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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 147
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΚΑ/3345/14.12.2000 κοινής 

υπουργικής απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας 
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρη−
σκευμάτων με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμ−
φωνα με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3614/2007.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/2007) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007−2013», και ειδικότε−
ρα τα άρθρα 3, 5 ιδίως την παρ. 3, 7, 8 18, 21, 22 και 
26, αυτού, όπως τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων, από το 
Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α΄ 53/2010) και ισχύει

β) Του Ν.2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/2000), όπως αυτός τροποποιή−
θηκε και ισχύει κάθε φορά,

γ) Του 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/2005),

δ) Του ΠΔ 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του ΠΔ 96/2010 (ΦΕΚ 170 Α΄) περί σύστασης 
Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιεί−
ας και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 
καθώς και του ΠΔ 89/2010 (ΦΕΚ 154 Α΄) περί διορισμού 
Υπουργών.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ908/Η1606/17−2−1995 (ΦΕΚ Β΄112) κοινή 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

4. Την με αρ. απ. Ε (2001) 44/16.3.2001 απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγ−
γελματική Κατάρτιση» του Γ΄ ΚΠΣ όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει κάθε φορά.

5. Την με αρ.απ. Ε (2007) /5634/16.11.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση», 
όπως ισχύει κάθε φορά.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 παρ.1 
εδ.1, 2, 3, 4 και 5 της κοινής υπουργικής απόφασης με 
αριθμό ΚΑ 3345/14.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1533/14.12.2000) − όπως 
είχε τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 6233/20.06.2002 (ΦΕΚ 
863 Β΄), 15010/7.11.2003 (ΦΕΚ 1781 Β΄), 14419/18.08.04 (ΦΕΚ 
1373 Β΄), 21513/26.10.05 (ΦΕΚ 1518 Β΄) και 6472/10−4−2008 
(ΦΕΚ636 Β΄) κοινές υπουργικές αποφάσεις − ως εξής:

1. Το άρθρο 1 παρ.1 εδ 1 τροποποιείται ως ακολού−
θως:

Άρθρο 1 
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας

1. Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων συνιστάται Ειδική Υπηρεσία η οποία υπάγε−
ται στον Ειδικό Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων.»

2. Τα άρθρα 2, 3 και 5 αντικαθίστανται ως ακολού−
θως:

Άρθρο 2 
Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» συ−
γκροτείται από δέκα (10) μονάδες:

Α1. Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Προγράμ−
ματος

Α2. Σχεδιασμού και Αξιολόγησης πράξεων
Α3. Δημοσιότητας και Πληροφόρησης
A4. Παρακολούθησης των σχετικών με την εκπαίδευση 

πράξεων ΕΤΠΑ του ΕΣΠΑ
B1. Παρακολούθησης και διαχείρισης Δράσεων Προ−

σχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης & Επαγγελματικής Κατάρτισης

Β2. Παρακολούθησης και διαχείρισης Δράσεων Καινο−
τομίας και Κοινωνικής Διάστασης στην Εκπαίδευση



4702 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Β3. Παρακολούθησης και διαχείρισης Δράσεων Ανώ−
τατης Εκπαίδευσης και Έρευνας

Β4. Παρακολούθησης και διαχείρισης Δράσεων Δια 
Βίου Εκπαίδευσης.

Γ. Προεγκρίσεων και Επιτόπιων Επαληθεύσεων.
Δ. Οργάνωσης − Υποστήριξης.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας ανά προγραμ−
ματική περίοδο κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της 
ως εξής:

Ι. Μονάδα Α.1 Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του 
Προγράμματος

Ι.1. Γ΄ ΚΠΣ − Προγραμματική περίοδος 2000−2006: Επι−
χειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγ−
γελματική Κατάρτιση.»

(1) Συντάσσει τις ετήσιες και την τελική έκθεση του 
επιχειρησιακού προγράμματος και μεριμνά για την υπο−
βολή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης, στη δια−
χειριστική αρχή του ΚΠΣ και τη διαβίβαση τους στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(2) Συνεργάζεται με τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ, 
την ΕΥΣΕΚΤ αν το Ε.Π. συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ 
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των αξιολο−
γήσεων του Προγράμματος και παρέχει σε αυτές κάθε 
πληροφορία που ζητείται.

(3) Οργανώνει και παρακολουθεί την ενδιάμεση αξιο−
λόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος σε συνερ−
γασία με τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στους κανονισμούς, στους κανόνες και 
στα πλαίσια που ισχύουν. Επεξεργάζεται προτάσεις για 
την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης.

(4) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του επιχει−
ρησιακού προγράμματος στα πλαίσια των κοινωνικοοι−
κονομικών συνθηκών του τομέα, των τεθέντων στόχων 
και ειδικότερα όσον αφορά τους ποσοτικοποιημένους 
δείκτες και των προοπτικών εξέλιξης και εισηγείται μέ−
τρα αναθεώρησής του. Επίσης παρακολουθεί την πρόο−
δο συναφών με το επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσεων 
που υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων Προγραμμάτων.

(5) Συνεργάζεται με τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ, 
την ΕΥΣΕΚΤ την Επιτροπή Παρακολούθησης του επι−
χειρησιακού προγράμματος και την Ευρωπαϊκή Επιτρο−
πή για την παροχή σε αυτές κάθε πληροφορίας που 
ζητείται στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού 
προγράμματος. Επίσης μεριμνά για την εφαρμογή και 
εξειδίκευση όπου απαιτείται των απαραίτητων εργα−
λείων, προτύπων και προδιαγραφών για την σωστή λει−
τουργία της διαχειριστικής αρχής. Επίσης συνεργάζεται 
με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και δημόσιους φορείς για 
θέματα του επιχειρησιακού προγράμματος.

