ΑΔΑ: ΒΕΔ8Γ-ΦΒΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΜΟΝΑ∆Α ∆΄
Ταχ. ∆/νση:Θεµιστοκλέους 87
Ταχ. Κώδικας: 10681, Αθήνα
Πληροφορίες: Κ.Ντέντε
Τηλέφωνο: 210-3307617
Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-3307641
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση :kntente@culture.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 6/3/2013
Αρ Πρωτ: ΕΥΠΟΤ/∆/ΦVIIIα/885

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 Κοινής
Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης – Εθνικής
Οικονοµίας & Οικονοµικών – Πολιτισµού (ΦΕΚ Β΄1620) όπως έχει τροποποιηθεί µε τις υπ’
αριθµ. 4312/18.2.2009 (ΦΕΚ 315/Β/20.2.2009) και ΕΥΤΟΠ/∆/ΦVIIIα/266/28-1-2011 (ΦΕΚ
240/Β/11.02.2011) όµοιες αποφάσεις».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2007 − 2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε µε τους
ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/4.3.2009), 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) και την από 18-12-2012
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου « Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της
χώρας (ΦΕΚ 246/Α/2012), και ειδικότερα τα άρθρα 5 και 18 αυτού.
2. Το ν. 2860/2000 «∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005),
4. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 88/2012 (ΦΕΚ 143/Α/4-7-2012) και το
π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/10-8-2012),
5. Το π.δ. 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
/141/Α/21-6-2012),
6. Την µε αρ. Υ27/27.6.2012 (ΦΕΚ 2048/Β/28-6-2012) Απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού Κωνσταντίνου Τζαβάρα»,
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7. Τη µε αρ. πρωτ. 16446/23-11-2012 (ΦΕΚ 3109/Β/23-11-2012) Κ.Υ.Α. των Υπουργών
Οικονοµικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Τουρισµού « Σύσταση Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισµού και Εφαρµογής του Υπουργείου Τουρισµού».
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Την αναδιάρθωση της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισµού και Τουρισµού, µετά την ίδρυση µε το π.δ.
85/2012 (ΦΕΚ 241/Α/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Υπουργείου Τουρισµού, και την τροποποίηση και κωδικοποίηση της
υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης – Εθνικής Οικονοµίας & Οικονοµικών – Πολιτισµού (ΦΕΚ Β΄1620), όπως
έχει τροποποιηθεί µε τις υπ’ αριθµ. 4312/18.2.2009 (ΦΕΚ 315/Β/20.2.2009) και
ΕΥΤΟΠ/∆/ΦVIIIα/266/28-1-2011 (ΦΕΚ 240/Β/11.02.2011) όµοιες αποφάσεις ως εξής :
Άρθρο 1
Αναδιάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισµού και Τουρισµού
1. Η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού και Τουρισµού της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού αναδιαρθρώνεται και
µετονοµάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Πολιτισµού, σύµφωνα µε το Άρθρο 5 του ν. 3614/2007.
Η Ειδική Υπηρεσία υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραµµατέα Πολιτισµού του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
2. Η Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Πολιτισµού έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
i. Την άσκηση καθηκόντων Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του
ν. 3614/2007 στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»,
«Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού», «Ψηφιακή Σύγκλιση», «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», «Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία», «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» και στα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, καθώς και την άσκηση καθηκόντων φορέα
διαχείρισης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παράγραφος 4 του ν. 3614/2007 στο Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
36 παράγραφος 7 του ν. 3614/2007 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας, για πράξεις
αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και των εποπτευόµενων φορέων της, σύµφωνα µε
το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου και την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης.
ii. Την άσκηση αρµοδιοτήτων σχεδιασµού, συντονισµού, διαχείρισης και παρακολούθησης της
εφαρµογής του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και των εποπτευοµένων
φορέων της..
3. Για την Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Πολιτισµού, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 5 και 18 του
Ν. 3614/07.
Άρθρο 2
∆ιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Πολιτισµού
Η Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Πολιτισµού, αναδιαρθρώνεται σε τέσσερις (4) µονάδες:
Α.
Προγραµµατισµού, Συντονισµού και Αξιολόγησης Πράξεων.
Β.
Παρακολούθησης και ∆ιαχείρισης Πράξεων.
Γ.
Προεγκρίσεων και Επιτόπιων Επαληθεύσεων
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∆.

