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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 397
7 Απριλίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 0.6334/οικ. 6.717
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπι−
νου Δυναμικού» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
− ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθη−
κε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/
22−04−2005).
β) Το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα τα άρθρα 3, 4, 5 και
7 αυτού.
γ) Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27−03−2008, όπως τροποποι−
είται και ισχύει κάθε φορά.
δ) Την ΚΥΑ με αριθμό 25253/2235/7−4−2008 (ΦΕΚ 603/
Β/8−4−2008) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 118267/14−12−
2000 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 1595/Β΄/29−12−2000), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, με σκοπό την αναδιάρθρωσή
της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3614/2007, όπως
ισχύει κάθε φορά».
ε) Την ΚΥΑ με αριθμό 6472/1.4.2008 (ΦΕΚ 636/Β/10.4.2008)
τροποποίησης της υπ’ αριθμ. ΚΑ/3345/14.12.2000 κοινής
υπουργικής απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας
στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με
σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3
και 5 του Ν.3614/2007, όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Την με α.π. E(2007) 5534/12.11.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Αν−
θρώπινου Δυναμικού», όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξης Ανθρώ−
πινου Δυναμικού».

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες δια−
χείρισης
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση» ορίζεται με βάση το άρθρο 4 παρ.
1 του Ν. 3614/2007 ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώ−
πινου Δυναμικού».
Άρθρο 2
Αντικείμενο της εκχώρησης
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευ−
ση και Δια Βίου Μάθηση» αναλαμβάνει αρμοδιότητες
διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων/πράξεις του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού», σύμφωνα με την εξειδίκευση που περιλαμ−
βάνεται στο Δελτίο Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας,
ως εξής:
Ι. Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 1
1. Άξονες Προτεραιότητας 1.1, 1.2, 1.3: «Συστημικές πα−
ρεμβάσεις».
1.1. Κωδικός Θέματος Προτεραιότητας 73 «Μέτρα για
την αύξηση της δια βίου συμμετοχής στην εκπαίδευση
και την κατάρτιση συμπεριλαμβάνοντας δράσεις για
μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης από το σχολείο, του
διαχωρισμού στα γνωστικά αντικείμενα με διακρίσεις
φύλου, και για διεύρυνση της πρόσβασης στα αντικεί−
μενα και στην ποιότητα της υποχρεωτικής/επαγγελμα−
τικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης».
1.1.α. Κατηγορία παρεμβάσεων: «Ανάπτυξη και εφαρ−
μογή Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κα−
τάρτισης − Σύστημα 4 ΕΣΣΕΕΚΑ»
− Πιστοποίηση πλαισίου προγράμματος ΣΕΚ.
− Πιστοποίηση Γνώσεων – Δεξιοτήτων – Ικανοτήτων
– Πιστοποίηση Προσόντων.
− Πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης.
− Πιστοποίηση/αδειοδότηση Φορέων παροχής Συνε−
χιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εξειδικευ−
μένων Κέντρων.

5210

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

− Πιστοποίηση και Αξιολόγηση Στελεχών Συνοδευτι−
κών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ).
Ποσοτικοποιημένοι στόχοι/δείκτες: όπως διατυπώνο−
νται στο εκάστοτε ισχύον εγκεκριμένο ΕΠ.
2. Η εκχωρούμενη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δα−
πάνη και η ετήσια κατανομή της αποτυπώνονται στο
χρηματοδοτικό πίνακα εκχώρησης της διαχείρισης του
συνημμένου παραρτήματος Ι.
3. Οι επί μέρους προσκλήσεις πράξεων εκδίδονται για
συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης ύψους 45.691.695 ευρώ.
4. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των πρά−
ξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ανέρχεται σε 42.122.082 ευρώ.
Ι. Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2
1. Άξονες Προτεραιότητας 2.1, 2.2, 2.3: «Ενίσχυση της
προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και
των επιχειρήσεων».
1.1. Κωδικός Θέματος Προτεραιότητας 72 «Σχεδιασμός,
εισαγωγή και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα συστήμα−
τα εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό την ανάπτυξη
α/α

