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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/41155/0025
(1)
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυ−
ψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.» συνολικού ποσού 4.265.600.000 ευρώ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄)
(β) του Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143 Α΄)
(γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄)
(δ) του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της

Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009)
(ε) της υπ’ αριθμ. 2672/03.12.2009 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυ−
πουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ Β΄
2408/03.12.2009).
2. Την υπ’ αρ. 54201/Β΄ 2884/26.11.2008 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της
Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης»
(ΦΕΚ 2471 Β΄).
3. Την υπ’ αρ. 2/5121/0025/26.1.2009 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός όρων
των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του Ν. 3723/2008
εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστωτικά
ιδρύματα» (ΦΕΚ 140 Β΄).
4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων
στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02).
5. Τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ν 560/
2008 & Ν 690/2009.
6. Την με αριθμ. 13264/Β.527/24−03−2010 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του προγράμματος
για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρη−
ματοπιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ 352/Β/30−03−2010).
7. Την από 16−06−2010 αίτηση της τράπεζας με την
επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».
8. Την υπ’ αρ. 22/23−06−2010 απόφαση Διυπουργικής
Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995.
9. Το υπ’ αρ. 2139/2−12−2008 έγγραφο της Τράπεζας
της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύ−
ματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηρι−
οτήτων) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος
συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις
του Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση τη ρευστότητας της
οικονομίας.
10. Την με ΑΠ 84/16−06−2010 εισήγηση της Τράπεζας
της Ελλάδος και το ΑΠ 72/18−05−2010 έγγραφό της με
την συμπληρωματική κατανομή.
11. Τον Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α 65/06−05−2010) με τον
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

οποίο αυξήθηκε το ποσό των εγγυήσεων κατά 15 δις
ευρώ, αποφασίζει:
Ι. Παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς
τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως
της τράπεζας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελ−
λάδος Α.Ε.», συνολικής ονομαστικής αξίας 4.265.600.000
ευρώ, σύμφωνα με το κείμενο της εγγύησης στην ελλη−
νική και αγγλική γλώσσα που ακολουθεί:
(Α) Ελληνικό κείμενο:
ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το
Ελληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία
Υπογραφής.
Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και
δημοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικο−
νομικών με την υπ’ αρ. 2/5121/0025/26−01−2009 απόφασή
του, βάσει του άρθρου 2 του ν. 3723/2008 (οι οποίοι,
μεταξύ άλλων, προβλέπουν την άνευ αιρέσεως και ανέκ−
κλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της Οφειλής
υπέρ των Δικαιούχων όπως ειδικότερα ορίζονται στους
Όρους της Εγγύησης), θεωρείται ότι ενσωματώνονται
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρά−
ξης Εγγύησης.
Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης:
Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επω−
νυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και έδρα στην
Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86.
Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέου−
σα από την κατά το ν. 3156/2003 έκδοση, περί την
28.06.2010, ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστι−
κής αξίας 4.265.600.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις
Προγράμματος (Programme) με ημερομηνία 09.04.2009
και τους Τελικούς Όρους (Final Terms) ημερομηνίας περί
την 25.06.2010, στους οποίους προβλέπονται, μεταξύ
άλλων τα εξής: (α) αριθμός και είδος ομολογιών: 42.656
ανώνυμες ομολογίες, (β) ονομαστική αξία κάθε ομολο−
γίας: 100.000 ευρώ, (γ) επιτόκιο: κυμαινόμενο euribor
3μηνών πλέον περιθωρίου 5,00% ετησίως, (δ) ημερο−
μηνία λήξης: περί την 28 Ιουνίου 2013 και (ε) αρ. ISIN
XS0520036285.
Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 22 Ιουνίου
2010
Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται ως πράξη
από τον Υφυπουργό Οικονομικών για λογαριασμό του
Ελληνικού Δημοσίου.
