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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 715

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

24 Απριλίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του ΕΠ Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρ−
θρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της
αριθμ. 1310/Γ’ΚΠΣ 310/17−01−2001 (ΦΕΚ 33/Β) ΚΥΑ,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει................................
1
Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με
το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση
της αριθμ. 41548/Γ’ ΚΠΣ/238 ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ
1501/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 32670/ΕΥΘΥ 327
(1)
Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του
Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 1310/Γ’ΚΠΣ
310/17−01−2001 (ΦΕΚ 33/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιη−
θεί και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−04−2005).
2. Το Ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014−2020», και ειδικότερα τα
άρθρα 4, 7, 8 και 58, αυτού.
3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξε−
ων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρω−
παϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

5. Την με α. απ. Ε(2007) Ε(2007) 5443/05−11−2007 από−
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» του ΕΣΠΑ
2007−2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
6. Την με α. απ. E(2014) 10170/18−12−2014 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» του ΕΣΠΑ 2014−2020,
όπως ισχύει κάθε φορά.
7. Την υπ’ αριθμ. 1310/Γ’ΚΠΣ 310/17−01−2001 (ΦΕΚ 33/Β)
κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσί−
ας στην Περιφέρεια Αττικής με τίτλο Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
8. Το Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α/03.09.2014).
9. Το Π.Δ. 24 (ΦΕΚ 20, τ.Α. 27.01.2015) «Σύσταση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και ειδικότερα το άρθρο 2.
10. Το Π.Δ. 25 (ΦΕΚ 21, τ.Α. 27.01.2015) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών.
11. Την από 23.03.2015 εισήγηση − ενημερωτικό σημεί−
ωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων
− ΕΣΠΑ για την έγκριση και υπογραφή της υπουργικής
απόφασης από τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη, αποφασίζουμε:
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Αττικής , η οποία συστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7
του Ν. 4314/2014 αναδιαρθρώνεται ως προς τις αρμοδιό−
τητες και τις υπηρεσιακές μονάδες της, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Σκοπός
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Αττικής, η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στον οικείο Περι−
φερειάρχη, έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτή−
των που ορίζονται στο Ν. 3614/2007 και την άσκηση των
αρμοδιοτήτων διαχείρισης που αναλαμβάνει με βάση
το άρθρο 8 του Ν. 4314/2014 σύμφωνα με το σύστημα
διαχείρισης και ελέγχου του εδαφίου (δ) της παρ. 3 του
άρθρου 14 του Ν. 4314/2014 και την αρχή της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης.
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Άρθρο 2
Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος ΑΤΤΙΚΗ συγκροτείται από τέσσερις (4) μονάδες:
Α. Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Β.1. Διαχείρισης Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας 04,
05, 06, 07, 10, 11, 12 του ΕΠ 2014−2020
Β.2. Διαχείρισης Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας 01,
02, 03, 08, 09, 13 του ΕΠ 2014−2020
Γ. Οργάνωσης – Υποστήριξης
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας
Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας ανά προγραμ−
ματική περίοδο κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της
ως εξής:
I. Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
I.1. Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Περιφέρειας Αττικής
I.1.1. Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση των αξόνων
προτεραιότητας που διαχειρίζεται σύμφωνα με τις κα−
τευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
I.1.2. Εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης τα
κριτήρια ένταξης των πράξεων στους άξονες προτε−
ραιότητας της Περιφέρειας Αττικής του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος, μετά από τη σύμφωνη
γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρ−
μογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
I.1.3. Οργανώνει και παρακολουθεί, σε συνεργασία
με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τη δημοσιότητα των
αξόνων προτεραιότητας της Περιφέρειας Αττικής του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφω−
να με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
I.1.4. Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευ−
ρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρη−
ματοδότησης μέσω των αξόνων προτεραιότητας της
Περιφέρειας Αττικής του Περιφερειακού 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.
I.1.5. Συντάσσει τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις εκτέ−
λεσης των αξόνων προτεραιότητας της Περιφέρειας
Αττικής, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος, τις οποίες υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Συντο−
νισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
I.1.6. Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Συντονι−
σμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
για την οργάνωση των αξιολογήσεων Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με τις κατευ−
θύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Παρακολουθεί
την αξιολόγηση των αξόνων προτεραιότητας της Πε−
ριφέρειας Αττικής, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για
την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους.
I.1.7. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των αξόνων
προτεραιότητας της Περιφέρειας Αττικής. και ειδικότε−
ρα τη χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτι−
κοποιημένους δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής τους
και εισηγείται στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της
Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων προτάσεις
αναθεώρησής τους.

I.1.8. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές για την προε−
τοιμασία της ετήσιας εξέτασης του επιχειρησιακού προ−
γράμματος, στην οποία η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
συμμετέχει, ενημερώνει την επιτροπή παρακολούθησης
για τα αποτελέσματά της και παρακολουθεί τη συνέχεια
που δίνεται στα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
I.1.9. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού,
την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού των περιβαλλοντικών
δράσεων και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που
ζητείται. Σε συμφωνία με την Ειδική Υπηρεσία Συντο−
νισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε πληροφορία
που ζητείται.
I.1.10. 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 των αξόνων προτεραιότητας της Περιφέρειας
Αττικής σε σχέση με τους στόχους τους. Για το σκοπό
αυτό συνθέτει σε επίπεδο Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος τις αναγκαίες πληροφορίες που συγκεντρώνει
από τις επί μέρους Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές
και Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, σε συνεργασία
με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
I.1.11. Μεριμνά για την εφαρμογή και εξειδίκευση των
οριζομένων στην κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης
της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
του προγράμματος στο πλαίσιο υλοποίησης του σύμφω−
να με τις κατευθύνσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονι−
σμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
I.1.12. Προγραμματίζει και προετοιμάζει σε συνεργασία
με τη Μονάδα Β τις προσκλήσεις για την υποβολή αι−
τήσεων χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη το χρη−
ματοδοτικό σχήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
τους ειδικότερους στόχους και δείκτες που πρέπει να
επιτευχθούν μέσω του κάθε άξονα προτεραιότητας της
Περιφέρειας Αττικής, την πορεία των ήδη ενταγμένων
πράξεων καθώς και τυχόν πρότερες ενέργειες που απαι−
τούνται για την έκδοση πρόσκλησης.
I.1.13. Εκδίδει τις προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσε−
ων χρηματοδότησης, από τους άξονες προτεραιότητας
της Περιφέρειας Αττικής που διαχειρίζεται και παρέχει
προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και λεπτο−
μερείς πληροφορίες 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
χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές περιόδους,
(γ) τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδό−
τηση πράξεων,
(δ) τα αρμόδια στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής
Αρχής τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες
σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα,
(ε) την υποχρέωση δημοσιοποίησης εφόσον η πρόταση
επιλεγεί, του τίτλου της πράξης, του δικαιούχου και του
ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται.
I.1.14. Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα όλων
των προτάσεων που υποβάλλονται.
I.1.15. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται,
εφαρμόζοντας τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Πα−
ρακολούθησης κριτήρια ένταξης.
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I.1.16. Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης έντα−
ξης των πράξεων στους άξονες προτεραιότητας του
επιχειρησιακού προγράμματος και την κοινοποίησή
τους στους δικαιούχους, 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. Μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των
σχετικών αποφάσεων στην οικεία ιστοσελίδα της Ενδι−
άμεσης Διαχειριστικής Αρχής.
I.1.17. Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα
και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ.
I.1.18. 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.
I.1.19. Σε συμφωνία με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού
της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν γραπτού
σχετικού αιτήματος της, πληροφορίες που αναφέρονται
στο Παράρτημα ΙΙΙ του Καν. (1828/2006) εντός δεκαπέντε
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος
ή εντός οποιασδήποτε άλλης συμφωνημένης περιόδου,
με σκοπό τον έλεγχο εγγράφων για τη διενέργεια επι−
τόπιων ελέγχων.
I.1.20. Υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού
της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων εξαμη−
νιαίες εκθέσεις ποιοτικής ανάλυσης της προόδου που
επιτεύχθηκε στους άξονες προτεραιότητας που δια−
χειρίζεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος
διαχείρισης και ελέγχου.
I.1.21. Συνεργάζεται με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρι−
σης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας για την διασφά−
λιση της συμπληρωματικότητας των παρεμβάσεων με
αυτές που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γε−
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ).
I.2. Προγραμματική περίοδος 2014−2020: Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Περιφέρειας Αττικής
I.2.1. Καταρτίζει την «Εξειδίκευση της εφαρμογής του
ΕΠ» σε τυποποιημένο έντυπο της ΕΑΣ, λαμβάνοντας
υπόψη τους στόχους, τις προτεραιότητες του ΕΠ, τις
ανάγκες εφαρμογής των μέτρων της ασκούμενης πο−
λιτικής στους τομείς παρέμβασης, για τις οποίες συ−
νεργάζεται με τις επιτελικές δομές των Υπουργείων,
και ελλείψει αυτών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες των
Υπουργείων, καθώς και τη γνώμη της Περιφερειακής
Αναπτυξιακής Επιτροπής ΕΣΠΑ, η οποία συγκροτείται
βάσει του άρθρου 24Α του Ν.4314/2014, σε ότι αφορά
σε δράσεις τοπικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα δράσεις
που οι εν δυνάμει δικαιούχοι είναι Δήμοι.
I.2.2. Εισηγείται για έγκριση στην Επιτροπή Παρακο−
λούθησης την «Εξειδίκευση της εφαρμογής του ΕΠ»
και τον ετήσιο προγραμματισμό των προσκλήσεων και
εντάξεων του ΕΠ, καθώς και προτάσεων αναθεώρησής
τους, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.4314/2014.
I.2.3. Καταρτίζει την στρατηγική επικοινωνίας για το
ΕΠ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ και εισηγεί−
ται στην Επιτροπή Παρακολούθησης την έγκρισή της,
καθώς και κάθε τροποποίηση αυτής.
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I.2.4. Οργανώνει και παρακολουθεί τις ενέργειες πλη−
ροφόρησης και επικοινωνίας του Ε.Π., στη βάση της
εγκεκριμένης στρατηγικής επικοινωνίας, με στόχο την
όσο το δυνατόν, ευρύτερη διάδοση πληροφοριών προς
τους δυνητικούς δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρημα−
τοδότησής τους από το πρόγραμμα, προς τους δικαι−
ούχους/ωφελούμενους για τις ωφέλειες που μπορούν
να αποκομίσουν από τις δράσεις του και προς τους
πολίτες της χώρας για το ρόλο και τα επιτεύγματα της
πολιτικής συνοχής και των Ταμείων.
I.2.5. Καταρτίζει σχέδιο αξιολόγησης για το ΕΠ, σύμ−
φωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ και το υποβάλλει
για έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
I.2.6. Οργανώνει τις αξιολογήσεις του ΕΠ σύμφωνα
με το εγκεκριμένο σχέδιο αξιολόγησης και με τις κα−
τευθύνσεις της ΕΑΣ και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα
για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους. Παρα−
κολουθεί τις αξιολογήσεις του ΕΠ, τις παρουσιάζει
στην Επιτροπή Παρακολούθησης, τις διαβιβάζει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αναρτά στην ιστοσελίδα
του ΕΠ. Υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως τις
31/12/2022, έκθεση με τα συνοπτικά συμπεράσματα των
αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρ−
κεια της προγραμματικής περιόδου, τις κύριες εκροές
και αποτελέσματα του Ε.Π., και κατά περίπτωση τα
αποτελέσματα ποιοτικών αναλύσεων.
I.2.7. Εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης τη
μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων,
βάσει των οποίων επιλέγονται οι πράξεις για χρηματο−
δότησης από τους άξονες προτεραιότητας, τους θεμα−
τικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητας του
ΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Περιφερειακής
Αναπτυξιακής Επιτροπής ΕΣΠΑ για τις δράσεις τοπικής
ανάπτυξης και τις δράσεις με δικαιούχους τους Δήμους.
I.2.8. Συντάσσει τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις υλο−
ποίησης του ΕΠ, και μετά από την έγκρισή τους από
την Επιτροπή Παρακολούθησης, τις υποβάλλει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
I.2.9. Συντάσσει προτάσεις τροποποίησης του ΕΠ και
τις υποβάλλει για έγκριση στην Επιτροπή Παρακολού−
θησης. Προβαίνει στην ενσωμάτωση των εγκεκριμένων
τροποποιήσεων στο ΕΠ και το υποβάλλει για έγκριση
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
I.2.10. Υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής Παρακολού−
θησης παρέχοντας σε αυτήν τα απαραίτητα στοιχεία
για την εκτέλεση των καθηκόντων της, και ιδίως δε−
δομένα που αφορούν την πρόοδο του ΕΠ ως προς την
επίτευξη των στόχων του, δημοσιονομικά δεδομένα και
δεδομένα που αφορούν τους δείκτες, τα ορόσημα και
τους στόχους του πλαισίου επίδοσης και προβαίνει στην
ανάληψη των κατάλληλων μέτρων για την εφαρμογή
των αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η
υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθη−
σης δύναται να πραγματοποιείται και με τη χρήση της
επιχειρησιακής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ.
I.2.11. Συνεργάζεται με την ΕΑΣ και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που
ζητείται.
I.2.12. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές για την προ−
ετοιμασία της ετήσιας εξέτασης του ΕΠ, ενημερώνει την
επιτροπή παρακολούθησης για τα αποτελέσματά της
και παρακολουθεί την εξέλιξη ενδεχόμενων παρατηρή−
σεων και σχολίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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I.2.13. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του ΕΠ
και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική πρόοδό του, τους
ποσοτικοποιημένους δείκτες, τα ορόσημα και τους στό−
χους του πλαισίου επίδοσης, τις προοπτικές εξέλιξής
τους και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την απορ−
ρόφηση των ετήσιων δεσμεύσεων του ΕΠ, βάσει των
οποίων εφαρμόζεται η διαδικασία της αποδέσμευσης.
Συντάσσει αιτήματα εξαίρεσης από την εφαρμογή της
διαδικασίας αποδέσμευσης για τις δεσμεύσεις που
δεν απορροφήθηκαν, εξαιτίας δικαστικών ή διοικητι−
κών εμπλοκών ή και για λόγους ανωτέρας βίας, σε συ−
νεργασία με την αρμόδια Μονάδα Β, σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις της ΕΑΣ.
I.2.14. Είναι υπεύθυνη για την έγκαιρη συλλογή στοι−
χείων που συνδέονται με τους δείκτες του Ε.Π. και του
πλαισίου επίδοσης, καθώς και τη διασφάλιση της πλη−
ρότητας και ποιότητάς τους. Συνεργάζεται με την ΕΑΣ
και εφαρμόζει τις ρυθμίσεις του ενιαίου συστήματος
παρακολούθησης δεικτών, όπως ισχύει κάθε φορά.
I.2.15. Ενημερώνει την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Επι−
τροπή ΕΣΠΑ για την πορεία υλοποίησης των έργων
τοπικής ανάπτυξης και των έργων που υλοποιούνται
από τους Δήμους.
I.2.16. Συντάσσει τις προσκλήσεις για την υποβολή αι−
τήσεων χρηματοδότησης, στη βάση της «Εξειδίκευσης
της εφαρμογής του ΕΠ» και του ετήσιου προγραμμα−
τισμού των προσκλήσεων, όπως έχουν εγκριθεί από
την Επιτροπή Παρακολούθησης, λαμβάνοντας υπόψη
τους ειδικότερους στόχους και δείκτες που πρέπει να
επιτευχθούν μέσω του κάθε άξονα, την πορεία των ήδη
ενταγμένων πράξεων, καθώς και τυχόν πρότερες ενέρ−
γειες που απαιτούνται για την έκδοση της πρόσκλησης.
I.2.17. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση των
προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδό−
τησης από τους άξονες προτεραιότητας του ΕΠ που
διαχειρίζεται και μετά την έκδοσή τους, τις δημοσιο−
ποιεί. Οι προσκλήσεις παρέχουν προς τους δυνητικούς
δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες του−
λάχιστον σχετικά με:
(α) τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικά με τον τύπο
των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο
της πρόσκλησης,
(β) τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέ−
πει να ικανοποιούν οι προτεινόμενες πράξεις, προκει−
μένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο
του ΕΠ,
(γ) την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των
αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές
προθεσμίες,
(δ) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς
χρηματοδότηση πράξεων,
(ε) τα αρμόδια στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής τα
οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με
το ΕΠ,
(στ) την ευθύνη των δικαιούχων για την ενημέρωση
του κοινού σχετικά με το σκοπό της πράξης και την
υποστήριξη από τα Ταμεία της Ε.Ε., σύμφωνα με την
εγκεκριμένη στρατηγική επικοινωνίας του ΕΠ, τους στό−
χους και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του ΕΠ,
ζ) την υποχρέωση του δικαιούχου, εφόσον η πρότασή
του επιλεγεί, να συμπεριληφθούν στοιχεία της πράξης
του στον κατάλογο των πράξεων του ΕΠ, ο οποίος