(6) Μεριμνά για την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επι−
τροπή όλων των τυποποιημένων αρχείων (flat files) που 
προβλέπονται για την ηλεκτρονική διασύνδεση με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
στα πλαίσια του προγραμματισμού.

(7) Έχει αντίστοιχες αρμοδιότητες με τη μονάδα Β1, 
όπως περιγράφονται πιο κάτω, σε ό,τι αφορά τις δρά−
σεις του Άξονα 6 του ΕΠΕΑΕΚ.

Ι.2. ΕΣΠΑ− Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Επι−
χειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μά−
θηση»:

(1) Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση του επιχει−
ρησιακού προγράμματος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 
της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

(2) Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές για την προ−
ετοιμασία της ετήσιας εξέτασης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος, με σκοπό μέσω της μονάδας A3 να 
ενημερώνεται η Επιτροπή Παρακολούθησης για τα 
αποτελέσματα της και παρακολουθεί τη συνέχεια που 
δίνεται στα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(3) Συντάσσει τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις εκτέ−
λεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τις οποίες 
υποβάλλει στην Επιτροπή μετά από την έγκριση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης.

(4) Οργανώνει τις αξιολογήσεις του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνι−
κής Αρχής Συντονισμού και της ΕΥΣΕΚΤ. Παρακολουθεί 
τις αξιολογήσεις του Προγράμματος και λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερα−
σμάτων τους.

(5) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος και ειδικότερα τη χρημα−
τοοικονομική πρόοδο του, τους ποσοτικοποιημένους 
δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξης τους και καταρτίζει 
εισηγήσεις προς την Επιτροπή Παρακολούθησης με τις 
προτάσεις αναθεώρησής τους.

(6) Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις ανα−
γκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και 
τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση 
με κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για 
σκοπούς πιστοποίησης.

(7) Παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν γρα−
πτού σχετικού αιτήματος της, τις πληροφορίες που ανα−
φέρονται στο Παράρτημα III του Καν. 1828/2006 εντός 
δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του 
αιτήματος ή εντός οποιασδήποτε άλλης συμφωνημέ−
νης περιόδου, με σκοπό τον έλεγχο εγγράφων για τη 
διενέργεια επιτόπιων ελέγχων.

(8) Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, την 
καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία συντονισμού και την Επι−
τροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζη−
τείται, σύμφωνα με τις διατάξεις εφαρμογής του Ε.Π.

(9) Παρακολουθεί την πορεία χρηματοδοτήσεων των 
πράξεων του ΕΠ μέσω του ΠΔΕ και σε συνεργασία με 
τις Μονάδες της ΕΥΔ καταρτίζει τις προτάσεις για το 
ΠΔΕ.

(10) Έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται πιο 
κάτω υπό II.1.2. (αρμοδιότητες μονάδων Β) για το σύνο−
λο των δράσεων των Αξόνων Προτεραιότητας 13, 14, 15 
(Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής).

Επί όλων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και σχετικών 
ενεργειών φέρει την ευθύνη εισαγωγής των απαιτού−
μενων στοιχείων στο ΟΠΣ.

Ι.2. Μονάδα Α2: Σχεδιασμού και Αξιολόγησης πράξε−
ων

Ι.2.2. ΕΣΠΑ − Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Επι−
χειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μά−
θηση»:

(1) Καταρτίζει εισηγήσεις για την Επιτροπή Παρα−
κολούθησης τα κριτήρια ένταξης των πράξεων στους 
άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος
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(2) Προγραμματίζει τις προσκλήσεις για την υποβολή 
αιτήσεων χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη το χρη−
ματοδοτικό σχήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 
τους ειδικότερους στόχους και δείκτες που πρέπει να 
επιτευχθούν μέσω του κάθε άξονα, την πορεία των ήδη 
ενταγμένων πράξεων

(3) Καταρτίζει τις προσκλήσεις για την υποβολή αι−
τήσεων χρηματοδότησης μεριμνώντας για τυχόν πρό−
τερες ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση της 
πρόσκλησης και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν σχετικές 
γνωμοδοτήσεις των Μονάδων Β1, Β2, Β3, Β4 και A4 (για 
τις πράξεις του πεδίου αρμοδιότητας της κάθε μίας)

(4) Παρέχει προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς 
και λεπτομερείς πληροφορίες επί των προκηρυσσό−
μενων με τις προσκλήσεις πράξεων και ιδίως σχετικά 
με:

(α) τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει 
να πληρούν οι προτεινόμενες πράξεις προκειμένου να 
ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος, 

(β) τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρη−
ματοδότησης και τις σχετικές χρονικές περιόδους, 

(γ) κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδότηση 
πράξεων, 

(δ) τα αρμόδια στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής τα 
οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,

(ε) την υποχρέωση δημοσιοποίησης εφόσον η πρό−
ταση επιλεγεί, του τίτλου της πράξης, του δικαιούχου 
και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χο−
ρηγείται.

(5) Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα όλων των 
προτάσεων που υποβάλλονται.

(6) Διενεργεί τις αξιολογήσεις ή μεριμνά για την αξιο−
λόγηση μέσω εξωτερικών αξιολογητών των προτάσεων 
που υποβάλλονται, εφαρμόζοντας τα εγκεκριμένα από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια ένταξης.

