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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 4566/828/0020 (1)
Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για την κατη−

γορία πράξης «Εξοικονόµηση της ενέργειας από 
τους ΟΤΑ (Πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) του Επιχει−
ρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των Επιχειρησια−
κών Προγραµµάτων των περιφερειών µεταβατικής 
στήριξης του ΕΣΠΑ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

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 Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213/7.10.2009) «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία 
Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε ‘’Υπουρ−
γείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας’’, 
µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε 

Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας 
Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

3. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α΄ 214/7.10.2009) «Διορισµός 
Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221/5.11.2009), «Καθορισµός 
και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων Υπουργείων». 

5. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή 
Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την προγραµµατική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/03.12.07), (και ειδικότερα 
τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7 αυτού) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

6. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου 
περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπα−
ϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κα−
τάργηση του Κανονισµού 1260/99, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπα−
ϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κα−
τάργηση του Κανονισµού 1783/99 και την µέσω του 
Κανονισµού 397/2009 τροποποίησή του, όσον αφορά 
στην επιλεξιµότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή 
απόδοση και την ανανεώσιµη ενέργεια στην στέγη. 

8. Τον Κανονισµό 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέ−
σπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείου 
και του Ταµείου Συνοχής και του Κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την υπουργική απόφαση Συστήµατος Διαχείρισης µε 
αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/27−03−2008 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.08), 
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

10. Την µε ΑΠ 15636/2938Δ/Φ.03/16.12.2008 (ΦΕΚ Β΄ 
2555/17.12.2008) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης «Αντικατά−
σταση της υπ’ αριθµ. Δ13/Φ5.27/18038/8.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 
1502/8.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης ‘’Σύσταση 
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Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και 
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησια−
κού Προγράµµατος ‘’Ανταγωνιστικότητα’’ στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης’’».

11. Την µε αριθ 14604/2792Δ/Φ04/1.12.2008 (ΦΕΚ Β΄2498/ 
9.12.2008) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης “Μεταβί−
βαση στον Ειδικό Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας 
για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάµενο της Ει−
δικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ−
ΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταµένους των Μονάδων της ΕΥΔ, 
του δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού».

12. Την µε αρ. πρωτ. 13152/1870/26.3.2010 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
113/29.3.2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας µε θέµα «Διορισµός µετακλητού Ειδικού Γραµµατέα 
της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα 
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας».

13. Την µε αρ. C(2007) 5443/5.11.07 απόφαση της 
Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 
2007GR161PO006).

14. Την µε αρ. C(2007) 5337/26.10.07 απόφαση της Ε.Ε. 
περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός 
CCI 2007GR161PO008).

15. Την µε αρ. C(2007) 5332/26.10.07 απόφαση της Ε.Ε. 
περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα 
– Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).

16. Την µε αρ C(2007)5439/5.11.07 απόφαση της Ε.Ε. 
περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου (Κω−
δικός CCI 2007GR16UPO002).

17. Tην υπ’ αριθ. 14225/27−3−2008 εγκύκλιο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασµού και Αξιολόγησης 
του ΥΠΟΙΟ, σχετικά µε τη εξειδίκευση των Επιχειρησι−
ακών Προγραµµάτων. 

18. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» και των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των 
πέντε περιφερειών µετάβασης για την κατηγορία 
πράξεων «Εξοικονόµηση της ενέργειας από τους ΟΤΑ 
(Πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)».

19. Την µε α.π. ΥΠΟΙΟ 46680/ΕΥΣ 6517/13.10.2008 κοινή 
υπουργική απόφαση εκχώρησης αρµοδιοτήτων δια−
χείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησι−
ακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 
2007−2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επι−
χειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα» όπως τροποποιήθηκε µε τις ΚΥΑ µε 
α.π. 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 
(ΦΕΚ 2632Β/29.12.2008 και 2652Β/30.12.2008), 13708/
ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ Β΄502/19.3.2009), 2637/ΕΥΣ/4221/
26−5−2009 (ΦΕΚ 1019/Β/28.5.2009), 317733/ΕΥΣ5030/24−
6−2009 (ΦΕΚ 1317/Β/2−7−2009), 45525/ΕΥΣ6413/15−9−2009 
(ΦΕΚ 2010/Β/17.09.2009) και 49448/ΕΥΣ 8114/2−10−2009 
(ΦΕΚ 2214/ Β/2−10−2009).

20. Το άρθρο 30 του Νόµου 3734/2009 (ΦΕΚ /Α/8/28−1−
2009) «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσότε−
ρων χρήσιµων µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων 
σχετικών µε το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Μεσοχώρας 
και άλλες διατάξεις» που αφορά σε Ρυθµίσεις για το 
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

21. Το άρθρο 19 Νόµου 3769/2009 (ΦΕΚ /Α/105/1−7−2009) 
«Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών 
και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» 
µε τίτλο «Άλλα θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης».

22. Την µε αρ. πρωτ. Δ13/Φ.7.11/18797/29−7−2008 (ΦΕΚ/
Β/1540/4−8−2008) κοινή υπουργική απόφαση για τη σύστα−
ση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο τέως Υπουρ−
γείο Ανάπτυξης µε τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού 
και Εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυ−
ξης στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου 
και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν 
υπηρεσιών» και την µε αρ. πρωτ. 7718/293/23.04.2010 
(ΦΕΚ /Β/525/26.04.2010 τροποποίησή της. 

23. Το µε αρ. πρωτ. 3422/23−/24−3−2009 έγγραφο της 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ µε το οποίο εγκρίνεται ο Οδηγός Υποβολής 
Προτάσεων για το Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». 

24. Την µε αριθ. πρωτ. Δ6 6716/27−3−2009 υπουργική 
απόφαση προκήρυξης της πράξης για το Πρόγραµµα 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και την µε αριθ. πρωτ. Δ6 12377/4−6−2009 
απόφαση τροποποίησής της. 

