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Θέµα: Ορισµός της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων ΑΕ ΟΤΑ» ως Ενδιάµεσου Φορέα του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Ανάθεση αρµοδιοτήτων
διαχείρισης για Πράξεις του Μέτρου 8.3.3 «Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης» της
Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του “Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” που
κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).
2. Το Ν.4314/2014 - Μέρος ΙΙ «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς- Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου
που εφαρµόζεται στα ΕΠ του ΕΓΤΑ και ΕΤΘΑ (Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Αλιείας και Θάλασσας)» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και ειδικότερα το άρθρο 65.
3. Τον Κανονισµό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης
∆εκεµβρίου 2013 περί καθορισµού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006 και ειδικότερα το άρθρο 34, το άρθρο 72 (β) και το άρθρο 123, παρ. 6 και 7.
4. Τον Κανονισµό (ΕΕ) 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της; 15ης Μαΐου
2014 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισµών του
Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ.
791/2007 και του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου.
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5. Το Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων …. µεταφορά
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού» και
συγκεκριµένα το άρθρο 4.
6. Το Π.∆. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α'/2015), «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το Π.∆. 97/08.09.2017 (ΦΕΚ 138/Α/15.09.2017) «Οργανισµός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων».
8. Την υπ’ αριθ. 2536/35588/27-03-2015 (ΦΕΚ 195/30-03-2015) Απόφαση Πρωθυπουργού και
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε την οποία διορίζεται ο κ.
Κασίµης Χαράλαµπος του Παναγιώτη, στη θέση του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας
Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε βαθµό 1ο , της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων.
9. Την αριθ. C(2015) 7417/23.10.2015 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, όπως ισχύει κάθε φορά.
10. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 1393/25.10.2016 (ΦΕΚ 3501/Β/31.10.2016) για την αναδιάρθρωση
της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας 20142020, όπως ισχύει.
11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 99/23.1.2017 (ΦΕΚ 309/Β/7.2.2017) για το «Σύστηµα
δηµοσιονοµικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων
ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισµού για την υλοποίηση του επιχειρησιακού
προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 - 2020, σύµφωνα µε το άρθρο 71 του ν. 4314/2014»
12. Την υπ΄αριθ. 1435/14.06.2016 (ΦΕΚ 1839/Β/2016) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014 -2020» για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19
"Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη µέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία
Τοπικών Κοινοτήτων)" του ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 "Αύξηση της Απασχόλησης και
της Εδαφικής Συνοχής" του ΕΠΑλΘ 2014-2020".
13. Την Υπουργική Απόφαση 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-16 (ΦΕΚ 3521/Β/1-11-16) Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ' αριθ.81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β 1822) Υπουργικής Απόφασης
«Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι
νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς - ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης
πράξεων [ΥΠΑΣΥ∆ 2014-2020], όπως ισχύει.
14. Τη Υπουργική Απόφαση 3206/12.12.2016 (ΦΕΚ 4111/Β/2016) «Έγκριση προγραµµάτων τοπικής
ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής
Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανοµή πιστώσεων ∆ηµόσιας
∆απάνης», όπως ισχύει.
15. Την Υπουργική Απόφαση 1177/1.8.2017 (ΦΕΚ 3163 /Β/12.9.2017) για το «Σύστηµα ∆ιαχείρισης και
Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».
16. Την Απόφαση 2191/142765/22.12.2017 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης
σχετικά µε την ενιαία ένταξη στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (κωδικός: 2017ΣΕ08610016)
του προϋπολογισµού του συνόλου των εγκεκριµένων προγραµµάτων τοπικής ανάπτυξης της
Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020.
17. Την υπ’ αριθ. 25400/27.10.2016 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής & ∆.Κ.Π. για την
επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020».
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18. Την υπ΄αριθ. 593/2.5.2018 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων για την «Ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση της ΟΤ∆ «Αναπτυξιακή Εταιρεία
Κυκλάδων ΑΕ ΟΤΑ» για την υλοποίηση προπαρασκευαστικών ενεργειών και δαπανών λειτουργίας και
συντονισµού», µε κωδικό ΟΠΣ 5027247 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αλιείας και Θάλασσας
(ΕΠΑλΘ) 2014 - 2020».
19. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας 20142020.
20. Το θεσµικό πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 όπως ισχύει.
21. Τα υπ΄αριθµ. 196/30.1.2018, 252/13.2.2018, 647/5.3.2018 και 1202/13.4.2018 έγγραφα της ΕΥ∆
ΕΠΑΛΘ σχετικά µε την υποβολή στοιχείων για τον ορισµό των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης ως
Ενδιάµεσων Φορέων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας.
22. Το υπ΄αριθ. 607/6.7.2018 έγγραφο της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων ΑΕ ΟΤΑ» σχετικά µε την
υποβολή στοιχείων για τον ορισµό της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης ως Ενδιάµεσου Φορέα του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας.
23. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