δημοσιοποιείται και είναι προσβάσιμος μέσω ενιαίου
διαδικτυακού τόπου ή ενιαίας διαδικτυακής πύλης, σύμ−
φωνα με το άρθρο 115, παρ. 2 του Καν. 1303/2013.
I.2.18. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται,
εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα
εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης από την Επιτροπή
Παρακολούθησης.
I.2.19. Υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις απαι−
τούμενες για τα μεγάλα έργα πληροφορίες σύμφωνα
με τα άρθρα 101, 102 και 103 του Καν.1303/2013.
I.2.20. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση των
αποφάσεων ένταξης των πράξεων στους άξονες προ−
τεραιότητας του ΕΠ. Μετά την έκδοση των αποφάσεων
ένταξης των πράξεων, ενημερώνει την αρμόδια Μονάδα
Β’ «Διαχείρισης Πράξεων» και δημοσιοποιεί τις αποφά−
σεις ένταξης στην οικεία ιστοσελίδα του ΕΠ.
I.2.21. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη τον ορισμό εν−
διάμεσων φορέων που θα αναλάβουν τη διαχείριση
μέρους του ΕΠ ή συγκεκριμένα καθήκοντα της δια−
χειριστικής αρχής για πράξεις κρατικών ενισχύσεων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν.4314/2014.
I.2.22. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη τον ορισμό εν−
διάμεσων φορέων που θα αναλάβουν συγκεκριμένα
καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής, ή τη διαχείριση
μέρους του ΕΠ σχετικά με δράσεις ολοκληρωμένων
χωρικών επενδύσεων ή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ή
προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία το−
πικών κοινοτήτων, με σκοπό ο Περιφερειάρχης να ειση−
γηθεί την έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και όπου απαιτείται
του αρμόδιου Υπουργού του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχε−
τικής με τον ορισμό των εν λόγω ενδιάμεσων φορέων,
σύμφωνα με την παρ. 7 του Ν.4314/2014.
I.2.23. Παρακολουθεί και εποπτεύει συστηματικά την
άσκηση των καθηκόντων ή αρμοδιοτήτων διαχείρισης
των ενδιάμεσων φορέων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και τα οριζό−
μενα στις αποφάσεις εκχώρησης, και εφόσον απαιτείται,
λαμβάνει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Έχει την τελική
ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΠ.
I.2.24. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρη−
ση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν
διαδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την ευθύνη για
την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοι−
χείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Εκδίδει όλα τα
απαραίτητα έγγραφα και αποφάσεις που προβλέπονται
από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
I.2.25. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων
των θεμάτων αρμοδιοτήτων της. Τα αρχεία δύνανται
να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.
II. Μονάδα Β.1: Διαχείρισης Πράξεων Αξόνων Προτεραι−
ότητας 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12 του ΕΠ 2014−2020
II.1. Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Περιφέρειας Αττικής
II.1.1. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγχρη−
ματοδοτούμενων πράξεων και μεριμνά για την υλοποίηση
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.
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Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Συλλέγει τις περιοδικές εκθέσεις προόδου που υπο−
βάλλουν οι δικαιούχοι, παρακολουθεί συστηματικά και
μέσω επιτόπιων επαληθεύσεων το χρονοδιάγραμμα και την
πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
(β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίη−
σης των πράξεων και την έγκαιρη επίλυση τους.
(γ) Συντάσσει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα δελτία πα−
ρακολούθησης της προόδου των πράξεων.
(δ) 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. Οι απο−
φάσεις ένταξης πράξεων που ανακαλούνται δημοσιεύ−
ονται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.
(ε) Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την
τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την
πορεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις
για τη δημοσιότητα, την τήρηση χωριστής λογιστικής
μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης και την
τήρηση των πολιτικών σύμφωνα με τις ισχύουσες δι−
ατάξεις και τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Εθνικής
Αρχής Συντονισμού.
(στ) Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης ολοκλή−
ρωσης της πράξης.
(ζ) Τηρεί πλήρη φάκελο έργου κατά τα προβλεπόμενα
στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
II.1.2. Υποβάλλει στην Επιτροπή τις απαιτούμενες για
τα μεγάλα έργα πληροφορίες με βάση το άρθρο 40 του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
II.1.3. 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 την απόφαση ένταξης,
− 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.