25. Το µε αρ. πρωτ. 8991/1170/0047 Α1/2−07−2009 έγ−
γραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ προς τον Γενικό Γραµµατέα του 
(πρώην) Υπουργείου Ανάπτυξης µε θέµα, «Έκδοση Πρό−
σκλησης για την Πράξη: «Αντικατάσταση και ανακύ−
κλωση παλαιών και ενεργοβόρων οικιακών συσκευών 
κλιµατισµού».

26. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση            
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1

Φορέας στον οποίο εκχωρούνται αρµοδιότητες 
διαχείρισης

Με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3614/2007 ορίζο−
νται ως Ενδιάµεσοι Φορείς Διαχείρισης (εφεξής Ε.Φ.Δ.) 
σχετικών Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) 
και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
(Π.Ε.Π.) των περιφερειών µετάβασης του ΕΣΠΑ 2007 
– 2013 οι παρακάτω:

α) Διεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης 
Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος (εφεξής ΥΠΕ−
ΚΑ/Δ6)

β) Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής δρά−
σεων στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου 
και της Κλιµατικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (εφεξής ΥΠΕΚΑ/ 
ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ).

γ) Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης 
Ενέργειας (εφεξής KAΠΕ). 

Άρθρο 2 

Αντικείµενο της εκχώρησης

Οι φορείς του άρθρου 1 αναλαµβάνουν αρµοδιότητες 
διαχείρισης για την κατηγορία πράξεων «Εξοικονόµηση 
της ενέργειας από τους ΟΤΑ» (Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟ−
ΜΩ») (κωδικός θεµατικής προτεραιότητας: 43).

Αντικείµενο του Προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» απο−
τελεί η εφαρµογή δράσεων και αποδεδειγµένων καλών 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14531

πρακτικών για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλω−
σης στο αστικό περιβάλλον, µε έµφαση στον κτιριακό 
τοµέα (δηµοτικά κτίρια) και στην αναβάθµιση των κοι−
νόχρηστων χώρων και δευτερευόντως στον τοµέα των 
µεταφορών και στις ενεργοβόρες δηµοτικές εγκαταστά−
σεις, µέσω της υλοποίησης τεχνικών παρεµβάσεων και 
δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης πολιτών, 
τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρειών και φορέων.

Ειδικότερα οι παραπάνω φορείς αναλαµβάνουν τις 
αρµοδιότητες διαχείρισης που περιγράφονται στα άρ−
θρα 3 έως και 6 της παρούσας. Η ενδεικτική συνολική 
εκχωρούµενη συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη 
για την παραπάνω κατηγορία πράξεων ανέρχεται σε 
45.000.000 εκ. € και κατανέµεται στις περιφέρειες της 
χώρας ως εξής:

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα (οκτώ περιφέρειες του αµιγούς 
στόχου 1), Άξονας Προτεραιότητας 4: 

− 19.317.843 € 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής (περιφέρεια Αττι−

κής), Άξονας Προτεραιότητας 3
− 9.502.904 € 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας − Θράκης (πε−

ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), Άξονας Προτεραιό−
τητας 4:

− 10.840.702 € 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας – Θράκης (πε−

ριφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας 
5:

− 1.656.431 € 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας−Στερεάς Ελ−

λάδας−Ηπείρου (περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), Άξονας 
Προτεραιότητας 5: 

− 1.337.860 € 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 

(περιφέρεια Ν. Αιγαίου), Άξονας Προτεραιότητας 3): 
− 2.344.260 € 
Η εκχωρούµενη συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη 

και η ετήσια κατανοµή της αποτυπώνονται ανά επιχειρη−
σιακό πρόγραµµα στους χρηµατοδοτικούς πίνακες εκχώ−
ρησης διαχείρισης του συνηµµένου Παραρτήµατος I. 

Τα στοιχεία του προτεινόµενου προς εγγραφή έργο 
στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων είναι:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΟ−
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
σε ευρώ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

2010 2011 2012

Εξοικονόµηση της 
ενέρ γειας από τους 
ΟΤΑ» (Πρόγραµµα 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»)

45.000.000 4.500.000 22.500.000 18.000.000

Φορέας Χρηµατοδότησης είναι το Υπουργείο Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

Οι πιστώσεις θα µεταβιβάζονται µέσω της Συλλογικής 
απόφασης Έργων ΣΑΕ 0618. 

Άρθρο 3

Αρµοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται 

1. To ΥΠΕΚΑ/Δ6 για την κατηγορία πράξεων του 
άρθρου 2 της παρούσης, αναλαµβάνει τις παρακάτω 
αρµοδιότητες:

(i) Εκδίδει τις προκηρύξεις των κατηγοριών πράξεων 
που διαχειρίζεται για την υποβολή προτάσεων από τους 
δυνητικούς δικαιούχους.

(ii) Επεξεργάζεται και εισηγείται στην Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγω−
νιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (εφεξής ΕΥΔ ΕΠΑΕ) 
αναλυτικά κριτήρια ένταξης για τις κατηγορίες πράξεων 
που διαχειρίζεται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου.

(iii) Κοινοποιεί στην ΕΥΔ/ΕΠΑΕ τις προσκλήσεις για 
την ένταξη πράξεων στα επιχειρησιακά προγράµµατα 
πριν την δηµοσιοποίησή τους.

(iv) Μεριµνά για την συγκρότηση του Μητρώου Αξι−
ολογητών σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στον Οδηγό 
Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

2. Τo ΥΠΕΚΑ/ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ για την κατηγορία πράξεων 
του άρθρου 2 της παρούσης, αναλαµβάνει τις παρακάτω 
αρµοδιότητες:

(i) Κοινοποιεί στην ΕΥΔ/ΕΠΑΕ το ετήσιο πρόγραµµα 
ενεργειών, για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζε−
ται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 8 
του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007 καθώς και εξαµηνιαίες 
εκθέσεις ποιοτικής ανάλυσης της προόδου που επι−
τεύχθηκε.

(ii) Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση των κατηγο−
ριών πράξεων που διαχειρίζεται σύµφωνα µε τις κατευ−
θύνσεις της ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

(iii) Λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την αξιοποίηση 
των συµπερασµάτων των αξιολογήσεων των Επιχειρη−
σιακών Προγραµµάτων. 

