕΕ δεν συνεπάγεται,
καθοιονδήποτε τρόπο, τον ορισμό του ως επαληθευτή
-ελεγκτή, αντικείμενο το οποίο αποτελεί αποκλειστική
αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Διαχείρισης.
Για την επιλογή των επαληθευτών - ελεγκτών από το
Μητρώο ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α) Η ΕΥΔ ΕΕΣ ομαδοποιεί τα μέλη του ΜΕΕ INTERREG σε
κατηγορίες, ανάλογα με την ειδικότητα και την εμπειρία
τους.
β) Η ΕΥΔ ΕΕΣ, προκειμένου να ορίσει μέλος του ΜΕΕ
ως επαληθευτή για δαπάνες συγκεκριμένης πράξης,
προσδιορίζει τις κατηγορίες μελών του ΜΕΕ που θα
ενεργοποιηθούν, σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις και
τις ιδιαιτερότητες της πράξης αυτής.
γ) Στη συνέχεια, η ΕΥΔ ΕΕΣ προβαίνει στη διενέργεια
της τυχαίας επιλογής επαληθευτή και καθορίζει το πλαίσιο της συνεργασίας της με αυτόν/-ήν.
Τα βασικά κριτήρια για τη δημιουργία από την ΕΥΔ ΕΕΣ
των διαφόρων κατηγοριών μελών του ΜΕΕ, στο πλαίσιο
του ήδη καταρτισμένου Μητρώου, θα είναι:
α) Το γνωστικό αντικείμενο.
β) Η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο.
γ) Η ενδεχόμενη προηγούμενη κατάρτιση/ επιμόρφωση σε θέματα ελέγχων
δ) Η ποιότητα (σ.σ. είδος και εύρος) και η ποσότητα
(σ.σ. χρονική διάρκεια) της εμπειρίας στη διαχείριση ή/
και αξιολόγηση ή/και έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων
από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων ή/και Προγραμμάτων.
Ανάλογα με τη φύση του έργου, είναι δυνατόν να ορίζεται ομάδα επαληθευτών διαφορετικών ειδικοτήτων,
εάν και εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ορθή
επαλήθευση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
Έκαστος επαληθευτής-ελεγκτής του Μητρώου, θα ειδοποιείται για τον ορισμό του ως επαληθευτή-ελεγκτή
συγκεκριμένης πράξης συγκεκριμένου δικαιούχου, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τουλάχιστον δεκαπέντε
(15) ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία του ελέγχου και οφείλει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από
την ημέρα ειδοποίησης του, να τον αποδεχθεί. Τυχόν μη
απάντηση ή αιτιολογημένη άρνηση να δεχθεί τον ως άνω
ορισμό, οδηγεί σε ορισμό άλλου επαληθευτή-ελεγκτή.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι ελεγκτές επιλέγονται με τυχαία επιλογή, αφού διασφαλιστεί ότι:
i) Ο επαληθευτής, ο οποίος ήδη διενεργεί ελέγχους,
δεν θα συμμετέχει στη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογή.
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Οι επαληθεύσεις, τόσο οι διοικητικές όσο και οι επιτόπιες και η έκδοση των αντίστοιχων Πιστοποιητικών πρέπει να ολοκληρώνονται σε χρόνο ο οποίος θα επιτρέπει,
την έγκαιρη εισαγωγή των επαληθευμένων δαπανών στο
ΟΠΣ και την υποβολή του αιτήματος πληρωμών στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προς τούτο:
α) Οι πίνακες των διοικητικών επαληθεύσεων, συνοδευόμενοι από τη σχετική Έκθεση και το Πιστοποιητικό,
πρέπει να αποστέλλονται στην ΕΥΔ ΕΕΣ και στον εκάστοτε δικαιούχο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την
έναρξη διενέργειας της διοικητικής επαλήθευσης, όπως
η τελευταία προκύπτει από την ηλεκτρονική επικοινωνία
ανάδεσα στον ελεγκτή του ΜΕΕ και την ΕΥΔ ΕΕΣ, και
β) Η Έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης και το Πιστοποιητικό πρέπει να αποστέλλονται στην ΕΥΔ ΕΕΣ και στον
εκάστοτε δικαιούχο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών
από το πέρας της το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη της, όπως η
τελευταία προκύπτει μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ανάμεσα στον ελεγκτή του ΜΕΕ και την ΕΥΔ ΕΕΣ.
4. Κατάρτιση του ΜΕΕ
4.1. 1η Φάση: Υποβολή δικαιολογητικών
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κρίνουν πως έχουν τα προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στο κεφ.2, υποβάλλουν
φάκελο δικαιολογητικών, ο οποίος περιλαμβάνει:
- Αίτηση (Παράρτημα Α).
- Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα τύπου ΕU europass,
το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε (5) σελίδες.
- Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι
όλα τα αναγραφόμενα στο βιογραφικό στοιχεία είναι
αληθή και ακριβή.
- Τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων
των παρ. 2.1 και 2.2 δικαιολογητικά, π.χ. τίτλοι σπουδών,
πιστοποιητικά ξένων γλωσσών κλπ.
Η αίτηση και ο φάκελος των δικαιολογητικών θα πρέπει να υποβληθεί, για την πρώτη φορά, είτε μέσω ταχυδρομείου είτε ηλεκτρονικά μέχρι την 15-10-2016.
Η κατάρτιση του ΜΕΕ INTERREG είναι μία διαρκής διαδικασία και για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι θα
μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις καθ' όλη τη διάρκεια
του έτους.
Το ΜΜΕ INTERREG θα αναθεωρείται και θα επικαιροποιείται τακτικά σε εξαμηνιαία βάση. Η Επιτροπή θα
συνέρχεται τον Μάρτιο και τον Οκτώβριο κάθε έτους, με
σκοπό την εξέταση νέων αιτήσεων εγγραφής στο ΜΕΕ, οι
οποίες θα έχουν υποβληθεί έως και την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα από τους ανωτέρω μήνες
συνεδρίασης της Επιτροπής.
4.2. 2η Φάση: Έλεγχος δικαιολογητικών
Η Επιτροπή που θα έχει συσταθεί προς τούτο, προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών. Φάκελοι, οι οποίοι
δεν θα είναι πλήρεις, στους οποίους δεν θα εμπεριέχεται
το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την
απόδειξη των προσόντων των παρ. 2.1 και 2.2, θα απορρίπτονται. Στη φάση αυτή η Επιτροπή δύναται να ζητεί
την παροχή διευκρινήσεων εκ μέρους των υποψηφίων,
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τυχόν αποδεικτικά στοιχεία σχετιζόμενα με την πλήρωση των τυπικών προσόντων του
σημ.2.1. Ενδεχόμενη άρνηση ή/και παράλειψη παροχής
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των ζητούμενων πληροφοριών στο στάδιο αυτό θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της αίτησης του υποψηφίου. Τα αποτελέσματα της φάσης αυτής κοινοποιούνται
ηλεκτρονικά στους υποψήφιους, οι οποίοι, σε περίπτωση
απόρριψης τους από τις επόμενες φάσεις, μπορούν να
αποστείλουν τις αντιρρήσεις τους ηλεκτρονικά εντός
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική κοινοποίηση σε αυτούς του αποτελέσματος της φάσης αυτής.
4.3. Προφορική συνέντευξη
Οι υποψήφιοι για εγγραφή στο ΜΕΕ, οι οποίοι πέρασαν επιτυχώς τη φάση των δικαιολογητικών, δύναται
να καλούνται σε προφορική συνέντευξη, σε τόπο και
χρόνο ο οποίος θα τους κοινοποιηθεί από την ΕΥΔ ΕΕΣ
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Κατά τη διάρκεια
της συνέντευξης, ο κάθε υποψήφιος θα καλείται να αποδείξει τη σχετική εμπειρία και τις γνώσεις που διαθέτει
μέσω της προφορικής ανάπτυξης θεμάτων σχετικών με
την υλοποίηση/έλεγχο έργων συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων.
4.4. 3η Φάση: Ένταξη στο Μητρώο
Όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι πέρασαν επιτυχώς ή
μη την προαναφερόμενη διαδικασία, ενημερώνονται
σχετικά από την ΕΥΔ ΕΕΣ. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν
δημιουργεί εργασιακή σχέση με το δημόσιο.
Μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εκδίδεται
πρωτότυπη Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο «ΜΕΕINTERREG» από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των
Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Η Βεβαίωση αυτή ακολουθεί τις μεταβολές
του Μητρώου, εκδίδεται και ισχύει για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα.
Για την αντικειμενική, ομογενοποιημένη και ορθή
διενέργεια των επαληθεύσεων, εκδίδεται Οδηγός Επαληθεύσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των
Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», ο οποίος περιλαμβάνει τις μεθόδους και τον
τρόπο επαληθεύσεων των δαπανών και αναρτάται στον
δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΕΣ.
