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Αιτιολογική Έκθεση επί της τροπολογίας - προσθήκης στο σχέδιο νόμου
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της
λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την
καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα»
για τη μεταβολή του τίτλου και την προσθήκη της παραγράφου Β του
Άρθρου

45

του Ν.

4314/2014

Η μεταβολή του τίτλου και η προσθήκη της παραγράφου Β στο άρθρο 45 του Ν.
4314/2014 θεωρείται απαραίτητη καθώς, στο άρθρο αυτό προστίθεται η ρύθμιση των
θεμάτων
που
αφορούν
στον
προγραμματισμό,
αξιολόγηση,
διαχείριση,
παρακολούθηση
και έλεγχο της υλοποίησης των ενεργειών που απολαύουν
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

(2014-2020)

(ΕΤΠ, εφεξής).

Στόχος του ΕΤΠ 2014-2020 είναι να συμβάλει στην έξυπνη, αειφόρο και χωρίς
αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και να προωθήσει τη διατηρήσιμη απασχόληση
στην Ένωση, δίνοντάς της τη δυνατότητα να επιδεικνύει αλληλεγγύη και να στηρίζει
τους εργαζομένους που απολύονται λόγω πλεονασμού και τους αυτοαπασχολούμενους
των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει εξαιτίας των σημαντικών
διαρθρωτικών
αλλαγών
στις
παγκόσμιες
εμπορικές
ροές
που
επιφέρει
η
παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής
και οικονομικής κρίσης ή μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής
κρίσης.
Οι ενέργειες που απολαύουν χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ αποσκοπούν
στο να διασφαλισθεί ότι ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός δικαιούχων που συμμετέχουν
σε αυτές τις ενέργειες ευρίσκουν διατηρήσιμη απασχόληση, το συντομότερο δυνατόν.
Εθνική Αρχή Συντονισμού της Εφαρμογής του ΕΤΠ 2014-2020 και Διαχειριστική Αρχή
είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,
Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και συγκεκριμένα η
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής
αλληλεγγύης , έτσι όπως περιγράφεται στο Αρθρο 18, παράγραφος 6 του

Ν.4314/2014 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .Μέχρι την υπογραφή και δημοσίευση
της ΥΑ για την εφαρμογή της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 18, παρ. 6 του Ν. 4314/2014, καθήκοντα Αρχής Διαχείρισης ασκεί η Ειδική
Υπηρεσία
Εφαρμογής
Συγχρηματοδοτούμενων
Ενεργειών
από
το
Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Κοινοτικών και Άλλων Πόρων
του ιδίου Υπουργείου, ενώ καθήκοντα Αρχής Ελέγχου και Αρχής Πιστοποίησης
αναλαμβάνουν η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και η Αρχή Πιστοποίησης, οι
οποίες συστάθηκαν με τα άρθρα 11 και 10 ν. 4314/2014 αντίστοιχα.

Τέλος, προβλέπεται η έκδοση ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και
Οικονομικών όπου θα
καθορίζονται θέματα σχετικά με τον προγραμματισμό,
αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης των ενεργειών
που απολαύουν χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020.
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Τροπολογία- Προσθήκη στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της
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45 του Ν. 4314/2014

Ο τίτλος του άρθρου 45 του Ν. 4314/2014, όπως ισχύει, μεταβάλλεται ως εξής:
«Διαχείριση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους και του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση» και το άρθρο τροποποιείται ως εξής:

Το κείμενο του άρθρου αριθμείται ως παράγραφος Α και προστίθεται παράγραφος Β ως
εξής:

«Β.1. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, που ιδρύθηκε με τον
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για την περίοδο 2014-2020, εφεξής
καλούμενο ΕΤΠ, δίνει τη δυνατότητα στα κράτη - μέλη να δεικνύουν αλληλεγγύη
προς τους
εργαζόμενους
που
απολύονται
λόγω
πλεονασμού
και
τους
αυτοαπασχολούμενους των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει
εξαιτίας των σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές ροές
που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής
και
οικονομικής
κρίσης,
ή
μιας
νέας
παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.
Οι ενέργειες που απολαύουν
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ αποσκοπούν να διασφαλισθεί ότι ο
μεγαλύτερος δυνατός αριθμός δικαιούχων που συμμετέχουν σε αυτές τις

2.