(Β) Αγγλικό κείμενο:

Debt Obligations means any obligation arising from an
issue, under law 3156/2003, on or about 28−06−2010, of
bonds of an aggregate amount of euro 4.265.600.000
pursuant to the provisions of a programme established
on 09−04−2009 and Final Terms dated on or about 25−
06−2010 including, inter alia the following: (a) number and
form of bonds: 42,656 bearer bonds; (b) denomination: euro
100,000; (c) interest rate: floating euribor 3m plus relevant
margin 5.00% per annum; (d) maturity date: on or about 28
June 2013; (e) ISIN code XS0520036285 ; and
Execution Date means 22 June, 2010.
This Deed of Guarantee is executed as a deed by the
Deputy Minister of Finance on behalf of The Hellenic Re−
public.
ΙΙ. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο
Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα
προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
2.Α(γ) της υπ’ αρ. 54201/Β΄ 2884/26.11.2008 απόφασης
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και το υπ’
αρ. 84/16.06.2010 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος,
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 95 μονάδες βάσης
(act/act).
III. Το κατά την παρούσα απόφαση ποσό ονομαστι−
κής αξίας τίτλων για το οποίο παρέχεται η εγγύηση
του Δημοσίου αποτελεί μερίδιο της εν λόγω τράπεζας
από την κατανομή του νέου πακέτου, συνολικής αξίας
15 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλεπόμενου από τον ν.
3845/2010 με τον οποίο αυξήθηκε το ποσό των εγγυή−
σεων κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώ.
IV. Το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω−
ση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται
να ανέλθει στο ποσό των 4.265.600.000 ευρώ πλέον των
προβλεπομένων από τους όρους του οικείου ομολογια−
κού δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το
ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ.. Φ102/21/75543/Β7
(2)
Παράταση προθεσμιών αξιολόγησης, προσαρμογής
και θητείας ΔΣ υφισταμένων ΕΠΙ.

DEED OF GUARANTEE

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

THIS DEED OF GUARANTEE is executed on the Execu−
tion Date specified below by The Hellenic Republic.
The Guarantee Terms as issued and published by the
Minister of Economy and Finance by means of Deci−
sion No. 2/5121/0025/26−01−2009, under Article 2 of Law
3723/2008 (which inter alia provide for the unconditional
and irrevocable guarantee by The Hellenic Republic of the
Debt Obligations in favour of the Beneficiaries (as defined
therein) shall be deemed to be incorporated in and form
part of this Deed of Guarantee as if the same had been
set out herein.
For the purposes of this Deed of Guarantee:
Credit Institution means National Bank of Greece S.A.
with registered office at 86 Aiolou Street, Athens

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 10α και 10β του άρθρου 11 του
ν. 3685/2008, όπως η πρώτη διάταξη συμπληρώθηκε
με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156 A΄),
β) της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του ν. 3848/2010
(ΦΕΚ 71 A΄),
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 A΄) και
δ) της υπ’ αρ. 1120/Η/7−1−2010 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλο−
πούλου και Ιωάννη Πανάρετου» (ΦΕΚ 1 Β΄).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την παράταση των προθεσμιών που ορίζουν οι δι−
ατάξεις του άρθρου 11 παρ. 10 περ. α και β του Ν. 3685/
2008 κατά δύο έτη από τη λήξη τους.
2. Την παράταση της θητείας των διευθυντών, των
αναπληρωτών διευθυντών και των μελών του ΔΣ των
υφιστάμενων ΕΠΙ, όπως ορίζεται με το άρθρο 11 παρ. 10
περ. α όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
32 του Ν. 3794/2009, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F
Αριθμ. 75548/Β7
(3)
Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρ−
θρου 12 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.A΄) για την προ−
σαρμογή των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (Π.Μ.Σ,).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008,
β) της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ
71, τ.A΄),
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 A΄) και
δ) της αριθ. 1120/Η/7−1−2010 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλο−
πούλου και Ιωάννη Πανάρετου» (ΦΕΚ 1, τ. Β΄).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του
ν. 3685/2008, η οποία αφορά στην προσαρμογή των
Π.Μ.Σ. των Πανεπιστημίων και των Π.Μ.Σ. σύμπραξης
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και
της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με Πανεπιστήμια της ημεδα−
πής ή της αλλοδαπής στις διατάξεις του νόμου αυτού,
παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
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Αριθμ. 0.12047/οικ.6.2058
(4)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπι−
νου Δυναμικού» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικό−
τητα και Επιχειρηματικότητα».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/
22−04−2005).