7937

II.1.4. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις επαληθεύσεις που
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα και διαδι−
κασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
II.1.5. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνό−
λου της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία
επιβάλλεται βάσει πορίσματος επιτόπιας επαλήθευσης
σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρ−
θρο 26 του ν. 3614/2007 και στις κανονιστικές πράξεις
που εκδίδονται κατ΄εξουσιοδότηση αυτού ή πορίσματος
ελέγχου καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγ−
γραφές στο ΟΠΣ.
II.1.6. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επα−
ληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα
δαπάνη, εισηγείται, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Συντο−
νισμού στον αρμόδιο διατάκτη της σχετικής δαπάνης
για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών.
II.1.7. Παρέχει στη Μονάδα Β2΄ τα απαιτούμενα στοι−
χεία για την υποβολή απαντήσεων στα σχετικά πορί−
σματα ελέγχου των αρμόδιων εθνικών και κοινοτικών
ελεγκτικών οργάνων.
II.1.8. Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη δι−
ασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις
δαπάνες και τους ελέγχους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
90 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1083/2006 σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
II.1.9. Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις τή−
ρησης στοιχείων στο επίπεδο των δικαιούχων για τη
διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
II.1.10. Μεριμνά για την επικαιροποίηση της μελέτης
κόστους−οφέλους των έργων που παράγουν έσοδα,
μετά την ολοκλήρωσή τους, και παρακολουθεί τα έσο−
δα των έργων που δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν εκ
των προτέρων.
II.1.11. Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου
εκτέλεσης των πράξεων στις αρμόδιες για τη χρημα−
τοδότηση δημόσιες υπηρεσίες.
II.1.12. Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα
και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης
και ελέγχου.
II.1.13. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού
καθώς και την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία συντονισμού
για θέματα ΕΚΤ και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία
που ζητείται.
II.2. Προγραμματική περίοδος 2014−2020: Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Περιφέρειας Αττικής
II.2.1. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγ−
χρηματοδοτούμενων πράξεων και μεριμνά για την υλο−
ποίησή τους με βάση την απόφαση ένταξης και τις
αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις καθώς και για τη
συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και
εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησης
τους. Στο πλαίσιο αυτό:
α) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης
των πράξεων και την τήρηση των χρονικών προθεσμιών
που τίθενται για την ολοκλήρωση επί μέρους δράσεων/
υποέργων των πράξεων, διοικητικά και επιτοπίως.
(β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποί−
ησης των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα
για την έγκαιρη επίλυσή τους, ή προτείνει ενέργειες
υποστήριξης των δικαιούχων.
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(γ) Θέτει σε καθεστώς επιτήρησης τους δικαιούχους
που οι πράξεις τους αποκλίνουν από τους όρους της
απόφασης ένταξης ή και του χρονικού προγραμματι−
σμού της εκτέλεσής τους και καθορίζει διορθωτικά μέ−
τρα και περίοδο συμμόρφωσης. Εισηγείται στον Περι−
φερειάρχη την ανάκληση των αποφάσεων ένταξης των
πράξεων, για τις οποίες οι δικαιούχοι δεν υλοποιήσουν
τα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου συμμόρφωσης.
(δ) Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την ανάκληση πρά−
ξεων, για τις οποίες η εκτέλεση των υποέργων τους που
αφορούν ενέργειες προετοιμασίας δεν ολοκληρώνονται
εντός των χρονικών προθεσμιών που ορίζονται στην
απόφαση ένταξης.
(ε) Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση τροπο−
ποιήσεων της απόφασης ένταξης ή ανάκλησης αυτής.
(στ) Διενεργεί ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξε−
ων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων
συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, προκειμένου
να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών τους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση
Συστήματος Διαχείρισης ή άλλης Υπουργικής απόφα−
σης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4314/2014.
(ζ) Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση της
απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης.
(η) Τηρεί πλήρη φάκελο πράξης κατά τα προβλεπόμε−
να στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Τα στοιχεία
του φακέλου της κάθε πράξης δύναται να τηρούνται
ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.
II.2.2. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις,
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4314/2014
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρη−
ματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγ−
ματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι
δικαιούχοι, η τήρηση χωριστού λογιστικού συστήματος
ή επαρκής λογιστική κωδικοποίηση, η τήρηση των κα−
νόνων δημοσιότητας, καθώς και η συμμόρφωση των
πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.
II.2.2. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις
διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περι−
γράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο,
βάση της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση πρά−
ξεις ή οι συναλλαγές τους. σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
II.2.3. 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.
II.2.4. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και
επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και
για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα
με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του συστήματος
διαχείρισης και ελέγχου.
II.2.5. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνό−
λου της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία
επιβάλλεται βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας
επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις
αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περί−
πτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού
δικαίου λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της
παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύνα−

ται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της
χρηματοδότησης της πράξης από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές
εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρ−
μόδιες εθνικές αρχές ή στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα
ή στις εισαγγελικές αρχές, κατά περίπτωση, σύμφωνα
με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
II.2.6. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση
απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των
επαληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβλη−
θείσα δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των
σχετικών ποσών.
II.2.7. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των
μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους,
σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013.
II.2.8. Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της δήλωσης
διαχείρισης και της ετήσιας σύνοψης που αναφέρεται
στο άρθρο 59, παρ. 5, στοιχεία α) και β) του δημοσιο−
νομικού κανονισμού. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται
με τη Μονάδα Β.2, την Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή
Ελέγχου.
II.2.9. Εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος δράσεων λαμβάνει
πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης
δαπάνης, το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης πληρωμής από το δικαιούχο,
χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού
και χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης
ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα
επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματο−
δότησης για τους δικαιούχους.
II.2.10. Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για
τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχε−
τικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται
για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 125, παρ. 4 του Καν.1303/2013
και σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχεί−
ρισης και ελέγχου.
II.2.11. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις ανα−
γκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις
επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε κάθε δαπάνη
των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποί−
ησης.
II.2.12. Παρακολουθεί τα καθαρά έσοδα των πράξεων
που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1 έως
6 του άρθρου 61 και της παραγράφου 8 του άρθρου 65
του Καν.1303/2013. Ειδικότερα για εκείνες τις πράξεις
που δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να καθοριστούν εκ
των προτέρων τα έσοδα, η ΕΥΔ ενημερώνει σχετικά
την Αρχή Πιστοποίησης προκειμένου τα εν λόγω έσοδα
να αφαιρεθούν από τις δαπάνες που δηλώνονται στην
Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61, παρ.
6 του Καν. 1303/2013.
II.2.13. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Β.2 και με το φο−
ρέα χρηματοδότησης, προκειμένου ο Προϊστάμενος της
ΕΥΔ να εισηγηθεί στο Π.Δ.Ε. τις ετήσιες πιστώσεις των
έργων που διαχειρίζεται η ΕΥΔ, καθώς και τις χρημα−
τοδοτήσεις (διάθεση ποσών στους λογαριασμούς κάθε
συλλογικής απόφασης) των έργων.
II.2.14. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρη−
ση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν
διαδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την ευθύνη για
την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοι−
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χείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Εκδίδει όλα τα
απαραίτητα έγγραφα και αποφάσεις που προβλέπονται
από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
II.2.15. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων
των θεμάτων αρμοδιοτήτων της. Τα αρχεία δύνανται
να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.
III. Μονάδα Β.2: Διαχείριση Πράξεων Αξόνων Προτεραι−
ότητας 01, 02, 03, 08, 09, 13 του ΕΠ 2014−2020
III.1. Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Αττικής
III.1.1. Μεριμνά για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής
επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων του περιφερεια−
κού επιχειρησιακού προγράμματος, με βάση τα προβλε−
πόμενα στο σύστημα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής
επάρκειας των δικαιούχων.
III.1.2. Προβαίνει σε εξέταση της διαδικασίας διακήρυ−
ξης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Για όσες
συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοι−
νοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων προβαίνει
επιπλέον σε εξέταση κατά τη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης. Για την εξέταση των σταδίων εξέλιξης
δημοσίων συμβάσεων η Μονάδα Β2’ δύναται να συνε−
πικουρείται από τη Μονάδα Β1΄
III.1.3. Διενεργεί επιτόπιες 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 πραγμα−
τοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι, η
τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λο−
γιστικής κωδικοποίησης, καθώς και η συμμόρφωση των
πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.
III.1.4. 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.
III.1.5. Συντάσσει τις εκθέσεις επιτόπιας επαλήθευσης
που διενεργεί και εισηγείται την έγκρισή της από το
αρμόδιο όργανο. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις επιτόπιες
επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για την παρα−
κολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα
και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
III.1.6. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις
διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περι−
γράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο
και καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επι−
λέγονται προς επαλήθευση. Καθορίζει το μέγεθος του
δείγματος, προκειμένου να αποκτήσει εύλογη βεβαιότη−
τα ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχε−
τικών πράξεων, όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που
διαπιστώνεται για τον τύπο των σχετικών δικαιούχων
και πράξεων. Επανεξετάζει τη μέθοδο δειγματοληψίας
σε ετήσια βάση σύμφωνα με τους κανόνες του συστή−
ματος διαχείρισης και ελέγχου.
III.1.7. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνό−
λου της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία
επιβάλλεται βάσει πορίσματος επιτόπιας επαλήθευσης
σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρ−
θρο 26 του ν. 3614/2007 και στις κανονιστικές πράξεις
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ή πορίσμα−
τος ελέγχου καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές
εγγραφές στο ΟΠΣ.
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III.1.8. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επα−
ληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα
δαπάνη, εισηγείται, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Συντο−
νισμού στον αρμόδιο διατάκτη της σχετικής δαπάνης
για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών.
III.1.9. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Β1΄ για την έκδοση
της απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης.
III.1.10. Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτι−
κά ελεγκτικά όργανα και την Εθνική Αρχή Συντονισμού
για την υποβολή απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα
ελέγχου.
III.1.11. 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.
III.2. Προγραμματική περίοδος 2014−2020:Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Αττικής
III.2.1. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και μεριμνά για την
υλοποίησή τους με βάση την απόφαση ένταξης και τις
αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις καθώς και για τη
συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και
εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησής
τους. Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης
των πράξεων και την τήρηση των χρονικών προθεσμιών
που τίθενται για την ολοκλήρωση επί μέρους δράσεων/
υποέργων των πράξεων, διοικητικά και επιτοπίως.
(β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποί−
ησης των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα
για την έγκαιρη επίλυσή τους, ή προτείνει ενέργειες
υποστήριξης των δικαιούχων.
(γ) Θέτει σε καθεστώς επιτήρησης τους δικαιούχους
που οι πράξεις τους αποκλίνουν από τους όρους της
απόφασης ένταξης ή και του χρονικού προγραμματι−
σμού της εκτέλεσής τους και καθορίζει διορθωτικά μέ−
τρα και περίοδο συμμόρφωσης. Εισηγείται στον Περι−
φερειάρχη την ανάκληση των αποφάσεων ένταξης των
πράξεων, για τις οποίες οι δικαιούχοι δεν υλοποιήσουν
τα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου συμμόρφωσης.
(δ) Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την ανάκληση πρά−
ξεων, για τις οποίες η εκτέλεση των υποέργων τους που
αφορούν ενέργειες προετοιμασίας δεν ολοκληρώνονται
εντός των χρονικών προθεσμιών που ορίζονται στην
απόφαση ένταξης.
(ε) Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση τροπο−
ποιήσεων της απόφασης ένταξης ή ανάκλησης αυτής.
(στ) Διενεργεί ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξε−
ων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων
συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, προκειμένου
να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών τους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση
Συστήματος Διαχείρισης.
(ζ) Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση της
απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης.
(η) Τηρεί πλήρη φάκελο πράξης κατά τα προβλεπόμε−
να στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Τα στοιχεία
του φακέλου της πράξης δύνανται να τηρούνται ηλε−
κτρονικά στο ΟΠΣ.
III.2.2. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις,
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4314/2014
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρη−
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ματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγ−
ματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι
δικαιούχοι, η τήρηση χωριστού λογιστικού συστήματος ή
επαρκής λογιστική κωδικοποίηση, η τήρηση των κανόνων
δημοσιότητας, καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων
προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.
III.2.3. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύ−
σεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που
περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική
μέθοδο, βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλή−
θευση πράξεις ή οι συναλλαγές τους, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
III.2.4. 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.
III.2.5. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις –
επιθεωρήσεις στους ενδιάμεσους φορείς του ΕΠ, προ−
κειμένου να επιβεβαιωθεί η διατήρηση της ικανότητας
να ασκεί τα καθήκοντά του, σύμφωνα με το ΣΔΕ, κυρίως
σε ότι αφορά τις λειτουργικές περιοχές της αξιολόγη−
σης, επιλογής και παρακολούθησης των πράξεων, των
επιτόπιων επαληθεύσεων που διενεργούν οι ίδιοι, την
επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και τις πληρωμές.
III.2.6. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και
επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και
για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα
με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του συστήματος
διαχείρισης και ελέγχου.
III.2.7. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνό−
λου της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία
επιβάλλεται βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας
επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις
αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περί−
πτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού
δικαίου λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της
παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται
να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρη−
ματοδότησης της πράξης από το ΕΠ, καταχωρώντας τις
αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία
διαβιβάζονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή στα αρμόδια
πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές, κατά περί−
πτωση, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
III.2.8. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση
απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των
επαληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβλη−
θείσα δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των
σχετικών ποσών.
III.2.9. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των
μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους,
σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013.
III.2.10. Εισηγείται στον Προϊστάμενο τις απαντήσεις
σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργούνται από
τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, και
κατά περίπτωση, σε συνεργασία με την ΕΑΣ και την
Αρχή Ελέγχου. Αναλαμβάνει την επικοινωνία με τα αρ−
μόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα για τα
σχετικά με τους ελέγχους θέματα.
III.2.11. Εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος δράσεων λαμβάνει
πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης

δαπάνης, το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης πληρωμής από το δικαιούχο,
χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού
και χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης
ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα
επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματο−
δότησης για τους δικαιούχους.
III.2.12. Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για
τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχε−
τικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται
για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 125, παρ. 4 του Καν.1303/2013
και σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχεί−
ρισης και ελέγχου.
III.2.13. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες
και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε κάθε
δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς
πιστοποίησης.
III.2.14. Παρακολουθεί τα καθαρά έσοδα των πράξεων
που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1 έως
6 του άρθρου 61 και της παραγράφου 8 του άρθρου 65
του Καν.1303/2013. Ειδικότερα για εκείνες τις πράξεις
που δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να καθοριστούν εκ
των προτέρων τα έσοδα, η ΕΥΔ ενημερώνει σχετικά
την Αρχή Πιστοποίησης προκειμένου τα εν λόγω έσοδα
να αφαιρεθούν από τις δαπάνες που δηλώνονται στην
Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61, παρ.
6 του Καν. 1303/2013.
III.2.15. Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση του ετήσι−
ου προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων, καθώς και
για την παρακολούθηση της εφαρμογής του από τις
Μονάδες Β1 και Β2.
III.2.16. Αποτελεί το σημείο επαφής της Ειδικής Υπηρε−
σίας με το μηχανισμό υποδοχής και εξέτασης καταγγε−
λιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα της
προγραμματικής περιόδου 2014−2020, ο οποίος τίθεται
σε εφαρμογή με τη συνεργασία της ΕΑΣ και τους αρ−
μόδιους εθνικούς.
III.2.17. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη κατα−
χώρηση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που
αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την
ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα
των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Εκδίδει
όλα τα απαραίτητα έγγραφα και αποφάσεις που προ−
βλέπονται από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
III.2.18. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων
των θεμάτων αρμοδιοτήτων της. Τα αρχεία δύνανται
να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.
IV. Μονάδα Γ: Οργάνωσης – Υποστήριξης
IV.1. Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Αττικής
IV.1.1. Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου προ−
γράμματος ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρ−
μογής σε συνεργασία με τις άλλες μονάδες και την
υποβολή του προς έγκριση. Εκτελεί τα έργα τεχνικής
υποστήριξης της εφαρμογής με δικαιούχο την Ενδιά−
μεση Διαχειριστική Αρχή και τηρεί τα στοιχεία φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών.
IV.1.2. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις άλλες Μονά−
δες και υποβάλλει στον Περιφερειάρχη Αττικής, μέχρι
την 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, ετήσιο πρόγραμμα
ενεργειών για το επόμενο έτος με ποσοτικούς και ποι−
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οτικούς στόχους με βάση το στρατηγικό προγραμμα−
τισμό της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών
Παρακολούθησης. Καταρτίζει τις περιοδικές εκθέσεις
για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους
ετήσιους στόχους σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες.
IV.1.3. 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 Εν−
διάμεση Διαχειριστική Αρχή και παρέχει υποστήριξη
προς τους χρήστες και τους δικαιούχους για την ορθή
χρήση και λειτουργία του. Παρέχει τεχνική υποστήριξη
και εκπαίδευση στο προσωπικό της Ενδιάμεσης Δια−
χειριστικής Αρχής για τη λειτουργία του εξοπλισμού
και του λογισμικού.
IV.1.4. Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών
για την παροχή άμεσης ενημέρωσης και κατευθύνσεων
στους ενδιαφερόμενους για θέματα του επιχειρησια−
κού προγράμματος και ιδίως για τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις τους, τους εθνικούς και κοινοτικούς
κανόνες επιλεξιμότητας που εφαρμόζονται για το επι−
χειρησιακό πρόγραμμα, τις ειδικότερες απαιτήσεις για
τις επί μέρους προκηρύξεις πράξεων, τις απαιτήσεις
τήρησης χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς
λογιστικής κωδικοποίησης, τα στοιχεία που πρέπει να
τηρούνται και να αποστέλλονται στην Ενδιάμεση Δια−
χειριστική Αρχή.
IV.1.5. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, με−
λετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις
ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας.
IV.1.6. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικο−
τεχνική υποδομή και το προσωπικό και ειδικότερα τα
διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και
εκπαίδευσης.
IV.1.7. Υποστηρίζει την οργάνωση των συνεδριάσεων
της Επιτροπής Παρακολούθησης του οικείου περιφε−
ρειακού επιχειρησιακού προγράμματος.
IV.1.8. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπη−
ρεσίας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και
την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων
και του προσωπικού της.
IV.1.9. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυ−
ρώνει αντίγραφα.
IV.2. Προγραμματική περίοδος 2014−2020: Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Αττικής
IV.2.1. Καταρτίζει το πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής
βοήθειας που συγχρηματοδοτείται από τον σχετικό
άξονα προτεραιότητας του ΕΠ, σύμφωνα με την «Εξει−
δίκευση της εφαρμογής του ΕΠ» και το υποβάλλει για
έγκριση στον Περιφερειάρχη.
IV.2.2. Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τε−
χνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνι−
κούς πόρους και το υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
IV.2.3. Εκτελεί τα έργα τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο
του σχετικού άξονα προτεραιότητας του ΕΠ ως δικαι−
ούχος και πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών
των έργων τεχνικής βοήθειας μέσω του ΠΔΕ.
IV.2.4. Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣ, το
οποίο σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία της
ΕΑΣ, έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη
λειτουργία του ΟΠΣ στην ΕΥΔ και παρέχει υποστήριξη
προς τους χρήστες και τους δικαιούχους για την ορθή
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χρήση και λειτουργία του. Υποστηρίζει το προσωπικό
της ΕΥΔ και τα μέλη της Επ. Παρακολούθησης του
Ε.Π., εφόσον απαιτείται, στη χρήση της επιχειρησιακής
πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες
Μονάδες της ΕΥΔ, μεριμνά για την έκδοση κωδικών
πρόσβασης των δικαιούχων στο ΟΠΣ με τα αντίστοιχα
δικαιώματα. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση
στο προσωπικό της ΕΥΔ για τη λειτουργία του εξοπλι−
σμού και του λογισμικού.
IV.2.5. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, με−
λετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις
ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας
IV.2.6. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικο−
τεχνική υποδομή και το προσωπικό, κατόπιν διαπίστω−
σης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων
και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα
οργάνωσης της ΕΥΔ.
IV.2.7. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού, κα−
τόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των
Μονάδων, σε θέματα που άπτονται της διαχείρισης και
παρακολούθησης του Ε.Π., όπως παρακολούθηση δεικτών
και πλαισίου επίδοσης, διαδικασίες συστήματος διαχεί−
ρισης και ελέγχου, υλοποίησης πράξεων, δημοσιότητας.
IV.2.8. Έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής
υποστήριξης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρα−
κολούθησης του ΕΠ.
IV.2.9. Υποστηρίζει την οργάνωση των τεχνικών συ−
ναντήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει την
ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης
ημερίδων, τεχνικών συναντήσεων εργασίας που διορ−
γανώνονται από την ΕΥΔ.
IV.2.10. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπη−
ρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλλη−
λογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την
εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και
του προσωπικού της.
IV.2.11. Επικυρώνει αντίγραφα, έγγραφα και βεβαιώνει
το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του
Ν. 4250/2014 (Α΄ 74).
Άρθρο 4
Ειδικές Αρμοδιότητες της ΕΥΔ
Επιπροσθέτως, των αρμοδιοτήτων που παρατίθενται
ανωτέρω και η άσκησή τους αναλαμβάνεται από τις
Μονάδες της Υπηρεσίας, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, υποχρεούται και στην
άσκηση ειδικών αρμοδιοτήτων ως εξής:
(1). Έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση των κινδύ−
νων απάτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σύστημα
διαχείρισης και ελέγχου, στη διατύπωση προτάσεων
τυχόν προληπτικών και διορθωτικών μέτρων και στην
αναφορά των, εγκεκριμένων από τον Προϊστάμενο της
ΕΥΔ, αποτελεσμάτων στο δίκτυο συνεργασίας μεταξύ
των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαχείριση των δι−
αρθρωτικών δράσεων και συντονίζει η Ειδική Υπηρεσία
Θεσμικής Υποστήριξης.
(2). Έχει την ευθύνη διαχείρισης κινδύνων που δύνα−
νται να προέλθουν από σημαντικές τροποποιήσεις των
διαδικασιών του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου,
της οργάνωσης και στελέχωσης της ΕΥΔ, των αρμοδιο−
τήτων και της κατανομής τους στις Μονάδες της, καθώς
και από παράγοντες που προκύπτουν από το εξωτερικό
περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα
από την αξιολόγηση κινδύνων απάτης.

7942

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα εισηγείται στον Προϊστά−
μενο της ΕΥΔ διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση
προβλημάτων που τυχόν παρουσιάζονται κατά τη δια−
δικασία διαχείρισης κινδύνων και ενημερώνει σχετικά
την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, τόσο για τα
προβλήματα που ανακύπτουν όσο και για τα διορθωτικά
μέτρα που αναλαμβάνονται.
O Προϊστάμενος της ΕΥΔ αναλαμβάνει την ευθύνη για
τη συγκρότηση ομάδας διαχείρισης κινδύνων και αξιο−
λόγησης κινδύνων απάτης, καθώς και για το συντονισμό
των εργασιών τους. Οι εν λόγω ομάδες, συγκροτούνται,
εντός της Δ.Α, από στελέχη των Μονάδων της.
Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ δύναται να κατανείμει στις
Μονάδες Β1 και Β2 τυχόν πρόσθετες αρμοδιότητες δια−
χείρισης πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από άλλα
Ε.Π. και η διαχείρισή τους ανατίθεται στην ΕΥΔ.
Άρθρο 5
Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε
45 άτομα και κατανέμεται ως εξής:
Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.),
35 άτομα.
Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 4 άτομα
Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 6 άτομα.
Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής εφαρμόζονται τα άρθρα 34 έως
και 39 του Ν.4314/2014.
Για τον ορισμό του προϊσταμένου της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Διαχείρισης και των επιμέρους μονάδων της
εφαρμόζεται το άρθρο 39 του Ν. 4314/2014.
Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊσταμένου της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής, ανα−
πληρώνεται από τον αρχαιότερο προϊστάμενο μονάδας.
Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις
Η παρούσα αντικαθιστά την υπ’ αριθμ. 1310/Γ’ΚΠΣ 310/
17−01−2001 (ΦΕΚ 33/Β) ΚΥΑ από την έναρξη ισχύος της.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με το άρ−
θρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ.
41548/Γ’ ΚΠΣ/238 ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθη−
κε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/
22−04−2005).

