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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΒΛΑΧΑΚΗΣ−ΚΑΤΣΗΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ−ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. «GOLDEN BAY HOTEL ASTROS
S.A.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της
επιχορήγησης.

Υπαγωγή της επιχείρησης «ΒΛΑΧΑΚΗΣ−ΚΑΤΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ−ΤΟΥΡΙΣΤΙ−
ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. «GOLDEN BAY HOTEL
ASTROS S.A.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί−
νητρο της επιχορήγησης. .......................................................
Υπαγωγή της επιχείρησης «VVD SOLAR ΜΗΧΑΝΟ−
ΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ − ΕΙΣΑΓΩΓΗ
− ΕΞΑΓΩΓΗ − ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟ−
ΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε.», με δ.τ. «VVD SOLAR A.E.» στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου με το κίνητρο της
επιχορήγησης. ..................................................................................
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν−
δυσης της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε» που
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004. .....
Υπαγωγή της εταιρείας «Γ. Καρακοντόπουλος και
Σία Ο.Ε.», στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την
ενίσχυση επενδυτικού της σχεδίου με το κίνητρο
της επιχορήγησης. ........................................................................
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν−
δυσης της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙ−
ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΚ
ΜΑΡΙΝ Α.Ε» με δ.τ «ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΑΡΙΝ Α.Ε» που έχει
υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004. .................
Καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών
επιστολών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.». .................................................................
Ανακαθορισμός ύψους επιχορήγησης του Εθνικού Κέ−
ντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ)
οικ. έτους 2009. ...............................................................................
Μετάταξη υπαλλήλου. .......................................................................
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού» στην «Ειδική Υπηρεσία
Τομέα Πολιτισμού»........................................................................
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Με την υπ’ αριθμ. 38770/ΥΠΕ/5/00991/ν. 3299/2004
/3.8.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΒΛΑΧΑ−
ΚΗΣ−ΚΑΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ−
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. «GOLDEN BAY
HOTEL ASTROS S.A.» για την ενίσχυση επένδυσης της
με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην
ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 4* κλασικού τύπου, δυ−
ναμικότητας 49 κλινών − 21 δωματίων, στη θέση «Ανά−
παϊς», στα Παράλιο του Άστρους Κυνουρίας, του Δήμου
Βόρειας Κυνουρίας, του Νομού Αρκαδίας, συνολικής ενι−
σχυόμενης δαπάνης τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων
εξήντα οκτώ χιλιάδων (3.468.000,00) ευρώ, με ποσοστό
επιχορήγησης 59,856%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης δύο
εκατομμυρίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων
(2.075.800,00) ευρώ. Το ποσό αυτό της επιχορήγησης
συνάγεται από το ποσό 2.050.800,00 που αναλογεί στην
αρχική επένδυση ύψους 3.418.000 ευρώ με ποσοστό
επιχορήγησης 60% και από το ποσό 25.000 ευρώ που
αναλογεί στις δαπάνες μελετών και συμβούλων ύψους
50.000 ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 50%.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν (18) δεκαοκτώ
νέες θέσεις εργασίας (14 Ε.Μ.Ε.).
Ημερομηνία
γνωμοδότησης
της
επιτροπής:
27.5.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(2)
Υπαγωγή της επιχείρησης «VVD SOLAR ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ−
ΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ − ΕΙΣΑΓΩΓΗ − ΕΞΑ−
ΓΩΓΗ − ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Α.Ε.», με δ.τ. «VVD SOLAR A.E.» στις διατάξεις του ν.