απ ο φ α σί ζο υ µ ε

Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο ανατίθενται αρµοδιότητες διαχείρισης µέρους του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020»
Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΕ ΟΤΑ» ορίζεται ως Ενδιάµεσος Φορέας (ΕΦ) του ΕΠ Αλιείας και
Θάλασσας 2014-2020.

Άρθρο 2
Αντικείµενο ανάθεσης
1. Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΕ ΟΤΑ» αναλαµβάνει αρµοδιότητες, όπως προσδιορίζονται στο
άρθρο 3 της παρούσας, για τη διαχείριση του µέτρου 8.3.3 «Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης» του ΕΠ «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» πλην των «∆απανών λειτουργίας και
συντονισµού». Οι εν λόγω δαπάνες λειτουργίας και συντονισµού καθώς και οι προπαρασκευαστικές
δαπάνες εντάσσονται στο ΕΠΑΛΘ µε την υπ΄αριθµ. 593/2.5.2018 απόφαση ένταξης του Γενικού
Γραµµατέα, σύµφωνα µε την οποία η ΟΤ∆ είναι δικαιούχος της πράξης.
2. Η εκχωρούµενη προς διαχείριση συνολική χρηµατοδότηση και η κατανοµή της ανά Ενωσιακή
Προτεραιότητα, θεµατικό στόχο, µέτρο ΕΤΘΑ και µέτρο χρηµατοδότησης αποτυπώνεται στα
Παραρτήµατα I, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας Απόφασης.
Άρθρο 3
Αρµοδιότητες διαχείρισης
Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΕ ΟΤΑ» αναλαµβάνει, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
1. Εξειδικεύει τις Πράξεις/ ∆ράσεις που διαχειρίζεται, όπου απαιτείται.
2. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στη ∆Α για την εκπόνηση των αξιολογήσεων του Προγράµµατος, και
λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων των εν λόγω αξιολογήσεων σε
συνεργασία µε τη ∆Α.
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3. Παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής των Πράξεων/ ∆ράσεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα, τη
χρηµατοοικονοµική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιηµένους δείκτες, τα ορόσηµα και τους στόχους
του πλαισίου επίδοσης, τις προοπτικές εξέλιξής τους, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την
απορρόφηση των ετήσιων δεσµεύσεων και εισηγείται στη ∆Α προτάσεις αναθεώρησής τους.
4. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη συλλογή στοιχείων που συνδέονται µε τους δείκτες και το πλαίσιο
επίδοσης για τις Πράξεις που διαχειρίζεται, καθώς και για τη διασφάλιση της πληρότητας και ποιότητάς
τους. Συνεργάζεται µε τη ∆Α και την Εθνική Αρχή Συντονισµού (ΕΑΣ) για την εφαρµογή των
ρυθµίσεων του ενιαίου συστήµατος παρακολούθησης των δεικτών, όπως κάθε φορά ισχύει.
5. Υποστηρίζει τη ∆Α του ΕΠ στη σύνταξη αιτηµάτων εξαίρεσης από την εφαρµογή της διαδικασίας
αποδέσµευσης για τις δεσµεύσεις που δεν απορροφήθηκαν, εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών
εµπλοκών ή και για λόγους ανωτέρας βίας, στις περιπτώσεις που τα εν λόγω αιτήµατα αφορούν στις
Πράξεις που διαχειρίζεται.
6. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται από τη ∆Α του ΕΠ για την υποβολή των ετήσιων και
τελικών εκθέσεων υλοποίησης, την προετοιµασία της ετήσιας εξέτασης του ΕΠ, την υποστήριξη του
έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράµµατος, κλπ.
7. Συνεργάζεται µε την Εθνική Αρχή Συντονισµού (ΕΑΣ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει σε
αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.
8. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα εργαλεία, πρότυπα και προδιαγραφές για τη σωστή
άσκηση των αρµοδιοτήτων διαχείρισης που έχουν εκχωρηθεί σε συµφωνία µε τη ∆Α του ΕΠ και την
ΕΑΣ.
9. Συνεργάζεται µε τη ∆Α του ΕΠ για τη διαµόρφωση της µεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των
