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Ευρωπαϊκό Ταμείο 
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ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Οργάνων Ελέγχου ενταγμένων Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης 79 "Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα» με Κωδικό ΟΠΣ 3868 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020" 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005. 
2.    Το Ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, το 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). 
3. Το άρθρο 24 του Ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) 
από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) -Μέτρα για την 
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 52/01-
04-2019). 
4.    Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ/Α/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
5.    Το ΠΔ 140/27.10-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
233/τΑ/27-12-2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 6.   Την υπ. Αριθμ. 95/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία έγινε η 
ανακήρυξη του εκλεγμένου Περιφερειάρχη Ηπείρου και των εκλεγμένων τακτικών και 
αναπληρωματικών Συμβούλων της Περιφέρειας Ηπείρου. 
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά 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, όπως τροποποιείται και ισχύει. 
8.     Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

                 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 Δ/ΝΣΗ ΑΝAΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
TΜΗΜΑ: ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο-Πλατεία Πύρρου 
1/452 21- Ιωάννινα 
Πληροφορίες: Κυριακοπούλου Μαρία  
Τηλ: 2651364302 
Fax: 2651025674 
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      ΙΩΑΝΝΙΝΑ,   12   -  5 - 2020 

      Αρ. Πρ. : 54116/1774 
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Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1081/2006 
 
9.     Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (107(1)-05.2016), όπως τροποποιείται και ισχύει. 
10.  Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για 
το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014, όπως τροποποιείται 
και ισχύει. 
11. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32679/ΕΥΘΥ 333/23.03.2015 (ΦΕΚ 714/Β/24.04.2015) με την 
οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της με αρ. πρωτ. 41544/Γ ?ΚΠΣ 279/08.12.2000 (ΦΕΚ 
1501/2000) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
12. Την με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-18 Υπουργική Απόφαση με θέμα αντικατάσταση της υπ 
.αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20-10-16 (ΦΕΚ Β3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ ? αριθμ.81986/ΕΥΘΥ 712/31-7-15 (ΦΕΚ Β1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί 
κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 –Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους 
Φορείς –Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει. 
13.  Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 και θέμα: "Στοιχεία συστήματος για 
τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων", όπως τροποποιείται και ισχύει. 
14.    Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 126829/EΥΘΥ 1217/21-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784/Β’) 
και θέμα: "Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή 
παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση 
προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014?2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του 
Ν.4314/2014», όπως τροποποιείται και ισχύει. 
15.Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/24.02.2016 (ΦΕΚ 449) και θέμα: «Διαδικασίες 
κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας», και ειδικότερα τα 
αναφερόμενα σε «Αξιολόγηση» στο Παράρτημα 1, όπως τροποποιείται και ισχύει. 
16.    Την με αριθ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες στους φορείς 
που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020». 
17.    Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής με αριθμό C(2018) 8765 final/11-12-18 «για την 
τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10172 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του 
επιχειρησιακού προγράμματος Ήπειρος για την στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για την περιφέρεια της Ηπείρου στην Ελλάδα».  
18.Την υπ’ αριθμ. 907/27.03.2019 (ΦΕΚ Β’ 1412/24.04.2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με 
την οποία ορίζεται η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου ως 
Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) του Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020.19.    Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της 
Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (OJ EE L 352/1 της 24.12.2013).  
20.    Τον Ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, 
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 137Α/13-09-2017) και συγκεκριμένα τα άρθρα 39 & 40. 
21.  Την με αρ. πρωτ. 145736/27.01.2015 ΚΥΑ για την «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020, όπως τροποποιείται και ισχύει. 
22. Το με αρ. πρωτ. 72920/10.7.2019 έγγραφο της ΕΥΘΥ, με το οποίο διαβιβάστηκε η έκθεση 
τεκμηρίωσης κλίμακας μοναδιαίου κόστους στην ΕΔΕΛ. 
23.   Την από 28/06/2019 απόφαση της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020, 
με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής της δράσης. 
24.   Το με αριθ. 82241/ΕΥΚΕ1437/7.8.2019 έγγραφο, με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την 
προκήρυξη της δράσης από την ΕΥΚΕ. 
25.   Η με αριθ. 112326/4.11.2019 έκθεση τεκμηρίωσης κλίμακας μοναδιαίου κόστους για την υλοποίηση 
της δράσης από την ΕΥΘΥ.Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014), Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
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156/16.6.2012) στο ελληνικό Δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
Α265/23-12-2014). 
26.Την με αρ. πρωτ. 3364/3.12.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ:Ω237Λ9-30Θ) για την 
πρόσκληση «"Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για 
την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα» με Κωδικό ΟΠΣ 3868 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020" όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 
27.Την αρ. 39679/1227/13-3-2020 απόφαση  ένταξης  (ΑΔΑ:ΨΜΨΤ7Λ9-Ι0Ι) Απόφαση Περιφερειάρχη 
Ηπείρου για Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 79 "Πρόγραμμα 
επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων 
με υψηλά τυπικά προσόντα» με Κωδικό ΟΠΣ 3868 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-
2020  
28.Τον Οδηγό-Εγχειρίδιο Διαδικασιών Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων 
για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ 
και το ΤΣ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και στην απασχόληση» που αφορά στις 
Κρατικές Ενισχύσεις. 
29..Την αρ. 35303/2846/15-3-2019 (ΑΔΑ:ΩΨΟΕ7Λ9-Ψ4Ε) Απόφαση Διεύθυνσης Διοίκησης Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Εσωτερικής Λειτουργίας  Περιφέρειας Ηπείρου περί ανάθεσης 
καθηκόντων ελεγκτών σε υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος « Ήπειρος» 2014-2020. 
30.Την αρ. 51511/4084/6-5-2020  (ΑΔΑ:6Χ4Η7Λ9-ΦΞΕ) Απόφαση Διεύθυνσης Διοίκησης Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Εσωτερικής Λειτουργίας  Περιφέρειας Ηπείρου περί ανάθεσης 
καθηκόντων ελεγκτών σε υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος « Ήπειρος» 2014-2020. 
31. Το υπάρχον προσωπικό και τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
Περιφέρειας Ηπείρου. 
 