2. Το Ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014−2020», και ειδικότερα τα
άρθρα 4, 7, 8 και 58, αυτού.
3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξε−
ων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρω−
παϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
5. Την με α. απ. Ε(2007) 5441/05−11−2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου
– Ιονίων Νήσων» του ΕΣΠΑ 2007−2013, όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει κάθε φορά.
6. Την με α. απ. C(2014) 10166/18−12−2014 απόφαση της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Πελοπόννησος− CCI 2014GR16M2OP008»
του ΕΣΠΑ 2014−2020, όπως ισχύει κάθε φορά.
7. Την υπ’ αριθμ. 41548/Γ’ ΚΠΣ/283 ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ
1501/Β) κοινή υπουργική απόφαση Σύσταση Ειδικής Υπη−
ρεσίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
8. Το Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α/03.09.2014).
9. Το Π.Δ. 24 (ΦΕΚ 20, τ.Α. 27.01.2015) «Σύσταση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και ειδικότερα το άρθρο 2.
10. Το Π.Δ. 25 (ΦΕΚ 21, τ.Α. 27.01.2015) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών.
11. Την από 23.03.2015 εισήγηση − ενημερωτικό σημεί−
ωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων
− ΕΣΠΑ για την έγκριση και υπογραφή της υπουργικής
απόφασης από τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη, αποφασίζουμε:
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕ−
ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, η οποία συστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου
7 του Ν. 4314/2014 αναδιαρθρώνεται ως προς τις αρμοδιότη−
τες και τις υπηρεσιακές μονάδες της, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Σκοπός
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στον
οικείο Περιφερειάρχη, έχει ως σκοπό την άσκηση των
αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο Ν. 3614/2007 και την
άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που αναλαμβά−
νει με βάση το άρθρο 8 του Ν. 4314/2014 σύμφωνα με
το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του εδαφίου (δ)
της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 4314/2014 και την αρχή
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Άρθρο 2
Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ συγκρο−
τείται από τέσσερις (4) μονάδες:
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Α. Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Β.1. Διαχείρισης Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας 01,
03, 04, 05, 06 του ΕΠ 2014−2020
Β.2. Διαχείρισης Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας 2α,
2β του ΕΠ 2014−2020
Γ. Οργάνωσης – Υποστήριξης
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας
Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας ανά προγραμ−
ματική περίοδο κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της
ως εξής:
I. Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
I.1. Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελο−
ποννήσου – Ιονίων Νήσων»
I.1.1. Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση των αξόνων
προτεραιότητας που διαχειρίζεται σύμφωνα με τις κα−
τευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
I.1.2. Εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης τα
κριτήρια ένταξης των πράξεων στους άξονες προτε−
ραιότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Περι−
φερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, μετά από τη
σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της
Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
I.1.3. Οργανώνει και παρακολουθεί, σε συνεργασία
με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τη δημοσιότητα των
αξόνων προτεραιότητας της Περιφέρειας Πελοποννή−
σου του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού.
I.1.4. Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευρύ−
τερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματο−
δότησης μέσω των αξόνων προτεραιότητας της Περιφέ−
ρειας Πελοποννήσου του Περιφερειακού 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.
I.1.5. Συντάσσει τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις εκτέ−
λεσης των αξόνων προτεραιότητας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος, τις οποίες υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων.
I.1.6. Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού
της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την
οργάνωση των αξιολογήσεων Περιφερειακού Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Παρακολουθεί την
αξιολόγηση των αξόνων προτεραιότητας της Περιφέ−
ρειας Πελοποννήσου του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για
την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους.
I.1.7. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των αξόνων
προτεραιότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και
ειδικότερα τη χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους
ποσοτικοποιημένους δείκτες και τις προοπτικές εξέλι−
ξής τους και εισηγείται στην Ειδική Υπηρεσία Συντονι−
σμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
προτάσεις αναθεώρησής τους.
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I.1.8. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές για την προε−
τοιμασία της ετήσιας εξέτασης του επιχειρησιακού προ−
γράμματος, στην οποία η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
συμμετέχει, ενημερώνει την επιτροπή παρακολούθησης
για τα αποτελέσματά της και παρακολουθεί τη συνέχεια
που δίνεται στα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
I.1.9. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού,
την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού των περιβαλλοντικών
δράσεων και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζη−
τείται. Σε συμφωνία με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού
της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων παρέχει
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε πληροφορία που ζητείται.
I.1.10. 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 των αξόνων προτεραιότητας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου σε σχέση με τους στόχους τους. Για το
σκοπό αυτό συνθέτει σε επίπεδο Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος τις αναγκαίες πληροφορίες που συγκεντρώ−
νει από τις επί μέρους Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές
και Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, σε συνεργασία
με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
I.1.11. Μεριμνά για την εφαρμογή και εξειδίκευση των
οριζομένων στην κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης
της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
του προγράμματος στο πλαίσιο υλοποίησης του σύμφω−
να με τις κατευθύνσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονι−
σμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
I.1.12. Προγραμματίζει και προετοιμάζει σε συνεργασία
με τη Μονάδα Β τις προσκλήσεις για την υποβολή αι−
τήσεων χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη το χρη−
ματοδοτικό σχήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
τους ειδικότερους στόχους και δείκτες που πρέπει να
επιτευχθούν μέσω του κάθε άξονα προτεραιότητας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, την πορεία των ήδη ενταγ−
μένων πράξεων καθώς και τυχόν πρότερες ενέργειες
που απαιτούνται για την έκδοση πρόσκλησης.
I.1.13. Εκδίδει τις προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσε−
ων χρηματοδότησης, από τους άξονες προτεραιότητας
της Περιφέρειας Πελοποννήσου που διαχειρίζεται και
παρέχει προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και
λεπτομερείς πληροφορίες 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
χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές περιόδους,
(γ) τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδό−
τηση πράξεων,
(δ) τα αρμόδια στελέχη της Ενδιάμεσης 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.
I.1.14. Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα όλων
των προτάσεων που υποβάλλονται.
I.1.15. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται,
εφαρμόζοντας τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Πα−
ρακολούθησης κριτήρια ένταξης.
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I.1.16. Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης έντα−
ξης των πράξεων στους άξονες προτεραιότητας του
επιχειρησιακού προγράμματος και την κοινοποίησή
τους στους δικαιούχους, 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. Μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των
σχετικών αποφάσεων στην οικεία ιστοσελίδα της Ενδι−
άμεσης Διαχειριστικής Αρχής.
I.1.17. Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα
και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ.
I.1.18. 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.
I.1.19. Σε συμφωνία με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού
της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν γραπτού
σχετικού αιτήματος της, πληροφορίες που αναφέρονται
στο Παράρτημα ΙΙΙ του Καν. (1828/2006) εντός δεκαπέντε
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος
ή εντός οποιασδήποτε άλλης συμφωνημένης περιόδου,
με σκοπό τον έλεγχο εγγράφων για τη διενέργεια επι−
τόπιων ελέγχων.
I.1.20. Υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού
της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων εξαμη−
νιαίες εκθέσεις ποιοτικής ανάλυσης της προόδου που
επιτεύχθηκε στους άξονες προτεραιότητας που δια−
χειρίζεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος
διαχείρισης και ελέγχου.
I.1.21. Συνεργάζεται με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρι−
σης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας για την διασφά−
λιση της συμπληρωματικότητας των παρεμβάσεων με
αυτές που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γε−
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ).
I.2. Προγραμματική περίοδος 2014−2020: Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Περιφέρειας «Πελοποννήσου»
I.2.1. Καταρτίζει την «Εξειδίκευση της εφαρμογής του
ΕΠ» σε τυποποιημένο έντυπο της ΕΑΣ, λαμβάνοντας
υπόψη τους στόχους, τις προτεραιότητες του ΕΠ, τις
ανάγκες εφαρμογής των μέτρων της ασκούμενης πο−
λιτικής στους τομείς παρέμβασης, για τις οποίες συ−
νεργάζεται με τις επιτελικές δομές των Υπουργείων,
και ελλείψει αυτών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες των
Υπουργείων, καθώς και τη γνώμη της Περιφερειακής
Αναπτυξιακής Επιτροπής ΕΣΠΑ, η οποία συγκροτείται
βάσει του άρθρου 24Α του Ν.4314/2014, σε ότι αφορά
σε δράσεις τοπικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα δράσεις
που οι εν δυνάμει δικαιούχοι είναι Δήμοι.
I.2.2. Εισηγείται για έγκριση στην Επιτροπή Παρακο−
λούθησης την «Εξειδίκευση της εφαρμογής του ΕΠ»
και τον ετήσιο προγραμματισμό των προσκλήσεων και
εντάξεων του ΕΠ, καθώς και προτάσεων αναθεώρησής
τους, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.4314/2014.
I.2.3. Καταρτίζει την στρατηγική επικοινωνίας για το
ΕΠ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ και εισηγεί−
ται στην Επιτροπή Παρακολούθησης την έγκρισή της,
καθώς και κάθε τροποποίηση αυτής.
I.2.4. Οργανώνει και παρακολουθεί τις ενέργειες πλη−
ροφόρησης και επικοινωνίας του Ε.Π., στη βάση της