Πράξεων που διαχειρίζεται, προκειµένου να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.
10. Οργανώνει και παρακολουθεί ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις Πράξεις/ ∆ράσεις που
διαχειρίζεται, στη βάση της εγκεκριµένης στρατηγικής επικοινωνίας του ΕΠ, µε στόχο την, όσο το
δυνατόν, ευρύτερη διάδοση πληροφοριών προς τους δυνητικούς ∆ικαιούχους για τις ευκαιρίες
χρηµατοδότησής τους από το ΕΠ, προς τους δικαιούχους/ωφελούµενους για τις ωφέλειες που
µπορούν να αποκοµίσουν και προς τους πολίτες της χώρας για το ρόλο και τα επιτεύγµατα τη
πολιτικής συνοχής των Ταµείων.
11. Προετοιµάζει και αποστέλλει στη ∆Α του ΕΠ για σύµφωνη γνώµη, τα σχέδια προσκλήσεων των
Πράξεων που διαχειρίζεται και τους σχετικούς Οδηγούς Εφαρµογής (εφόσον απαιτείται), για την
υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης στην περίπτωση δηµοσίων έργων/ προτάσεων από τις ιδιωτικές ή
δηµόσιες επιχειρήσεις που αιτούνται τη λήψη δηµόσιας ενίσχυσης (στην περίπτωση ιδιωτικών
επενδύσεων).
Μετά τη σύµφωνη γνώµη της ∆Α του ΕΠ, προωθεί τα σχέδια των προσκλήσεων και των Οδηγών
Εφαρµογής στο αρµόδιο όργανο για την έγκρισή τους.
Μετά την έκδοση των προσκλήσεων, µεριµνά για τη δηµοσιοποίησή τους και την ανάρτησή τους στο
δικτυακό τόπο της ΟΤ∆, το www.alieia.gr , το www.espa.gr και το πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.
Οι προσκλήσεις παρέχουν προς τους δυνητικούς ∆ικαιούχους, σαφείς και λεπτοµερείς πληροφορίες
σχετικά µε:
(α) τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης σχετικά µε τον τύπο των ∆ράσεων που θα χρηµατοδοτηθούν στο
πλαίσιο της πρόσκλησης,
(β) τους όρους επιλεξιµότητας των δαπανών που πρέπει να ικανοποιούν οι προτεινόµενες Πράξεις
(επενδυτικά σχέδια) προκειµένου να ενταχθούν για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ,
(γ) τις διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων χρηµατοδότησης και τις σχετικές χρονικές προθεσµίες,
(δ) τη µεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς χρηµατοδότηση Πράξεων,
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(ε) τα αρµόδια στελέχη του Ενδιάµεσου Φορέα, τα οποία µπορούν να παρέχουν πληροφορίες
σχετικά µε την πρόσκληση,
(στ) την ευθύνη των ∆ικαιούχων για την ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε το σκοπό της Πράξης και
την υποστήριξη από τα Ταµεία της ΕΕ, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη στρατηγική επικοινωνίας
του ΕΠ, τους στόχους και τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης του ΕΠ,
(ζ) την υποχρέωση του ∆ικαιούχου, εφόσον η πρότασή του επιλεγεί, να συµπεριληφθούν στοιχεία
της Πράξης του, στον κατάλογο των Πράξεων του ΕΠ, ο οποίος δηµοσιοποιείται και είναι
προσβάσιµος µέσω ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή ενιαίας διαδικτυακής πύλης, σύµφωνα µε το
άρθρο το άρθρο 119 του Καν. 508/2014.
12. Αξιολογεί τις αιτήσεις/ προτάσεις που υποβάλλονται µέσω του ΟΠΣ- ΕΣΠΑ, και στην περίπτωση
ιδιωτικών επενδύσεων µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ),
εφαρµόζοντας την εγκεκριµένη µεθοδολογία και τα εγκεκριµένα κριτήρια αξιολόγησης από την
Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.
13. Εισηγείται στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος την έκδοση της Απόφασης Ένταξης των
Πράξεων στο ΕΠ και, µετά την έκδοσή τους, τις δηµοσιοποιεί.
14. Παρακολουθεί την υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων και τους ∆ικαιούχους, στη βάση
των όρων της Απόφασης Ένταξης/ Χρηµατοδότησης της Πράξης, τις αναληφθείσες δεσµεύσεις, της
τήρησης των χρονικών προθεσµιών που τίθενται, για την ολοκλήρωση των επί µέρους δράσεων