(7) Καταρτίζει τα σύμφωνα αποδοχής όρων ένταξης 
προς τους δυνητικούς δικαιούχους για τους οποίους 
εκδόθηκε θετική αξιολόγηση για ένταξη, λαμβάνοντας 
υπόψη τα πορίσματα της αξιολόγησης και τις σχετικές 
γνωμοδοτήσεις των μονάδων Β1, Β2, Β3, Β4, A3 και A4 
(για τις πράξεις του πεδίου αρμοδιότητας κάθε μονά−
δας).

(8) Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης ένταξης 
των πράξεων στους άξονες προτεραιότητας του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας διατύπωσης γνώμης και την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας έκδοσης συμφώνου αποδοχής όρων 
ένταξης καθώς και για την έκδοση τροποποιήσεων της 
απόφασης ένταξης ή ανάκλησης αυτής μετά και από 
σχετική εισήγηση από τις Μονάδες Β και A4 (για τις 
πράξεις του πεδίου αρμοδιότητας της κάθε μίας). Με−
ριμνά για τη δημοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων 
στην οικεία ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής.

Eπί όλων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και σχετικών 
ενεργειών φέρει την ευθύνη εισαγωγής των απαιτού−
μενων στοιχείων στο ΟΠΣ.

Ι.3. Μονάδα A3: Δημοσιότητα & Πληροφόρηση
Ι.3.1 Γ ΚΠΣ: Προγραμματική περίοδος 2000−2006: Επι−

χειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγ−
γελματκή Κατάρτιση.»

(1) Οργανώνει και παρακολουθεί τη δημοσιότητα του 
επιχειρησιακού προγράμματος σε συνεργασία με τη 
διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στους κανονισμούς και στις διατάξεις της παραγράφου 
2 του άρθρου 2 του Ν. 2860/2000.

(2) Μεριμνά για την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών 
για τη λειτουργία της επιτροπής παρακολούθησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος στα πλαίσια του κανο−
νισμού λειτουργίας της.

Ι.3.2. − ΕΣΠΑ: Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Επι−
χειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μά−
θηση»:

(1) Οργανώνει και παρακολουθεί τις δράσεις της δη−
μοσιότητας και της πληροφόρησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνι−
κής Αρχής Συντονισμού και της ΕΥΣΕΚΤ, στο πλαίσιο 
του ετήσιου προγραμματισμού προβολής του, και με−
ριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευρύτερα οι 
πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης 
μέσω των αξόνων προτεραιότητας του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό εμπλέκει στα Μέτρα 
πληροφόρησης και δημοσιότητας εθνικές, περιφερει−
ακές και τοπικές αρχές, οικονομικούς και κοινωνικούς 
εταίρους, κλαδικές και επαγγελματικές ενώσεις.

(2) Συντονίζει τις δράσεις δημοσιότητας των δικαι−
ούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, μεριμνά για 
τη σχετική επιμόρφωση και εκπαίδευση τους και διατυ−
πώνει γνώμη στη Μονάδα Α2 κατά την αξιολόγηση των 
δράσεων δημοσιότητας των προς ένταξη πράξεων και 
κατά την κατάρτιση του συμφώνου αποδοχής ως προς 
τους σχετικούς όρους.

(3) Σχεδιάζει, υποβάλει προς έγκριση και παρακο−
λουθεί την υλοποίηση / εφαρμογή του επικοινωνιακού 
σχεδίου δράσης καθώς και του ετήσιου προγράμματος 
προβολής και καταρτίζει προγράμματα / σχέδια δράσε−
ων δημοσιότητας και πληροφόρησης του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού και της ΕΥΣΕΚΤ.

(4) Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, 
την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία συντονισμού και την 
Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που 
ζητείται, σε σχέση με θέματα δημοσιότητας και πλη−
ροφόρησης.

(5) Μεριμνά για την πληροφόρηση της κοινής γνώμης 
και των ωφελούμενων του Προγράμματος επί της εφαρ−
μοζόμενης στρατηγικής του Προγράμματος, επί της 
ευρύτερης δραστηριότητας της Διαχειριστικής Αρχής, 
επί του φυσικού αντικειμένου των προσκλήσεων προς 
χρηματοδότηση, επί της πορείας των αξιολογήσεων 
αλλά και επί της πορείας υλοποίησης πράξεων του 
Προγράμματος με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ενδει−
κτικά (α) εκδίδοντας ανακοινώσεις και δελτία τύπου για 
κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά το Πρόγραμμα και τις 
πράξεις αυτού όσο και (β) μεριμνώντας για την ενημέ−
ρωση μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
των ενδιαφερομένων. 

(6) Υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και παρέχει σε αυτή τα 
απαιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες, τα οποία καθι−
στούν δυνατή την παρακολούθηση της ποιότητας υλο−
ποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε σχέση 
με τους στόχους του. Επίσης διαχειρίζεται τις εισηγή−
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σεις των μονάδων Α1 και Α2 σχετικά με την Επιτροπή 
Παρακολούθησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής 
Παρακολούθησης.

Ι.4. Μονάδα A4: Παρακολούθησης των σχετικών με την 
εκπαίδευση πράξεων ΕΤΠΑ των ΕΠ του ΕΣΠΑ

Ι.4.1 Γ ΚΠΣ: Προγραμματική περίοδος 2000−2006: Επι−
χειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγ−
γελματική Κατάρτιση.»

