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ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέµα: Ανάκληση της µε αρ. πρ. 25175/05-12-2014 Πρόσκλησης µε κωδικό 190 της ΕΥ∆
ΕΠΕ∆ΒΜ για την πράξη "∆ιαφάνεια και αντιδιαφθορά για την καλή διακυβέρνηση"

Ο Ειδικός Γραµµατέας ∆ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταµείου

Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22-04-2005),
2. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α’/03-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
3. 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/τ.Α’/23-12-2014), όπως ισχύει,
4. Την Απόφαση EE µε αριθµό C/2007/5634-16/11/2007 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π.
"Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση", όπως τροποποιήθηκε µε τις αρ. Ε(2011)8228/18-11-
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2011, C(2012)9777/18-12-2012 και C(2013)9090/12-12-2013 Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής,
5. Την εκτελεστική Απόφαση ΕΕ µε αριθµό C/2014/10128final – 17.12.2014 που αφορά στην
έγκριση ορισµένων στοιχείων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και
∆ια Βίου Μάθηση» για στήριξη από το ΕΚΤ και το ειδικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για
την απασχόληση των νέων στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» για τις περιφέρειες Αττική, Ν. Αιγαίο, ∆υτ. Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια
Νησιά, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ανατολ. Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία,
Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτ. Ελλάδα στην Ελλάδα,
6. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ Ε.Υ.Σ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/τ.Β’/27-03-2008) Υπουργική
Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2007-2013, και τις µε αρ.
πρωτ.
43804/ΕΥΘΥ
2041/07.09.2009
(ΦΕΚ
1957/τ.Β’/09-09-2009),
28020/ΕΥΘΥ
1212/30.06.2010 (ΦΕΚ 1088/τ.Β’/19-07-2010) και 5058/ΕΥΘΥ 138/05.02.2013 (ΦΕΚ
292/τ.Β’/13-02-2013) Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής,
7. Το Π.∆. 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ.Α’/27-01-2015) «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων,
µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
8. Το Π.∆. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α’/27-01-2015) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
9. Τη µε αρ. πρωτ. 34681/27-03-2013 (ΦΕΚ 178/τ. Υ.Ο.∆.∆./27-03-2015) Απόφαση που
αφορά στο «∆ιορισµό µετακλητού Ειδικού Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης
Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού»,
10. Τη µε αρ. πρ. 25175/05-12-2014 Πρόσκληση µε κωδικό 190 της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ για την
υποβολή προτάσεων για την Πράξη «∆ιαφάνεια και αντιδιαφθορά για την καλή
διακυβέρνηση»,
11. Τις ανάγκες εξυγίανσης του Ε.Π. ΕΠΕ∆ΒΜ, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί σήµερα και οι
οποίες απαιτούν περαιτέρω µειώσεις επί των προϋπολογισµών και εν γένει δεσµεύσεων µέσω
εξορθολογισµού του συνολικού προϋπολογισµού του Ε.Π. Ε∆ΒΜ (ΕΣΠΑ 2007 – 2013), µε
στόχο να περιορισθούν στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό οι επιβαρύνσεις του εθνικού
προϋπολογισµού, επιπλέον αυτών που αφορούν στο ποσοστό της εθνικής συµµετοχής επί της
αντίστοιχης κοινοτικής,
12. ότι έως σήµερα δεν έχει υποβληθεί Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης από το δυνητικό
δικαιούχο,
13. ότι τα χρονικά περιθώρια µέχρι τη λήξη της επιλεξιµότητας δαπανών του ΕΠ (31/12/2015)
δεν επαρκούν για την οµαλή ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου
14. το γεγονός ότι µε την εν λόγω πρόσκληση καλύπτονται µόνο οι περιφέρειες των αξόνων
προτεραιότητας 7 και 8, λόγω έλλειψης πόρων του ΕΠ Ε∆ΒΜ στις περιφέρειες του άξονα
προτεραιότητας 9 (Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα)
15. το γεγονός ότι στο Ε.Π. «Μεταρρύθµιση του ∆ηµόσιου Τοµέα» περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων
στρατηγικός στόχος «3. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του δηµόσιου τοµέα, µέσω της
βελτίωσης της διαχείρισης του προσωπικού, της ορθολογικής κατανοµής των ανθρώπινων
πόρων, της ενίσχυσης του ρόλου, της σηµασίας και της διαχείρισης των υψηλόβαθµων
στελεχών καθώς και της παροχής αναβαθµισµένων υπηρεσιών κατάρτισης/εκπαίδευσης, µε
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στόχο την ατοµική ανάπτυξη των υπαλλήλων και την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των
διαρθρωτικών και θεσµικών αλλαγών των µεταρρυθµίσεων.» δίνει τη δυνατότητα εξέτασης
ανάληψης δράσεων παρόµοιων µε αυτές της Πρόσκλησης 190, στο πλαίσιο των ΑΠ του εν
λόγω Ε.Π. Το τελευταίο παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης εφαρµογής τους στο σύνολο
των περιφερειών της χώρας, αφού καταρτισθεί και εγκριθεί µε σχετική πρόβλεψη το έγγραφο
«Εξειδίκευση Εφαρµογής του νέου ΕΠ»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ανάκληση της ισχύος της µε αρ. πρ. 25175/05-12-2014 Πρόσκλησης µε κωδικό 190 για την
πράξη «∆ιαφάνεια και αντιδιαφθορά για την καλή διακυβέρνηση», που εκδόθηκε στο πλαίσιο του
ΕΠ Ε∆ΒΜ.

Ο Ειδικός Γραµµατέας ∆ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ

Ιωαννίδης Γεώργιος
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Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ
Γραφείο Προϊσταµένου ΕΥ∆ ΕΠΑΝΑ∆ΒΜ
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