/υποέργων των Πράξεων, καθώς και τη συµµόρφωσή τους µε τους ισχύοντες κοινοτικούς και
εθνικούς κανόνες υλοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους. Εντοπίζει προβλήµατα κατά τη
διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την έγκαιρη επίλυσή τους.
15. Θέτει σε καθεστώς επιτήρησης τους ∆ικαιούχους δηµοσίων έργων που οι Πράξεις τους αποκλίνουν
από τους όρους της απόφασης ένταξης ή και του χρονικού προγραµµατισµού της εκτέλεσής τους και
καθορίζει διορθωτικά µέτρα και περίοδο συµµόρφωσης. Εισηγείται στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης του
Προγράµµατος την ανάκληση των αποφάσεων ένταξης των Πράξεων, για τις οποίες οι ∆ικαιούχοι δεν
υλοποιήσουν τα διορθωτικά µέτρα εντός της περιόδου συµµόρφωσης, ή εάν η εκτέλεση των
υποέργων τους που αφορούν ενέργειες προετοιµασίας δεν ολοκληρώνεται εντός των χρονικών
προθεσµιών που ορίζονται στην απόφαση ένταξης.
16. Εισηγείται στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος την έκδοση τροποποιήσεων της Απόφασης
Ένταξης/ Χρηµατοδότησης Πράξης ή ανάκλησης αυτής. Στην περίπτωση των κρατικών ενισχύσεων,
εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις επιφέρουν αλλαγή στα στοιχεία της Απόφασης Ένταξης των
Πράξεων σύµφωνα µε το Σ∆Ε, εισηγείται στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος την
τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης των Πράξεων. Μεριµνά για τη δηµοσιοποίηση των Αποφάσεων.
17. Εισηγείται στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος την έκδοση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης
Πράξης και της Απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξεων.
18. ∆ιενεργεί ελέγχους νοµιµότητας των διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των
δηµοσίων συµβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, προκειµένου να διασφαλιστεί η επιλεξιµότητα
των δαπανών.
19. Συλλέγει τις αιτήσεις χορήγησης της ενίσχυσης που υποβάλλονται από τους δικαιούχους και διενεργεί
διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 67 του Ν. 4314/2014 και
στις ∆ιαδικασίες του Σ∆Ε, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηµατοδοτούµενων
προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγµατική πραγµατοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι
∆ικαιούχοι, η τήρηση χωριστού λογιστικού συστήµατος ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, η
τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας, καθώς και η συµµόρφωση των Πράξεων προς τους εθνικούς και
κοινοτικούς κανόνες. Στην περίπτωση που στην οικεία πρόσκληση προβλέπεται η δυνατότητα
προκαταβολής, ο ΕΦ διενεργεί διοικητική επαλήθευση στο αίτηµα του ∆ικαιούχου σύµφωνα µε τις
διαδικασίες του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου.
20. Αποστέλλει στην Οικονοµική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ώστε να
καταβάλλει στους δικαιούχους τη δικαιούµενη δηµόσια ενίσχυση.
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21. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγµατοληπτικά, τηρεί αρχεία που
περιγράφουν και τεκµηριώνουν τη δειγµατοληπτική µέθοδο, βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς
επαλήθευση Πράξεις ή οι συναλλαγές τους.
22. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την
ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες κατά τα
προβλεπόµενα στις ∆ιαδικασίες του Σ∆Ε.
23. Τηρεί αρχεία στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που
πραγµατοποιούνται και για την παρακολούθηση τυχόν ευρηµάτων, σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις
διαδικασίες του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου.