2. Το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5 και 7 αυτού (ΦΕΚ 267/Α/
3−12−2007).
3. Το Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενί−
σχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−
2013 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 53/Α/31−03−2010).
4. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρι−
σης με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/27−03−2008 (ΦΕΚ Β΄ 540),
όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ
2041/7−9−2009 (ΦΕΚ 1957/Β/9−9−2009)
5. Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 25253/2235/
7−4−2008 (ΦΕΚ 603/Β/8−4−2008) «Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 118267/14−12−2000 κοινής υπουργικής απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 1595/Β
729−12−2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με σκοπό
την αναδιάρθρωση της, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3614/2007, όπως ισχύει κάθε φορά»
6. Την υπ’ αρ. Ε/2007/5534/12−11−2007 Απόφαση της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού», όπως ισχύει κάθε φορά.
7. Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώ−
πινου Δυναμικού»
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται
αρμοδιότητες διαχείρισης
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι−
κότητα» ορίζεται με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.
3614/2007 ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού».
Άρθρο 2
Αντικείμενο της εκχώρησης
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρημα−
τικότητα» αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης για
κατηγορίες πράξεων/πράξεις του Επιχειρησιακού Προ−
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γράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», σύμφω−
να με την εξειδίκευση που περιλαμβάνεται στο Δελτίο
Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας, ως εξής:
Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2
1. Άξονες Προτεραιότητας 2.1, 2.2, 2.3: «Ενίσχυση της
προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και
των επιχειρήσεων»
1.1. Κωδικός Θέματος Προτεραιότητας 62 «Ανάπτυξη
συστημάτων και στρατηγικών διά βίου μάθησης στις
επιχειρήσεις − παροχή κατάρτισης και υπηρεσιών στους
εργαζομένους για τη βελτίωση της δυνατότητας προ−
σαρμογής τους στις μεταβολές − προαγωγή της επι−
χειρηματικότητας και της καινοτομίας».
2. Η εκχωρούμενη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δα−
πάνη και η ετήσια κατανομή της αποτυπώνονται στο
χρηματοδοτικό πίνακα εκχώρησης της διαχείρισης του
συνημμένου παραρτήματος Ι.
3. Οι επί μέρους προσκλήσεις πράξεων εκδίδονται
για συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης ύψους 22.000.000
ευρώ.
4. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των πρά−
ξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ανέρχεται σε 22.000.000 ευρώ.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι−
κότητα» αναλαμβάνει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για
τις κατηγορίες πράξεων/πράξεις του άρθρου 2 της πα−
ρούσης, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
i. Προβαίνει, όπου απαιτείται και σε συνεργασία με
τη Διαχειριστική Αρχή, στην αναγκαία εξειδίκευση των
κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος.
ii. Λαμβάνει, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή,
τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπε−
ρασμάτων των αξιολογήσεων του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος.
iii. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των κατη−
γοριών πράξεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα τη
χρηματοοικονομική πρόοδο τους, τους ποσοτικοποι−
ημένους δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξης τους και
εισηγείται στη Διαχειριστική Αρχή προτάσεις αναθε−
ώρησης τους.
iν. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται
από τη Διαχειριστική Αρχή, όπως για την υποβολή των
ετήσιων και τελικών εκθέσεων εκτέλεσης, την προετοι−
μασία των θεμάτων αρμοδιότητας της που άπτονται της
ετήσιας εξέτασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
και την προετοιμασία της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Προγράμματος.
ν. Συμμετέχει στην από κοινού με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ετήσια εξέταση της υλοποίησης του Ε.Π.,
ενημερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης για τα
αποτελέσματα της, παρακολουθεί και εφαρμόζει τα
συμπεράσματα που προκύπτουν από την ετήσια εξέτα−
ση του Ε.Π. και της Επιτροπής Παρακολούθησης
vi. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, την
ΕΥΣΕΚΤ ως καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία Συντονισμού
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει, ενημερώνο−

ντας τη Διαχειριστική Αρχή, σε αυτές κάθε πληροφορία
που ζητείται.