Άξονας Προτεραιότητας

της απασχολησιμότητας, τη βελτίωση της σχέσης της
αρχικής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα−
τάρτισης με την αγορά εργασίας και την αναβάθμιση
των προσόντων του προσωπικού κατάρτισης με στόχο
μια οικονομία που να βασίζεται στη γνώση»
1.1.α. Κατηγορία παρεμβάσεων: «Πιστοποίηση πρότε−
ρης μάθησης και επαγγελματικής εμπειρίας (Σύστημα
5 ΕΣΣΕΕΚΑ)».
Ποσοτικοποιημένοι στόχοι/δείκτες: όπως διατυπώνο−
νται στο εκάστοτε ισχύον εγκεκριμένο ΕΠ.
2. Η εκχωρούμενη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δα−
πάνη και η ετήσια κατανομή της αποτυπώνονται στο
χρηματοδοτικό πίνακα εκχώρησης της διαχείρισης του
συνημμένου παραρτήματος Ι.
3. Οι επί μέρους προσκλήσεις πράξεων εκδίδονται για
συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης ύψους 20.000.000
ευρώ.
5. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των πρά−
ξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ανέρχεται σε 18.675.250 ευρώ.

Κοινοτική
Συνδρομή

Εθνική
Συγχρηματοδοτούμενη
Συμμετοχή
Δημόσια Δαπάνη

Συνολική Δημόσια
Δαπάνη

1

Συστημικές Παρεμβάσεις

33.755.127

8.366.955

42.122.082

45.691.695

2

Ενίσχυση της Προσαρμοστικότη− 15.594.534
τας του Ανθρώπινου Δυναμικού
και των Επιχειρήσεων

3.080.716

18.675.250

20.000.000

Σύνολο

11.447.671

60.797.332

65.691.695

49.349.661

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση» αναλαμβάνει στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(i) Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση των κατηγορι−
ών πράξεων που διαχειρίζεται σε συνεργασία με τη Δι−
αχειριστική Αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος.
(ii) Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση
των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του Προγράμ−
ματος.
(iii) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των πράξεων
που διαχειρίζεται και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική
πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες και τις
προοπτικές εξέλιξής τους και εισηγείται στη Διαχειρι−
στική Αρχή προτάσεις αναθεώρησής τους.
(iv) Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται
από τη Διαχειριστική Αρχή για την υποβολή των ετήσιων
και τελικών εκθέσεων εκτέλεσης, την προετοιμασία της
ετήσιας εξέτασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
την προετοιμασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Προγράμματος κλπ.
(v) Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, την
ΕΥΣΕΚΤ, ως καθ΄ύλην αρμόδια υπηρεσία συντονισμού
και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφο−
ρία που ζητείται.
(vi) Μεριμνά για εξειδίκευση όπου απαιτείται των απα−
ραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για
τη σωστή άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που
της έχουν εκχωρηθεί σε συμφωνία με τη Διαχειριστική