(iv) Παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής των 
κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται και ειδι−
κότερα τη χρηµατοοικονοµική πρόοδό τους, τους 
ποσοτικοποιηµένους δείκτες και τις προοπτικές εξέ−
λιξής τους και εισηγείται στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ προτάσεις 
αναθεώρησής τους.

(v) Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται 
από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ για την υποβολή των ετήσιων και 
τελικών εκθέσεων εκτέλεσης, την προετοιµασία της 
ετήσιας εξέτασης του ΕΠΑΝ ΙΙ, την προετοιµασία της 
Επιτροπής Παρακολούθησης κλπ. (αντίστοιχα και για τα 
Π.Ε.Π. των περιφερειών µεταβατικής στήριξης).

(vi) Συνεργάζεται µε την Εθνική Αρχή Συντονισµού, 
την καθ΄ύλην αρµόδια υπηρεσία συντονισµού και την 
Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που 
ζητείται. 

(vii) Μεριµνά για εξειδίκευση όπου απαιτείται των απα−
ραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για 
τη σωστή άσκηση των αρµοδιοτήτων διαχείρισης που 
του έχουν εκχωρηθεί σε συµφωνία µε την ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
και την Εθνική Αρχή Συντονισµού. 

(viii) Μεριµνά για την συγκρότηση της Κεντρικής Επι−
τροπής Αξιολόγησης και Συντονισµού σύµφωνα µε τα 
όσα ορίζονται στον Οδηγό Υποβολής Προτάσεων στο 
Πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

(ix) Μεριµνά για την αξιολόγηση των προτάσεων που 
υποβάλλονται, εφαρµόζοντας τα εγκεκριµένα από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια ένταξης µε την 
υποστήριξη του KAΠΕ και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στον Οδηγό Υποβολής Προτάσεων.

(x) Μεριµνά για την έκδοση της απόφασης ένταξης των 
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πράξεων στους άξονες προτεραιότητας του ΕΠΑΝ ΙΙ και 
των Π.Ε.Π. των πέντε περιφερειών µετάβασης µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας διατύπωσης γνώµης και 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης συµφώνου 
αποδοχής των όρων ένταξης. Μεριµνά για την έκδοση 
τροποποιήσεων της απόφασης ένταξης ή ανάκλησης 
αυτής και τη δηµοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του ΚΑΠΕ.

(xi) Μεριµνά για την έκδοση απόφασης ανάκτησης 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ΥΠΑΣΥΔ (ΦΕΚ 540/τ.Β/27.03.08 όπως 
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά) σε περιπτώσεις 
που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων που διενερ−
γεί το ΚΑΠΕ αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη.

3. To ΚΑΠΕ για την κατηγορία πράξεων του άρ−
θρου 2 της παρούσης, αναλαµβάνει τις παρακάτω 
αρµοδιότητες:

(i) Εισηγείται προς το ΥΠΕΚΑ − (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) για 
την λήψη των κατάλληλων µέτρων για την αξιοποίηση 
των συµπερασµάτων των αξιολογήσεων των Επιχειρη−
σιακών Προγραµµάτων στο βαθµό που αφορούν στις 
ειδικότερες αρµοδιότητές του. 

(ii) Παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής των πράξεων 
που διαχειρίζεται και ειδικότερα τη χρηµατοοικονοµική 
πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιηµένους δείκτες και τις 
προοπτικές εξέλιξής τους. 

(iii) Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητού−
νται από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ που αφορούν στις ειδικότερες 
αρµοδιότητές του για την υποβολή των ετήσιων και 
τελικών εκθέσεων εκτέλεσης, την προετοιµασία της 
ετήσιας εξέτασης του ΕΠΑΝ ΙΙ, την προετοιµασία της 
Επιτροπής Παρακολούθησης κλπ. (αντίστοιχα και για τα 
Π.Ε.Π. των περιφερειών µεταβατικής στήριξης).

(iv) Συνεργάζεται µε την Εθνική Αρχή Συντονισµού, 
την καθ΄ύλην αρµόδια υπηρεσία συντονισµού και την 
Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που 
ζητείται σχετική µε τις αρµοδιότητές του 

(v) Μεριµνά για εξειδίκευση όπου απαιτείται των 
απαραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών 
για τη σωστή άσκηση των αρµοδιοτήτων διαχείρισης 
που του έχουν εκχωρηθεί σε συµφωνία µε την ΕΥΔ 
ΕΠΑΕ, το ΥΠΕΚΑ − (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) και την Εθνική Αρχή 
Συντονισµού.

(vi) Μεριµνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό 
ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά µε τις ευκαιρίες 
χρηµατοδότησης για τις κατηγορίες πράξεων που δια−
χειρίζεται. Στο πλαίσιο αυτό παρέχει προς τους δυνητι−
κούς 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 περιό−
δους, 

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

(δ) τα αρµόδια στελέχη του τα οποία µπορούν να 
παρέχουν πληροφορίες 

(ε) την υποχρέωση δηµοσιοποίησης εφόσον η πρό−

ταση επιλεγεί, του τίτλου της πράξης, του δικαιούχου 
και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χο−
ρηγείται.

(vii) Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλες τις προτάσεις που 
υποβάλλονται και ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων 
τους.

(viii) Υποστηρίζει τη διαδικασία αξιολόγησης των προ−
τάσεων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Οδηγό 
Υποβολής Προτάσεων.

(ix) Μεριµνά για την προετοιµασία της απόφασης 
ένταξης των πράξεων στους άξονες προτεραιότητας 
του ΕΠΑΝ ΙΙ και των Π.Ε.Π. των πέντε περιφερειών 
µετάβασης, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δι−
ατύπωσης γνώµης και την ολοκλήρωση της διαδικασί−
ας έκδοσης συµφώνου αποδοχής των όρων ένταξης 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Οδηγό Υποβολής 
Προτάσεων (Οδηγό Εφαρµογής). Μεριµνά αντίστοιχα 
για την προετοιµασία τροποποιήσεων της απόφασης 
ένταξης ή ανάκλησης αυτής και τη δηµοσιοποίηση 
των σχετικών αποφάσεων στην ιστοσελίδα www.
antagonistikotita.gr καθώς και στις ιστοσελίδες του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής και του ΚΑΠΕ.