νii. Μεριμνά για εξειδίκευση, όπου απαιτείται, των απα−
ραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για
τη σωστή άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που
της έχουν εκχωρηθεί σε συμφωνία με τη Διαχειριστική
Αρχή του Προγράμματος και την Εθνική Αρχή Συντονι−
σμού/ Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης.
viii. Επεξεργάζεται και εισηγείται στη Διαχειριστική
Αρχή αναλυτικά κριτήρια ένταξης για τις κατηγορίες
πράξεων που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
iχ. Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευρύ−
τερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματο−
δότησης για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται.
Στο πλαίσιο αυτό προετοιμάζει και εκδίδει, με τη σύμ−
φωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής, τις προκηρύξεις
των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται για την υπο−
βολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους 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 χρη−
ματοδότησης και τις σχετικές χρονικές περιόδους,
γ) τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδό−
τηση πράξεων,
δ) τα αρμόδια στελέχη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχεί−
ρισης, τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες
ε) την υποχρέωση δημοσιοποίησης, εφόσον η πρό−
ταση επιλεγεί, του τίτλου της πράξης, του δικαιούχου
και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χο−
ρηγείται.
x. Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλες τις προτάσεις που
υποβάλλονται και ελέγχει την πληρότητα των στοιχεί−
ων τους.
xi. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρ−
μόζοντας τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακο−
λούθησης κριτήρια ένταξης.
xii. Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης ένταξης
των πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας έκδοσης συμφώνου αποδοχής των όρων
ένταξης. Μεριμνά για την έκδοση τροποποιήσεων της
απόφασης ένταξης ή ανάκλησης αυτής και τη δημοσι−
οποίηση των σχετικών αποφάσεων στην οικεία ιστο−
σελίδα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. Ειδικά σε
περίπτωση ανάκλησης μεριμνά για τη δημοσιοποίηση
των σχετικών αποφάσεων και στην κεντρική ιστοσελίδα
του ΕΣΠΑ.
xiii. Υποβάλλει στην Επιτροπή τις απαιτούμενες για τα
μεγάλα έργα πληροφορίες με βάση το άρθρο 40 του
Κανονισμού 1083/2006.
xiv. Μεριμνά για τη συμμόρφωση των συγχρηματοδο−
τούμενων πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς και
εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησης
τους.
χν. Προβαίνει σε εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης
και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Για όσες συμ−
βάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών
Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων προβαίνει επιπλέον
σε εξέταση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.
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Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης εκφράζει τη γνώμη
του εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημε−
ρών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων. Σε περίπτω−
ση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας,
λογίζεται ότι ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης έχει
παράσχει σύμφωνη γνώμη, φέρων τη σχετική ευθύνη
για τη σύμφωνη αυτή γνώμη. Η σύμφωνη γνώμη του Εν−
διάμεσου Φορέα Διαχείρισης ή η κατά το προηγούμενο
εδάφιο τεκμαιρόμενη σύμφωνη γνώμη αυτού, αποτελεί
όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 21. Σε περίπτωση δημόσιας
σύμβασης που έχει ήδη συναφθεί κατά την ένταξη της
σχετικής πράξης, καθώς και στις περιπτώσεις δημοσίων
συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων, η
εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης διενεργείται πριν
από την καταχώριση δαπανών στο Ολοκληρωμένο Πλη−
ροφοριακό Σύστημα
χνi. Διενεργεί επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 8 του Ν. 3614/2007 προκειμένου να επιβεβαι−
ωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊό−
ντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση
των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι καθώς και
η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και
κοινοτικούς κανόνες.
Στο πλαίσιο αυτό:
χνii. Συλλέγει τις δηλώσεις δαπανών (δελτία δήλωσης
δαπανών) που υποβάλλονται από τους δικαιούχους και
τις καταχωρεί στο ΟΠΣ μετά από τη διενέργεια διοικη−
τικής επαλήθευσης σε κάθε δήλωση δαπάνης, κατά την
οποία επιβεβαιώνεται μετά κατάλληλα έγγραφα, ότι:
α) η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγματική,
β) τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύμ−
φωνα με την απόφαση ένταξης,
γ) οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι
ακριβείς,
δ) η πράξη και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το εθνικό
και κοινοτικό δίκαιο,
ε) τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την απο−
φυγή διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης από άλλα
κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από άλλη
προγραμματική περίοδο.