3299/2004 όπως ισχύει για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 38774/ΥΠΕ/5/00959/Ε/ν. 3299/2004
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
ν. 3299/2004, όπως ισχύει, της επιχείρησης «VVD SOLAR
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ − ΕΙΣΑΓΩ−
ΓΗ − ΕΞΑΓΩΓΗ − ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ−
ΣΜΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «VVD SOLAR A.E.» για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγη−
σης, που αναφέρεται στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος
704,00kW, στη Βιομηχανική Περιοχή Καλαμάτας του Δή−
μου Μελιγαλά, του Νομού Μεσσηνίας συνολικής ενισχυό−
μενης δαπάνης τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι
μίας χιλιάδων πεντακοσίων (3.421.500,00 €) ευρώ, με πο−
σοστό επιχορήγησης 40% επί του συνολικού κόστους
της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή συνολικό ποσό
επιχορήγησης ύψους ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξή−
ντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (1.368.600,00) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δύο (2) νέες θέ−
σεις εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 7.5.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
(3)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν−
δυσης της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε» που έχει
υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 38805/ΥΠΕ/4/00074/ν. 3299/2004/
3.8.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, πιστοποιείται η ολοκλή−
ρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ» που αναφέρεται στην επέκταση υφι−
στάμενης μεταποιητικής μονάδας με την δημιουργία
νέας γραμμής παραγωγής τσιμεντοπλακών στην τοπο−
θεσία Κοίλα, Δήμου Κοζάνης, Νομού Κοζάνης.
Το συνολικό οριστικοποιούμενο κόστος ανέρχεται στο
ποσό των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι δύο
χιλιάδων εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ (3.822.656€).
Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσί−
ων πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων
ευρώ (955.664 €) που αποτελεί ποσοστό 25% του συνο−
λικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό του ενός
εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσί−
ων τριάντα ευρώ (1.337.930 €) που αποτελεί ποσοστό 35%
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό του ενός
εκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων εξή−
ντα δύο ευρώ (1.529.062 €) που αποτελεί ποσοστό 40%
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

Παρατείνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της επένδυσης
μέχρι 25.7.2008, ήτοι 12 μήνες και καθορίζεται ημερομη−
νία ολοκλήρωσης της επένδυσης.
Πιστοποιείται η υλοποίηση πέντε (5) νέων θέσεων ερ−
γασίας και συνολική απασχόληση 67,6 ΕΜΕ, έναντι πέντε
(5) νέων θέσεων εργασίας και συνολική απασχόληση
46,5 ΕΜΕ που ορίζει η απόφαση υπαγωγής.
Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού ευρώ
(€ 729.781).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
(4)
Υπαγωγή της εταιρείας «Γ. Καρακοντόπουλος και Σία Ο.Ε.»,
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επεν−
δυτικού της σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 38781/ΥΠΕ/5/00788/Ε/ν. 3299/2004/
14.7.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της εταιρείας «Γ. Καρακο−
ντόπουλος και Σία Ο.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που ανα−
φέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ηλιακή ισχύος 99,36 Kwp, στη θέση Μάλ−
τες του Δήμου Φαρσάλων του Νομού Λαρίσης, συνο−
λικής ενισχυόμενης δαπάνης τετρακοσίων εβδομήντα
επτά χιλιάδων (477.000,00) ευρώ, με ποσοστό επιχο−
ρήγησης 40%, ήτοι ποσό επιχορήγησης ύψους εκατόν
ενενήντα χιλιάδων οκτακοσίων (190.800,00) ευρώ.
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 13.5.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
(5)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ−
σης της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗ−
ΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΑΡΙΝ
Α.Ε» με δ.τ «ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΑΡΙΝ Α.Ε» που έχει υπαχθεί
στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 38807/ΥΠΕ/4/00680/ν. 3299/2004/
3.8.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, πιστοποιείται η ολοκλή−
ρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΑΡΙΝ Α.Ε» με δ.τ. «ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΑΡΙΝ
Α.Ε.» που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό Τουριστικού
λιμένα σκαφών αναψυχής (Μαρίνας), στο Δήμο Λαυρίου
(Λαυρεωτικής) του Νομού Αττικής.
Το συνολικό οριστικοποιούμενο κόστος ανέρχεται στο
ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα μίας
χιλιάδων ογδόντα ενός ευρώ (1.341.081 €), που αναλύεται
σε συμβατική επένδυση ύψους εκατόν εξήντα πέντε

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
χιλιάδων ογδόντα ενός ευρώ (165.081 €) και επένδυση
leasing ύψους ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα έξι
χιλιάδων ευρώ (1.176.000 €).