εγκεκριμένης στρατηγικής επικοινωνίας, με στόχο την
όσο το δυνατόν, ευρύτερη διάδοση πληροφοριών προς
τους δυνητικούς δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρημα−
τοδότησής τους από το πρόγραμμα, προς τους δικαι−
ούχους/ωφελούμενους για τις ωφέλειες που μπορούν
να αποκομίσουν από τις δράσεις του και προς τους
πολίτες της χώρας για το ρόλο και τα επιτεύγματα της
πολιτικής συνοχής και των Ταμείων.
I.2.5. Καταρτίζει σχέδιο αξιολόγησης για το ΕΠ, σύμ−
φωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ και το υποβάλλει
για έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
I.2.6. Οργανώνει τις αξιολογήσεις του ΕΠ σύμφωνα
με το εγκεκριμένο σχέδιο αξιολόγησης και με τις κα−
τευθύνσεις της ΕΑΣ και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα
για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους. Παρα−
κολουθεί τις αξιολογήσεις του ΕΠ, τις παρουσιάζει
στην Επιτροπή Παρακολούθησης, τις διαβιβάζει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αναρτά στην ιστοσελίδα
του ΕΠ. Υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως τις
31/12/2022, έκθεση με τα συνοπτικά συμπεράσματα των
αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρ−
κεια της προγραμματικής περιόδου, τις κύριες εκροές
και αποτελέσματα του Ε.Π., και κατά περίπτωση τα
αποτελέσματα ποιοτικών αναλύσεων.
I.2.7. Εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης τη
μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων,
βάσει των οποίων επιλέγονται οι πράξεις για χρηματο−
δότησης από τους άξονες προτεραιότητας, τους θεμα−
τικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητας του
ΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Περιφερειακής
Αναπτυξιακής Επιτροπής ΕΣΠΑ για τις δράσεις τοπικής
ανάπτυξης και τις δράσεις με δικαιούχους τους Δήμους.
I.2.8. Συντάσσει τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις υλο−
ποίησης του ΕΠ, και μετά από την έγκρισή τους από
την Επιτροπή Παρακολούθησης, τις υποβάλλει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
I.2.9. Συντάσσει προτάσεις τροποποίησης του ΕΠ και
τις υποβάλλει για έγκριση στην Επιτροπή Παρακολού−
θησης. Προβαίνει στην ενσωμάτωση των εγκεκριμένων
τροποποιήσεων στο ΕΠ και το υποβάλλει για έγκριση
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
I.2.10. Υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής Παρακολού−
θησης παρέχοντας σε αυτήν τα απαραίτητα στοιχεία
για την εκτέλεση των καθηκόντων της, και ιδίως δε−
δομένα που αφορούν την πρόοδο του ΕΠ ως προς την
επίτευξη των στόχων του, δημοσιονομικά δεδομένα και
δεδομένα που αφορούν τους δείκτες, τα ορόσημα και
τους στόχους του πλαισίου επίδοσης και προβαίνει στην
ανάληψη των κατάλληλων μέτρων για την εφαρμογή
των αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η
υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθη−
σης δύναται να πραγματοποιείται και με τη χρήση της
επιχειρησιακής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ.
I.2.11. Συνεργάζεται με την ΕΑΣ και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που
ζητείται.
I.2.12. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές για την προ−
ετοιμασία της ετήσιας εξέτασης του ΕΠ, ενημερώνει την
επιτροπή παρακολούθησης για τα αποτελέσματά της
και παρακολουθεί την εξέλιξη ενδεχόμενων παρατηρή−
σεων και σχολίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
I.2.13. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του ΕΠ
και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική πρόοδό του, τους
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ποσοτικοποιημένους δείκτες, τα ορόσημα και τους στό−
χους του πλαισίου επίδοσης, τις προοπτικές εξέλιξής
τους και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την απορ−
ρόφηση των ετήσιων δεσμεύσεων του ΕΠ, βάσει των
οποίων εφαρμόζεται η διαδικασία της αποδέσμευσης.
Συντάσσει αιτήματα εξαίρεσης από την εφαρμογή της
διαδικασίας αποδέσμευσης για τις δεσμεύσεις που
δεν απορροφήθηκαν, εξαιτίας δικαστικών ή διοικητι−
κών εμπλοκών ή και για λόγους ανωτέρας βίας, σε
συνεργασία με την αρμόδια Μονάδα Β, σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις της ΕΑΣ.
I.2.14. Είναι υπεύθυνη για την έγκαιρη συλλογή στοι−
χείων που συνδέονται με τους δείκτες του Ε.Π. και
του πλαισίου επίδοσης, καθώς και τη διασφάλιση της
πληρότητας και ποιότητάς τους. Συνεργάζεται με την
ΕΑΣ και εφαρμόζει τις ρυθμίσεις του ενιαίου συστήμα−
τος παρακολούθησης δεικτών, όπως ισχύει κάθε φορά.
I.2.15. Ενημερώνει την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Επι−
τροπή ΕΣΠΑ για την πορεία υλοποίησης των έργων
τοπικής ανάπτυξης και των έργων που υλοποιούνται
από τους Δήμους.
I.2.16. Συντάσσει τις προσκλήσεις για την υποβολή
αιτήσεων χρηματοδότησης, στη βάση της «Εξειδίκευσης
της εφαρμογής του ΕΠ» και του ετήσιου προγραμμα−
τισμού των προσκλήσεων, όπως έχουν εγκριθεί από
την Επιτροπή Παρακολούθησης, λαμβάνοντας υπόψη
τους ειδικότερους στόχους και δείκτες που πρέπει να
επιτευχθούν μέσω του κάθε άξονα, την πορεία των ήδη
ενταγμένων πράξεων, καθώς και τυχόν πρότερες ενέρ−
γειες που απαιτούνται για την έκδοση της πρόσκλησης.
I.2.17. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση των
προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδό−
τησης από τους άξονες προτεραιότητας του ΕΠ που
διαχειρίζεται και μετά την έκδοσή τους, τις δημοσιο−
ποιεί. Οι προσκλήσεις παρέχουν προς τους δυνητικούς
δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες του−
λάχιστον σχετικά με:
(α) τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικά με τον τύπο
των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο
της πρόσκλησης,
(β) τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέ−
πει να ικανοποιούν οι προτεινόμενες πράξεις, προκει−
μένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο
του ΕΠ,
(γ) την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των
αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές
προθεσμίες,
(δ) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς
χρηματοδότηση πράξεων,
(ε) τα αρμόδια στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής τα
οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με
το ΕΠ,
(στ) την ευθύνη των δικαιούχων για την ενημέρωση
του κοινού σχετικά με το σκοπό της πράξης και την
υποστήριξη από τα Ταμεία της Ε.Ε., σύμφωνα με την
εγκεκριμένη στρατηγική επικοινωνίας του ΕΠ, τους στό−
χους και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του ΕΠ,
ζ) την υποχρέωση του δικαιούχου, εφόσον η πρότασή
του επιλεγεί, να συμπεριληφθούν στοιχεία της πράξης
του στον κατάλογο των πράξεων του ΕΠ, ο οποίος
δημοσιοποιείται και είναι προσβάσιμος μέσω ενιαίου
διαδικτυακού τόπου ή ενιαίας διαδικτυακής πύλης, σύμ−
φωνα με το άρθρο 115, παρ. 2 του Καν. 1303/2013.
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I.2.18. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται,
εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα
εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης από την Επιτροπή
Παρακολούθησης.
I.2.19. Υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις απαι−
τούμενες για τα μεγάλα έργα πληροφορίες σύμφωνα
με τα άρθρα 101, 102 και 103 του Καν.1303/2013.
I.2.20. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση των
αποφάσεων ένταξης των πράξεων στους άξονες προ−
τεραιότητας του ΕΠ. Μετά την έκδοση των αποφάσεων
ένταξης των πράξεων, ενημερώνει την αρμόδια Μονάδα
Β’ «Διαχείρισης Πράξεων» και δημοσιοποιεί τις αποφά−
σεις ένταξης στην οικεία ιστοσελίδα του ΕΠ.
I.2.21. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη τον ορισμό εν−
διάμεσων φορέων που θα αναλάβουν τη διαχείριση
μέρους του ΕΠ ή συγκεκριμένα καθήκοντα της δια−
χειριστικής αρχής για πράξεις κρατικών ενισχύσεων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν.4314/2014.
I.2.22. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη τον ορισμό εν−
διάμεσων φορέων που θα αναλάβουν συγκεκριμένα
καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής, ή τη διαχείριση
μέρους του ΕΠ σχετικά με δράσεις ολοκληρωμένων
χωρικών επενδύσεων ή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ή
προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία το−
πικών κοινοτήτων, με σκοπό ο Περιφερειάρχης να ειση−
γηθεί την έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και όπου απαιτείται
του αρμόδιου Υπουργού του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχε−
τικής με τον ορισμό των εν λόγω ενδιάμεσων φορέων,
σύμφωνα με την παρ. 7 του Ν.4314/2014.
I.2.23. Παρακολουθεί και εποπτεύει συστηματικά την
άσκηση των καθηκόντων ή αρμοδιοτήτων διαχείρισης
των ενδιάμεσων φορέων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και τα οριζό−
μενα στις αποφάσεις εκχώρησης, και εφόσον απαιτείται,
λαμβάνει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Έχει την τελική
ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΠ.
I.2.24. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρη−
ση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν
διαδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την ευθύνη για
την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοι−
χείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Εκδίδει όλα τα
απαραίτητα έγγραφα και αποφάσεις που προβλέπονται
από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
I.2.25. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων
των θεμάτων αρμοδιοτήτων της. Τα αρχεία δύνανται
να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.
II. Μονάδα Β.1: Διαχείρισης Πράξεων Αξόνων Προτε−
ραιότητας 01, 03, 04, 05, 06 του ΕΠ 2014−2020
II.1. Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελο−
ποννήσου – Ιονίων Νήσων»
II.1.1. Μεριμνά για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής
επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων του περιφερεια−
κού επιχειρησιακού προγράμματος, με βάση τα προβλε−
πόμενα στο σύστημα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής
επάρκειας των δικαιούχων.
II.1.2. 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