24. Εισηγείται στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος την ακύρωση µέρους ή του συνόλου της
δηµόσιας συνεισφοράς της Πράξης, βάσει πορίσµατος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης ή
πορίσµατος ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση
διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, λαµβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της
παράβασης και τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση µέρους ή του συνόλου
της χρηµατοδότησης της Πράξης από το ΕΠ, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο
ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρµόδιες Αρχές/ φορείς, σύµφωνα µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και
Ελέγχου.
25. Εισηγείται στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος την έκδοση απόφασης ανάκτησης
αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων
αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών ποσών.
26. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των µακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους ∆ικαιούχους,
σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013.
27. ∆ιασφαλίζει ότι οι ∆ικαιούχοι λαµβάνουν πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόµενης επιλέξιµης
δαπάνης, το αργότερο 90 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης πληρωµής από το
∆ικαιούχο, χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και χωρίς την είσπραξη καµίας
ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναµου αποτελέσµατος που θα επέφερε µείωση των ποσών
της επιλέξιµης χρηµατοδότησης για τους ∆ικαιούχους.
28. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες και τις
επαληθεύσεις που πραγµατοποιούν για κάθε δαπάνη των Πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς
πιστοποίησης.
29. Παρέχει στη ∆Α του ΕΠ τα απαιτούµενα στοιχεία, προκειµένου να καταρτιστεί η δήλωση διαχείρισης
και ετήσια σύνοψη που αναφέρεται στο άρθρο 125 του Καν. 1303/2013.
30. Παρέχει στη ∆Α του ΕΠ τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση του προγραµµατισµού των ετήσιων
πιστώσεων του ΕΠ καθώς και για τις χρηµατοδοτήσεις (διάθεση ποσών στους λογαριασµούς κάθε
συλλογικής απόφασης) του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Π∆Ε, σύµφωνα µε τις ∆ιαδικασίες
του Σ∆Ε.
31. Συνεργάζεται µε τη ∆Α του ΕΠ για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά πορίσµατα ελέγχου που
διενεργήθηκε στον ίδιο και σε Πράξεις που διαχειρίζεται, από τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά
ελεγκτικά όργανα.
32. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων
σχετικά µε τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδροµής
ελέγχου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 125, παρ. 4 του Καν. 1303/2013 και σύµφωνα µε τους
κανόνες του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου.
33. ∆ιασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ, των απαραίτητων
δεδοµένων που αφορούν στις παραπάνω αρµοδιότητες διαχείρισης και έχει την ευθύνη για την
ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται σε αυτά τα πληροφοριακά
συστήµατα.
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34. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των αρµοδιοτήτων του. Τα αρχεία δύνανται να
τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ, σύµφωνα µε τις ∆ιαδικασίες του Σ∆Ε.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Ενδιάµεσου Φορέα
Επιπροσθέτως των αρµοδιοτήτων που προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, η «Αναπτυξιακή
Εταιρεία Κυκλάδων ΑΕ ΟΤΑ» αναλαµβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1.