(1) Μεριμνά για την διοικητική ολοκλήρωση των πρά−
ξεων του Ε.Π. Ε.Α.Ε.Κ. που ενέπιπταν στο πεδίο αρ−
μοδιότητας της επί της Γ΄ Προγραμματικής Περιόδου 
λειτουργούσας Μονάδας Β4

Ι.4.2. Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Επιχειρησια−
κό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.»:

(1) Παρακολουθεί την τήρηση των δεσμεύσεων των 
ΕΔΑ των ΠΕΠ, παρέχει όλες τις αναγκαίες οδηγίες ή 
υποδείξεις στις ΕΔΑ των ΠΕΠ για την ορθή και ταχεία 
υλοποίηση των εν λόγω δεσμεύσεων αλλά και για την 
διασφάλιση της τήρησης των στρατηγικών στόχων 
του Προγράμματος από το σχετικό Παράρτημα για τις 
Υποδομές Εκπαίδευσης των Επιχειρησιακών Συμφωνιών 
Υλοποίησης (ΕΣΥ) και εισηγείται τυχόν αναθεώρηση των 
σχετικών διατάξεων εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

(2) Μεριμνά, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες 
διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργεί−
ου Παιδείας, για την τήρηση των υποχρεώσεων του 
Υπουργείου Παιδείας από το σχετικό Παράρτημα για τις 
Υποδομές Εκπαίδευσης των Επιχειρησιακών Συμφωνιών 
Υλοποίησης των ΠΕΠ.

(3) Ασκεί αρμοδιότητες συντονισμού του προγραμμα−
τισμού και της εφαρμογής των δράσεων τύπου ΕΤΠΑ 
που αφορούν την εκπαίδευση από άλλα ΕΠ του ΕΣΠΑ

(4) ’Εχει την πλήρη διαχειριστική παρακολούθηση των 
πράξεων του Προγράμματος, τύπου ΕΤΠΑ, που χρημα−
τοδοτούνται από το Πρόγραμμα με αξιοποίηση της «ρή−
τρας ευελιξίας». Στο πλαίσιο αυτό, ασκεί αρμοδιότητες 
αντίστοιχες με τις αρμοδιότητες των Μονάδων Β (κατά 
τα κατωτέρω υπό ΙΙ. Οριζόμενα)

(5) Παρακολουθεί τις εισηγήσεις της Τεχνικής Επιτρο−
πής συμβουλευτικού χαρακτήρα του άρθρου 10 παρ. 4ε 
του Ν.3614/2007 αναφορικά με την οριζόντια ενσωμά−
τωση και εφαρμογή των αρχών της προσβασιμότητας 
και της μη διάκρισης των ατόμων με αναπηρία στα Επι−
χειρησιακά Προγράμματα στον τομέα της Παιδείας. (6) 
Παρακολουθεί τις διαδικασίες ολοκλήρωση των έργων 
τα οποία είναι ημιτελή ή δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία 
κατά το κλείσιμο της περιόδου επιλεξιμότητας του Γ΄ 
ΚΠΣ βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπα−
ϊκής Επιτροπής για το κλείσιμο των παρεμβάσεων της 
Γ΄ Προγραμματικής Περιόδου.

II. Μονάδες Β1 έως Β4:
Λόγω του εύρους του αντικειμένου της Ειδικής Υπη−

ρεσίας, λειτουργούν Μονάδες Β1 έως Β4 με διακριτά 
πεδία θεματικής αρμοδιότητας κατανεμόμενα βάσει των 
Ειδικών Στόχων του Προγράμματος (και αντίστοιχα για 
την Γ΄ Προγραμματική Περίοδο βάσει των Μέτρων του 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) και οι οποίες έχουν πανομοιότυπες αρμο−
διότητες για τις πράξεις που εμπίπτουν στα πεδία της 
αρμοδιότητας τους. Ειδικότερα:

II.1. Αρμοδιότητες όλων των Μονάδων Β (Β1 −Β4)
Η κάθε Μονάδα Β έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες

II. 1.1. Προγραμματική περίοδος 2000−2006: Επιχειρη−
σιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελμα−
τική Κατάρτιση»

(1) Μεριμνά για την εφαρμογή των διαδικασιών έντα−
ξης των πράξεων στα μέτρα του επιχειρησιακού προ−
γράμματος και παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής 
τους. Στο πλαίσιο αυτό:

(α) Μεριμνά για την ενημέρωση των κατηγοριών τε−
λικών δικαιούχων που προβλέπονται στο Συμπλήρωμα 
Προγραμματισμού με βάση και τις οδηγίες της Διαχει−
ριστικής Αρχής του ΚΠΣ.

(β) Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα των στοι−
χείων των προτάσεων που υποβάλλονται.

(γ) Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρ−
μόζοντας τα κριτήρια ένταξης των πράξεων στα μέτρα 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

(δ) Μεριμνά για την έκδοση των αποφάσεων ένταξης 
των πράξεων στα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διατύπω−
σης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ και των 
αρμοδίων Υπουργείων σύμφωνα με την παράγραφο 2 
του άρθρου 5 του Ν. 2860/2000. Για τα έργα που η εκτέ−
λεση τους διέπεται από το Ν.1418/84 εξετάζει και προ−
τείνει τα στάδια εξέλιξης για τα οποία απαιτείται προ−
έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2860/2000.

(ε) Συγκεντρώνει και ελέγχει τα στοιχεία παρακολού−
θησης εκτέλεσης των πράξεων (μηνιαία δελτία δήλωσης 
δαπανών και εξαμηνιαία δελτία παρακολούθησης) που 
υποβάλλουν οι τελικοί δικαιούχοι και μεριμνά για την 
καταχώριση τους στο ΟΠΣ. Συνεργάζεται με τη Διαχει−
ριστική Αρχή του ΚΠΣ και την Αρχή Πληρωμής για το 
περιεχόμενο των στοιχείων που οι τελικοί δικαιούχοι 
υποβάλλουν στα μηνιαία και τριμηνιαία δελτία παρα−
κολούθησης.