Στην περίπτωση μεγάλου πλήθους δικαιολογητικών
εγγράφων είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται δειγ−
ματοληπτικές επαληθεύσεις βάσει μεθόδου δειγματο−
ληψίας.
xviii. Διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις επιμέρους
πράξεων κατά τις οποίες επαληθεύεται: ότι οι πράξεις
όντως εκτελούνται και τα παραδιδόμενα προϊόντα ή/και
παρεχόμενες υπηρεσίες συμμορφώνονται προς τους
όρους της αντίστοιχης σύμβασης ή απόφασης ένταξης,
η φυσική πρόοδος της πράξης, η τήρηση των κοινοτικών
κανόνων όσον αφορά τη δημοσιότητα και η ακρίβεια
των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφο−
ρά τη φυσική και οικονομική πρόοδο της πράξης.
xix. 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.
xx. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επι−
τόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα
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με τα πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος δια−
χείρισης και ελέγχου. Εάν οι επιτόπιες επαληθεύσεις
διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που πε−
ριγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθο−
δο και καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που
επιλέγονται προς επαλήθευση. Ο Ενδιάμεσος Φορέας
Διαχείρισης καθορίζει το μέγεθος του δείγματος, προ−
κειμένου να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως προς τη
νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων,
όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που διαπιστώνεται,
τον τύπο των σχετικών δικαιούχων και πράξεων, σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου. Επανεξετάζει τη μέθοδο δειγματοληψίας
σε ετήσια βάση.
xxi. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου
της κοινοτικής ή και δημόσιας συνεισφοράς της πράξης,
η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσματος επαλήθευσης
ή πορίσματος ελέγχου καταχωρώντας τις αντίστοιχες
λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ.
xxii. Διαβιβάζει την απόφαση δημοσιονομικής διόρθω−
σης στον αρμόδιο διατάκτη, για την έκδοση απόφασης
ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, τα
οποία διαπιστώνονται βάσει των επαληθεύσεων που
διενεργεί
xxiii. Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά
ελεγκτικά όργανα και ενημερώνει τη Δ.Α. σχετικά με τα
πορίσματα ελέγχου και τις απαντήσεις σε αυτά.
xxiν. Συλλέγει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα στοιχεία
παρακολούθησης εκτέλεσης των πράξεων (δελτία πα−
ρακολούθησης φυσικού αντικειμένου) που υποβάλλουν
οι δικαιούχοι. Με βάση τα στοιχεία αυτά εξετάζει το
βαθμό επίτευξης των ετήσιων ποσοτικών στόχων των
πράξεων, σύμφωνα με τις αρχικά αναληφθείσες νο−
μικές δεσμεύσεις. Σε περίπτωση απόκλισης από τους
όρους της απόφασης ένταξης ή χρονικών καθυστερή−
σεων μεγαλύτερων των έξι μηνών, σε σχέση με την
προγραμματισθείσα πρόοδο, ο Ενδιάμεσος Φορέας
Διαχείρισης προβαίνει σε επανεξέταση της πράξης και
στην περίπτωση αδικαιολόγητων αποκλίσεων, δύναται
να εισηγηθεί την ανάκληση της απόφασης ένταξης της
πράξης. Οι αποφάσεις ένταξης πράξεων που ανακαλού−
νται δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ενδιάμεσου
Φορέα Διαχείρισης και στην κεντρική ιστοσελίδα του
ΕΣΠΑ.
xxν. Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την
τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την
πορεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για
τη δημοσιότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων
8 και 9 του Καν. 1828/06, την τήρηση χωριστής λογιστι−
κής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης και
την τήρηση των πολιτικών σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις και τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Εθνικής
Αρχής Συντονισμού. Προτείνει μέτρα υποστήριξης των
δικαιούχων προκειμένου να ανταποκριθούν στις υπο−
χρεώσεις τους.