(x) Μεριµνά για τη συµµόρφωση των συγχρηµατοδο−
τούµενων πράξεων.

(xi) µε τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανό−
νες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησής τους.

(xii) Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης 
δηµοσίων συµβάσεων και ιδίως κατά τη διαδικασία δι−
ακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύµβασης στο 
πλαίσιο του εγκεκριµένου φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου. Ο Ενδιάµεσος Φορέας Διαχείρισης εκ−
φράζει τη γνώµη του εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από 
τη λήψη των σχετικών στοιχείων. Η σύµφωνη γνώµη 
του αποτελεί όρο για τη χρηµατοδότηση της πράξης. 
Στην περίπτωση έκδοσης σύµφωνης γνώµης µε όρους, 
η παρακολούθηση της τήρησής τους γίνεται σε επόµενα 
στάδια ελέγχου ή στο πλαίσιο διοικητικής ή επιτόπιας 
επαλήθευσης στον Δικαιούχο.

(xiii) 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: 
(xiv) Συλλέγει τις δηλώσεις δαπανών (δελτία δήλωσης 

δαπανών) που υποβάλλονται από τους δικαιούχους και 
τις καταχωρεί στο ΟΠΣ µετά από τη διενέργεια διοικη−
τικής επαλήθευσης σε κάθε δήλωση δαπάνης, κατά την 
οποία επιβεβαιώνεται µε τα κατάλληλα έγγραφα, ότι:

(α) η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική,
(β) τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί 

σύµφωνα 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 
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κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα ή από άλλη 
προγραµµατική περίοδο.

(στ) στην περίπτωση µεγάλου πλήθους δικαιολογη−
τικών εγγράφων είναι δυνατόν να πραγµατοποιούνται 
δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις βάσει µεθόδου 
δειγµατοληψίας. 

(xiv) 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

(xv) Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας 
επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την 
ύπαρξη παραβιάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, 
ενηµερώνει την Αρχή Πιστοποίησης και όπου απαιτεί−
ται ζητά την αναστολή χρηµατοδότησης της πράξης 
από την αρµόδια υπηρεσία. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ 
για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που 
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα πρότυπα και διαδι−
κασίες του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου. Εάν οι 
επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγµατοληπτικά, 
τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκµηριώνουν τη 
δειγµατοληπτική µέθοδο και καθορίζουν τις πράξεις 
ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευ−
ση. Το ΚΑΠΕ καθορίζει 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 τα προβλεπόµενα στο Σύστηµα Διαχείρισης και 
Ελέγχου. Επανεξετάζει τη µέθοδο δειγµατοληψίας σε 
ετήσια βάση.

(xvi) 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.

(xvii) Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επα−
ληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα 
δαπάνη, εισηγείται στο ΥΠΕΚΑ/ ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ για την 
έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβλη−
θέντων ποσών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΥΠΑΣΥΔ 
(ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε 
φορά).

(xviii) Συνεργάζεται µε τα αρµόδια εθνικά και κοινο−
τικά ελεγκτικά όργανα και µεριµνά για την υποβολή 
των απαντήσεών του στα σχετικά πορίσµατα ελέγχου 
στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

(xix) Συλλέγει και καταχωρεί στο ΟΠΣ όλα τα δεδοµένα 
που αφορούν στις πράξεις που διαχειρίζεται σύµφωνα 
µε το ΣΔΕ και είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια, ποιότητα 
και πληρότητα των στοιχείων αυτών.

(xx) Συλλέγει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα στοιχεία 
παρακολούθησης εκτέλεσης των πράξεων (δελτία 
παρακολούθησης φυσικού αντικειµένου) που υποβάλ−
λουν οι δικαιούχοι. Με βάση τα στοιχεία αυτά 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 καθυστερή−
σεων µεγαλύτερων των έξι µηνών, σε σχέση µε την 
προγραµµατισθείσα πρόοδο, το ΚΑΠΕ προβαίνει σε 
επανεξέταση της πράξης και στην περίπτωση αδικαιο−
λόγητων αποκλίσεων, δύναται να εισηγηθεί στο ΥΠΕΚΑ/ 
ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ την ανάκληση της απόφασης ένταξης 
της πράξης.

(xxi) 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.

(xxii) 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.

(xxiii) Παρέχει στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες και τις επα−
ληθεύσεις που πραγµατοποιούνται σε σχέση µε κάθε 
δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς 
πιστοποίησης.

(xxiv) 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.

(xxv) Μεριµνά για την παροχή στοιχείων προό−
δου εκτέλεσης των πράξεων στις αρµόδιες για τη 
χρηµατοδότηση δηµόσιες υπηρεσίες.

(xxvi) 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.

(xxvii) 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.

(xxviii) Διασφαλίζει –µε την επιφύλαξη των κανόνων 
που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις δυνάµει του άρ−
θρου 87 της συνθήκης− ότι όλα τα δικαιολογητικά έγ−
γραφα σχετικά µε τις δαπάνες και τους λογιστικούς 
ελέγχους των πράξεων που διαχειρίζεται, τηρούνται στη 
διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού 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 περίπτωση 
εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγ−
χους για πράξεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείµενο του 
µερικού κλεισίµατος, 

τα ανωτέρω διαστήµατα διακόπτονται είτε στην πε−
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ρίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως 
αιτιολογηµένης αίτησης της Επιτροπής.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις των φορέων στους οποίους 
εκχωρούνται αρµοδιότητες διαχείρισης

Οι αρµοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται, 
ασκούνται σύµφωνα µε Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγ−
χου του εδαφίου (γ) της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν. 
3614/2007 όπως αυτό ισχύει και την αρχή της χρηστής 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 

Επιπροσθέτως των αρµοδιοτήτων που προσδιορίζο−
νται στο άρθρο 3 της παρούσας, οι Ε.Φ.Δ. αναλαµβάνουν 
τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(i) Συνεργάζονται µε την ΕΥΔ ΕΠΑΕ και παρέχουν σε 
αυτή κάθε πληροφορία που ζητείται.