7946

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

συμμόρφωση τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και
εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησής
τους. Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Συλλέγει τις περιοδικές εκθέσεις προόδου που
υποβάλλουν οι δικαιούχοι, παρακολουθεί συστηματικά
και μέσω επιτόπιων επαληθεύσεων το χρονοδιάγραμμα
και την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων.
(β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίη−
σης των πράξεων και την έγκαιρη επίλυσή τους.
(γ) Συντάσσει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα δελτία πα−
ρακολούθησης της προόδου των πράξεων.
(δ) 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. Οι απο−
φάσεις ένταξης πράξεων που ανακαλούνται δημοσιεύ−
ονται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.
(ε) Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την
τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την
πορεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις
για τη δημοσιότητα, την τήρηση χωριστής λογιστικής
μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης και την
τήρηση των πολιτικών σύμφωνα με τις ισχύουσες δι−
ατάξεις και τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Εθνικής
Αρχής Συντονισμού.
(στ) Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης ολοκλή−
ρωσης της πράξης.
(ζ) Τηρεί πλήρη φάκελο έργου κατά τα προβλεπόμενα
στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
II.1.3. Υποβάλλει στην Επιτροπή τις απαιτούμενες για
τα μεγάλα έργα πληροφορίες με βάση το άρθρο 40 του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
II.1.4. 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 την απόφαση ένταξης,
− 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.
II.1.5. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις επαληθεύσεις που
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα και διαδι−
κασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
II.1.6. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου
της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλ−
λεται βάσει επαλήθευσης σύμφωνα με τις διαδικασίες
που προβλέπονται στο άρθρο 26 του ν. 3614/2007 και
στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσι−
οδότηση αυτού, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογι−
στικές εγγραφές στο ΟΠΣ.
II.1.7. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επα−
ληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα
δαπάνη, εισηγείται, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Συντο−
νισμού στον αρμόδιο διατάκτη της σχετικής δαπάνης
για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών.
II.1.8. Παρέχει στη Μονάδα Β2 τα απαιτούμενα στοιχεία
για την υποβολή απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα
ελέγχου των αρμόδιων εθνικών και κοινοτικών ελεγκτι−
κών οργάνων.
II.1.9. 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 (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης
και ελέγχου.
II.1.10. Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις τή−
ρησης στοιχείων στο επίπεδο των δικαιούχων για τη
διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
II.1.11. Μεριμνά για την επικαιροποίηση της μελέτης
κόστους−οφέλους των έργων που παράγουν έσοδα,
μετά την ολοκλήρωσή τους, και παρακολουθεί τα έσο−
δα των έργων που δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν εκ
των προτέρων.
II.1.12. Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου
εκτέλεσης των πράξεων στις αρμόδιες για τη χρημα−
τοδότηση δημόσιες υπηρεσίες.
II.1.13. Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα
και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης
και ελέγχου.
II.1.14. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού
καθώς και την καθ΄ύλην αρμόδια υπηρεσία συντονισμού
για θέματα ΕΚΤ και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία
που ζητείται.
II.2. Προγραμματική περίοδος 2014−2020: Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Περιφέρειας «Πελοποννήσου»
II.2.1. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγ−
χρηματοδοτούμενων πράξεων και μεριμνά για την υλο−
ποίησή τους με βάση την απόφαση ένταξης και τις
αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις καθώς και για τη
συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και
εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησης
τους. Στο πλαίσιο αυτό:
α) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης
των πράξεων και την τήρηση των χρονικών προθεσμιών
που τίθενται για την ολοκλήρωση επί μέρους δράσεων/
υποέργων των πράξεων, διοικητικά και επιτοπίως.
(β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποί−
ησης των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα
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για την έγκαιρη επίλυσή τους, ή προτείνει ενέργειες
υποστήριξης των δικαιούχων.
(γ) Θέτει σε καθεστώς επιτήρησης τους δικαιούχους
που οι πράξεις τους αποκλίνουν από τους όρους της
απόφασης ένταξης ή και του χρονικού προγραμματι−
σμού της εκτέλεσής τους και καθορίζει διορθωτικά μέ−
τρα και περίοδο συμμόρφωσης. Εισηγείται στον Περι−
φερειάρχη την ανάκληση των αποφάσεων ένταξης των
πράξεων, για τις οποίες οι δικαιούχοι δεν υλοποιήσουν
τα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου συμμόρφωσης.
(δ) Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την ανάκληση πρά−
ξεων, για τις οποίες η εκτέλεση των υποέργων τους που
αφορούν ενέργειες προετοιμασίας δεν ολοκληρώνονται
εντός των χρονικών προθεσμιών που ορίζονται στην
απόφαση ένταξης.
(ε) Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση τροπο−
ποιήσεων της απόφασης ένταξης ή ανάκλησης αυτής.
(στ) Διενεργεί ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξε−
ων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων
συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, προκειμένου
να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών τους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση
Συστήματος Διαχείρισης ή άλλης Υπουργικής απόφα−
σης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4314/2014.
(ζ) Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση της
απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης.
(η) Τηρεί πλήρη φάκελο πράξης κατά τα προβλεπόμε−
να στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Τα στοιχεία
του φακέλου της κάθε πράξης δύναται να τηρούνται
ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.
II.2.2. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις,
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4314/2014
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρη−
ματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγ−
ματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι
δικαιούχοι, η τήρηση χωριστού λογιστικού συστήματος
ή επαρκής λογιστική κωδικοποίηση, η τήρηση των κα−
νόνων δημοσιότητας, καθώς και η συμμόρφωση των
πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.
II.2.3. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις
διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περι−
γράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο,
βάση της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση πρά−
ξεις ή οι συναλλαγές τους. σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
II.2.4. 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.
II.2.5. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και
επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και
για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα
με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του συστήματος
διαχείρισης και ελέγχου.
II.2.6. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνό−
λου της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία
επιβάλλεται βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας
επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις
αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περί−
πτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού
δικαίου λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της
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παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύνα−
ται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της
χρηματοδότησης της πράξης από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές
εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρ−
μόδιες εθνικές αρχές ή στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα
ή στις εισαγγελικές αρχές, κατά περίπτωση, σύμφωνα
με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
II.2.7. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση
απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των
επαληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβλη−
θείσα δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των
σχετικών ποσών.
II.2.8. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των
μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους,
σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013.
II.2.9. Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της δήλωσης
διαχείρισης και της ετήσιας σύνοψης που αναφέρεται
στο άρθρο 59, παρ. 5, στοιχεία α) και β) του δημοσιο−
νομικού κανονισμού. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται
με τη Μονάδα Β.2, την Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή
Ελέγχου.
II.2.10. Εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος δράσεων λαμβάνει
πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης
δαπάνης, το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης πληρωμής από το δικαιούχο,
χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού
και χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης
ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα
επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματο−
δότησης για τους δικαιούχους.
II.2.11. Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά
με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για
τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 125, παρ. 4 του Καν.1303/2013 και
σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχείρισης
και ελέγχου.
II.2.12. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις ανα−
γκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις
επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε κάθε δαπάνη
των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστο−
ποίησης.
II.2.13. Παρακολουθεί τα καθαρά έσοδα των πράξεων
που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1 έως
6 του άρθρου 61 και της παραγράφου 8 του άρθρου 65
του Καν.1303/2013. Ειδικότερα για εκείνες τις πράξεις
που δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να καθοριστούν εκ
των προτέρων τα έσοδα, η ΕΥΔ ενημερώνει σχετικά
την Αρχή Πιστοποίησης προκειμένου τα εν λόγω έσοδα
να αφαιρεθούν από τις δαπάνες που δηλώνονται στην
Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61, παρ.
6 του Καν. 1303/2013.
II.2.14. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Β.2 και με το φο−
ρέα χρηματοδότησης, προκειμένου ο Προϊστάμενος της
ΕΥΔ να εισηγηθεί στο Π.Δ.Ε. τις ετήσιες πιστώσεις των
έργων που διαχειρίζεται η ΕΥΔ, καθώς και τις χρημα−
τοδοτήσεις (διάθεση ποσών στους λογαριασμούς κάθε
συλλογικής απόφασης) των έργων.
II.2.15. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρη−
ση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν
διαδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την ευθύνη για

7948

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοι−
χείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Εκδίδει όλα τα
απαραίτητα έγγραφα και αποφάσεις που προβλέπονται
από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
II.2.16. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων
των θεμάτων αρμοδιοτήτων της. Τα αρχεία δύνανται
να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.
III. Μονάδα Β.2: Διαχείριση Πράξεων Αξόνων Προτε−
ραιότητας 2α, 2β του ΕΠ 2014−2020
III.1. Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελο−
ποννήσου – Ιονίων Νήσων»
III.1.1. Προβαίνει σε εξέταση της διαδικασίας διακήρυ−
ξης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Για όσες
συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοι−
νοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων προβαίνει
επιπλέον σε εξέταση κατά τη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης. Για την εξέταση των σταδίων εξέλιξης
δημοσίων συμβάσεων η Μονάδα Β2’ δύναται να συνε−
πικουρείται από τη Μονάδα Β1΄.
III.1.2. Διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις κατά τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 8 του ν. 3614/2007 προκειμένου
να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμε−
νων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγ−
ματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι,
η τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λο−
γιστικής κωδικοποίησης, καθώς και η συμμόρφωση των
πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.
III.1.3. 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.
III.1.4. Συντάσσει τις εκθέσεις επιτόπιας επαλήθευσης
που διενεργεί και εισηγείται την έγκρισή της 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.
III.1.5. Στην περίπτωση που 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. 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 για τον τύπο των σχετικών δικαιού−
χων και πράξεων. Επανεξετάζει τη μέθοδο δειγματο−
ληψίας σε ετήσια βάση σύμφωνα με τους κανόνες του
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
III.1.6. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνό−
λου της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία
επιβάλλεται βάσει πορίσματος επιτόπιας επαλήθευσης
σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρ−
θρο 26 του ν. 3614/2007 και στις κανονιστικές πράξεις
που εκδίδονται κατ΄εξουσιοδότηση αυτού ή πορίσματος
ελέγχου καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγ−
γραφές στο ΟΠΣ.