Η Μονάδα Γ' της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των
Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, που είναι αρμόδια για την διαδικασία επαλήθευσης των δαπανών, μεριμνά για την κατάρτιση και την
περιοδική πιστοποίηση των δεξιοτήτων των επαληθευτών-ελεγκτών. Επίσης, η αρμόδια Μονάδα Γ' της ΕΥΔ ΕΕΣ
αναλαμβάνει την τήρηση του Μητρώου, την εκπαίδευση
των ελεγκτών-επαληθευτών, τη λειτουργία ειδικού πληροφοριακού συστήματος καθώς και διοικητικά θέματα
διαδικασίας των ελέγχων, όπως επικοινωνία με φορείς,
αρχειοθέτηση, διαμόρφωση ειδικών χώρων διεξαγωγής
ελέγχων, δειγματοληπτικές επαναλήψεις ελέγχων, αξιολόγηση ελεγκτών κλπ.
5. Τήρηση - παρακολούθηση του Μητρώου
Το Μητρώο («ΜΕΕ-INTERREG») που δημιουργήθηκε με
τον τρόπο που περιγράφηκε ανωτέρω, τηρείται και παρακολουθείται, σε συνεχή βάση, από την αρμόδια προς
τούτο Μονάδα Γ' της ΕΥΔ ΕΕΣ.
Η ΕΥΔ ΕΕΣ θα επεξεργαστεί αντικειμενικό σύστημα
αξιολόγησης της επάρκειας των επαληθευτών-ελεγκτών
μελών του ΜΕΕ, προκειμένου να επιτυγχάνεται η βέλτι-
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στη αξιοποίηση του Μητρώου και να διασφαλίζεται η
ποιότητα του ελεγκτικού έργου. Τα μέλη του Μητρώου
θα ενημερώνονται ανελλιπώς για κάθε επικαιροποίηση
του συστήματος αξιολόγησης. Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, η υποχρέωση των μελών του ΜΕΕ -ανεξαρτήτως αν
έχουν ήδη επιλεγεί από το Μητρώο για τη διενέργεια
επαληθεύσεων ή όχι- να συμμετέχουν, εφόσον προσκληθούν, σε σεμινάρια που διοργανώνονται είτε από την
ΕΥΔ ΕΕΣ είτε από άλλο φορέα (πχ ΜΟΔ ΑΕ), σχετικά με
ζητήματα επαληθεύσεων. Μη αιτιολογημένη άρνηση
εφαρμογής των οδηγιών και των κατευθύνσεων της ΕΥΔ
ΕΕΣ, δύναται να επιφέρει τη διαγραφή ήδη εγγεγραμμένων μελών από το Μητρώο.
Μέλη του Μητρώου που παραβαίνουν τα καθήκοντα
και τις υποχρεώσεις τους ή δεν εκτελούν άρτια το έργο
που τους ανατίθεται, διαγράφονται από το Μητρώο με
απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης ΕΤΠΑ και
ΤΣ και κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΕΥΔ ΕΕΣ. Ομοίως,
διαγράφονται με την ίδια διαδικασία όσοι τιμωρούνται
για πειθαρχικό ή ποινικό αδίκημα ή όσοι αποδεδειγμένα
προέβησαν σε δήλωση ψευδών στοιχείων στην υπεύθυνη δήλωση την οποία κατέθεσαν με τα δικαιολογητικά
του σημείου 4.1.
Επιπλέον, εάν, κατά τον εποπτικό έλεγχο της ΕΥΔ ΕΕΣ
σε έργα για τα οποία έχουν εκδοθεί Πιστοποιητικά επαληθευμένων δαπανών, εντοπίζεται σφάλμα ανώτερο του
2% επί των επαληθευμένων δαπανών συγκεκριμένου
ελεγκτή, τότε ο εν λόγω επαληθευτής-ελεγκτής, κατόπιν
σχετικής εισήγησης της ΕΥΔ ΕΕΣ, δύναται να διαγραφεί
από το ΜΜΕ INTERREG.
Επίσης, ένα εγγεγραμμένο μέλος δύναται να διαγραφεί
από το Μητρώο, εάν:
• Καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε
ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική
δυσφήμηση καθώς και οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής.
• Παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα.
• Τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
6. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις (βλ. συνημμένο παράρτημα 1) για εγγραφή
στο ΜΕΕ θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά για πρώτη φορά
έως την 15-10-2016.
Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα συνοδευτικά (βλ. 1η
φάση υποβολής δικαιολογητικών) θα υποβάλλονται είτε
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε σε έντυπη μορφή
στο πρωτόκολλο της ΕΥΔ ΕΕΣ. Εναλλακτικά, μπορούν να
αποστέλλονται στην ΕΥΔ ΕΕΣ ταχυδρομικώς, με τη μορφή συστημένης επιστολής ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier). Αποδεικτικό υποβολής αίτησης αποτελεί
ο αριθμός πρωτοκόλλου της ΕΥΔ, ανεξάρτητα από τον
τρόπο υποβολής τους. Γι' αυτό, οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι να ζητούν και να λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου
για την υποβολή της αίτησης τους.