Προβαίνει σε κατανοµή των αρµοδιοτήτων που ανατίθενται, στο εσωτερικό του, προκειµένου να
διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής του διαχωρισµού των καθηκόντων, ιδιαίτερα µεταξύ των
διαδικασιών επιλογής και έγκρισης Πράξεων, επαληθεύσεων και πληρωµών. Στην περίπτωση δε που
η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΕ ΟΤΑ» είναι και ∆ικαιούχος στο πλαίσιο των Πράξεων που
διαχειρίζεται, η υλοποίηση των Πράξεων θα γίνεται από Μονάδα διαφορετική από τη Μονάδα που
είναι αρµόδια για τη διενέργεια των επαληθεύσεων. Υποβάλλει την ως άνω κατανοµή αρµοδιοτήτων
στη ∆Α του ΕΠ.

2.

Ορίζει στέλεχος/ στελέχη που θα συνεπικουρούν τη ∆Α για την αξιολόγηση των κινδύνων απάτης σε
σχέση µε τις δράσεις που διαχειρίζεται ο ΕΦ. Ο ορισµός γίνεται µε Απόφαση της Επιτροπής
∆ιαχείρισης του Προγράµµατος και κοινοποιείται στη ∆Α του ΕΠ και στην ΕΥΘΥ.

3.

Κοινοποιεί στη ∆Α του ΕΠ, το νέο οργανόγραµµά του σε περίπτωση µεταβολής ή τροποποίησής του,
καθώς και τις ενδεχόµενες µεταβολές ή τροποποιήσεις στις διαδικασίες διαχείρισης που εφαρµόζει.

4.

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

5.

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

6.

Έχει την υποχρέωση να εξειδικεύσει το γενικό εγχειρίδιο χρήσης του Πληροφοριακού Συστήµατος
∆ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που έχει εκδοθεί από την ΕΥΚΕ, ανάλογα µε το
περιεχόµενο της κάθε Πρόσκλησης (µέτρο ενίσχυσης) και, εφόσον απαιτείται, σύµφωνα µε τις
κατευθύνσεις της ∆Α του ΕΠ και της ΕΑΣ. Επίσης, έχει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες
επιχειρησιακής υποστήριξης των χρηστών του ΠΣΚΕ (help desk) καθ’ όλο το διάστηµα υλοποίησης
της Πράξης.

7.

Ενηµερώνει συστηµατικά το ΠΣΚΕ και το ΟΠΣ µε τα στοιχεία προόδου εκτέλεσης των Πράξεων που
διαχειρίζεται.

8.

Συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που προσδιορίζονται από το
Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, τη ∆ιαχειριστική Αρχή και µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο
άρθρο 119 του Καν. 508/2014 για τις Πράξεις που διαχειρίζεται.

9.

Συµµετέχει σε οµάδες της ∆ιαχειριστικής Αρχής για τη διερεύνηση ενδείξεων απάτης ή/ καταγγελιών
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Σ∆Ε.

10. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση κινδύνων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου.
11. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις από τη ∆Α του ΕΠ και παρέχει σε αυτήν τα
αναγκαία στοιχεία, προκειµένου να επιβεβαιωθεί, η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων
που έχουν ανατεθεί.
12. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών/ οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών
ελεγκτικών αρχών, τόσο στην έδρα του όσο και στους χώρους υλοποίησης των Πράξεων που
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διαχειρίζεται, και διευκολύνει τον έλεγχο, προσκοµίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην
εκτέλεση της Πράξης, εφόσον ζητηθούν.
13. Έχει την ευθύνη για την εφαρµογή διορθωτικών ή / και προληπτικών µέτρων που τον αφορούν.
14. Το προσωπικό του ΕΦ που απασχολείται σε δραστηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση
Πράξεων, στις επαληθεύσεις και στις πληρωµές, καθώς και οι εξωτερικοί αξιολογητές/ ελεγκτές που
ενδεχοµένως αξιοποιεί για τις δραστηριότητες αυτές, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης µη
σύγκρουσης συµφερόντων.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 στο
πλαίσιο της παρακολούθησης εφαρµογής της παρούσας Απόφασης από την «Αναπτυξιακή Εταιρεία
Κυκλάδων ΑΕ ΟΤΑ», υποχρεούται στην τήρηση των παρακάτω:
1.

Κοινοποιεί στον ΕΦ το Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών Σ∆Ε 2014-2020 και κάθε προσαρµογή, τροποποίηση/
αναθεώρησή του.

2.