(στ) Παρακολουθεί τους τελικούς δικαιούχους σχετικά 
με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, 
καθώς και την πορεία των πράξεων που εκτελούν, ιδίως 
όσον αφορά το φυσικό, τεχνικό και οικονομικό αντικεί−
μενο, το χρονοδιάγραμμα και τις προοπτικές του, καθώς 
και τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα, την τήρηση 
χωριστής λογιστικής μερίδας για το έργο και την τή−
ρηση των πολιτικών σύμφωνα με τις ισχύουσες με τις 
ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες και κατευθύνσεις 
της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ. Η παρακολούθηση 
αυτή γίνεται και μέσω επιτόπιων επιθεωρήσεων.

(2) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των μέτρων 
και τις προοπτικές τους και επεξεργάζεται προτάσεις 
βελτίωσης.

(3) Μεριμνά για τη παροχή στοιχείων προόδου εκτέλε−
σης των πράξεων στις αρμόδιες για την χρηματοδότηση 
δημόσιες υπηρεσίες.

(4) Για τα έργα που η εκτέλεση τους διέπεται από το 
Ν. 1418/84, εξετάζει και προτείνει την προέγκριση των 
σταδίων εξέλιξης των που αναφέρονται στην απόφαση 
ένταξης.

(5) Προτείνει μέτρα υποστήριξης των τελικών δικαιού−
χων προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 
τους.

(6) Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δη−
μοσίων συμβάσεων και ιδίως κατά τη διαδικασία δια−
κήρυξης και ανάθεσης σύμβασης

(7) Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης ολοκλή−
ρωσης της πράξης.
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ΙΙ.1. 2. Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.»

(1) Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγ−
χρηματοδοτούμενων πράξεων και μεριμνά για την υλο−
ποίηση τους με βάση την απόφαση ένταξης και τις 
αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις καθώς και για τη 
συμμόρφωση τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και 
εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησής 
τους. Στο πλαίσιο αυτό:

(α) Εξετάζει και εγκρίνει τα υποέργα αυτεπιστασίας 
και ειδικά για τα υποέργα αυτεπιστασίας δράσεων δη−
μοσιότητας συνεργάζεται με τη μονάδα A3.

(β) Συλλέγει τις περιοδικές εκθέσεις προόδου που 
υποβάλλουν οι δικαιούχοι, παρακολουθεί συστηματικά 
και μέσω επιτόπιων επαληθεύσεων το χρονοδιάγραμμα 
και την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμε−
νων πράξεων. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται 
σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα επιτόπιων επαλη−
θεύσεων που καταρτίζεται από τη Μονάδα Γ και με τον 
ίδιο τρόπο που γίνονται και από τη Μονάδα Γ, όπως 
δηλαδή προβλέπονται στο σημείο III.2 παράγραφοι 3, 
4, 5, 7 και 8 της παρούσης. 

(γ) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίη−
σης των πράξεων και μεριμνά για την έγκαιρη επίλυση 
τους.

(δ) Συντάσσει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα δελτία πα−
ρακολούθησης της προόδου των πράξεων.

(ε) Εξετάζει το βαθμό επίτευξης των ετήσιων πο−
σοτικών στόχων των πράξεων, σύμφωνα με τις αρχι−
κά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις. Σε περίπτωση 
απόκλισης από τους όρους της απόφασης ένταξης ή 
χρονικών καθυστερήσεων μεγαλύτερων των έξι μηνών, 
σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο, προβαί−
νει σε επανεξέταση της πράξης και στην περίπτωση 
αδικαιολόγητων αποκλίσεων, δύναται να εισηγηθεί την 
ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης.

(στ) Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την 
τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την 
πορεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις 
για τη δημοσιότητα σε συνεργασία με τη μονάδα A3 
που έχει τον ευρύτερο συντονιστικό ρόλο σε δράσεις 
δημοσιότητας δικαιούχων, την τήρηση χωριστής λογι−
στικής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης 
και την τήρηση των πολιτικών σύμφωνα με τις ισχύ−
ουσες διατάξεις και τις οδηγίες και κατευθύνσεις της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού. 

(ζ) Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης ολοκλή−
ρωσης της πράξης. 

(η) Τηρεί πλήρη φάκελο έργου κατά τα προβλεπόμενα 
στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. 

(2) Διενεργεί διοικητικές επαληθεύσεις κατά τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3614/2007 προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματο−
ποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι καθώς 
και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς 
και κοινοτικούς κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό συλλέγει τα 
δελτία δήλωσης δαπανών που υποβάλλονται από τους 
δικαιούχους και τις καταχωρεί στο ΟΠΣ, μετά από τη 
διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης σε κάθε δήλωση 
δαπάνης, κατά την οποία επιβεβαιώνεται με τα κατάλ−
ληλα έγγραφα, ότι:

− η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγματική,
− τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύμ−

φωνα με τις σχετικές νομικές δεσμεύσεις των υποέρ−
γων,

− οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι 
ακριβείς,

− η πράξη και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το εθνικό 
και κοινοτικό δίκαιο,

− τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την απο−
φυγή διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης από άλλα 
κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από άλλη 
προγραμματική περίοδο.

Στην περίπτωση μεγάλου πλήθους δικαιολογητικών 
εγγράφων είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται δειγμα−
τοληπτικές επαληθεύσεις βάσει μεθόδου δειγματολη−
ψίας κατά τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου.

