
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 27306/7.3.2018 (ΦΕΚ 
1421/Β΄/21.4.2018) απόφασης του Υπουργού Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης «Συμμετοχή της Ελλάδος 
στην Παγκόσμια Έκθεση «DUBAI 2020» (World 
Expo 2020) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από 
τις 20 Οκτωβρίου 2020 έως τις 10 Απριλίου 2021».

2 Τροποποίηση της 37348/619/6.11.2017 κοι-
νής υπουργικής απόφασης με θέμα «Πρόγραμ-
μα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απα-
σχόληση 15.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών» 
(Β’ 3997), όπως έχει τροποποιηθεί με τη με αριθμ. 
32874/744/13.6.2018 υπουργική απόφαση (Β’ 2363).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 114234/29.10.2018 (1)
  Τροποποίηση της 27306/7.3.2018 (ΦΕΚ 1421/

Β΄/21.4.2018) απόφασης του Υπουργού Οικο-

νομίας και Ανάπτυξης «Συμμετοχή της Ελλάδος 

στην Παγκόσμια Έκθεση "DUBAI 2020" (World 

Expo 2020) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από 

τις 20 Οκτωβρίου 2020 έως τις 10 Απριλίου 2021».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 5562/1932 (ΦΕΚ Α' 221) «Περί κυρώσεως 

της μεταξύ της Ελλάδος και διαφόρων άλλων Χωρών 
υπογραφείσης εν Παρισίοις την 22α Νοεμβρίου 1928 
Συμβάσεως περί Διεθνών Εκθέσεων», καθώς και τον 
ν. 472/ της 15/16.11.1976 «Περί κυρώσεως του εν Πα-
ρισίοις υπογραφέντος την 30ην Νοεμβρίου 1972 Πρω-
τοκόλλου, τροποποιούντος την εν Παρισίοις την 22αν 
Νοεμβρίου 1928 υπογραφείσαν Σύμβασιν περί των Δι-
εθνών Εκθέσεων», (Α' 305), (άρθρο 13),

β) του ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50 Α') «Ενιαίος Φορέας Εξω-
στρέφειας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

γ) του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», άρθρο 90 
(ΦΕΚ Α' 98), όπως ισχύει,

δ) του π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α' 192) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», άρθρο 28, όπως 
ισχύει,

ε) του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α' 208) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων»,

στ) του π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ Α' 37) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών »,

2. της αριθ. 81296/31-7-2015 (ΦΕΚ 562 Υ.Ο.Δ.Δ.) από-
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο-
μίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, με την οποίαν 
διορίζεται ως μετακλητός Γενικός Γραμματέας αυτού, ο 
Ηλίας Ξανθάκος (με Α.Δ.Τ. ΑΖ 113711),

3. της αριθ. 27306/12.03.2018 (ΦΕΚ 1421 Β’) απόφασης 
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία 
ορίζεται ως Γενικός Επίτροπος της χώρας στην EXPO 
2020 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης.

4. της αριθ. 67808/22.06.2018 (ΦΕΚ 358 Υ.Ο.Δ.Δ.) 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
με την οποία ορίζεται Πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. της 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εται-
ρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και 
δ.τ. «Enterprise Greece», ο Γρηγόριος Στεργιούλης του 
Σωτηρίου με Α.Δ.Τ. AM 530017,

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την ανάγκη άμεσου ορισμού του Αναπληρωτή του 
Έλληνα Γενικού Επιτρόπου αυτού, για την ανωτέρω Πα-
γκόσμια Έκθεση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την παράγραφο «β» της υπ' αριθμ. 
27306/7.3.2018, απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης και ορίζουμε ως Αναπληρωτή του Γενικού 
Επιτρόπου της χώρας στην εν λόγω έκθεση, τον Γρηγόριο 
Στεργιούλη του Σωτηρίου με Α.Δ.Τ. AM 530017, ο οποίος 
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είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της 
«Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπο-
ρίου Α.Ε.» και δ.τ. «Enterprise Greece».