xxνi. Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά
με τις δαπάνες και τους ελέγχους κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 90 του Κανονισμού σύμφωνα με τους κανό−
νες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
xxvii. Παρέχει στη Διαχειριστική Αρχή όλες τις ανα−
γκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και
τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση
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με κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για
σκοπούς πιστοποίησης.
xxviii. Παρακολουθεί τα έσοδα από έργα που παρά−
γουν έσοδα και ενημερώνει σχετικά την Διαχειριστική
Αρχή, ιδίως για τα έργα των οποίων τα έσοδα δεν είναι
δυνατό να εκτιμηθούν εκ των προτέρων
xxix. Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου
εκτέλεσης των πράξεων στις αρμόδιες για τη χρημα−
τοδότηση δημόσιες υπηρεσίες.
xxx. 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.
xxxi. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις ανα−
γκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις
επαληθεύσεις που πραγματοποιεί σε σχέση με κάθε
δαπάνη, για σκοπούς πιστοποίησης.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του φορέα στον οποίο
εκχωρούνται αρμοδιότητες διαχείρισης
Οι αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται ασκού−
νται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επι−
χειρηματικότητα» σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου του εδαφίου (γ) της παρ.1 του άρθρου 2
του Ν. 3614/2007 όπως αυτό ισχύει και την αρχή της
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων του άρθρου 3 της
παρούσης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχει−
ρηματικότητα» αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:
1. Κοινοποιεί στη Διαχειριστική Αρχή τις προσκλήσεις
για την ένταξη πράξεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα
δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη δημοσιοποίηση
τους και ενσωματώνει κατάλληλα τυχόν επισημάνσεις
της.
2. Κοινοποιεί στη Διαχειριστική Αρχή, το ετήσιο πρό−
γραμμα ενεργειών με ποσοτικούς και ποιοτικούς στό−
χους για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του
άρθρου 5 του Ν. 3614/2007, καθώς και εξαμηνιαίες εκθέ−
σεις ποιοτικής ανάλυσης της προόδου που επιτεύχθηκε.
Επίσης, το ετήσιο πρόγραμμα επαληθεύσεων, τη μέθοδο
δειγματοληψίας αυτών και το ποσοστό των επαληθεύ−
σεων επί του συνόλου των πράξεων.
3. Αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους από το
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ελέγχους και επι−
θεωρήσεις, καθώς και από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την
απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. Αποδέχεται διοικητικές
και επιτόπιες επιθεωρήσεις από τη Διαχειριστική Αρχή
και παρέχει σε αυτή όλα τα αναγκαία στοιχεία προκει−
μένου να επιβεβαιωθεί η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση
των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί,
4. Συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή και παρέχει
κάθε πληροφορία που ζητείται.
5. Συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή, την Εθνική
Αρχή Συντονισμού/Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστή−
ριξης για την εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων που
απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
6. Διασφαλίζει −με την επιφύλαξη των κανόνων που

διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου
87 της Συνθήκης− ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα
σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους
των πράξεων που διαχειρίζεται τηρούνται στη διάθεση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελε−
γκτικού Συνεδρίου για:
• διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 89 παράγραφος 3 του Κανονισμού 1083/2006,
• διάστημα τριών ετών μετά το έτος κατά το οποίο
πραγματοποιείται το μερικό κλείσιμο, στην περίπτω−
ση εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς
ελέγχους για πράξεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμε−
νο του μερικού κλεισίματος, τα ανωτέρω διαστήματα
διακόπτονται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασι−
ών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της
Επιτροπής.
7. Συμμορφώνεται και διασφαλίζει τις απαιτήσεις ενη−
μέρωσης και δημοσιότητας που προσδιορίζονται από το
Σύστημα Διαχείρισης, τη Διαχειριστική Αρχή και με τις
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του Καν. 1828/
2006 για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται.