(3) Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις επαληθεύσεις που 
διενεργεί σύμφωνα με τα πρότυπα και διαδικασίες του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

(4) Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της 
δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται 
βάσει επαλήθευσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 26 του Ν. 3614/2007 και στις 
κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδό−
τηση αυτού, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές 
εγγραφές στο ΟΠΣ.

(5) Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επα−
ληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα 
δαπάνη, εισηγείται, στον αρμόδιο διατάκτη της σχετικής 
δαπάνης για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεω−
στήτως καταβληθέντων ποσών.

(6) Παρέχει στη Μονάδα Γ τα απαιτούμενα στοιχεία 
για την υποβολή απαντήσεων στα πορίσματα ελέγχου 
των αρμόδιων εθνικών και κοινοτικών ελεγκτικών ορ−
γάνων.

(7) Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη 
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά 
με τις δαπάνες και τους ελέγχους κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 90 του Κανονισμού και σύμφωνα με τους 
κανόνες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

(8) Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις τήρη−
σης στοιχείων στο επίπεδο των δικαιούχων για τη δια−
σφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

(9) Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου εκτέ−
λεσης των πράξεων στις αρμόδιες για τη χρηματοδό−
τηση δημόσιες υπηρεσίες.

(10) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα 
και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ 
σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου.

II.2. Θεματικά πεδία αρμοδιότητας των Μονάδων Β
ΙΙ.2.1. Μονάδα Β1: Παρακολούθηση και Διαχείριση Δρά−

σεων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι−
ας Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρ−
τισης

ΙΙ.1.1. Προγραμματική περίοδος 2000−2006: Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματι−
κή Κατάρτιση».

Έχει τις ανωτέρω υπό ΙΙ.1.1. αναφερόμενες αρμοδιότη−
τες για τα μέτρα 2.3 και 2.4, του Άξονα Προτεραιότητας 
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2 και για το μέτρο 4.1 του Άξονα Προτεραιότητας 4 το 
ΕΠΕΑΕΚ.

II.2. Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.»

Έχει τις ανωτέρω υπό ΙΙ2 αρμοδιότητες παρακολού−
θησης και διαχείρισης για τις δράσεις που αφορούν 
το σύστημα τυπικής εκπαίδευσης πλην την ανωτάτης 
εκπαίδευσης και ειδικότερα: (α) παρεμβάσεις στην πρω−
τοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση πλην των δρά−
σεων που αφορούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και 
αυτών που αφορούν την αξιοποίηση ψηφιακής τεχνολο−
γίας στην εκπαίδευση (που αποτελούν αντικείμενο της 
Β1). Ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν 
νέα προγράμματα σπουδών, επιμόρφωση εκπαιδευτι−
κών, αξιολόγηση σχολικών μονάδων, περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, πολιτισμική εκπαίδευση, (β) την τεχνική 
εκπαίδευση, (γ) την αρχική επαγγελματική κατάρτιση 
(ΙΕΚ, ειδικές επαγγελματικές σχολές) και (δ) τον επαγ−
γελματικό προσανατολισμό σε νέους σχολικής ηλικίας. 
Σχετικώς προβλέπονται δράσεις σε κατηγορίες παρέμ−
βασης των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 και 4, 5, 6

ΙΙ.2.2. Μονάδα Β2: Παρακολούθησης και Διαχείρισης 
Δράσεων Καινοτομίας και Κοινωνικής Διάστασης στην 
Εκπαίδευση

II.1.1. Προγραμματική περίοδος 2000−2006: Επιχειρη−
σιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελ−
ματική Κατάρτιση»

Έχει τις ανωτέρω υπό II.1.1. αναφερόμενες αρμοδιότη−
τες για τα μέτρα 1.1 και Μ.1.2 του Άξονα Προτεραιότητας 
1 και της Ενέργειας 2.1.4 του Μέτρου 2.1 της προγραμ−
ματικής περιόδου 2000−2006 του ΕΠΕΑΕΚ.

ΙΙ.2. Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.»

Έχει τις ανωτέρω υπό ΙΙ2 αρμοδιότητες παρακολού−
θησης και διαχείρισης για τις δράσεις που αφορούν (α) 
Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (όπως ενδεικτικά δράσεις 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ζώνες εκπαιδευτικής προ−
τεραιότητας, ειδική αγωγή), (β) την Ομογένεια, (γ) Την 
αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στην Εκπαίδευση 
(όπως ενδεικτικά παραγωγή ψηφιακού υλικού, ψηφιακά 
μαθήματα, ανάδειξη καλών πρακτικών εκπαιδευτικών, 
ψηφιακά βοηθήματα, εφαρμογές υποστήριξης της εκπαι−
δευτικής διαδικασίας, πιστοποίηση μαθητών σε γνώσης 
Η/Υ) οι οποίες εντάσσονται σε κατηγορίες παρέμβασης 
των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3

II.2.2. Μονάδα Β3: Παρακολούθηση και Διαχείριση Δρά−
σεων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας

ΙΙ.1.1. Προγραμματική περίοδος 2000−2006: Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματι−
κή Κατάρτιση».

Έχει τις ανωτέρω υπό ΙΙ.1.1. αναφερόμενες αρμοδιό−
τητες για τα μέτρα 2.1 (πλην της Ενέργειας 2.1.4), 2.2, 
2.6 του Άξονα Προτεραιότητας 2 και το Μέτρο 4.2 του 
Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΕΑΕΚ.

II.2. Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.»