Αρχή του Προγράμματος και την Εθνική Αρχή Συντο−
νισμού.
(vii) Επεξεργάζεται και εισηγείται στη Διαχειριστική
Αρχή αναλυτικά κριτήρια ένταξης για τις κατηγορίες
πράξεων που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
(viii) Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό
ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες
χρηματοδότησης για τις κατηγορίες πράξεων που
διαχειρίζεται. Στο πλαίσιο αυτό εκδίδει τις προκη−
ρύξεις των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται
για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς
δικαιούχους και παρέχει προς τους δυνητικούς δικαι−
ούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες προς
τους δυνητικούς δικαιούχους τουλάχιστον σχετικά
με:
(α) τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει
να πληρούν οι προτεινόμενες πράξεις προκειμένου να
ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ.
(β) τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρη−
ματοδότησης και τις σχετικές χρονικές περιόδους.
(γ) τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδό−
τηση πράξεων.
(δ) τα αρμόδια στελέχη του τα οποία μπορούν να
παρέχουν πληροφορίες.
(ε) την υποχρέωση δημοσιοποίησης εφόσον η πρό−
ταση επιλεγεί, του τίτλου της πράξης, του δικαιούχου
και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χο−
ρηγείται.
(ix) Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλες τις προτάσεις που
υποβάλλονται και ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων
τους.
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(x) Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρ−
μόζοντας τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακο−
λούθησης κριτήρια ένταξης.
(xi) Εκδίδει, με απόφαση της Ειδικής Γραμματέα Ενιαί−
ου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΠΣ
τις αποφάσεις ένταξης των πράξεων στους άξονες
προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος,
τροποποιήσεις των αποφάσεων ένταξης ή τις ανακλή−
σεις αυτών και μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των σχε−
τικών αποφάσεων στην οικεία ιστοσελίδα της Ειδικής
Υπηρεσίας.
(xii) Υποβάλλει στην Επιτροπή τις απαιτούμενες για τα
μεγάλα έργα πληροφορίες με βάση το άρθρο 40 του
Κανονισμού 1083/2006.
(xiii) Μεριμνά για τη συμμόρφωση των συγχρηματοδο−
τούμενων πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς και
εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησης
τους.
(xiv) Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δη−
μοσίων συμβάσεων και ιδίως κατά τη διαδικασία δι−
ακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύμβασης. Ο
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης εκφράζει τη γνώμη του
εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη των σχετικών
στοιχείων ή εντός είκοσι (20) ημερών σε περιπτώσεις
συμβάσεων άνω των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ.
Η σύμφωνη γνώμη του αποτελεί όρο για τη χρηματο−
δότηση της πράξης.
(xv) Διενεργεί επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 8 του Ν. 3614/2007 προκειμένου να επιβεβαι−
ωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊό−
ντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση
των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι καθώς και
η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και
κοινοτικούς κανόνες.
Στο πλαίσιο αυτό:
(xvi) Συλλέγει τις δηλώσεις δαπανών (δελτία δήλωσης
δαπανών) που υποβάλλονται από τους δικαιούχους και
τις καταχωρεί στο ΟΠΣ μετά από τη διενέργεια διοικη−
τικής επαλήθευσης σε κάθε δήλωση δαπάνης, κατά την
οποία επιβεβαιώνεται με τα κατάλληλα έγγραφα, ότι:
(α) η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγματική,
(β) τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύμ−
φωνα με την απόφαση ένταξης,
(γ) οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι
ακριβείς,
(δ) η πράξη και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το εθνικό
και κοινοτικό δίκαιο,
(ε) τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την απο−
φυγή διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης από άλλα
κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από άλλη
προγραμματική περίοδο.
(στ) Στην περίπτωση μεγάλου πλήθους δικαιολογη−
τικών εγγράφων είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται
δειγματοληπτικές επαληθεύσεις βάσει μεθόδου δειγ−
ματοληψίας.
(xvii) Διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις επιμέρους
πράξεων κατά τις οποίες επαληθεύεται: ότι οι πράξεις
όντως εκτελούνται και τα παραδιδόμενα προϊόντα ή/και
παρεχόμενες υπηρεσίες συμμορφώνονται προς τους
όρους της αντίστοιχης σύμβασης ή απόφασης ένταξης,
η φυσική πρόοδος της πράξης, η τήρηση των κοινοτικών
κανόνων όσον αφορά τη δημοσιότητα και η ακρίβεια
των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφο−
ρά τη φυσική και οικονομική πρόοδο της πράξης.
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(xviii) 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.
(xix) Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και
επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σύμ−
φωνα με τα πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος
διαχείρισης και ελέγχου. Εάν οι επιτόπιες επαληθεύσεις
διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περι−
γράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθο−
δο και καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που
επιλέγονται προς επαλήθευση. Ο Ενδιάμεσος Φορέας
Διαχείρισης καθορίζει το μέγεθος του δείγματος, προ−
κειμένου να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως προς τη
νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων,
όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που διαπιστώνεται
τον τύπο των σχετικών δικαιούχων και πράξεων, σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου. Επανεξετάζει τη μέθοδο δειγματοληψίας
σε ετήσια βάση.
(xx) Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου
της κοινοτικής ή και δημόσιας συνεισφοράς της πράξης,
η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσματος επαλήθευσης
ή πορίσματος ελέγχου καταχωρώντας τις αντίστοιχες
λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ.
(xxi) Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επα−
ληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα
δαπάνη, εισηγείται για την έκδοση απόφασης ανάκτη−
σης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην ΥΠΑΣΥΔ, όπως τροποποιήθη−
κε με την υπουργική απόφαση υπ. αριθμ.43804/ΕΥΘΥ
2041/07.09.2009.
(xxii) Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά
ελεγκτικά όργανα και μεριμνά για την υποβολή των
απαντήσεών του στα σχετικά πορίσματα ελέγχου στη
Διαχειριστική Αρχή.
(xxiii) Συλλέγει τα στοιχεία παρακολούθησης εκτέλε−
σης των πράξεων (δελτία παρακολούθησης φυσικού
αντικειμένου) που υποβάλλουν οι δικαιούχοι και κατα−
χωρεί στο ΟΠΣ τα στοιχεία που προβλέπονται από το
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Με βάση τα στοι−
χεία αυτά εξετάζει το βαθμό επίτευξης των ετήσιων
ποσοτικών στόχων των πράξεων, σύμφωνα με τις αρ−
χικά 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, ο Ενδι−
άμεσος Φορέας Διαχείρισης προβαίνει σε επανεξέτα−
ση της πράξης και στην περίπτωση αδικαιολόγητων
αποκλίσεων, δύναται να εισηγηθεί την ανάκληση της
απόφασης ένταξης της πράξης. Οι αποφάσεις ένταξης
πράξεων που ανακαλούνται δημοσιεύονται στην ιστο−
σελίδα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και στην
κεντρική ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.
(xxiv) Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την
τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την
πορεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις
για τη δημοσιότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
άρθρων 8 και 9 του Καν.1828/06, την τήρηση χωριστής
λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποί−
ησης και την τήρηση των πολιτικών σύμφωνα με τις
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ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες και κατευθύνσεις
της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
(xxv) 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 σύμφωνα με τους κανό−
νες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
(xxvi) Παρέχει στη Διαχειριστική Αρχή 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.
(xxvii) Παρακολουθεί τα έσοδα από έργα που παρά−
γουν έσοδα και ενημερώνει σχετικά την Διαχειριστική
Αρχή, ιδίως για τα έργα των οποίων τα έσοδα δεν είναι
δυνατό να εκτιμηθούν εκ των προτέρων.
(xxviii) Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου
εκτέλεσης των πράξεων στις αρμόδιες για τη χρημα−
τοδότηση δημόσιες υπηρεσίες.
(xxix) 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.
(xxx) Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις ανα−
γκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις
επαληθεύσεις που πραγματοποιεί σε σχέση με κάθε
δαπάνη, για σκοπούς πιστοποίησης.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του φορέα στον οποίο εκχωρούνται αρ−
μοδιότητες διαχείρισης
Οι αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται, ασκού−
νται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκ−
παίδευση και Δια Βίου Μάθηση», σύμφωνα με το Σύστη−
μα Διαχείρισης και Ελέγχου του εδαφίου (γ) της παρ.1
του άρθρου 2 του Ν. 3614/2007, όπως αυτό ισχύει, και
την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζο−
νται στο άρθρο 3 της παρούσας, η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Κοινοποιεί στη διαχειριστική αρχή τις προσκλήσεις
για την ένταξη πράξεων στο επιχειρησιακό πρόγραμ−
μα.
2. Κοινοποιεί στη διαχειριστική αρχή το ετήσιο πρό−
γραμμα ενεργειών, για τις κατηγορίες πράξεων που
διαχειρίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πα−
ράγραφο 8 του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007 καθώς και
εξαμηνιαίες εκθέσεις ποιοτικής ανάλυσης της προόδου
που επιτεύχθηκε.
3. Αποδέχεται τους προβλεπόμενους από το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους και επιθεωρήσεις,
καθώς και ελέγχους από άλλα αρμόδια ελεγκτικά όρ−
γανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
παρέχει σε αυτά τα αναγκαία στοιχεία για την απρό−
σκοπτη διενέργεια αυτών. Αποδέχεται διοικητικές και
επιτόπιες επιθεωρήσεις από τη διαχειριστική αρχή και
παρέχει σε αυτή τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου
να επιβεβαιωθεί η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.
4. Συνεργάζεται με τη διαχειριστική αρχή και παρέχει
σε αυτή κάθε πληροφορία που ζητείται.