ενέργειες ευρίσκουν διατηρήσιμη απασχόληση, το συντομότερο δυνατόν.
Εθνική Αρχή Συντονισμού της Εφαρμογής του ΕΤΠ 2014-2020 και Διαχειριστική
Αρχή είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης , Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και
συγκεκριμένα η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης , έτσι όπως περιγράφεται στο Αρθρο 18,
παράγραφος 6 του Ν.4314/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .Μέχρι την
υπογραφή και δημοσίευση της ΥΑ για την εφαρμογή της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ

στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 6 του Ν. 4314/2014, καθήκοντα
Αρχής Διαχείρισης ασκεί η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων
Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕΕΚΤ) της Γενικής
Γραμματείας Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του ιδίου Υπουργείου.
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3. Τα καθήκοντα της Αρχής Πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίο(l>
2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και το
άρθρο 59, παρ. 3 του Κανονισμού 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικb
προϋπολογισμό της Ένωσης, αναλαμβάνει η Αρχή Πιστοποίησης, η οποία συνιστάται στο
πλαίσιο του άρθρου 10 του παρόντος νόμου.
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4. Τα καθήκοντα της Αρχής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 21, nαρ. 2
του
Κανονισμού
(ΕΕ)
αριθ.
1309/2013 του
Ευρωnαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το
Ευρωnαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοnοίηση (20142020) και το άρθρο 59, nαρ. 3 του Κανονισμού 966/2012 του

J

5.

Ευρωnαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους
δημοσιονομικούς
κανόνες
nου
εφαρμόζονται
στον
γενικό
nροϋnολογισμό
της
Ένωσης,
αναλαμβάνει
η
Εnιτροnή
Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), η οnοία συνιστάται στο nλαίσιο
του άρθρου 11 του nαρόντος νόμου.
Με κοινή αnόφαση του Υnουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υnουργού Οικονομίας, Υnοδομών,
Ναυτιλίας
και
Τουρισμού
και
του
Υnουργού
Οικονομικών
ρυθμίζονται, σύμφωνα με το κανονιστικό nλαίσιο του Ευρωnαϊκού
Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοnοίηση, τα θέματα nου
αφορούν
στον
nρογραμματισμό,
αξιολόγηση,
διαχείριση,
nαρακολούθηση και έλεγχο της υλοnοίησης των ενεργειών nου
αnολαύουν χρηματοδοτικής συνεισφοράς αnό το ΕΤΠ 2014-2020.»

••

Αθήνα,

25

Ιουνίου

2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ
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ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο

Επί

τροπολογίας

στο

75 παρ. 2 του Συντάγματος)
σχέδιο

νόμου

του

Υπουργείου

Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μέτρα για την
ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων
Πιστοποίησης

Αναπηρίας

(Κ.Ε.Π.Α.),

την

καταπολέμηση

της

εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα»

1.

Με την προς ψήφιση τροπολογία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν

στον προγραμματισμό, αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο
της υλοποίησης των ενεργειών που απολαύουν χρηματοδοτικής συνεισφοράς
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου

2014-2020.

2.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του

κρατικού προϋπολογισμού.

Αθήνα,

16 Ιουνίου 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
και

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

στο σχέδιο νόμου
«Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των
Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της

εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα»

Κύρια ρύθμιση:
Προστίθεται η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στον προγραμματισμό, αξιολόγηση,
διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης των ενεργειών που απολαύουν
χρηματοδοτικής

συνεισφοράς

Παγκοσμιοποίηση περιόδου
αριθ.

1309/2013 του

Δεκεμβρίου

από

το

Ευρωπαϊκό

Ταμείο

Προσαρμογής

στην

2014-2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ)

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

και

του

Συμβουλίου

της

17ης

2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

(2014-2020).
Λοιπές Ρυθμίσεις:

Δεν υπάρχουν.

Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1.

Αναγκαιότητα

1.1.

Με την τροποποίηση του άρθρου

45 του Ν. 4314/2014 προστίθεται η ρύθμιση των

θεμάτων που αφορούν στον προγραμματισμό, αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση
και

έλεγχο

της

υλοποίησης

των

ενεργειών

που

απολαύουν

χρηματοδοτικής

συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου

2014-2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του
Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

και του Συμβουλίου της

17ης Δεκεμβρίου

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

2013 για το

(2014-2020) (ΕΤΠ, εφεξής).
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-b1.2. Στόχος του ΕΤΠ 2014-2020 είναι να συμβάλει στην έξυπνη, αειφόρο και χωρίς
αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη

και να προωθήσει τη διατηρήσιμη

απασχόληση

στην Ένωση, δίνοντάς της τη δυνατότητα να επιδεικνύει αλληλεγγύη και να στηρίζει
τους εργαζομένους που απολύονται λόγω πλεονασμού και τους αυτοαπασχολούμενους
των οποίων

η

διαρθρωτικών

επαγγελματική
αλλαγών

στις

δραστηριότητα

έχει

παγκόσμιες

παύσει

εμπορικές

εξαιτίας των σημαντικών
ροές

που

επιφέρει

η

παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής

και οικονομικής κρίσης ή μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής
κρίσης.