(ii) Συνεργάζονται µε την ΕΥΔ ΕΠΑΕ, την Εθνική Αρχή 
Συντονισµού και την Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υπο−
στήριξης για την εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων 
που απαιτούνται για την άσκηση των αρµοδιοτήτων 
τoυς.

(iii) Στην περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω 
φορείς είναι και δικαιούχος στο πλαίσιο των κατηγοριών 
πράξεων που διαχειρίζεται, η υλοποίηση της πράξης θα 
γίνεται από µονάδα διαφορετική από τη µονάδα που εί−
ναι αρµόδια για τη διενέργεια των επαληθεύσεων, ώστε 
να διασφαλίζεται η απαιτούµενη διάκριση καθηκόντων 
στο εσωτερικό της.

(iv) Αποδέχονται τους προβλεπόµενους από το 
Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους και επι−
θεωρήσεις, καθώς και ελέγχους από άλλα αρµόδια 
ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και παρέχει σε αυτά τα αναγκαία στοιχεία 
για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. Αποδέχο−
νται διοικητικές και επιτόπιες επιθεωρήσεις από 
την ΕΥΔ ΕΠΑΕ και παρέχουν σε αυτή τα αναγκαία 
στοιχεία προκειµένου να επιβεβαιωθεί η κατά το 
δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που τους 
έχουν ανατεθεί.

(v) Συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις ενηµέρωσης 
και δηµοσιότητας που προσδιορίζονται από το Σύστηµα 
Διαχείρισης, την ΕΥΔ ΕΠΑΕ και µε τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 5 του Καν.1828/2006 για τις κατη−
γορίες πράξεων που διαχειρίζονται. 

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις της ΕΥΔ ΕΠΑΕ 

1. Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ασκεί τις αρµοδιότητες που ορί−
ζονται στο άρθρο 3, του Ν. 3614/2007, όπως αυ−
τές εξειδικεύονται στη µε αρ.πρωτ 15636/2938Δ/
Φ.03/16.12.2008 (ΦΕΚ Β΄ 2555/17.12.2008) ΚΥΑ αντικα−
τάστασης της υπ’ αριθµ. Δ13/Φ5.27/18038/8.12.2000 
(ΦΕΚ Β΄ 1502/8.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης 
«Σύσταση Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστι−
κότητα και Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως τροποποιείται και 
ισχύει κάθε φορά.

2. Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση 
των αρµοδιοτήτων των Ε.Φ.Δ. και έχει την τελική ευθύνη 
έναντι της Επιτροπής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
Συστήµατος Διαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή της 
χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 

3. Ενηµερώνει έγκαιρα τους Ε.Φ.Δ. για το Σύστηµα 
Διαχείρισης και Ελέγχου και κάθε τροποποίηση αυτού 
και την υποστηρίζει στην ορθή εφαρµογή του. 

4. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων 
των Ε.Φ.Δ. σε σχέση µε τις δράσεις που εκχωρούνται, 
ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελούνται σύµφωνα 
µε το Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή 
της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο 
αυτό: 

4.1. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενηµέρωση 
του ΟΠΣ από το ΚΑΠΕ µε τα απαραίτητα δεδοµένα 
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική 
διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, την 
αξιολόγηση καθώς και τις λογιστικές εγγραφές για κάθε 
πράξη που διαχειρίζεται 

4.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ που 
υποβάλλονται από το ΚΑΠΕ, τα ετήσια προγράµµατα 
ενεργειών που υποβάλλονται από το ΥΠΕΚΑ/ΕΥΣΕΔ 
ΕΝ/ΚΑ και τις εξαµηνιαίες εκθέσεις προόδου τους 
και διαµορφώνει, σε συνεργασία µε τους παραπάνω 
τεκµηριωµένες προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτι−
κών ενεργειών, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη και 
αποδοτικότερη διαχείριση και εφαρµογή του επιχειρη−
σιακού προγράµµατος.

4.3. Παρακολουθεί τα αποτελέσµατα των ελέγχων και 
επιθεωρήσεων που διενεργούνται από το ΚΑΠΕ, από 
την Αρχή Ελέγχου και τα λοιπά εθνικά και ευρωπαϊκά 
ελεγκτικά όργανα.

4.4 Πραγµατοποιεί, επιτόπιες επιθεωρήσεις στο ΚΑΠΕ 
και στους δικαιούχους.

5. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαµβάνει 
τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικα−
σίες και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποί−
ησης. Στο πλαίσιο αυτό εποπτεύει και συντονίζει 
πριν από κάθε αίτηµα πληρωµής την πληρότητα 
των πληροφοριών που παρέχονται στην αρχή πι−
στοποίησης.

Άρθρο 6

Ειδικοί Όροι 

1. Με όµοια απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής οι κατηγορίες 
πράξεων και οι προϋπολογισµοί και οι δείκτες αυτών, 
που ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσης δύνανται να 
τροποποιούνται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
στόχων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, µετά 
από τεκµηριωµένη εισήγηση της ΕΥΔ ΕΠΑΕ ή των 
Ε.Φ.Δ. 

2. Κάθε τµήµα της σωρευτικής ετήσιας κατανοµής 
της κοινοτικής συνδροµής του χρηµατοδοτικού πίνα−
κα του άρθρου 2 για το οποίο δεν υποβλήθηκε αίτη−
ση 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 κοι−
νοτικής συνδροµής, αποµειώνει αυτόµατα το συνολι−
κό ποσόν της κοινοτικής χρηµατοδότησης το οποίο 
έχει εκχωρηθεί και αναλογικά τα συναρτώµενα ποσά 
εθνικής και άλλης χρηµατοδότησης. Τα ποσά της 
αυτόµατης αποµείωσης µειώνονται κατά τα ετήσια 
ποσά που αφορούν υπό έγκριση µεγάλα έργα ή καθε−
στώτα ενίσχυσης.
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Αριθµ. 4594/831/0020 (2)
Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ (2007−
2013) στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού του Υπουρ−
γείου Πολιτισµού και Τουρισµού».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
για το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−
04−2005).

2. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213/7.10.2009) «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία 
Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», 
µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε 
Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας 
Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής». 

3. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α΄ 214/7.10.2009) «Διορισµός 
Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α 221΄/5.11.2009), «Καθορισµός 
και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων Υπουργείων». 

5. Την µε ΑΠ 15636/2938Δ/Φ.03/16.12.2008 (ΦΕΚ Β΄ 2555/ 
17.12.2008) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας 
και Οικονοµικών και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ 
αριθµ. Δ13/Φ5.27/18038/8.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1502/8.12.2000) κοι−
νής υπουργικής απόφασης ‘’Σύσταση Ειδικής Γραµµατείας 
για την Ανταγωνιστικότητα και Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος ’’Ανταγωνιστι−
κότητα’’ στο Υπουργείο Ανάπτυξης»

6. Την µε ΑΠ 13152/1870/26.3.2010 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 113/ 
29.3.2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: 
«Διορισµός µετακλητού Ειδικού Γραµµατέα της Ειδικής 
Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

7. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α΄ 213).

8. Τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000−2006» 
στο Υπουργείο Πολιτισµού με την κοινή υπουργική απόφα−
ση με αριθμό ΥΠΕΠΠ/Δ΄/ΦΧVII/5206/2−12−2008 «Τροποποίη−
ση της αρ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1620) με 
σκοπό την αναδιάρθρωσή της σε Ειδική Υπηρεσία Τομέα 
Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007 
(ΦΕΚ Α΄ 267), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 19 του 
ν. 3658/2008 (ΦΕΚ Α΄ 70)» (ΦΕΚ 2526/Β΄/2008).

9. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί 
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Πε−
ριφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 
το Ταµείο Συνοχής και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

10. Το άρθρο 43 του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 της 
Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την 
εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συµβουλίου. 

11. Το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή 
Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την προγραµµατική πε−
ρίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α/03.12.07), όπως τροποποι−
ήθηκε µε τον Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση 
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασι−
ών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/31.03.2010) και 
συγκεκριµένα το άρθρο 7, παρ. 10.

12. Την υπουργική απόφαση Συστήµατος Διαχείρισης 
µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/27−03−2008 (ΦΕΚ 540/τ.Β΄/27−
03−08), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

13. Την υπ’ αριθ. Ε(2007)5338/26−10−2007 απόφαση 
έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αντα−
γωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» για κοινοτική 
ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις 
Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001). 

14. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» για τις κα−
τηγορίες πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας 2 «Ενί−
σχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας» 
και 3 «Βελτίωση του Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος», 
στον τοµέα Πολιτισµού. 

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφα−
ση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 

Φορέας στον οποίο εκχωρούνται αρµοδιότητες 
διαχείρισης 

Η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού του Υπουργείου 
Πολιτισµού και Τουρισµού, ορίζεται µε βάση το άρθρο 
4 παρ. 1 του ν. 3614/2007 όπως ισχύει µετά την τρο−
ποποίησή του µε τον Ν.3840/2010, ως Ενδιάµεσος Φο−
ρέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ 
(2007−2013). 

Άρθρο 2 

Αντικείµενο της εκχώρησης 

1. Η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού του Υπουργείου 
Πολιτισµού και Τουρισµού, αναλαµβάνει αρµοδιότητες 
διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων των Αξόνων Προ−
τεραιότητας 2 «Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και 
της εξωστρέφειας» και 3 «Βελτίωση του Επιχειρηµατικού 
Περιβάλλοντος» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ 
(2007−2013) στους Κωδικούς Θεµατικής Προτεραιότη−
τας: 

ΚΘΠ 58: Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς.

ΚΘΠ 59: Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδοµής.
ΚΘΠ 60: Συνδροµή στη βελτίωση πολιτιστικών υπη−

ρεσιών.
ΚΘΠ 09: Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας 

και της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των 
ΜΜΕ.
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2. Η ενδεικτική δηµόσια δαπάνη για όλες τις κατηγορίες 
πράξεων ανέρχεται σε 98.035.294,12 € και καλύπτεται από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα» (οκτώ Περιφέρειες του Στόχου 1).

Κατανέµεται δε στους Κωδικούς Θεµατικής Προτε−
ραιότητας: 

ΚΘΠ 58: Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, 30.023.529,41 €.

ΚΘΠ 59: Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδοµής, 20.011.764,71 €.
ΚΘΠ 60: Συνδροµή στη βελτίωση πολιτιστικών υπη−

ρεσιών, 8.000.000 €.
ΚΘΠ 09: Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας 

και της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των 
ΜΜΕ, 40.000.000 €.

3. Η εκχωρούµενη συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια 
δαπάνη και η ετήσια κατανοµή της αποτυπώνονται 
στον χρηµατοδοτικό πίνακα εκχώρησης διαχείρισης 
του συνηµµένου Παραρτήµατος I.

Άρθρο 3 

Αρµοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται 

Η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού του Υπουργείου 
Πο λι τισµού και Τουρισµού, αναλαµβάνει στο πλαί−
σιο των Αξόνων Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της 
επιχει ρηµα τικότητας και της εξωστρέφειας» και 3 
«Βελτίωση του Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος» του 
Επιχειρη σιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ (2007−2013) και για 
κατηγορίες πράξεων των Κωδικών Θεµατικής Προτεραι−
ότητας του άρθρου 2, τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

i. Προβαίνει, όπου απαιτείται, στην αναγκαία εξει−
δίκευση των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται 
σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της Διαχειριστικής Αρχής 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ). 

ii. Λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την αξιοποί−
ηση των συµπερασµάτων των αξιολογήσεων του 
Προγράµµατος. 

iii. Παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής των κα−
τηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται και ειδικότε−
ρα τη χρηµατοοικονοµική πρόοδό τους, τους ποσο−
τικοποιηµένους δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής 
τους και εισηγείται στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ προτάσεις ανα−
θεώρησής τους. 

iv. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται 
από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ για την υποβολή των ετήσιων και 
τελικών εκθέσεων εκτέλεσης, την προετοιµασία της 
ετήσιας εξέτασης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, 
την προετοιµασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Προγράµµατος κ.λπ. 

v. Συνεργάζεται µε την Εθνική Αρχή Συντονισµού και 
την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία 
που ζητείται. 