Έχει τις ανωτέρω υπό ΙΙ2 αρμοδιότητες παρακολού−
θησης και διαχείρισης για το σύνολο των δράσεων που 
αφορούν την ανωτάτη εκπαίδευση και εντάσσονται σε 
κατηγορίες παρέμβασης των Αξόνων Προτεραιότητας 
1, 2, 3, 4, 5, 6 και 10, 11, 12

II.2.2. Μονάδα Β4: παρακολούθηση και Διαχείριση Δρά−
σεων Δια Βίου Εκπαίδευσης

ΙΙ. 1.1. Προγραμματική περίοδος 2000−2006: Επιχειρη−
σιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελμα−
τική Κατάρτιση»

Έχει τις ανωτέρω υπό ΙΙ.1.1. αναφερόμενες αρμοδιότη−
τες για το μέτρο 2.5, του Άξονα Προτεραιότητας 2 και 
για το μέτρο 3.1 του Άξονα Προτεραιότητας 3.

ΙΙ.2. Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.»

Έχει τις ανωτέρω υπό ΙΙ2 αρμοδιότητες παρακολού−
θησης και διαχείρισης για τις δράσεις που αφορούν 
την εκπαίδευση και δια βίου μάθηση ενηλίκων και τις 
δράσεις επιχειρηματικότητας νέων και εντάσσονται σε 
κατηγορίες παρέμβασης των Αξόνων Προτεραιότητας 
4, 5, 6 και 7, 8 και 9 Επίσης έχει την αρμοδιότητα πα−
ρακολούθησης και διαχείρισης κατά τα προβλεπόμενα 
ανωτέρω υπό II.1.2. για τις πράξεις του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για 
τις οποίες η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχει ορισθεί 
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης.

III. Μονάδα Γ: Προεγκρίσεων και Επιτόπιων Επαλη−
θεύσειων

III. 1. Προγραμματική περίοδος 2000−2006: Επιχειρη−
σιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελμα−
τική Κατάρτιση»:

(1) Μεριμνά για την πραγματοποίηση των ελέγχων που 
προβλέπονται στο άρθρο 6 του Ν. 2860/2000, σύμφωνα 
και με τις οδηγίες της κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής 
και ειδικότερα:

(α) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων, ή και 
μετά την ολοκλήρωση του φυσικού ή / και οικονομικού 
αντικειμένου μιας πράξης, ελέγχει τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των δαπανών, την αξιοπιστία των πλη−
ροφοριών και οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται 
από το τελικό δικαιούχο στα πλαίσια των μηνιαίων και 
τριμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης, την τήρηση των 
δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο τελικός δικαιούχος 
κατά την ένταξη του έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμ−
μα και την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις.

(β) Συνεργάζεται με τη Μονάδα Β για την έκδοση της 
απόφασης ολοκλήρωσης πράξης, για τις πράξεις που 
έχει ήδη διενεργήσει έλεγχο,

(2) Αξιολογεί τα αποτελέσματα των ελέγχων και ειση−
γείται τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για βελτίωση 
του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και 
Μέτρα για την υποστήριξη των τελικών δικαιούχων προ−
κειμένου να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

(3) Ελέγχει τις λειτουργίες της ειδικής υπηρεσίας σε 
σχέση με θέματα που θέτουν η Αρχή Πληρωμής, η Αρχή 
Δημοσιονομικού Ελέγχου και τα ελεγκτικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(4) Στις περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις 
για την ύπαρξη παρατυπιών μεριμνά για την εφαρμογή 
της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Ν. 2860/2000 
με την άμεση συγκρότηση ελεγκτικού οργάνου, τη δι−
ενέργεια του ελέγχου και την έκδοση του σχετικού 
πορίσματος.

(5) Συντάσσει εκθέσεις ελέγχου και μεριμνά για την 
καταχώρηση των πορισμάτων ελέγχων στο ΟΠΣ και την 
κοινοποίησή τους στην Αρχή Πληρωμής την Επιτροπή 
Δημοσιονομικού Ελέγχου και τον τελικό Δικαιούχο.
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III.2 Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

(1) Μεριμνά για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής 
επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων του επιχειρησι−
ακού προγράμματος, με βάση τα προβλεπόμενα στο 
σύστημα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας 
των δικαιούχων.

(2) Προβαίνει σε εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης 
και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Για όσες συμ−
βάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών 
Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων προβαίνει επιπλέον 
σε εξέταση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1 του 
Ν. 3840/2010. Για την εξέταση των σταδίων εξέλιξης 
δημοσίων συμβάσεων δύναται να ορίζεται ομάδα εξει−
δικευμένων στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας.

(3) Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα επιτόπιων επα−
ληθεύσεων σε συνεργασία με τις μονάδες A4, Β1, Β2, 
Β3 και Β4 (για τις πράξεις του πεδίου αρμοδιότητας 
της κάθε μίας) και διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις 
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3614/2007 
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγ−
χρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η 
πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που δη−
λώνουν οι δικαιούχοι, η τήρηση χωριστής λογιστικής 
μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, καθώς 
και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς 
και κοινοτικούς κανόνες.

(4) Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας 
επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την 
ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ενη−
μερώνει την Αρχή Πιστοποίησης και όπου απαιτείται 
ζητά την αναστολή χρηματοδότησης της πράξης από 
την αρμόδια υπηρεσία.

(5) Συντάσσει τις εκθέσεις επιτόπιας επαλήθευσης 
που διενεργεί και εισηγείται την έγκριση τους από το 
αρμόδιο όργανο. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις επι−
τόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για 
την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα 
πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου.