Αποφασίζει 

Τη συγκρότησης Οργάνων Ελέγχου επαλήθευσης έργων/ενταγμένων πράξεων στο πλαίσιο  
της Πρόσκλησης 79 "Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας  
Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα» με Κωδικό ΟΠΣ 3868 στο  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020"«ως εξής: 

 

Α  Όργανο Ελέγχου 

1. Τσεπέλης Ιωάννης , υπάλληλος  του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 
2. Σουχλέρη Ευαγγελία ,  υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 

 

Β   Όργανο Ελέγχου 

1. Κωσταγιάννη Θεοδώρα , υπάλληλος  του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 
2. Τζιάλλα Παναγιώτα ,  υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού  

 

Γ  Όργανο Ελέγχου 

1. Γεωργάκη Βασιλική υπάλληλος  του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 
2. Φουτάκη Ιωάννα υπάλληλος  του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 

 

Δ  Όργανο Ελέγχου 

1.  Καμπούρη Δέσποινα, υπάλληλος  του κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας  
2. Βασιλείου Άρτεμη, υπάλληλος  του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 

Η παρακολούθηση των έργων θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.11.2.2. της Πρόσκλησης 79, 
όπως αυτή ισχύει,  κατόπιν αιτήματος του Δικαιούχου, μέσω διοικητικής και επιτόπιας επαλήθευσης, 
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σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ). 

 Η επιτόπια επαλήθευση αφορά στην επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας των ωφελουμένων και των 
ανθρωπομηνών απασχόλησής τους, στην πιστοποίησή τους και στην καταβολή της αναλογούσας 
επιχορήγησης.  
Ειδικότερα θα ελέγχονται τα εξής :  

  Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), καθώς και τα αποδεικτικά υποβολής τους, οι οποίες 
μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή. 

 Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο 
σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (Έντυπο Ε4 - ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο 
Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 
Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). 

 Και όσα αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα III. 

Τα δικαιολογητικά για τη διενέργεια της επαλήθευσης του έργου (του φυσικού και του οικονομικού 
αντικειμένου), ο τρόπος κάλυψης τυχόν εκκρεμοτήτων, το χρονοδιάγραμμα κ.λπ.  αναφέρονται στην 
Πρόσκληση.  

 Για τη διασφάλιση της διακριτότητας και την αποφυγή οποιασδήποτε περίπτωσης σύγκρουσης 
συμφερόντων, κατά την ανάθεση στις Ομάδες επιμέρους προς έλεγχο έργων, συμπληρώνονται από τα 
φυσικά πρόσωπα-μέλη των Ομάδων δηλώσεις: 
α) μη σύγκρουσης συμφερόντων 
β) μη συμμετοχής σε προηγούμενο στάδιο επιλογής παρακολούθησης της ελεγχόμενης πράξης. 

                                                      
                                                                                     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
                                                                                           ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ 

Αποδέκτες προς ενέργει 

 - ΔΙΑΠ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

       - Μέλη Οργάνων Ελέγχου 
 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση 

   ΕΥΔ  Ε.Π  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

ΑΔΑ: ΩΦΧ07Λ9-ΓΟΧ
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