vi. Μεριµνά για εξειδίκευση όπου απαιτείται των απα−
ραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για 
τη σωστή άσκηση των αρµοδιοτήτων διαχείρισης που 
του έχουν εκχωρηθεί σε συµφωνία µε την ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
και την Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης. 

vii. Επεξεργάζεται και εισηγείται στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ για 
τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται, αναλυτι−

κά κριτήρια επιλογής και ένταξης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Σύστηµα 
Διαχείρισης και Ελέγχου. 

viii. Μεριµνά, ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό 
ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά µε τις ευκαιρίες 
χρηµατοδότησης για τις κατηγορίες πράξεων που δι−
αχειρίζεται. Στο πλαίσιο αυτό εκδίδει τις προκηρύξεις 
των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται για την 
υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους 
και παρέχει προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς 
και λεπτοµερείς πληροφορίες προς τους δυνητικούς 
δικαιούχους τουλάχιστον σχετικά µε:

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

(β) τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων 
χρηµατοδότησης και τις σχετικές χρονικές περιόδους, 

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

(δ) τα αρµόδια στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας 
Πολιτισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, 
τα οποία µπορούν να παρέχουν πληροφορίες, 

(ε) την υποχρέωση δηµοσιοποίησης εφόσον η πρόταση 
επιλεγεί, του τίτλου της πράξης, του δικαιούχου και του 
ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται.

ix. Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλες τις προτάσεις που υπο−
βάλλονται και ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων τους. 

x. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρ−
µόζοντας τα εγκεκριµένα από την Επιτροπή Παρακο−
λούθησης κριτήρια ένταξης. 

xi. Μεριµνά για την έκδοση της απόφασης ένταξης 
των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση 
της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας» και 3 
«Βελτίωση του Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος» του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα» από τον Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Πολιτισμού, με βάση την παράγραφο 1 του 
άρθρου 7 του Ν. 3614/2007 όπως ισχύει.

xii. Μεριµνά για την έκδοση τροποποιήσεων της από−
φασης ένταξης ή ανάκλησης αυτής από το Γενικό Γραμ−
ματέα Πολιτισµού (με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 
7 του Ν. 3614/2007 όπως ισχύει) και τη δηµοσιοποίηση 
των σχετικών αποφάσεων στην οικεία ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού. 

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 συγχρηµατο−
δοτούµενων επενδυτικών πράξεων µε τους ισχύοντες 
κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο 
της υλοποίησής τους. 

xv. Προβαίνει σε εξέταση της διαδικασίας διακήρυ−
ξης και τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Για όσες 
συµβάσεις εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Κοινο−
τικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων ο Ενδιάµεσος 
Φορέας Διαχείρισης προβαίνει επιπλέον σε εξέταση κατά 
τη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης. Ο Ενδιάµεσος 
Φορέας Διαχείρισης εκφράζει τη γνώµη του εντός απο−
κλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη λήψη 
των σχετικών στοιχείων. Η σύµφωνη γνώµη αποτελεί όρο 
για τη χρηµατοδότηση της πράξης. 
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xvi. 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: 
xvii. Συλλέγει τις δηλώσεις δαπανών (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 κατάλληλα έγ−
γραφα, ότι:

(α) η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική,
(β) τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί 

σύµφωνα 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 δικαιολογητι−
κών εγγράφων είναι δυνατόν να πραγµατοποιούνται 
δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις βάσει µεθόδου 
δειγµατοληψίας. 

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 δικαιού−
χος όσον αφορά 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, 
ενηµερώνει την Αρχή Πιστοποίησης και όπου απαιτείται 
ζητά την αναστολή χρηµατοδότησης της πράξης από 
την αρµόδια υπηρεσία. 

xx. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές επαληθεύ−
σεις και επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγµατοποιούνται 
σύµφωνα µε τα πρότυπα και διαδικασίες του συστήμα−
τος διαχείρισης και ελέγχου.

xxi. Προβαίνει στην ακύρωση µέρους ή του συνό−
λου της δηµόσιας συνεισφοράς από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα, η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσµατος 
πιστοποίησης καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστι−
κές εγγραφές στο ΟΠΣ ή στο πληροφοριακό σύστηµα 
της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισµού του Υπουργείου 
Πολιτισµού και Τουρισµού. 

xxii. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επα−
ληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα 
δαπάνη, εισηγείται για την έκδοση απόφασης ανάκτη−
σης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην ΥΠΑΣΥΔ (ΦΕΚ 540/τ.Β/27.03.08). 

xxiii. Συνεργάζεται µε τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά 
ελεγκτικά όργανα και µεριµνά για την υποβολή στην 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ των τεκµηριωµένων απαντήσεών του στα 
σχετικά πορίσµατα ελέγχου στη Διαχειριστική Αρχή.

xxiv. Συλλέγει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα στοιχεία 
παρακολούθησης εκτέλεσης των πράξεων που υποβάλ−
λουν οι δικαιούχοι. Με βάση τα στοιχεία αυτά 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 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 ανακα−
λούνται δηµοσιεύονται στην κεντρική ιστοσελίδα του 
ΕΣΠΑ. 

xxv. 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.

xxvi. 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 στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες και τις επα−
ληθεύσεις που πραγµατοποιούνται σε σχέση 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.

xxvix. Μεριµνά για την παροχή στοιχείων προό−
δου εκτέλεσης των πράξεων στις αρµόδιες για τη 
χρηµατοδότηση 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−
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νται από την Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού του Υπουργεί−
ου Πολιτισµού και Τουρισµού 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, η 
Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού του Υπουργείου Πολιτισµού 
και Τουρισµού αναλαµβάνει τις εξής υποχρεώσεις: 

1. Κοινοποιεί στη διαχειριστική αρχή τις προσκλήσεις 
για την ένταξη πράξεων στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, 
δέκα (10) ηµέρες πριν την δηµοσιοποίησή τους.

2. Κοινοποιεί στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ, το ετήσιο πρόγραµµα 
ενεργειών µε ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για 
τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται καθώς και 
εξαµηνιαίες εκθέσεις ανάλυσης της προόδου που επι−
τεύχθηκε. 