Υποστηρίζει τον ΕΦ στην ορθή εφαρµογή των ∆ιαδικασιών και τον ενηµερώνει για τις υποχρεώσεις
του συµπεριλαµβανοµένης της τήρησης των κανόνων πληροφόρησης και επικοινωνίας, τις
µεθοδολογίες και τις διαδικασίες παρακολούθησης των δεικτών εκροών, για την αξιολόγηση
κινδύνων απάτης, καθώς και για κάθε ειδικό θέµα που σχετίζεται µε το Σ∆Ε.

3.

Συντονίζει και εποπτεύει συστηµατικά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του ΕΦ, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρούσα Απόφαση και το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, και εφόσον απαιτείται,
λαµβάνει κατάλληλα διορθωτικά µέτρα. Έχει την τελική ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για το ΕΠ. Στο πλαίσιο παρακολούθησης του ΕΦ, η ∆Α:
3.1. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε τα απαραίτητα δεδοµένα
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση και την επίτευξη των
δεικτών, των οροσήµων και των στόχων του πλαισίου επίδοσης, την αξιολόγηση, την
παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, καθώς και τις λογιστικές εγγραφές για κάθε Πράξη που
διαχειρίζεται.
3.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, προκειµένου να επιβεβαιώσει την εφαρµογή του
προγραµµατισµού του ΕΦ, να αξιολογήσει ενδεχόµενες αποκλίσεις και να διαµορφώσει
προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη
διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠ.
3.3. Παρακολουθεί τα αποτελέσµατα των επαληθεύσεων που διενεργούνται από την «Αναπτυξιακή
Εταιρεία Κυκλάδων ΑΕ ΟΤΑ»
3.4. Παρακολουθεί τα αποτελέσµατα των ελέγχων που διενεργούνται στην «Αναπτυξιακή Εταιρεία
Κυκλάδων ΑΕ ΟΤΑ» από την Αρχή Ελέγχου και άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα/
αρχές.
3.5. Παρακολουθεί την εφαρµογή διορθωτικών ή / και προληπτικών µέτρων από την «Αναπτυξιακή
Εταιρεία Κυκλάδων ΑΕ ΟΤΑ»
3.6. ∆ιενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις στην «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΕ
ΟΤΑ» προκειµένου να επιβεβαιωθεί η διατήρηση της ικανότητας άσκησης των αρµοδιοτήτων
που του έχουν ανατεθεί, η διοικητική και δηµοσιονοµική ικανότητά του για τη διαχείριση του
µέρους του ΕΠ που του έχει εκχωρηθεί και ότι οι αρµοδιότητές του ασκούνται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρούσα Απόφαση και στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου.
3.7. Εισηγείται την τροποποίηση της παρούσας Απόφασης, ιδίως ως προς την κατανοµή της
ενωσιακής στήριξης ανά Προτεραιότητα, θεµατικό και ειδικό στόχο, και Μέτρο ΕΤΘΑ.
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3.8. Στις περιπτώσεις που η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας
και Θάλασσας 2014-2020 διαπιστώσει τη µη συµµόρφωση της «Αναπτυξιακής Εταιρείας
Κυκλάδων ΑΕ ΟΤΑ» µε τους όρους της παρούσας Απόφασης, εισηγείται την ανάκλησή της.
4.

∆ιασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες
και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, εποπτεύει και συντονίζει πριν από
κάθε αίτηµα πληρωµής, αλλά και πριν την εκπόνηση των ετήσιων λογαριασµών, την πληρότητα των
πληροφοριών που παρέχονται από την «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΕ ΟΤΑ» στην Αρχή
Πιστοποίησης.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1/ 8/ 2018
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Συνηµµένα: Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ: Πίνακες Κατανοµής Προϋπολογισµού Εκχώρησης

Κοινοποιήσεις:
«Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΕ ΟΤΑ»
Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής
Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης
Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων
Αρχή Ελέγχου (Ε∆ΕΛ)
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ΥΠΑΑΤ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ:

2014GR14MFOP001

η διαχείριση των οποίων εκχωρείται στον:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:
Α/Α ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

CLLD.23

(Περιλαµβάνει όλες τις προηγούµενες)