1.3. Ειδικότερα, η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 2014-2020 χορηγείται στις
περιπτώσεις

που

οι

μεγάλες

διαρθρωτικές

αλλαγές

στη

μορφή

του

παγκόσμιου

εμπορίου ή η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση προκαλούν σοβαρή
οικονομική αναστάτωση, το οποίο συνεπάγεται:

α)

Την

απόλυση

λόγω

πλεονασμού

τουλάχιστον

εργαζομένων

500

ή

αυτοαπασχολούμενων των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει για περίοδο τεσσάρων

μηνών σε επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύονται λόγω
πλεονασμού, καθώς και αυτοαπασχολούμενων των οποίων η δραστηριότητα έπαυσε,
στο πλαίσιο της δραστηριότητας των προμηθευτών ή των παραγωγών των επομένων
σταδίων του προϊόντος.
β)

Την

απόλυση

λόγω

πλεονασμού

τουλάχιστον

εργαζομένων

500

αυτοαπασχολουμένων, των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει για περίοδο

ή

9 μηνών

ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται όλες στον ίδιο οικονομικό
τομέα,

που

ορίζεται

εγκατεστημένες

σε

στο
μία

επίπεδο

περιφέρεια

υποδιαίρεσης
ή

σε

δύο

της

NACE

συνορεύουσες

Αναθ.

2

και

περιφέρειες,

περισσότερες από δύο συνορεύουσες, όπως καθορίζονται στο επίπεδο

είναι
ή

σε

NUTS 2, υπό την

προϋπόθεση ότι πλήπονται πάνω από 500 εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι σε δύο
περιφέρειες συνδυασμένα.

2.

Καταλληλότητα

2.1. Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013, το ΕΤΠ είχε παρουσία
στην Ελλάδα συνεισφέροντας χρηματοδοτικά στην περίπτωση της Εταιρείας

ALDI.

2.3. Η κανονιστική πράξη που θα πρέπει να εκδοθεί είναι μία Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Οικονομικών όπου θα καθορίζονται θέματα
σχετικά με τον προγραμματισμό, αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο

2

1
i
1

ι

t

1
της υλοποίησης των ενεργειών που απολαύουν χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου

1

2014-2020.

3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1Όπως1.3

3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της

1

αγοράς
Η επίδραση θα είναι ευεργετική για την ελληνική αγορά: θα εισρεύσουν νέα κεφάλαια
από την ΕΕ τα οποία θα ανακουφίσουν μεγάλες ομάδες ανέργων που αιφνιδίως άλλαξε
το εργασιακό τους καθεστώς και θα τροφοδοτήσουν την οικονομία με την κυκλοφορία
τους σε αυτήν.

3.8.

Προσδιορίστε

αναλυτικά

τα

οφέλη

ή

την

επιβάρυνση

του

κρατικού

προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση

Οι

δράσεις του

εγγραφεί

στον

ΕΤΠ συγχρηματοδοτούνται
κρατικό

προυπολογισμό

κατά

(ΣΑΕ

40% από το ΠΔΕ και έχουν ήδη

συγχρηματοδοτούμενων

Υπουργείου

Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής αλληλεγγύης).

3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
εθνική οικονομία

Όπως

3.2

4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην κοινωνία
γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
Όπως

3.2.

,
1
f

3

-85. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
ΚΑΜΜΙΑ

6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
ΚΑΜΜΙΑ

7.

Νομιμότητα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της

17ης

Δεκεμβρίου

2013

για

το

Ευρωπαϊκό

Ταμείο

Προσαρμογής

στην

Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και άρθρο 59, παρ. 3 του Κανονισμού 966/2012 του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

και του

Συμβουλίου

σχετικά

με τους δημοσιονομικούς

κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.
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8.

Αρμοδιότητα

8.1. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης/ Γενική
Γραμματεία Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.

1

ι

8.2. Τα καθήκοντα της Αρχής Πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της

17ης

Δεκεμβρίου

Παγκοσμιοποίηση

1

1

1
i

ι

Ευρωπαϊκού

2013

για

το

Ευρωπαϊκό

Ταμείο

Προσαρμογής

στην

(2014-2020) και το άρθρο 59, παρ. 3 του Κανονισμού 966/2012 του

Κοινοβουλίου

και του

Συμβουλίου

σχετικά

με τους δημοσιονομικούς

κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, αναλαμβάνει η
Αρχή Πιστοποίησης, η οποία συνιστάται στο πλαίσιο του άρθρου 10 του Ν. 4314/2014.

Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.

1

1

8.3.

Εθνική Αρχή Συντονισμού της Εφαρμογής του ΕΤΠ

2014-2020

και Διαχειριστική Αρχή

είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

,

Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και συγκεκριμένα η
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής
αλληλεγγύης

,

έτσι όπως περιγράφεται στο Αρθρο

18,

παράγραφος

6

του

Ν.4314/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .Μέχρι την υπογραφή και δημοσίευση
της ΚΥΑ για την εφαρμογή της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου

18,

παρ.

6

του Ν.

4314/2014,

καθήκοντα Αρχής Διαχείρισης ασκεί

η Ειδική

Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Κοινοτικών και Άλλων Πόρων
του ιδίου Υπουργείου.

8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα,
υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου,
αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης
Πρωθυπουργού

Υ189/18-7-2006

(ΦΕΚ

Β

·

953)

και

επισυνάψτε

τη

μελέτη

σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική μελέτη
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