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 διοικητι−
κές και επιτόπιες επιθεωρήσεις από τη διαχειριστική 
αρχή και παρέχει σε αυτή όλα τα αναγκαία στοιχεία 
προκειµένου να επιβεβαιωθεί η κατά το δέοντα τρόπο 
άσκηση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. 

4. Συνεργάζεται µε την ΕΥΔ ΕΠΑΕ και παρέχει σε αυτή 
κάθε πληροφορία που ζητείται. 

5. Συνεργάζεται µε τη ΕΥΔ ΕΠΑΕ και την Ειδική Υπη−
ρεσία Θεσµικής Υποστήριξης για την έκδοση κανο−
νιστικών αποφάσεων και την εξειδίκευση εργαλείων 
και προτύπων που απαιτούνται για την άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του. 

6. Διασφαλίζει 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 περίπτωση 
εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγ−
χους για πράξεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείµενο του 
µερικού κλεισίµατος. 

Τα ανωτέρω διαστήµατα διακόπτονται είτε στην πε−
ρίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως 
αιτιολογηµένης αίτησης της Επιτροπής. 

7. Συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και 
δηµοσιότητας που προσδιορίζονται από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
και µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του 
Καν.1828/2006 για τις κατηγορίες πράξεων που διαχει−
ρίζεται. 

8. Στην περίπτωση που η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού 
του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού είναι και δι−
καιούχος στο πλαίσιο των κατηγοριών πράξεων που 
διαχειρίζεται, η υλοποίηση της πράξης θα γίνεται από 
µονάδα διαφορετική από τη µονάδα που είναι αρµόδια 
για τη διενέργεια των επαληθεύσεων, ώστε να δια−

σφαλίζεται η απαιτούµενη διάκριση καθηκόντων στο 
εσωτερικό της.

Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις της Διαχειριστικής Αρχής του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

1. Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζονται 
στο άρθρο 3, του Ν. 3614/2007, όπως αυτές εξειδικεύο−
νται στη µε αρ. πρωτ 15636/2938Δ/Φ.03/16.12.2008 (ΦΕΚ 
Β΄ 2555/17.12.2008) ΚΥΑ αντικατάστασης της υπ’ αριθµ. 
Δ13/Φ5.27/18038/8.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1502/8.12.2000) κοινής 
υπουργικής απόφασης «Σύσταση Ειδικής Γραµµατείας 
για την Ανταγωνιστικότητα και Σύσταση Ειδικής Υπη−
ρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα» στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως 
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

2. Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση 
των αρµοδιοτήτων του Ενδιάµεσου Φορέα Διαχείρισης 
(Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού του Υπουργείου Πολιτισµού 
και Τουρισµού), στον οποίο εκχωρούνται αρµοδιότητες 
διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και έχει 
την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής για τη διαχεί−
ριση του συνόλου του προγράµµατος σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του Συστήµατος Διαχείρισης και Ελέγχου 
και την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρι−
σης. 

2. Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ενηµερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπη−
ρεσία Πολιτισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Τουρισµού για το εφαρµοζόµενο Σύστηµα Διαχείρισης 
και Ελέγχου και κάθε τροποποίηση αυτού και τον υπο−
στηρίζει στην ορθή εφαρµογή του 

3. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων 
της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισµού του Υπουργείου 
Πολιτισµού και Τουρισµού, σε σχέση µε τις δράσεις που 
εκχωρούνται, ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελού−
νται σύµφωνα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα διαχείρισης 
και ελέγχου και την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης. 

Στο πλαίσιο αυτό: 
3.1. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενηµέρωση 

του ΟΠΣ από την Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού του 
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού µε τα απαραί−
τητα δεδοµένα υλοποίησης που απαιτούνται για τη 
χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις 
επαληθεύσεις, την αξιολόγηση καθώς και τις λογιστικές 
εγγραφές για κάθε πράξη που διαχειρίζεται η Ειδική 
Υπηρεσία Πολιτισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Τουρισµού 

3.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, τα 
ετήσια προγράµµατα ενεργειών που υποβάλλει η Ει−
δική Υπηρεσία Πολιτισµού του Υπουργείου Πολιτισµού 
και Τουρισµού και τις εξαµηνιαίες εκθέσεις προόδου 
τους και διαµορφώνει τεκµηριωµένες προτάσεις διορ−
θωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, µε στόχο την 
αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση και 
υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

3.3. Παρακολουθεί τα αποτελέσµατα των ελέγχων που 
διενεργούνται στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού του Υπουρ−
γείου Πολιτισµού και Τουρισµού από την Αρχή Ελέγχου και 
τα λοιπά εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα. 
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3.4. Δύναται να πραγµατοποιεί διοικητικές και επιτό−
πιες επιθεωρήσεις στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού 
του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού προκειµένου 
να επιβεβαιωθεί η άσκηση των αρµοδιοτήτων που του 
έχουν ανατεθεί µε βάση το εφαρµοζόµενο Σύστηµα 
Διαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή της χρηστής 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 

4. 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 κατηγορί−
ες πράξεων, οι προϋπολογισµοί και οι δείκτες αυτών, 
των οποίων η διαχείριση θα αναληφθεί από τη Ειδική 
Υπηρεσία Πολιτισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Τουρισµού δύνανται να τροποποιούνται προκειµένου 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των στόχων του οικείου 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος, µετά από εισήγηση της 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ ή του Ενδιάµεσου Φορέα Διαχείρισης (Ειδική 
Υπηρεσία Πολιτισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Τουρισµού).

ΦΕΚ 1036 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14545
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

. . .
 - .  227  23104 23956  -  1 25310 22858

 -  63 210 4135228 -  2410 597449
 -  327 2610 638109  -  2 2810 300781

 -  26510 87215 - .  1 22510 46654

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. − − 100 €

•  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.
•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή
Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν
Β΄ 320 € 225 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 € 645 €
Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 € Δωρεάν
Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €
Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

•  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..
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, ΑΑΠ, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

•   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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−

ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 527900.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02010360707100020*
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