1.0
1/8/2018

ποσά σε ευρώ
Ενωσιακή Προτεραιότητα 4 :" Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής "
1

2

3

4

5:6+7

6

7

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 8: "Προώθηση της
βιώσιµης και ποιοτικής απασχόλησης και
υποστήριξη της κινητικότητας της
εργασίας"

Ταµείο

Μέτρο Χρηµατοδότησης

Ποσοστό συγχρηµατοδότησης
ανά Μέτρο Χρηµάτοδότησης
(%)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΤΘΑ

4.1

85%

1.889.052,00

1.605.694,20

283.357,80

1.889.052,00

1.605.694,20

283.357,80

ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Το ποσό των 1.889.052 ευρώ συνολική χρηµατοδότηση εκχωρείται για την υλοποίηση πράξεων που εντάσσονται στα παρακάτω Μέτρα ΕΤΘΑ:

Ενωσιακή Προτεραιότητα 4 :" Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής "

Θεµατικός Στόχος

Μέτρο ΕΤΘΑ

Τίτλος

Κωδικός

"Προώθηση της βιώσιµης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη
της κινητικότητας της εργασίας"

8

Τίτλος

Κωδικός

"Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης"

8.3.3

Η Στήριξη της Ένωσης, ύψους 1.605.694,20 ευρώ που εκχωρείται µε την παρούσα Yπουργική Aπόφαση κατανέµεται στα πεδία παρέµβασης ως εξής:
Ενωσιακή Προτεραιότητα 4 :" Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής "

Μέτρο
Χρηµατοδότησης

ΤΑΜΕΙΟ
ΕΤΘΑ

4.1

Μέτρο ΕΤΘΑ
Τίτλος
"Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης"

Κωδικός
8.3.3

1.605.694,20
ΣΥΝΟΛΟ
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1.605.694,20
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Ο φορέας Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΑΕ ΟΤΑ στον οποίο εκχωρείται το ποσό των 1.889.052 ευρώ συνολικής χρηµατοδότησης αναλαµβάνει την ευθύνη εκπλήρωσης
των παρακάτω δεικτών:
ΚΟΙΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Ενωσιακή Προτεραιότητα 4 :"Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής"
Θεµατικός Στόχος 8 : "Προώθηση της βιώσιµης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας της εργασίας"
Μέτρο ΕΤΘΑ
Κωδικός ∆είκτη

∆είκτης

Μονάδα
Μέτρησης

Ταµείο

Μέτρο Χρηµατοδότησης

Τιµή Στόχος (2023)

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Ενωσιακή Προτεραιότητα 4 :"Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής"
Θεµατικός Στόχος 8 : "Προώθηση της βιώσιµης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας της εργασίας"
Μέτρο ΕΤΘΑ 8.3.3: "Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης"

Κωδικός ∆είκτη

Ειδικός Στόχος
∆είκτης

Μονάδα
Μέτρησης

Μέτρο Χρηµατοδότησης

Τιµή Στόχος *
(2023)

4.1

Απασχόληση που δηµιουργείται

ΙΠΑ

4.1

3

4.2

Απασχόληση που διατηρείται

ΙΠΑ

4.1

1

4.3

Επιχειρήσεις που δηµιουργούνται

Αριθµός

4.1

5
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΑΝΑ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Ενωσιακή Προτεραιότητα 4 :" Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής "
Τύπος ∆είκτη
Οικονοµικός
δείκτης

∆είκτης

Μονάδα
Μέτρησης

Ταµείο

Μέτρο Χρηµατοδότησης

Ευρώ (€)

ΕΤΘΑ

4.1

* Οι τιµές- στόχοι επηρεάζονται από την τροποποίηση των δεικτών του Επιχειρησιακού Προγράµµατος καθώς και την
αναµόρφωση της Τοπικής Στρατηγικής και δύνανται να προσαρµόζονται αντίστοιχα.

Έντυπο: E.V.1_1α
Έκδοση: 1η
Ηµ/νια Έκδοσης: 8.5.2017

- 13 -

Τελικός
Στόχος
(2023)

Ορόσηµο για το 2018
0

1.889.052,00