Οργάνωσης και Υποστήριξης.
Άρθρο 3
Αρµοδιότητες Μονάδων Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Πολιτισµού

Οι αρµοδιότητες της ως άνω Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Πολιτισµού κατανέµονται µεταξύ των Μονάδων
της ως εξής:
Ι. Μονάδα Α: Προγραµµατισµού, Συντονισµού και Αξιολόγησης Πράξεων.
i.
Ασκεί καθήκοντα σχεδιασµού και συντονισµού της εφαρµογής των πράξεων του τοµέα του
πολιτισµού των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ.
Εξειδικεύει, σε συνεργασία µε την Εθνική Αρχή Συντονισµού και τις καθ’ ύλην αρµόδιες
ii.
υπηρεσίες συντονισµού τους στρατηγικούς στόχους του τοµέα Πολιτισµού. Παρέχει στις
εµπλεκόµενες ∆ιαχειριστικές Αρχές τις εξειδικευµένες κατευθύνσεις και προτεραιότητες για την
ικανοποίηση των παραπάνω στρατηγικών στόχων.
iii.
Λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων των αξιολογήσεων του
Προγράµµατος, στο πλαίσιο του οποίου έχει οριστεί Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης για
δράσεις τοµέα πολιτισµού .
iv.
Έχει την ευθύνη ενηµέρωσης και παρακολούθησης της εφαρµογής των
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων του τοµέα Πολιτισµού , οι οποίες υλοποιούνται στα
Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ, υποβολής των
προτάσεων χρηµατοδότησης και των προτάσεων κατανοµής χρηµατοδοτήσεων στη ∆/νση
∆ηµοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ στο πλαίσιο της κατάρτισης του Π∆Ε και της
παρακολούθησης της διαδικασίας χρηµατοδότησης των πράξεων.
Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται σύµφωνα µε
v.
τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισµού και της καθ’ ύλην αρµόδιας ∆ιαχειριστικής
Αρχής. Μεριµνά επίσης για την εξειδίκευση, όπου απαιτείται, των απαραίτητων εργαλείων,
προτύπων και προδιαγραφών για τη σωστή άσκηση των αρµοδιοτήτων διαχείρισης που της
έχουν εκχωρηθεί σε συµφωνία µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος και την Εθνική
Αρχή Συντονισµού.
Συντάσσει και υποβάλλει, εφόσον αυτό απαιτείται, στη ∆ιαχειριστική Αρχή για λογαριασµό
vi.
της οποίας ασκεί καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης, προτάσεις για αναθεώρηση του
οικείου Ε.Π., σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 33 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006
για πράξεις της αρµοδιότητάς της.
vii.
Παρέχει στις Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ την αναγκαία εξειδίκευση του
τοµέα πολιτισµού, προκειµένου να διασφαλιστεί η συµβατότητα των συγχρηµατοδοτούµενων
πράξεων µε τις σχετικές θεµατικές προτεραιότητες.
viii.
Οργανώνει και παρακολουθεί σε συνεργασία µε την οικεία ∆ιαχειριστική Αρχή τη δηµοσιότητα
των κατηγοριών των πράξεων που διαχειρίζεται, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της Εθνικής
Αρχής Συντονισµού.
ix.
Επεξεργάζεται και εισηγείται στην καθ’ ύλην αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή αναλυτικά κριτήρια
επιλογής και ένταξης για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου.
x.
Μεριµνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατόν ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά µε τις
ευκαιρίες χρηµατοδότησης για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται.
xi.
Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται από την αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή για
λογαριασµό της οποίας ασκεί καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα για την υποβολή των ετήσιων
εκθέσεων και της τελικής έκθεσης εκτέλεσης του αντίστοιχου Ε.Π., τη διενέργεια των
προβλεπόµενων αξιολογήσεων, την προετοιµασία της ετήσιας εξέτασης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος, την προετοιµασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράµµατος κ.λ.π.
Παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται και
xii.
ειδικότερα τη χρηµατοοικονοµική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιηµένους δείκτες και τις
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xiii.

xiv.
xv.

xvi.
xvii.
xviii.
xix.

xx.

xxi.
xxii.
xxiii.

xxiv.
xxv.