5. Συνεργάζεται με τη διαχειριστική αρχή, την Εθνική
Αρχή Συντονισμού, Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστή−
ριξης για την εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων που
απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
6. Διασφαλίζει –με την επιφύλαξη των κανόνων που
διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου
87 της συνθήκης− ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα
σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους
των πράξεων που διαχειρίζεται, τηρούνται στη διάθεση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελε−
γκτικού Συνεδρίου για:
• διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του επιχει−
ρησιακού προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 89 παράγραφος 3 του Κανονισμού 1083/2006,
• διάστημα τριών ετών μετά το έτος κατά το οποίο
πραγματοποιείται το μερικό κλείσιμο, στην περίπτω−
ση εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς
ελέγχους για πράξεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμε−
νο του μερικού κλεισίματος, τα ανωτέρω διαστήματα
διακόπτονται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασι−
ών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της
Επιτροπής.
4. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ενημέρωσης και
δημοσιότητας που προσδιορίζονται από το Σύστημα
Διαχείρισης, τη Διαχειριστική Αρχή και με τις απαιτήσεις
που ορίζονται στον Καν.1828/2006 για τις κατηγορίες
πράξεων που διαχειρίζεται.
5. Στην περίπτωση που η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» είναι και
δικαιούχος στο πλαίσιο των κατηγοριών πράξεων που
διαχειρίζεται, η υλοποίηση της πράξης θα γίνεται από
μονάδα διαφορετική από τη μονάδα που είναι αρμόδια
για τη διενέργεια των επαληθεύσεων, ώστε να δια−
σφαλίζεται η απαιτούμενη διάκριση καθηκόντων στο
εσωτερικό της.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της διαχειριστικής αρχής του επιχειρη−
σιακού προγράμματος
1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 3, του Ν. 3614/2007, όπως αυτές εξειδι−
κεύονται στη με αρ. πρωτ. 25253/2235/7−4−2008 ΚΥΑ
Τροποποίησης της απόφασης σύστασης της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3614/2007), όπως
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
2. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση
των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει την
τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής για τη διαχείριση
του συνόλου του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμ−
φωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης
και Ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης.
3. Ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι−
σης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και κάθε τροποποί−
ηση αυτού και την υποστηρίζει στην ορθή εφαρμογή
του.
4. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση
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και Δια Βίου Μάθηση», σε σχέση με τις δράσεις που
εκχωρούνται, ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελού−
νται σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Στο πλαίσιο αυτό:
4.1. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση
του ΟΠΣ από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τα απαραίτητα
δεδομένα υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρημα−
τοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επα−
ληθεύσεις, την αξιολόγηση καθώς και τις λογιστικές
εγγραφές για κάθε πράξη που διαχειρίζεται.
4.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, τα ετή−
σια προγράμματα ενεργειών που υποβάλλει η Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» και τις εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου τους και
διαμορφώνει, σε συνεργασία με αυτή, τεκμηριωμένες
προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών,
με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη
διαχείριση και εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμ−
ματος.
4.3. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων και
επιθεωρήσεων που διενεργούνται στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
από την Αρχή Ελέγχου και τα λοιπά εθνικά και ευρω−
παϊκά ελεγκτικά όργανα.
4.4. Δύναται να πραγματοποιεί διοικητικές και επιτόπι−
ες επιθεωρήσεις στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και
Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης
στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης
και της Καινοτομίας και στις συγχρηματοδοτούμενες
πράξεις, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η άσκηση των
αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί με βάση το
εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και
την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
5. Διασφαλίζει 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 την πληρότητα των πληροφοριών
που παρέχονται στην αρχή πιστοποίησης,
Άρθρο 6
Ειδικοί Όροι
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων, η συγχρηματοδοτούμενη δη−
μόσια δαπάνη των πράξεων, που ορίζεται στο άρθρο
2 της παρούσης, δύναται να τροποποιείται μετά από
τεκμηριωμένη εισήγηση της διαχειριστικής αρχής του
επιχειρησιακού προγράμματος ή του Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης.
2. Κάθε τμήμα της σωρευτικής ετήσιας κατανομής
της κοινοτικής συνδρομής του χρηματοδοτικού πίνακα
του άρθρου 2 για το οποίο δεν υποβλήθηκε αίτηση
πληρωμής έως τις 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους ή
τρίτου έτους σύμφωνα με το άρθρο 93 του Καν.1083/06
μετά το έτος της ετήσιας κατανομής κοινοτικής συν−
δρομής, απομειώνει αυτόματα το συνολικό ποσόν της
κοινοτικής χρηματοδότησης το οποίο έχει εκχωρηθεί
και αναλογικά τα συναρτώμενα ποσά εθνικής και άλλης
χρηματοδότησης. Τα ποσά της αυτόματης απομείω−
σης μειώνονται κατά τα ετήσια ποσά που αφορούν υπό
έγκριση μεγάλα έργα ή καθεστώτα ενίσχυσης.
Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή
της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ƶĲǎ ȺǎıǗ Ĳǆǐ ıǑǄǒǏǆǋĮĲǎįǎĲǎǘǋİǌǆǐ įǆǋǗıǈĮǐ įĮȺƾǌǆǐ įǘǌĮĲĮǈ ǌĮ įǈĮĲİǇǎǘǌ ȺǏǗıǇİĲǎǈ İǇǌǈǉǎǁ ȺǗǏǎǈ ǘǓǎǑǐ 3.569.613 İǑǏǙ, ǊǗǄǔ İǊǊİǁǋǋĮĲǎǐ ǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ İǍĮǈĲǁĮǐ
ȺĮǏĮǄǔǄǀǐ İıǗįǔǌ ǉǊȺ, ǋİ Ĳǆǌ ĮǉǗǊǎǑǇǆ ǉĮĲĮǌǎǋǀ Įǌƾ ƾǍǎǌĮ ȺǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ: Ƨ.ƴ. 1: 1.930.953 İǑǏǙ, Ƨ.ƴ. 2: 1.466.758 İǑǏǙ, Ƨ.ƴ. 3: 171.902 İǑǏǙ
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