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Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΜΕΕ.ΙΝΤΕRREG@mou.
gr με θέμα της αλληλογραφίας "Για τη στελέχωση του
ΜΕΕ-ΙΝΤΕRRΕG της ΕΥΔ ΕΕΣ".
Η ταχυδρομική υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνεται στη διεύθυνση Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 57001
Θεσσαλονίκη, με αναγραφή στο φάκελο ως θέμα "Για τη
στελέχωση του ΜΕΕ-ΙΝΤΕRRΕG της ΕΥΔ ΕΕΣ".
Η κατάρτιση του ΜΕΕ ΙΝΤΕRRΕG είναι μία διαρκής διαδικασία και για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι θα
μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις καθ' όλη τη διάρκεια
του έτους.
Η αρμόδια Επιτροπή εξέτασης των αιτήσεων θα συνέρχεται τον Μάρτιο και τον Οκτώβριο κάθε έτους, με
σκοπό την εξέταση νέων αιτήσεων εγγραφής στο ΜΕΕ,
οι οποίες θα έχουν υποβληθεί έως και την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα από τους ανωτέρω μήνες
συνεδρίασης της Επιτροπής.
7. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται (εργάσιμες ημέρες από 9:00
μέχρι 15:00) στα τηλέφωνα: 2310-469600, 2310-469620,
2310-469641.
Η εν λόγω πρόσκληση είναι επίσης αναρτημένη στην
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Διαχείρισης www.interreg.gr.
Παράρτημα Α: Αίτηση για εγγραφή στο ΜΕΕ-ΙΝΤΕRRΕG
ΑΙΤΗΣΗ
Του/της:

ΠΡΟΣ
Υπηρεσία
Διαχείρισης
των
Προγραμμάτων
Του
Στόχου
"Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία"
(ΕΥΔ ΕΕΣ) 2014 -2020

Ειδικότητα:
Θέμα: Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Επαληθευτών - Ελεγκτών (ΜΕΕ-ΙΝΤΕRRΕG) της Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία" (ΕΥΔ ΕΕΣ)
Παρακαλώ όπως εξετάσετε την αίτηση μου, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. ....................... πρόσκληση της Υπηρεσίας σας, για εγγραφή μου στο Μητρώο Επαληθευτών Ελεγκτών (ΜΕΕ-ΙΝΤΕRRΕG).
Ο Αιτών/Η Αιτούσα

Ταχυδρομική Δ/νση:
Ηλεκτρονική Δ/νση:
Τηλέφωνο:
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Φ. 331/ΑΔ.512854 Σ.650
(2)
Τροποποίηση της υπ'αριθμ. Φ.330/162031/
22-08-2011 απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Σχολεία υποχρεωτικής φοίτησης Μονίμων
Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β' 1854).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του N. 3883/2010
«Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων - θέματα διοίκησης των Ενόπλων
Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»
(Α΄ 167).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
γ. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 116).
δ. Της υπ’ αριθμ. Υ5/2015 απόφασης Πρωθυπουργού
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 204).
ε. Της υπ’ αριθμ. Υ24/2015 απόφασης Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (Β΄ 2144).
2. Την υπ’ αριθμ. 49/8-1-2016 γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.
3. Την υπ’ αριθμ. 108/2016 εισήγηση του προϊσταμένου
των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
«Σχολεία Αξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας»
Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 της υπ' αριθμ.
Φ330/162031/22-8-11 απόφασης ΥΕΘΑ με τίτλο «Σχολεία υποχρεωτικής φοίτησης Μονίμων Αξιωματικών των
Ενόπλων Δυνάμεων», τροποποιείται ως εξής:
«1. Για τους Αξ/κούς της Πολεμικής Αεροπορίας, πλην
των Αξ/κών Υγειονομικού (ΥΓ) και των Αξ/κών εξ' Ανθυπασπιστών όλων των ειδικοτήτων, αποτελεί τυπικό προσόν προαγωγής η φοίτηση στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙ-ΕΠ) στο βαθμό Σμηναγού ή Επισμηναγού».
Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου 2016

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Υφυπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Στην αριθμ. οικ. 41195/26.08.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 2721, στη σελίδα 29111, στην α΄ στήλη, πριν την
παράγραφο 2. του άρθρου 27, τίθεται η παραλειφθείσα
παράγραφος που έχει ως εξής:
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“1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται
με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε
φορά στο νόμο.”
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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