III.1.7. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επα−
ληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα
δαπάνη, εισηγείται, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Συντο−
νισμού στον αρμόδιο διατάκτη της σχετικής δαπάνης
για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών.
III.1.8. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Β1΄ για την έκδοση
της απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης.
III.1.9. Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά
ελεγκτικά όργανα και την Εθνική Αρχή Συντονισμού
για την υποβολή απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα
ελέγχου.
III.1.10. 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.
III.2. Προγραμματική περίοδος 2014−2020: Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα Περιφέρειας «Πελοποννήσου»
III.2.1. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και μεριμνά για την
υλοποίησή τους με βάση την απόφαση ένταξης και τις
αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις καθώς και για τη
συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και
εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησής
τους. Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης
των πράξεων και την τήρηση των χρονικών προθεσμιών
που τίθενται για την ολοκλήρωση επί μέρους δράσεων/
υποέργων των πράξεων, διοικητικά και επιτοπίως.
(β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποί−
ησης των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα
για την έγκαιρη επίλυσή τους, ή προτείνει ενέργειες
υποστήριξης των δικαιούχων.
(γ) Θέτει σε καθεστώς επιτήρησης τους δικαιούχους
που οι πράξεις τους αποκλίνουν από τους όρους της
απόφασης ένταξης ή και του χρονικού προγραμματισμού
της εκτέλεσής τους και καθορίζει διορθωτικά μέτρα και
περίοδο συμμόρφωσης. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη
την ανάκληση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων,
για τις οποίες οι δικαιούχοι δεν υλοποιήσουν τα διορ−
θωτικά μέτρα εντός της περιόδου συμμόρφωσης.
(δ) Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την ανάκληση πρά−
ξεων, για τις οποίες η εκτέλεση των υποέργων τους που
αφορούν ενέργειες προετοιμασίας δεν ολοκληρώνονται
εντός των χρονικών προθεσμιών που ορίζονται στην
απόφαση ένταξης.
(ε) Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση τροπο−
ποιήσεων της απόφασης ένταξης ή ανάκλησης αυτής.
(στ) Διενεργεί ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξε−
ων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων
συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, προκειμένου
να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών τους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση
Συστήματος Διαχείρισης.
(ζ) Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση της
απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης.
(η) Τηρεί πλήρη φάκελο πράξης κατά τα προβλεπόμε−
να στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Τα στοιχεία
του φακέλου της πράξης δύνανται να τηρούνται ηλε−
κτρονικά στο ΟΠΣ.
III.2.2. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαλη−
θεύσεις, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν.
4314/2014 προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των
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συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η
πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώ−
νουν οι δικαιούχοι, η τήρηση χωριστού λογιστικού συστή−
ματος ή επαρκής λογιστική κωδικοποίηση, η τήρηση των
κανόνων δημοσιότητας, καθώς και η συμμόρφωση των
πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.
III.2.3. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύ−
σεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που
περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική
μέθοδο, βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλή−
θευση πράξεις ή οι συναλλαγές τους, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
III.2.4. 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.
III.2.5. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύ−
σεις – επιθεωρήσεις στους ενδιάμεσους φορείς του
ΕΠ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διατήρηση της ικα−
νότητας να ασκεί τα καθήκοντά του, σύμφωνα με το
ΣΔΕ, κυρίως σε ότι αφορά τις λειτουργικές περιοχές
της αξιολόγησης, επιλογής και παρακολούθησης των
πράξεων, των επιτόπιων επαληθεύσεων που διενεργούν
οι ίδιοι, την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και
τις πληρωμές.
III.2.6. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και
επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και
για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα
με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του συστήματος
διαχείρισης και ελέγχου.
III.2.7. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνό−
λου της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία
επιβάλλεται βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας
επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις
αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περί−
πτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού
δικαίου λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της
παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται
να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρη−
ματοδότησης της πράξης από το ΕΠ, καταχωρώντας τις
αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία
διαβιβάζονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή στα αρ−
μόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές,
κατά περίπτωση, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης
και ελέγχου.
III.2.8. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση
απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των
επαληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβλη−
θείσα δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των
σχετικών ποσών.
III.2.9. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των
μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους,
σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013.
III.2.10. Εισηγείται στον Προϊστάμενο τις απαντήσεις
σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργούνται από
τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, και
κατά περίπτωση, σε συνεργασία με την ΕΑΣ και την
Αρχή Ελέγχου. Αναλαμβάνει την επικοινωνία με τα αρ−
μόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα για τα
σχετικά με τους ελέγχους θέματα.
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III.2.11. Εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος δράσεων λαμβάνει
πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης
δαπάνης, το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης πληρωμής από το δικαιούχο,
χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού
και χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης
ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα
επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματο−
δότησης για τους δικαιούχους.
III.2.12. Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για
τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχε−
τικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται
για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 125, παρ. 4 του Καν.1303/2013
και σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχεί−
ρισης και ελέγχου.
III.2.13. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες
και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε κάθε
δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς
πιστοποίησης.
III.2.14. Παρακολουθεί τα καθαρά έσοδα των πράξεων
που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1 έως
6 του άρθρου 61 και της παραγράφου 8 του άρθρου 65
του Καν.1303/2013. Ειδικότερα για εκείνες τις πράξεις
που δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να καθοριστούν εκ
των προτέρων τα έσοδα, η ΕΥΔ ενημερώνει σχετικά
την Αρχή Πιστοποίησης προκειμένου τα εν λόγω έσοδα
να αφαιρεθούν από τις δαπάνες που δηλώνονται στην
Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61, παρ.
6 του Καν. 1303/2013.
III.2.15. Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση του ετήσιου
προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων, καθώς και
για την παρακολούθηση της εφαρμογής του από τις
Μονάδες Β1 και Β2.
III.2.16. Αποτελεί το σημείο επαφής της Ειδικής Υπηρε−
σίας με το μηχανισμό υποδοχής και εξέτασης καταγγε−
λιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα της
προγραμματικής περιόδου 2014−2020, ο οποίος τίθεται
σε εφαρμογή με τη συνεργασία της ΕΑΣ και τους αρ−
μόδιους εθνικούς φορείς.
III.2.17. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη κατα−
χώρηση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που
αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την
ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα
των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Εκδίδει
όλα τα απαραίτητα έγγραφα και αποφάσεις που προ−
βλέπονται από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
III.2.18. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων
των θεμάτων αρμοδιοτήτων της. Τα αρχεία δύνανται
να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.
IV. Μονάδα Γ: Οργάνωσης – Υποστήριξης
IV.1. Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελο−
ποννήσου – Ιονίων Νήσων»
IV.1.1. Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου προ−
γράμματος ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρ−
μογής σε συνεργασία με τις άλλες μονάδες και την
υποβολή του προς έγκριση. Εκτελεί τα έργα τεχνικής
υποστήριξης της εφαρμογής με δικαιούχο την Ενδιά−
μεση Διαχειριστική Αρχή και τηρεί τα στοιχεία φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών.
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IV.1.2. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες
και υποβάλλει στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, μέ−
χρι την 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, ετήσιο πρόγραμ−
μα ενεργειών για το επόμενο έτος με ποσοτικούς και
ποιοτικούς στόχους με βάση το στρατηγικό προγραμ−
ματισμό της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών
Παρακολούθησης. Καταρτίζει τις περιοδικές εκθέσεις
για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους
ετήσιους στόχους σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες.
IV.1.3. 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 Εν−
διάμεση Διαχειριστική Αρχή και παρέχει υποστήριξη
προς τους χρήστες και τους δικαιούχους για την ορθή
χρήση και λειτουργία του. Παρέχει τεχνική υποστήριξη
και εκπαίδευση στο προσωπικό της Ενδιάμεσης Δια−
χειριστικής Αρχής για τη λειτουργία του εξοπλισμού
και του λογισμικού.
IV.1.4. Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών
για την παροχή άμεσης ενημέρωσης και κατευθύνσεων
στους ενδιαφερόμενους για θέματα του επιχειρησια−
κού προγράμματος και ιδίως για τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις τους, τους εθνικούς και κοινοτικούς
κανόνες επιλεξιμότητας που εφαρμόζονται για το επι−
χειρησιακό πρόγραμμα, τις ειδικότερες απαιτήσεις για
τις επί μέρους προκηρύξεις πράξεων, τις απαιτήσεις
τήρησης χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς
λογιστικής κωδικοποίησης, τα στοιχεία που πρέπει να
τηρούνται και να αποστέλλονται στην Ενδιάμεση Δια−
χειριστική Αρχή.
IV.1.5. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, με−
λετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις
ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας
IV.1.6. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικο−
τεχνική υποδομή και το προσωπικό και ειδικότερα τα
διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και
εκπαίδευσης.
IV.1.7. Υποστηρίζει την οργάνωση των συνεδριάσεων
της Επιτροπής Παρακολούθησης του οικείου περιφε−
ρειακού επιχειρησιακού προγράμματος.
IV.1.8. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπη−
ρεσίας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και
την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων
και του προσωπικού της.
IV.1.9. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυ−
ρώνει αντίγραφα.
IV.2. Προγραμματική περίοδος 2014−2020: Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου
IV.2.1. Καταρτίζει το πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής
βοήθειας που συγχρηματοδοτείται από τον σχετικό
άξονα προτεραιότητας του ΕΠ, σύμφωνα με την «Εξει−
δίκευση της εφαρμογής του ΕΠ» και το υποβάλλει για
έγκριση στον Περιφερειάρχη.
IV.2.2. Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών
τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται από αμιγώς
εθνικούς πόρους και το υποβάλλει για έγκριση στον
Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του−
ρισμού.
IV.2.3. Εκτελεί τα έργα τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο
του σχετικού άξονα προτεραιότητας του ΕΠ ως δικαι−
ούχος και πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών
των έργων τεχνικής βοήθειας μέσω του ΠΔΕ.

IV.2.4. Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣ, το
οποίο σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία της
ΕΑΣ, έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη
λειτουργία του ΟΠΣ στην ΕΥΔ και παρέχει υποστήριξη
προς τους χρήστες και τους δικαιούχους για την ορθή
χρήση και λειτουργία του. Υποστηρίζει το προσωπικό
της ΕΥΔ και τα μέλη της Επ. Παρακολούθησης του
Ε.Π., εφόσον απαιτείται, στη χρήση της επιχειρησιακής
πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες
Μονάδες της ΕΥΔ, μεριμνά για την έκδοση κωδικών
πρόσβασης των δικαιούχων στο ΟΠΣ με τα αντίστοιχα
δικαιώματα. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση
στο προσωπικό της ΕΥΔ για τη λειτουργία του εξοπλι−
σμού και του λογισμικού.
IV.2.5. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, με−
λετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις
ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας
IV.2.6. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικο−
τεχνική υποδομή και το προσωπικό, κατόπιν διαπίστω−
σης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων
και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα
οργάνωσης της ΕΥΔ.
IV.2.7. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού,
κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων
των Μονάδων, σε θέματα που άπτονται της διαχείρισης
και παρακολούθησης του Ε.Π., όπως παρακολούθηση
δεικτών και πλαισίου επίδοσης, διαδικασίες συστήματος
διαχείρισης και ελέγχου, υλοποίησης πράξεων, δημο−
σιότητας.
IV.2.8. Έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής
υποστήριξης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρα−
κολούθησης του ΕΠ.
IV.2.9. Υποστηρίζει την οργάνωση των τεχνικών συ−
ναντήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει την
ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης
ημερίδων, τεχνικών συναντήσεων εργασίας που διορ−
γανώνονται από την ΕΥΔ.
IV.2.10. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπη−
ρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλλη−
λογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την
εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και
του προσωπικού της.
IV.2.11. Επικυρώνει αντίγραφα, έγγραφα και βεβαιώνει
το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του
Ν. 4250/2014 (Α΄ 74).
Άρθρο 4
Ειδικές Αρμοδιότητες της ΕΥΔ
Επιπροσθέτως, των αρμοδιοτήτων που παρατίθενται
ανωτέρω και η άσκησή τους αναλαμβάνεται από τις
Μονάδες της Υπηρεσίας, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, υποχρεούται και
στην άσκηση ειδικών αρμοδιοτήτων ως εξής:
(1). Έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση των κινδύ−
νων απάτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σύστημα
διαχείρισης και ελέγχου, στη διατύπωση προτάσεων
τυχόν προληπτικών και διορθωτικών μέτρων και στην
αναφορά των, εγκεκριμένων από τον Προϊστάμενο της
ΕΥΔ, αποτελεσμάτων στο δίκτυο συνεργασίας μεταξύ
των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαχείριση των
διαρθρωτικών δράσεων και συντονίζει η Ειδική Υπηρε−
σία Θεσμικής Υποστήριξης.
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(2). Έχει την ευθύνη διαχείρισης κινδύνων που δύνα−
νται να προέλθουν από σημαντικές τροποποιήσεις των
διαδικασιών του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου,
της οργάνωσης και στελέχωσης της ΕΥΔ, των αρμοδιο−
τήτων και της κατανομής τους στις Μονάδες της, καθώς
και από παράγοντες που προκύπτουν από το εξωτερικό
περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα
από την αξιολόγηση κινδύνων απάτης.
Στο πλαίσιο αυτό, εισηγείται στον Προϊστάμενο της
ΕΥΔ διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση προβλη−
μάτων που τυχόν παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία
διαχείρισης κινδύνων και ενημερώνει σχετικά την Ειδική
Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, τόσο για τα προβλή−
ματα που ανακύπτουν όσο και για τα διορθωτικά μέτρα
που αναλαμβάνονται.
O Προϊστάμενος της ΕΥΔ αναλαμβάνει την ευθύνη για
τη συγκρότηση ομάδας διαχείρισης κινδύνων και αξιο−
λόγησης κινδύνων απάτης, καθώς και για το συντονισμό
των εργασιών τους. Οι εν λόγω ομάδες, συγκροτούνται,
εντός της ΔΑ, από στελέχη των Μονάδων της.
Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ δύναται να κατανείμει στις
Μονάδες Β1 και Β2 τυχόν πρόσθετες αρμοδιότητες δια−
χείρισης πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από άλλα
Ε.Π. και η διαχείρισή τους ανατίθεται στην ΕΥΔ.
Άρθρο 5
Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε
33 άτομα και κατανέμεται ως εξής:
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Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.),
26 άτομα.
Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 5 άτο−
μα
Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 2
άτομα.
Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου εφαρμόζονται τα άρθρα
34 έως και 39 του Ν.4314/2014.
Για τον ορισμό του προϊσταμένου της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Διαχείρισης και των επιμέρους μονάδων της
εφαρμόζεται το άρθρο 39 του Ν. 4314/2014.
Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊσταμένου της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου,
αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο προϊστάμενο μο−
νάδας.
Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις
Η παρούσα αντικαθιστά την υπ’ αριθμ. 41548/Γ’ ΚΠΣ/238
ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β) από την έναρξη ισχύος της.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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