Η παράγραφος «δ» αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Ο Αναπληρωτής του Γενικού Επιτρόπου, κατόπιν 

εξουσιοδοτήσεως του Γενικού Επιτρόπου της Ελλάδος 
για την EXPO 2020, μπορεί να:

• Ορίζει με απόφαση του τις εξής Επιτροπές ή/και ομά-
δες εργασίας, χωρίς αποζημίωση.

• Επιτροπή με καθήκοντα σχετικά με την οργάνωση 
και λειτουργία της Ελληνικής συμμετοχής, η οποία και 
θα συντάξει το Γενικό Προϋπολογισμό μέσα στα οικονο-
μικά πλαίσια που έχουν ήδη καθοριστεί από το αρμόδιο 
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

• Επιτροπή Διαχείρισης των σχετικών δαπανών, σύμ-
φωνα με το Γενικό Προϋπολογισμό της EXPO 2020.

• Κάθε άλλη Επιτροπή ή ομάδα εργασίας, όπου απαι-
τείται, στο πλαίσιο της οργάνωσης και υλοποίησης της 
ελληνικής συμμετοχής στην EXPO 2020, με καθήκοντα 
ιδίως: τη διενέργεια διαγωνισμών, την αξιολόγηση προ-
σφορών, την παραλαβή έργων, υπηρεσιών, προμηθειών, 
κ.λπ., πάντοτε εντός του πλαισίου της ως άνω οργάνω-
σης.

• Διαχειρίζεται τις εγκεκριμένες δαπάνες, τόσο κατά τη 
διάρκεια προετοιμασίας της συμμετοχής, όσο και κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας της Έκθεσης, κατόπιν εισηγήσεων 
των ανωτέρω επιτροπών.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 27306/7.3.2018, από-
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευση της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 56516/1324 (2)
    Τροποποίηση της 37348/619/6.11.2017 κοι-

νής υπουργικής απόφασης με θέμα «Πρόγραμ-

μα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απα-

σχόληση 15.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών» 

(Β' 3997), όπως έχει τροποποιηθεί με τη με αριθμ. 

32874/744/13.6.2018 υπουργική απόφαση (Β' 2363).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κι-

νήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών δια-
τάξεων» (Α' 70),

2. το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση 
Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α' 258),

3. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A' 143),

4. τον v. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικο-
νομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» 
(Α' 205),

5. το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α' 98),

6. τον Κανονισμό ΕΕ αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής 
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΕ L 352 της 24.10.2013 σελ. 1 έως 8),

7. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων) (ΕΕ L 
119/4.5.2016, σελ. 1-88), ως τέθηκε σε εφαρμογή την 
25η Μαΐου 2018,

8. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάλη-
ψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145),

9. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α' 168),

10. το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 37),

11. τη με αριθμ. οικ. 13471/4878/2-3-2018 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιό-
πουλο» (Β' 814),

12. τη με αριθμ. 37348/619/06-11-2017 κοινή υπουργι-
κή απόφαση (Β' 3997) με θέμα «Πρόγραμμα επιχορήγη-
σης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων 
ηλικίας 30-49 ετών» (Β' 3997), όπως έχει τροποποιηθεί με 
τη με αριθμ. 32874/744/13-6-2018 υπουργική απόφαση 
(Β' 2363),

13. το με αριθμ. 59873/6-9-2018 έγγραφο του ΟΑΕΔ 
με το οποίο μας διαβιβάστηκε η με αριθμ. 2837/67/
4-9-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Οργανισμού,

14. τη με αριθμ. οικ. 55490/4775/24-10-2018 εισήγη-
ση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

15. την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών και 
συγκεκριμένα της εφαρμογής ενιαίας διαδικασίας κα-
ταβολής επιχορήγησης και διενέργειας επαληθεύσεων 
τήρησης των όρων των προγραμμάτων, με στόχο την 
αποτελεσματικότερη υλοποίηση των προγραμμάτων 
απασχόλησης,
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16. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν 
αυτής που έχει προκληθεί από τη με αριθμ. 37348/
619/06.11.2017 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. 37348/619/06.11.2017 
κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Πρόγραμμα επι-
χορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 
ανέργων ηλικίας 30-49 ετών» (Β' 3997), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί με τη με αριθμ. 32874/744/13.6.2018 υπουργική 
απόφαση (Β' 2363), ως εξής:

Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης -
επαληθεύσεις - υποβολή αντιρρήσεων

1. Μετά τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχεί-
ρηση υποβάλλει εντός ενενήντα (90) ημερών αίτηση με 
τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγη-
σης, στο Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 της έδρας ή 
του υποκαταστήματος όπου απασχολείται ο επιχορη-
γούμενος εργαζόμενος.

2. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας 
κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επι-
χείρησης και έκδοση σχετικής απόφασης του προϊστα-
μένου του ΚΠΑ2.

3. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει η επιχείρηση είναι 
τα εξής:

α. έντυπη κατάσταση (έντυπο Β) η οποία περιλαμβάνει 
τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις και την ανάλυ-
ση των εργοδοτικών εισφορών με τα ακόλουθα στοιχεία:

αα. το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει 
του προγράμματος,

αβ. τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Α.Μ.Κ.Α) και Α.Μ.Ε.Φ.Κ.Α. επιχορηγουμένων,

αγ. την ημερομηνία πρόσληψής τους,
αδ. την ημερομηνία γέννησής τους,
αε. τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά 

μήνα,
αστ. το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δι-

καιούνται οι εργαζόμενοι το οποίο δεν μπορεί να είναι 
χαμηλότερο από τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή 
ημερομίσθιο, και

αζ. στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές 
των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν το χρονικό 
διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση,

β. παραστατικά/αποδεικτικά πληρωμής μισθοδο-
σίας των επιχορηγουμένων για το αιτούμενο χρονικό 
διάστημα σύμφωνα με την παρ. 10 του αρθρ. 38 του 
v. 4387/2016 (A' 85) και τη με αριθ. οικ. 22528/430/2017  
(Β΄ 1721) υπουργική απόφαση.

γ. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες 
μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, με 
συνημμένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι τα στοιχεία που  εμπεριέχονται  είναι αληθή. Ειδικό-
τερα στην πρώτη υποβολή των Α.Π.Δ. υποβάλλονται και 
οι Α.Π.Δ του τριμήνου που προηγείται της ημερομηνίας 
υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα,

δ. παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
για το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση 
ρύθμισης οφειλών προς τον ΕΦΚΑ ή το Ενιαίο Ταμείο 
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), 
η επιχείρηση προσκομίζει τη ρύθμιση, η οποία πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα, και 
οι δόσεις να καταβάλλονται κανονικά. Εάν κριθεί απα-
ραίτητο, τα ανωτέρω στοιχεία διασταυρώνονται με τον 
ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ,

ε. αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου 
τραπέζης με λογαριασμό ΙΒΑΝ, στο οποίο εμφανίζεται 
η επωνυμία/ονοματεπώνυμο της επιχείρησης - εργοδό-
τη (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχο-
ρήγησης), και

στ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 σχετικά με τη 
σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (μόνο κατά 
την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης).

4. Τα ανωτέρω υποβάλλονται και για το χρονικό δι-
άστημα της δέσμευσης πλην της έντυπης κατάστασης 
(έντυπο Β).

5. Τα έντυπα Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσλη-
ψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός 
Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) και Ε4 (Πίνα-
κας Προσωπικού) αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από 
το ΚΠΑ2 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) 
ΕΡΓΑΝΗ.

6. Μετά την υποβολή της αίτησης για καταβολή της 
επιχορήγησης, το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 
προβαίνει αμελλητί σε διοικητική επαλήθευση των δι-
καιολογητικών που έχουν υποβληθεί με το αίτημα της 
δικαιούχου επιχείρησης. Μετά το πέρας της επαλήθευ-
σης συντάσσεται έκθεση διοικητικής επαλήθευσης και 
ενημερώνεται σχετικά η επιχείρηση. Στη συνέχεια ο 
προϊστάμενος του ΚΠΑ2 προβαίνει στην έκδοση σχε-
τικής απόφασης (έγκρισης ή απόρριψης καταβολής 
επιχορήγησης).