Η ίδια συμμετοχή για τη συμβατική επένδυση ανέρ−
χεται στο ποσό των σαράντα μίας χιλιάδων διακοσίων
εβδομήντα ευρώ (41.270 €) που αποτελεί ποσοστό 25%
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
Το ύψος της επιχορήγησης για τη συμβατική επένδυση
ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων δι−
ακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (74.286 €) που αποτελεί ποσοστό
45% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
Το τραπεζικό δάνειο για τη συμβατική επένδυση ανέρχε−
ται στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων
είκοσι πέντε ευρώ (49.525 €) που αποτελεί ποσοστό 30%
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης καθορίζεται
η 11.10.2007.
Πιστοποιείται η υλοποίηση 2,5 νέων ΕΜΕ και συνολικής
απασχόλησης 35 ατόμων, έναντι πέντε (5) νέων θέσεων
εργασίας − (5 ΕΜΕ) και συνολικής απασχόλησης τριά−
ντα τεσσάρων (34) ατόμων (άθροισμα υφισταμένων και
νέων) που ορίζει η απόφαση.
Η επιδότηση του προγράμματος χρηματοδοτικής μί−
σθωσης ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα
έξι χιλιάδων ευρώ (1.176.000 €), ανέρχεται στο ποσό των
πεντακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ
(529.200 €), το οποίο θα καταβληθεί σε δόσεις εκάστη
των οποίων θα υπολογίζεται επί του τμήματος της αξίας
κτήσεως του εξοπλισμού η οποία εμπεριέχεται στην
εκάστη καταβαλλόμενη δόση.
Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβο−
λή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού είκοσι εννέα
χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων ευρώ (€29.286).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 2/42032/0025
(6)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επι−
στολών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑ−
ΛΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου
του νόμου 2441/1996 (ΦΕΚ Α΄ 256/1996) «Κύρωση της από
8.8.1996 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις».
2) Το π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128/1988).
3) Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ Β΄ 40/16.1.2009)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
4) Την υπ’ αριθμ. 2/49256/0004/23.1.2006 (ΦΕΚ Β΄
1816/12.12.2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της
εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού» στο
Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και
Τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της
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Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών
Κληροδοτημάτων».
5) Την υπ’ αριθμ. 2028691/4534/3.8.1995 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών από
τις τράπεζες που γίνονται δεκτές από το Δημόσιο και
τα Ν.Π.Δ.Δ. σε διαγωνισμούς ή Συμβάσεις για εκτέλεση
έργων, προμήθειες κ.λπ.».
6) Την υπ’ αριθμ. 2/42201/0025/19.6.2008 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Επανακαθο−
ρισμός ανώτατου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών
της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.».
7) Το υπ’ αριθμ. 551/9.6.2009 έγγραφο της ανωτέρω Τρά−
πεζας με το οποίο ζητά την αύξηση του ορίου έκδοσης των
εγγυητικών της επιστολών στο ποσό των 45.000.000,00 €.
8) Τη δραστηριότητα της Τράπεζας όπως εμφανίζεται
σήμερα.
9) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο έκδοσης Εγγυητικών
Επιστολών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙ−
ΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.» το ποσό των σαράντα πέντε εκατομμυρίων
ευρώ (45.000.000,00 €), με τους όρους και τις προϋπο−
θέσεις βάσει των οποίων παρέχονται από τις Τράπεζες
που λειτουργούν στην Ελλάδα εγγυήσεις στο Δημόσιο
και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για εκτέλε−
ση έργων, προμήθειες κ.λπ. (αριθ. 2028691/4354/3.8.1995
απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2009
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΖΙΟΥΝΗΣ
F
Αριθμ. Βαθ.προτ Φ.1/Α/872/93462/IB
(7)
Ανακαθορισμός ύψους επιχορήγησης του Εθνικού Κέ−
ντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) οικ.
έτους 2009.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2224/1994 Ρύθμιση
θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων κ.λπ.».
2. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο
Λύκειο πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια
Εκπ/ση, αξιολόγηση Εκπ/κού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 232/1998 (ΦΕΚ179/τ. Α΄/29.7.1998)
«Σκοποί, συγκρότηση ,σύνθεση, θητεία, αρμοδιότητες του Δ.Σ
καθώς επίσης πόροι και θέσεις προσωπικού του ΕΚΕΠ», όπως
τροποποιήθηκε με το π.δ. 44/2004 (ΦΕΚ 37/τ. Α΄/9.2.2004).
5. Την υπ’ αριθμ 1666/ΔΙΟΕ 89/16.1.2009 (ΦΕΚ 40/
16.1.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
6. Τον τακτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2009 του
ΥΠΕΠΘ.
7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται
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δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ύψους
184.500,00 €. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πί−
στωση στον τακτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2009 του
ΥΠΕΠΘ στον ΚΑΕ 2599 του Φ 19−110, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ.1/Α/267/30599/IB/ 18.3.2009
(ΦΕΚ 559Β΄) κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού
ύψους επιχορήγησης του ΕΚΕΠ οικ. έτους 2009 και ανακα−
θορίζουμε για το οικονομικό έτος 2009 την επιχορήγηση
του από το ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00
€) στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιά−
δων πεντακοσίων ευρώ (274.500,00 €) σε βάρος της πί−
στωσης του ΚΑΕ 2599 του Ειδ. Φορέα 19−110 του τακτικού
προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 του ΥΠΕΠΘ.
Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά
εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης όπως αυτά
προσδιορίζονται κάθε φορά, με τα οριζόμενα στις σχε−
τικές αποφάσεις του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών
ποσοστά διάθεσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Αυγούστου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(8)
Μετάταξη Υπαλλήλου.
Με την υπ’ αριθμ. 66546/Β2/8.7.2009 απόφαση του Υπουρ−
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.
1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου
49 παρ. 7 του ν. 1404/1983, μετατάσσεται η Φουρφουρή
Σταματία του Κωνσταντίνου υπάλληλος του Πανεπιστημίου
Πατρών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Προσωπικού Η/Υ, στο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνι−
στώμενη προσωρινή θέση αντίστοιχης ειδικότητας με την
ίδια σχέση εργασίας και πέραν των οργανικών θέσεων.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΕΠΘ: 16123/17.7.2009)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 9.13908/οικ.6.1937
(9)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού» στην «Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
2. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5 και 7 αυτού.
3. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 υπουργική
απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιείται
και ισχύει κάθε φορά.
4. Την υπ’ αριθμ. 25253/2235/7.4.2008 (ΦΕΚ 603/Β΄/

8.4.2008) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της
υπ’ αριθμ. 118267/14.12.2000 κοινής υπουργικής απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 1595/
Β΄/29.12.2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με σκοπό
την αναδιάρθρωσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3614/2007, όπως ισχύει κάθε φορά».
5. Το ν. 3658/2008 «Μέτρα για την Προστασία των
Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις» και ιδίως το
άρθρο 19 αυτού (ΦΕΚ 70/Α΄/2008).
6. Την υπ’ αριθμ. ΥΔΕΠΠ/Δ΄/ΦXVII/5206/2.12.2008 κοινή
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/
ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1620) κοινής υπουργικής
απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2000−2006” στο Υπουργείο Πολιτισμού με σκοπό την ανα−
διάρθρωσή της 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).
7. Την υπ’ αριθμ. Ε/2007/5534/12.11.2007 απόφαση της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού», όπως ισχύει κάθε φορά.
8. Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώ−
πινου Δυναμικού».
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται
αρμοδιότητες διαχείρισης
Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού ορίζεται με βάση
το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3614/2007 ως Ενδιάμεσος Φο−
ρέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Άρθρο 2
Αντικείμενο της εκχώρησης
Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού αναλαμβάνει
αρμοδιότητες διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων/
πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού», σύμφωνα με την εξειδίκευση
που περιλαμβάνεται στο Δελτίο Κωδικού Θέματος Προ−
τεραιότητας, ως εξής:
Ι. Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3
1. Άξονες Προτεραιότητας 3.1, 3.2, 3.3: «Διευκόλυνση
της πρόσβασης στην απασχόληση».