προοπτικές εξέλιξής τους και εισηγείται στην αντίστοιχη ∆ιαχειριστική Αρχή προτάσεις
αναθεώρησής τους.
Συνεργάζεται µε την Εθνική Αρχή Συντονισµού, την αντίστοιχη ∆ιαχειριστική Αρχή για
λογαριασµό της οποίας ασκεί καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα και την Επιτροπή και παρέχει σε
αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.
Καταρτίζει σε συνεργασία µε τη Μονάδα ∆΄ και κοινοποιεί στην οικεία ∆ιαχειριστική Αρχή το
ετήσιο πρόγραµµα ενεργειών µε ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για τις κατηγορίες
πράξεων που διαχειρίζεται, καθώς και εκθέσεις ανάλυσης της προόδου που επιτεύχθηκε.
Μεριµνά για την εφαρµογή και εξειδίκευση των οριζόµενων στην κοινή υπουργική απόφαση
έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκάστου Επιχειρησιακού
Προγράµµατος για µέρος του οποίου έχει αναλάβει τη διαχείριση, στο πλαίσιο της υλοποίησής
του.
Παρακολουθεί την εφαρµογή των πολιτικών για τον πολιτισµό, όπως διατυπώθηκαν στο ΕΣΠΑ
για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.
Μεριµνά για τη διασφάλιση της συνέργειας και συµπληρωµατικότητας µεταξύ των πράξεων
που διαχειρίζεται και των πράξεων που εκτελούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Εισηγείται,εφόσον απαιτείται, την εκπόνηση µελετών στη Μονάδα ∆΄, καθώς και εγχειριδίων
διαδικασιών, ερευνών και εµπειρογνωµοσυνών σχετικών µε τις αρµοδιότητές της.
Προετοιµάζει τις προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης πράξεων της
αρµοδιότητάς της, λαµβάνοντας υπόψη τους ειδικότερους στόχους και δείκτες που πρέπει να
επιτευχθούν, την πορεία των ήδη ενταγµένων πράξεων καθώς και τυχόν πρότερες ενέργειες
που απαιτούνται για την έκδοση της πρόσκλησης.
Εκδίδει τις προκηρύξεις για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης πράξεων που
διαχειρίζεται από τους άξονες προτεραιότητας των σχετικών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
και παρέχει προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και λεπτοµερείς πληροφορίες
τουλάχιστον σχετικά µε:
τους όρους επιλεξιµότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι προτεινόµενες πράξεις
προκειµένου να ενταχθούν για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του Ε.Π.,
τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηµατοδότησης και τις σχετικές
χρονικές περιόδους,
τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηµατοδότηση πράξεων,
τα αρµόδια στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Πολιτισµού , τα οποία µπορούν να
παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την Πρόσκληση,
την υποχρέωση δηµοσιοποίησης, εφόσον η πρόταση επιλεγεί, του τίτλου της πράξης,
του δικαιούχου και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται.
Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλες τις προτάσεις που υποβάλλονται και ελέγχει την πληρότητα
των στοιχείων τους.
Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρµόζοντας τα εγκεκριµένα από την αρµόδια
Επιτροπή Παρακολούθησης, κριτήρια ένταξης.
Μεριµνά για την έκδοση της απόφασης ένταξης των πράξεων στους άξονες προτεραιότητας
των σχετικών επιχειρησιακών προγραµµάτων, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης
συµφώνου αποδοχής όρων ένταξης. Μεριµνά για την έκδοση τροποποιήσεων της απόφασης
ένταξης ή ανάκλησης αυτής, κατόπιν σχετικής συνεργασίας µε την Μονάδα Β΄. Μεριµνά για τη
δηµοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων στην οικεία ιστοσελίδα, καθώς και όπου αλλού
απαιτείται µε βάση τα προβλεπόµενα στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου, σε συνεργασία µε
τη Μονάδα ∆΄.
Υποβάλλει στην Επιτροπή τις απαιτούµενες για τα µεγάλα έργα πληροφορίες µε βάση το
άρθρο 40 του Κανονισµού 1083/2006.
Παρακολουθεί τη διαχείριση και εφαρµογή των πράξεων που διαχειρίζεται µέσω του Εθνικού
Προγράµµατος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.). Συντονίζει και διαχειρίζεται την εφαρµογή των πράξεων
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xxvi.
xxvii.

xxviii.

xxix.