7. Εάν απορριφθεί η αξίωση για το αιτούμενο χρονικό 
διάστημα, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης ή 
και των δικαιολογητικών, ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2 με 
απόφαση του προβαίνει στη μη καταβολή του συγκε-
κριμένου ποσού.

8. Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλο-
ποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, δι-
ενεργούνται τουλάχιστον δύο επιτόπιες επαληθεύσεις.

9. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από 
ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στην έδρα ή στο υπο-
κατάστημα της επιχείρησης όπου απασχολείται ο επι-
χορηγούμενος εργαζόμενος καθ' όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος και σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησης 
του. Επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται και για το 
δεσμευόμενο, μη επιχορηγούμενο προσωπικό της επι-
χείρησης.

10. Επιπλέον επιτόπιες επαληθεύσεις (πέραν των δύο) 
δύνανται να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του προ-
γράμματος (επιχορήγηση και δέσμευση), όταν κρίνεται 
αναγκαίο, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των 
όρων του προγράμματος.

11. Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον, 
εθνικό και ενωσιακό, πλαίσιο καθώς και η πρόσκληση.
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12. Μετά το πέρας της κάθε επαλήθευσης συντάσσε-
ται έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης και ενημερώνεται 
σχετικά η επιχείρηση.

13. Τα αρμόδια τμήματα διοικητικών υπηρεσιών των 
οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων αναθέτουν τους 
ελέγχους, σύμφωνα με τη με αριθμ. 1952/39/15.07.2016 
απόφαση του Δ.Σ. όπως ισχύει, σε ελεγκτές υπαλλήλους 
προκειμένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους 
όρους του προγράμματος (ενδεικτικά: λειτουργία της 
επιχείρησης, απασχόληση του επιχορηγούμενου και μη 
προσωπικού).

14. Οι επαληθεύσεις του προγράμματος διενεργούνται 
από ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

15. Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:
α. να διατηρούν τα σχετικά παραστατικά σε διακριτό 

φάκελο προκειμένου να ελέγχονται από τους ελεγκτές 
υπαλλήλους και να διαπιστώνεται η τήρηση ή μη των 
όρων του προγράμματος,

β. να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, 
στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το 
άρθρο 29 του ν. 4144/2013,

γ. να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των 
δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται, και

δ. να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα 
που αναφέρονται στην παρούσα για τουλάχιστον δέκα 
(10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας 
ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος de minimis (Καν. 
1407/2013).

16. Όταν κατά την επαλήθευση (επιτόπια ή διοικητική) 
διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή καταγράφεται στη σχε-

τική έκθεση επαλήθευσης που συντάσσεται από τους 
ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ με κατάλληλη τεκμηρί-
ωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν.

17. Η επιχείρηση δύναται να υποβάλει αντιρρήσεις επί 
της έκθεσης επιτόπιας ή διοικητικής επαλήθευσης εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή. Οι αντιρ-
ρήσεις εξετάζονται αμελλητί από τον προϊστάμενο του 
ΚΠΑ2 ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση.

18. Εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις, ο προϊστάμενος 
του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση αποδοχής των αντιρ-
ρήσεων. Εάν η επιχείρηση δεν υποβάλει εμπρόθεσμα 
αντιρρήσεις ή δεν γίνουν αποδεκτές, ο προϊστάμενος 
του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση (ενδεικτικά: ανάκλη-
ση, διακοπή με αναζήτηση, απόρριψη αξίωσης για κατα-
βολή της επιχορήγησης, κτλ), η οποία κοινοποιείται στην 
επιχείρηση. Κατά της απόφασης, η επιχείρηση δύναται 
να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από 
την κοινοποίηση της ενώπιον της Επιτροπής Εκδίκασης 
Ενδικοφανών Προσφυγών (απόφαση ΔΣ: 635/8.3.2016, 
Β' 1708, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 37348/619/06.11.2017 
κοινή υπουργική απόφαση (Β' 3997), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί με τη με αριθμ. 32874/744/13-6-2018 υπουργική 
απόφαση (Β' 2363).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Oκτωβρίου 2018

Ο Υφυπουργός 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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