1.1. Κωδικός Θέματος Προτεραιότητας 66 «Εφαρμο−
γή ενεργητικών και προληπτικών μέτρων στην αγορά
εργασίας»
1.1.α. Κατηγορία πράξεων: «Ενίσχυση της Απασχόλησης
στον Πολιτισμό»
Ποσοτικοποιημένοι στόχοι/δείκτες: όπως διατυπώνο−
νται στο εκάστοτε ισχύον εγκεκριμένο ΕΠ
2. Η εκχωρούμενη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δα−
πάνη και η ετήσια κατανομή της αποτυπώνονται στο
χρηματοδοτικό πίνακα εκχώρησης της διαχείρισης του
συνημμένου παραρτήματος Ι.
3. Οι επί μέρους προσκλήσεις πράξεων εκδίδονται για συ−
νολικό ποσό δημόσιας δαπάνης ύψους 25.000.000 ευρώ.
4.Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των πρά−
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ξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ανέρχεται σε 25.000.000 ευρώ.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται
Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού αναλαμβάνει στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Αν−
θρώπινου Δυναμικού» για τις κατηγορίες πράξεων/πράξεις
του άρθρου 2 της παρούσης, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
i. Προβαίνει, όπου απαιτείται και σε συνεργασία με τη Δια−
χειριστική Αρχή, στην αναγκαία εξειδίκευση των κατηγοριών
πράξεων που διαχειρίζεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της
Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
ii. Λαμβάνει, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή, τα
κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων
των αξιολογήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
iii. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των κατηγο−
ριών πράξεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα τη χρη−
ματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους
δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής τους και εισηγείται
στη Διαχειριστική Αρχή προτάσεις αναθεώρησής τους.
iv. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται από
τη Διαχειριστική Αρχή, όπως για την υποβολή των ετήσιων
και τελικών εκθέσεων εκτέλεσης, την προετοιμασία των
θεμάτων αρμοδιότητάς της που άπτονται της ετήσιας εξέτα−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και την προετοιμα−
σία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.
v. Συμμετέχει στην από κοινού με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ετήσια εξέταση της υλοποίησης του Ε.Π.,
ενημερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης για τα
αποτελέσματά της, παρακολουθεί και εφαρμόζει τα
συμπεράσματα που προκύπτουν από την ετήσια εξέτα−
ση του Ε.Π. και της Επιτροπής Παρακολούθησης.
vi. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, την ΕΥ−
ΣΕΚΤ ως καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία Συντονισμού και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει, ενημερώνοντας τη Διαχει−
ριστική Αρχή, 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
της έχουν εκχωρηθεί σε συμφωνία με τη Διαχειριστική
Αρχή του Προγράμματος και την Εθνική Αρχή Συντονι−
σμού/ Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης.
viii. Επεξεργάζεται και εισηγείται στη Διαχειριστική
Αρχή αναλυτικά κριτήρια ένταξης για τις κατηγορίες
πράξεων που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
ix. Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευρύ−
τερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματο−
δότησης για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται.
Στο πλαίσιο αυτό προετοιμάζει και εκδίδει, με τη σύμ−
φωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής, τις προκηρύξεις
των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται για την υπο−
βολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους και
παρέχει προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και
λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:
α) τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει
να πληρούν οι προτεινόμενες πράξεις προκειμένου να
ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ,
β) τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρη−
ματοδότησης και τις σχετικές χρονικές περιόδους,
γ) τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδό−
τηση πράξεων,
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δ) τα αρμόδια στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πο−
λιτισμού, 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.
x. Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλες τις προτάσεις που υπο−
βάλλονται και ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων τους
xi. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρ−
μόζοντας τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακο−
λούθησης κριτήρια ένταξης.
xii. Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης ένταξης των
πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος, 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 οικεία ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρε−
σίας Τομέα Πολιτισμού. Ειδικά σε περίπτωση ανάκλησης
μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων
και στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.