που διαχειρίζεται µέσω του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος (Ε.Α.Π.) της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού , σύµφωνα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου.
Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων αρµοδιότητάς της
που καταχωρεί στο ΟΠΣ.
Αποδέχεται όλους τους προβλεπόµενους από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους
και επιθεωρήσεις, καθώς και από όλα τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ε.Ε.
και παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών.
Αποδέχεται διοικητικές ή επιτόπιες επιθεωρήσεις από την οικεία ∆ιαχειριστική Αρχή και
παρέχει σε αυτή όλα τα αναγκαία στοιχεία προκειµένου να επιβεβαιωθεί η κατά τον δέοντα
τρόπο άσκηση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί.
Τηρεί επί τρία έτη µετά την πληρωµή από την Επιτροπή του τελικού υπολοίπου για το ΕΠ
Πολιτισµός 2000-2006 όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα τα σχετικά µε τις δαπάνες και τους
ελέγχους που αφορούν το συγκεκριµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και παρέχει κάθε
αναγκαία πληροφορία στην Επιτροπή καθώς και σε κάθε αρµόδιο φορέα. Η προθεσµία αυτή
διακόπτεται σε περίπτωση δικαστικών διώξεων ή κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης της
Επιτροπής.
Ενηµερώνει τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα αρµόδια όργανα για
την ολοκλήρωση του ΕΠ Πολιτισµός 2000-2006.

ΙΙ. Μονάδα Β: Παρακολούθησης και ∆ιαχείρισης Πράξεων
i.
Μεριµνά για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων των
κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται µε βάση τα προβλεπόµενα στο σύστηµα επιβεβαίωσης
της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων.
ii.
Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των πράξεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα την
υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου, τη χρηµατοοικονοµική πρόοδό τους, τους
ποσοτικοποιηµένους δείκτες καθώς και τις προοπτικές εξέλιξής τους ∆ιαβιβάζει, κατά την κρίση
της, αίτηµα τροποποίησης στη Μονάδα Α΄ για επαναξιολόγηση µιάς Πράξης, αν κατά την πορεία
υλοποίησης της Πράξης διαπιστωθεί ανάγκη τροποποίησής της, Επικαιροποιεί την απόφαση
ένταξης καθώς και το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης. , σε περίπτωση όπου κατά την πορεία υλοποίησης
µιας Πράξης επέρχονται αλλαγές που δεν απαιτούν την επαναξιολόγηση της, Μεριµνά για την
υλοποίηση των Πράξεων 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) 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 υλοποίησης των πράξεων και µεριµνά για την
έγκαιρη επίλυσή τους.
(γ) Συλλέγει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα δελτία παρακολούθησης της προόδου των πράξεων
που υποβάλλουν οι δικαιούχοι.
(δ) Εξετάζει το βαθµό επίτευξης των ετήσιων ποσοτικών στόχων των πράξεων, σύµφωνα µε τις
αρχικά 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, 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 ανακαλούνται
δηµοσιεύονται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.
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iii.
iv.

v.
vi.

vii.

viii.
ix.

(ε) 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 Κανονισµού 1828/06, την τήρηση
χωριστής λογιστικής µερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης και την τήρηση των
πολιτικών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Εθνικής
Αρχής Συντονισµού.
(στ) Προτείνει µέτρα υποστήριξης των δικαιούχων προκειµένου να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους.
(ζ) Μεριµνά για την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης.
(η) Τηρεί πλήρη φάκελο έργου κατά τα προβλεπόµενα στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου.
Υποβάλλει στην Επιτροπή τις απαιτούµενες για τα µεγάλα έργα πληροφορίες µε βάση το άρθρο
40 του Κανονισµού 1083/2006.
∆ιενεργεί διοικητικές επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 του ν. 3614/2007
προκειµένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων 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 συλλέγει τα δελτία δήλωσης δαπανών που υποβάλλονται από τους δικαιούχους
και τα καταχωρεί στο ΟΠΣ, µετά από τη διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης σε κάθε δήλωση
δαπάνης, κατά την οποία επιβεβαιώνεται µε τα κατάλληλα έγγραφα, ότι:
η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική,
τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύµφωνα 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 αποφυγή 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 δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις βάσει µεθόδου δειγµατοληψίας κατά τα
προβλεπόµενα στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. Επίσης δύναται στο πλαίσιο
παρακολούθησης του χρονοδιαγράµµατος και της πορείας υλοποίησης των πράξεων δύναται να
διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις σε συνεργασία και συµπληρωµατικότητα µε τη Μονάδα Γ΄
(µέσω της σύστασης κοινών οργάνων αποτελουµένων από στελέχη των δύο Μονάδων), στο
πλαίσιο του ενιαίου ετήσιου προγράµµατος επαληθεύσεων.
Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις επαληθεύσεις που διενεργεί σύµφωνα µε τα πρότυπα και
διαδικασίες του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου.
Προβαίνει στην ακύρωση µέρους ή του συνόλου της δηµόσιας συνεισφοράς της πράξης, η
οποία επιβάλλεται βάσει επαλήθευσης σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο
άρθρο 26 του ν. 3614/2007 και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ.
Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως
καταβληθείσα δαπάνη, εισηγείται στον αρµόδιο διατάκτη της σχετικής δαπάνης για την έκδοση
απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
ΥΠΑΣΥ∆.
Παρέχει στη Μονάδα Γ΄ τα απαιτούµενα στοιχεία για την υποβολή απαντήσεων στα πορίσµατα
ελέγχου των αρµόδιων εθνικών και κοινοτικών ελεγκτικών οργάνων.
Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων
σχετικά µε τις δαπάνες και τους ελέγχους κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 90 του Κανονισµού και
σύµφωνα µε τους κανόνες του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου.
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x.

Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις τήρησης στοιχείων στο επίπεδο των δικαιούχων για
τη διασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σύστηµα
διαχείρισης και ελέγχου.
xi. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες και
τις επαληθεύσεις που πραγµατοποιούνται σε σχέση µε κάθε δαπάνη των πράξεων που
διαχειρίζεται για σκοπούς πιστοποίησης και ενηµερώνει σχετικά τη ∆ιαχειριστική Αρχή.
xii. Πριν από την υποβολή των εγγράφων κλεισίµατος για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, µεριµνά
για την αφαίρεση τυχόν καθαρών εσόδων που δηµιουργούνται στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα
και τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά την υποβολή των δηλώσεων δαπανών στην
Επιτροπή.
xiii. Μεριµνά για την παροχή στοιχείων προόδου εκτέλεσης των πράξεων όπου αυτό απαιτείται.
xiv. 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.
xv. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες και
επαληθεύσεις που πραγµατοποιεί σε σχέση µε κάθε δαπάνη για σκοπούς πιστοποίησης.
xvi. 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.
xvii. Αποδέχεται όλους τους προβλεπόµενους από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους και
επιθεωρήσεις, καθώς και από όλα τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ε.Ε. και
παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. Αποδέχεται
διοικητικές ή επιτόπιες επιθεωρήσεις από την οικεία ∆ιαχειριστική Αρχή και παρέχει σε αυτή
όλα τα αναγκαία στοιχεία προκειµένου να επιβεβαιωθεί η κατά τον δέοντα τρόπο άσκηση των
καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί.
xviii. ∆ιασφαλίζει 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 Ελεγκτικού Συνεδρίου για:
α. διάστηµα τριών ετών µετά το κλείσιµο του επιχειρησιακού προγράµµατος, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 89 παράγραφος 3 του Κανονισµού 1083/2006,
β. διάστηµα τριών ετών µετά το έτος κατά το οποίο πραγµατοποιείται το µερικό κλείσιµο, στην
περίπτωση εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγχους για πράξεις οι οποίες
αποτέλεσαν αντικείµενο του µερικού κλεισίµατος,
γ. τα ανωτέρω διαστήµατα διακόπτονται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν
δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης της Επιτροπής.
xix.

Συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας που προσδιορίζονται από τη
∆ιαχειριστική Αρχή και µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του Καν.1828/2006 για τις
κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται.

xx.

Τηρεί επί τρία έτη µετά την πληρωµή από την Επιτροπή του τελικού υπολοίπου για το ΕΠ
Πολιτισµός 2000-2006 όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα τα σχετικά µε τις δαπάνες και τους
ελέγχους που αφορούν το συγκεκριµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και παρέχει κάθε αναγκαία
πληροφορία στην Επιτροπή καθώς και σε κάθε αρµόδιο φορέα. Η προθεσµία αυτή διακόπτεται
σε περίπτωση δικαστικών διώξεων ή κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης της Επιτροπής.

xxi.

Παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των τελικών δικαιούχων επί διάστηµα πέντε ετών
από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξης στο πλαίσιο του ΕΠ Πολιτισµός
2000-2006, προβαίνει στις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για την ολοκλήρωση των ηµιτελών
έργων του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράµµατος, παρακολουθεί τις σχετικές διαδικασίες και
ενηµερώνει όπου απαιτείται τα αρµόδια όργανα και την Επιτροπή.

ΙΙΙ. Μονάδα Γ: Προεγκρίσεων και Επιτόπιων Επαληθεύσεων
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i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.
ix.

x.

Προβαίνει σε εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης και τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Για
όσες συµβάσεις εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων
συµβάσεων προβαίνει επιπλέον σε εξέταση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης. Η
Ειδική Υπηρεσία εκφράζει τη γνώµη της εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών
από τη λήψη των σχετικών στοιχείων. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω
προθεσµίας, λογίζεται ότι η Ειδική Υπηρεσία έχει παράσχει σύµφωνη γνώµη, φέρουσα τη
σχετική ευθύνη για τη σύµφωνη αυτή γνώµη. Η σύµφωνη γνώµη της Ειδικής Υπηρεσίας ή η
τεκµαιρόµενη σύµφωνη γνώµη αυτής, αποτελεί όρο για τη χρηµατοδότηση της πράξης.
∆ιενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 του ν. 3614/2007
προκειµένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και
υπηρεσιών και η πραγµατική πραγµατοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι, η
τήρηση χωριστής λογιστικής µερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης καθώς και η
συµµόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. Οι επιτόπιες
επαληθεύσεις διενεργούνται σε συνεργασία και συµπληρωµατικότητα µε τη Μονάδα Β΄ (µέσω
της σύστασης κοινών οργάνων αποτελουµένων από στελέχη των δύο Μονάδων), στο πλαίσιο
του ενιαίου ετήσιου προγράµµατος επαληθεύσεων.
Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης (όπου απαιτείται σε συνεργασία µε
την Μονάδα Β΄), εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή
κοινοτικού δικαίου, ενηµερώνει την Αρχή Πιστοποίησης και όπου απαιτείται ζητά την αναστολή
χρηµατοδότησης της πράξης από την αρµόδια υπηρεσία.
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 πραγµατοποιεί
και για την παρακολούθηση τυχόν ευρηµάτων, σύµφωνα µε τα πρότυπα και διαδικασίες του
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου.
Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγµατοληπτικά, τηρεί αρχεία
που περιγράφουν και τεκµηριώνουν τη δειγµατοληπτική µέθοδο και καθορίζουν τις πράξεις ή τις
συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση. Καθορίζει – σε συνεργασία µε την Μονάδα Β΄το µέγεθος του δείγµατος, προκειµένου 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 σύµφωνα µε τους κανόνες του συστήµατος
διαχείρισης και ελέγχου. Επανεξετάζει τη µέθοδο δειγµατοληψίας σε ετήσια βάση.
Προβαίνει στην ακύρωση µέρους ή του συνόλου της δηµόσιας συνεισφοράς της πράξης, η
οποία επιβάλλεται βάσει πορίσµατος επιτόπιας επαλήθευσης, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που
προβλέπονται στο άρθρο 26 του ν. 3614/2007 και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότηση αυτού ή πορίσµατος ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές
στο ΟΠΣ.
Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως
καταβληθείσα δαπάνη, εισηγείται, στον αρµόδιο διατάκτη της σχετικής δαπάνης για την έκδοση
απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
ΥΠΑΣΥ∆.
Συνεργάζεται µε τη Μονάδα Β΄ για την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης.
Συνεργάζεται µε τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, την Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης εκάστου επιχειρησιακού προγράµµατος για λογαριασµό της οποίας ασκεί
καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης και την Εθνική Αρχή Συντονισµού στο πλαίσιο
ελέγχων που διενεργούνται από τα προαναφερόµενα όργανα, και µεριµνά για την υποβολή
απαντήσεων στα σχετικά πορίσµατα ελέγχου. Παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής των
διορθωτικών µέτρων που λαµβάνονται σε συµµόρφωση µε τις συστάσεις των πορισµάτων
αυτών.
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.
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xi.
xii.

xiii.

Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες και
επαληθεύσεις που πραγµατοποιεί σε σχέση µε κάθε δαπάνη για σκοπούς πιστοποίησης και
ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή.
Αποδέχεται όλους τους προβλεπόµενους από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους και
επιθεωρήσεις, καθώς και από όλα τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ε.Ε. και
παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. Αποδέχεται
διοικητικές ή επιτόπιες επιθεωρήσεις από την οικεία ∆ιαχειριστική Αρχή και παρέχει σε αυτή όλα
τα αναγκαία στοιχεία προκειµένου να επιβεβαιωθεί η κατά τον δέοντα τρόπο άσκηση των
καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί.
∆ιασφαλίζει 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 Ελεγκτικού Συνεδρίου για:
α. διάστηµα τριών ετών µετά το κλείσιµο του επιχειρησιακού προγράµµατος, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 89 παράγραφος 3 του Κανονισµού 1083/2006,
β. διάστηµα τριών ετών µετά το έτος κατά το οποίο πραγµατοποιείται το µερικό κλείσιµο,
στην περίπτωση εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγχους για πράξεις οι
οποίες αποτέλεσαν αντικείµενο του µερικού κλεισίµατος,
γ. τα ανωτέρω διαστήµατα διακόπτονται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε
κατόπιν δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης της Επιτροπής.

xiv.

Συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας που προσδιορίζονται από τη
∆ιαχειριστική Αρχή και µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του Καν.1828/2006 για τις
κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται.

xv.

Τηρεί επί τρία έτη µετά την πληρωµή από την Επιτροπή του τελικού υπολοίπου για το ΕΠ
Πολιτισµός 2000-2006 όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα τα σχετικά µε τις δαπάνες και τους
ελέγχους που αφορούν το συγκεκριµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και παρέχει κάθε αναγκαία
πληροφορία στην Επιτροπή καθώς και σε κάθε αρµόδιο φορέα. Η προθεσµία αυτή διακόπτεται
σε περίπτωση δικαστικών διώξεων ή κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης της Επιτροπής.
Προβαίνει στις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για την ολοκλήρωση των ηµιτελών έργων του
του ΕΠ Πολιτισµός 2000-2006, παρακολουθεί τις σχετικές διαδικασίες και ενηµερώνει όπου
απαιτείται τα αρµόδια όργανα και την Επιτροπή.

xvi.

ΙV. Μονάδα ∆΄: Οργάνωσης και Υποστήριξης
i.

ii

iii.

Μεριµνά για την κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της
εφαρµογής σε συνεργασία µε τις άλλες µονάδες και την υποβολή του προς έγκριση. Εκτελεί τα
έργα τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής µε δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία και τηρεί τα
στοιχεία φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των έργων αυτών.
Καταρτίζει σε συνεργασία µε τις άλλες Μονάδες και υποβάλλει στο Γενικό Γραµµατέα
Πολιτισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού µέχρι την
30 Νοεµβρίου εκάστου έτους, ετήσιο πρόγραµµα ενεργειών για το επόµενο έτος µε ποσοτικούς
και ποιοτικούς στόχους µε βάση τον στρατηγικό προγραµµατισµό της ∆ιάσκεψης 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.
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 Ειδική Υπηρεσία και παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες και τους δικαιούχους για
την ορθή χρήση και λειτουργία του. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στο προσωπικό
της Ειδικής Υπηρεσίας για τη λειτουργία του εξοπλισµού και του λογισµικού.
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iv.

v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών για την παροχή άµεσης ενηµέρωσης και
κατευθύνσεων στους ενδιαφερόµενους για θέµατα σχετικά µε τις κατηγορίες πράξεων για τις
οποίες η Ειδική Υπηρεσία έχει αναλάβει την άσκηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης, και ιδίως για τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες επιλεξιµότητας που
εφαρµόζονται, 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 Ειδική Υπηρεσία.
Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, µελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθηµάτων
για τις ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας.
Χειρίζεται τα θέµατα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδοµή και το προσωπικό (χορήγηση
πάσης φύσεως αδειών, έλεγχος παρουσιών κ.λ.π) και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονοµικά και
τα θέµατα οργάνωσης και εκπαίδευσης.
Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της υπηρεσίας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων
και την εν γένει γραµµατειακή υποστήριξη των µονάδων και του προσωπικού της.
Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει φωτοαντίγραφα.
Αποδέχεται όλους τους προβλεπόµενους από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους και
επιθεωρήσεις, καθώς και από όλα τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ε.Ε. και
παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. Αποδέχεται
διοικητικές ή επιτόπιες επιθεωρήσεις από την οικεία ∆ιαχειριστική Αρχή και παρέχει σε αυτή όλα
τα αναγκαία στοιχεία προκειµένου να επιβεβαιωθεί η κατά τον δέοντα τρόπο άσκηση των
καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί.

x.

Συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας που προσδιορίζονται από τη
∆ιαχειριστική Αρχή και µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του Καν.1828/2006 για
τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται.

xi.

Τηρεί επί τρία έτη µετά την πληρωµή από την Επιτροπή του τελικού υπολοίπου για το ΕΠ
Πολιτισµός 2000-2006 όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα τα σχετικά µε τις δαπάνες και τους
ελέγχους που αφορούν το συγκεκριµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και παρέχει κάθε
αναγκαία πληροφορία στην Επιτροπή καθώς και σε κάθε αρµόδιο φορέα. Η προθεσµία αυτή
διακόπτεται σε περίπτωση δικαστικών διώξεων ή κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης της
Επιτροπής.
∆ιασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεών της ως τελικός δικαιούχος επί διάστηµα πέντε ετών
από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξης στο πλαίσιο του ΕΠ Πολιτισµός
2000-2006, προβαίνει στις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για την ολοκλήρωση των
ηµιτελών έργων του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράµµατος, παρακολουθεί τις σχετικές
διαδικασίες και ενηµερώνει όπου απαιτείται τα αρµόδια όργανα και την Επιτροπή.

xii.

Άρθρο 4
Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Πολιτισµού
1. Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Πολιτισµού εφαρµόζεται το άρθρο 18 του
Ν.3614/2007, όπως ισχύει (ΦΕΚ 267/Α΄).
2. Οι αποφάσεις απόσπασης ή µετακίνησης των υπαλλήλων που υπηρετούν καθώς και αυτών που
προϊστανται µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού και Τουρισµού και
στις Μονάδες Α1, Β1, Γ, και ∆΄της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισµού και Τουρισµού που συστάθηκε µε
την υπ. Αριθµ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29-12-2000 (ΦΕΚ 1620/Β/2000) Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών , ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Πολιτισµού, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και και αναδιαρθρώθηκε µε την υπ’ αριθµ.
ΕΥΤΟΠ/∆/ΦVIIIA/26628-1-2011 (ΦΕΚ 240/Β/11-2-1011) Κοινή Υπουργική Απόφαση, λογίζονται µέχρι
τη λήξη τους ως αποφάσεις απόσπασης ή µετακίνησης στην Ειδική Υπηρεσία της παρούσας.
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3. Η απόφαση ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισµού και Τουρισµού
καθώς και οι αποφάσεις ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταµένων των Μονάδων Α1, B1, Γ και ∆ της
Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισµού και Τουρισµου, λογίζονται µέχρι τη λήξη τους, ως απόφαση ανάθεσης
καθηκόντων Προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Πολιτισµού και αποφάσεις ανάθεσης
καθηκόντων Προϊσταµένων των Μονάδων Α, Β, Γ και ∆ αντιστοίχως της Ειδικής Υπηρεσίας της
παρούσας.
4. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Πολιτισµού ανέρχεται σε 34 άτοµα τα οποία είναι:
- Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), συµπεριλαµβανοµένου και του ειδικού
επιστηµονικού προσωπικού, 27 άτοµα.
- Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 2 άτοµα.
- Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.), 5 άτοµα.
Άρθρο 5
Ορισµός Προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Πολιτισµού και των ασκούντων
καθήκοντα προϊσταµένων στις µονάδες της
1. Για τον ορισµό του προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Πολιτισµού και για τον ορισµό
προϊσταµένων των επιµέρους µονάδων της εφαρµόζεται το άρθρο 18 του Ν. 3614/2007. Σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύµµατος του Προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσίας, ή κένωσης της θέσης του,
αναπληρώνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου από τον Αναπληρωτή Προϊστάµενο ή από
υπάλληλο ο οποίος ασκεί καθήκοντα Προϊσταµένου Μονάδος της. Σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύµµατος ή κένωσης θέσης Προϊσταµένου Μονάδος, αναπληρώνεται µε απόφαση του αρµοδίου
οργάνου από υπάλληλο, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Προϊσταµένου άλλης Μονάδος.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της.
Η παρούσα να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6/3/2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταµένη της Μονάδας ∆΄
Κωνσταντίνα Ντέντε
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