8. Στην περίπτωση που η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα» είναι και δικαιούχος στο πλαί−
σιο των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται, η υλο−
ποίηση της πράξης θα γίνεται από μονάδα διαφορετική
από τη μονάδα που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των
επαληθεύσεων, ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη
διάκριση καθηκόντων στο εσωτερικό της.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της Διαχειριστικής Αρχής
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζο−
νται στο άρθρο 3, του Ν. 3614/2007, όπως αυτές εξει−
δικεύονται στη με αρ. πρωτ 25253/2235/7−4−2008 ΚΥΑ
Τροποποίησης της απόφασης σύστασης της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3614/2007), όπως
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
2. Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» συντονίζει και
εποπτεύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ενδιά−
μεσου Φορέα Διαχείρισης και έχει την τελική ευθύνη
έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση
του συνόλου του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμ−
φωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης
και ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης.
3. Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος ενημερώνει έγκαιρα τον Ενδιάμεσο Φορέα
Διαχείρισης για το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρι−
σης και Ελέγχου και κάθε τροποποίηση αυτού και τον
υποστηρίζει στην ορθή εφαρμογή του
4. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, σε σχέση με τις δρά−
σεις που εκχωρούνται, ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτές
εκτελούνται σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο σύστημα
διαχείρισης και ελέγχου και την αρχή της χρηστής δη−
μοσιονομικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό:
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4.1. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση
του ΟΠΣ από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης με τα
απαραίτητα δεδομένα υλοποίησης που απαιτούνται για
τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση,
τις επαληθεύσεις, την αξιολόγηση καθώς και τις λογι−
στικές εγγραφές για κάθε πράξη που διαχειρίζεται ο
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης.
4.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, τα ετή−
σια προγράμματα ενεργειών που υποβάλλει ο Ενδιάμε−
σος Φορέας Διαχείρισης και τις εξαμηνιαίες εκθέσεις
προόδου τους και διαμορφώνει, σε συνεργασία με αυτή,
τεκμηριωμένες προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτι−
κών ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη και
αποδοτικότερη διαχείριση και υλοποίηση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος.
4.3. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων
που διενεργούνται στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης
από την Αρχή Ελέγχου και τα λοιπά εθνικά και ευρωπα−
ϊκά ελεγκτικά όργανα. Λαμβάνει γνώση των εκθέσεων
εσωτερικού ελέγχου που διενεργούνται στον Ενδιάμεσο
Φορέα Διαχείρισης.
4.4. Δύναται να πραγματοποιεί διοικητικές και επιτό−
πιες επιθεωρήσεις στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης
και στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, προκειμένου
να επιβεβαιωθεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους
έχουν ανατεθεί με βάση το εφαρμοζόμενο Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης.
5. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει
τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες
και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο
πλαίσιο αυτό εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε
αίτημα πληρωμής την πληρότητα των πληροφοριών
που παρέχονται στην Αρχή Πιστοποίησης.

Άρθρο 6
Ειδικοί Όροι
1. Με όμοια κοινή υπουργική απόφαση, οι προϋπο−
λογισμοί των κατηγοριών πράξεων, των οποίων θα
αναληφθεί η διαχείριση από τον Ενδιάμεσο Φορέα
Διαχείρισης, δύνανται να τροποποιούνται προκει−
μένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των στόχων
του ΕΠ, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Δια−
χειριστικής Αρχής του ΕΠ ή του Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης.
2. Κάθε τμήμα της σωρευτικής ετήσιας κατανομής
της κοινοτικής συνδρομής του χρηματοδοτικού πίνακα
του άρθρου 2 για το οποίο δεν υποβλήθηκε αίτηση
πληρωμής έως τις 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους
ή τρίτου έτους σύμφωνα με το άρθρο 93 του Καν.
1083/06 μετά το έτος της ετήσιας κατανομής κοινο−
τικής συνδρομής, απομειώνει αυτόματα το συνολικό
ποσόν της κοινοτικής χρηματοδότησης το οποίο έχει
εκχωρηθεί και αναλογικά τα συναρτώμενα ποσά εθνι−
κής και άλλης χρηματοδότησης. Τα ποσά της αυτό−
ματης απομείωσης μειώνονται κατά τα ετήσια ποσά
που αφορούν υπό έγκριση μεγάλα έργα ή καθεστώτα
ενίσχυσης.
Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή
της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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