(6) Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις 
διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που πε−
ριγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθο−
δο και καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που 
επιλέγονται προς επαλήθευση. Καθορίζει το μέγεθος 
του δείγματος, προκειμένου να αποκτήσει εύλογη βε−
βαιότητα ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των 
σχετικών πράξεων, όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου 
που διαπιστώνεται τον τύπο των σχετικών δικαιούχων 
και πράξεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σύστη−
μα διαχείρισης και ελέγχου. Επανεξετάζει τη μέθοδο 
δειγματοληψίας σε ετήσια βάση.

(7) Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της 
δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται 
βάσει επαλήθευσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 26 του Ν. 3614/2007 και στις 
κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδό−
τηση αυτού, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές 
εγγραφές στο ΟΠΣ.

(8) Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επα−
ληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα 

δαπάνη, εισηγείται, στον αρμόδιο διατάκτη της σχετικής 
δαπάνης για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεω−
στήτως καταβληθέντων ποσών.

(9) Συνεργάζεται με τις Μονάδες Β για την έκδοση 
της απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης.

(10) Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά 
ελεγκτικά όργανα και την Εθνική Αρχή Συντονισμού για 
την υποβολή των σχετικών απαντήσεων στα σχετικά 
πορίσματα ελέγχου.

(11) Παρέχει υποστήριξη σε θέματα νομικής φύσεως 
της ΕΥΔ.

Επί όλων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και σχετικών 
ενεργειών φέρει την ευθύνη εισαγωγής των απαιτού−
μενων στοιχείων στο ΟΠΣ.

IV. Μονάδα Δ: Οργάνωσης − Υποστήριξης
IV. 1 Προγραμματική περίοδος 2000−2006: Επιχειρη−

σιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελμα−
τική Κατάρτιση»

(1) Μεριμνά για την κατάρτιση του προγράμματος 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας − Στήριξης σε συνεργα−
σία με τις άλλες μονάδες, και στηρίζει το έργο τους 
στην εκτέλεση των ενεργειών αυτών μετά την έγκρισή 
τους. Τηρεί τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία των 
ενεργειών αυτών.

(2) Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣ, το 
οποίο σε συνεργασία με την αντίστοιχη μονάδα της 
Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ, έχει την ευθύνη για την 
ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στην Ειδική 
Υπηρεσία και παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες 
για την ορθή χρήση και λειτουργία του. Επίσης παρέχει 
τεχνική υποστήριξη για τη λειτουργία του εξοπλισμού 
και του λογισμικού καθώς και υποστήριξη στο προσω−
πικό της Ειδικής Υπηρεσίας (εκπαίδευση κ.λπ.). Επίσης 
οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών για την 
παροχή άμεσης ενημέρωσης και κατευθύνσεων στους 
ενδιαφερόμενους για θέματα του επιχειρησιακού προ−
γράμματος.

(3) Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών 
για την παροχή άμεσης ενημέρωσης και κατευθύνσεων 
στους ενδιαφερόμενους για θέματα του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

(4) Χειρίζεται τα θέματα προσωπικού και ειδικότερα 
τα διοικητικά και τα θέματα οργάνωσης και εκπαίδευ−
σης.

(5) Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, 
έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν 
γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του 
προσωπικού της.

(6) Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει 
αντίγραφα.

IV.2 Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Επιχειρησια−
κό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»:

(1) Μεριμνά για την κατάρτιση του προγράμματος 
ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής σε 
συνεργασία με τις άλλες μονάδες και την υποβολή του 
προς έγκριση.

(2) Υλοποιεί τα έργα τεχνικής υποστήριξης της εφαρ−
μογής με δικαιούχο τη Διαχειριστική Αρχή και τηρεί 
τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 
έργων αυτών. Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση της 
διαχείρισης των εν λόγω έργων είναι αρμοδιότητα της 
μονάδας Β2.
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(3) Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣ, το 
οποίο σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού, έχει την ευθύνη για την 
ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στην Δι−
αχειριστική Αρχή και παρέχει υποστήριξη προς τους 
χρήστες και τους δικαιούχους για την ορθή χρήση και 
λειτουργία του. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαί−
δευση στο προσωπικό της Διαχειριστικής Αρχής για τη 
λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού.

(4) Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελε−
τών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις 
ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας.

(5) Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικο−
τεχνική υποδομή και το προσωπικό και ειδικότερα τα 
διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και 
εκπαίδευσης.

(6) Οργανώνει σεμινάρια για την επιμόρφωση και εκ−
παίδευση των στελεχών της ΕΥΔ, των δυνητικών δικαι−
ούχων και των δικαιούχων πράξεων του Ε.Π. Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση.

(7) Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, 
έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν 
γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του 
προσωπικού της.

(8) Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει 
αντίγραφα.

Άρθρο 5 
Ορισμός Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», των ασκούντων 
καθήκοντα προϊσταμένων στις μονάδες της 

και του αναπληρωτή προϊσταμένου 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

(1) Για τον ορισμό του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπη−

ρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» εφαρμόζεται το άρ−
θρο 18 του Ν. 3614/2007.

(2) Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊσταμένου της Ει−
δικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», αναπλη−
ρώνεται από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης. Για τον ορισμό αναπληρωτή 
προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας, στον οποίο με−
ταβιβάζονται αρμοδιότητες Προϊσταμένου της Ειδικής 
Υπηρεσίας και

(3) Για τον ορισμό προϊσταμένων των επιμέρους μο−
νάδων της εφαρμόζεται το άρθρο 18 του Ν.3614/2007. Ο 
Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων ορίζει αναπλη−
ρωτή προϊστάμενο κάθε μονάδος ο οποίος αναπληρώνει 
τον προϊστάμενο μονάδος σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματός του.»

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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