xiii. Υποβάλλει στην Επιτροπή τις απαιτούμενες για τα
μεγάλα έργα πληροφορίες με βάση το άρθρο 40 του
Κανονισμού 1083/2006.
xiv. Μεριμνά για τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτού−
μενων πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς
κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησης τους.
xv. Προβαίνει σε εξέταση όλων των σταδίων εξέλιξης
δημοσίων συμβάσεων και ιδίως κατά τη διαδικασία δια−
κήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύμβασης. Η Ειδική
Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού εκφράζει τη γνώμη της εντός
δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη των σχετικών στοιχεί−
ων ή εντός είκοσι (20) ημερών σε περιπτώσεις συμβάσεων
άνω των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ. Η σύμφωνη γνώ−
μη της αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.
xvi. Διενεργεί επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 8 του ν. 3614/2007 προκειμένου να επιβεβαιωθεί η
παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπη−
ρεσιών 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 διοικη−
τικής επαλήθευσης σε κάθε δήλωση δαπάνης, κατά την
οποία επιβεβαιώνεται με τα κατάλληλα έγγραφα, ότι:
α) η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγματική,
β) τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύμ−
φωνα με την απόφαση ένταξης,
γ) οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι
ακριβείς,
δ) η πράξη και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το εθνικό
και κοινοτικό δίκαιο,
ε) τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την απο−
φυγή διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης από άλλα
κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από άλλη
προγραμματική περίοδο.
Στην περίπτωση μεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγ−
γράφων είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται δειγματολη−
πτικές επαληθεύσεις βάσει μεθόδου δειγματοληψίας.
xviii. Διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις επιμέρους
πράξεων κατά τις οποίες επαληθεύεται: ότι οι πράξεις
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όντως εκτελούνται και τα παραδιδόμενα προϊόντα ή/και
παρεχόμενες υπηρεσίες συμμορφώνονται προς τους
όρους της αντίστοιχης σύμβασης ή απόφασης ένταξης,
η φυσική πρόοδος της πράξης, η τήρηση των κοινοτικών
κανόνων όσον αφορά τη δημοσιότητα και η ακρίβεια
των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφο−
ρά τη φυσική και οικονομική πρόοδο της πράξης.
xix. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επα−
λήθευσης, 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 και επιτό−
πιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με
τα πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης
και ελέγχου. Εάν οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται
δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμη−
ριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις πρά−
ξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση. Η
Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού καθορίζει το μέγεθος του
δείγματος, προκειμένου να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως
προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πρά−
ξεων, 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.
xxi. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου
της κοινοτικής ή και δημόσιας συνεισφοράς της πράξης,
η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσματος επαλήθευσης
ή πορίσματος ελέγχου καταχωρώντας τις αντίστοιχες
λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ.
xxii. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επα−
ληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα
δαπάνη μεριμνά για την έκδοση απόφασης ανάκτησης
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στην Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
(α.π. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008, ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008).
xxiii. Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά
ελεγκτικά όργανα και ενημερώνει τη Δ.Α. σχετικά με τα
πορίσματα ελέγχου και τις απαντήσεις σε αυτά.
xxiv. Συλλέγει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα στοιχεία παρακο−
λούθησης εκτέλεσης των πράξεων (δελτία παρακολούθησης
φυσικού αντικειμένου) που υποβάλλουν οι δικαιούχοι. Με
βάση τα στοιχεία αυτά εξετάζει το βαθμό επίτευξης των
ετήσιων ποσοτικών στόχων των πράξεων, σύμφωνα με τις
αρχικά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις. Σε περίπτωση
απόκλισης από τους όρους της απόφασης ένταξης ή χρονι−
κών καθυστερήσεων μεγαλύτερων των έξι μηνών, σε σχέση
με την προγραμματισθείσα πρόοδο, η Ειδική Υπηρεσία Το−
μέα Πολιτισμού 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 δημο−
σιεύονται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα
Πολιτισμού και στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.
xxv. Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την
τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την πο−
ρεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη
δημοσιότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 8
και 9 του Καν.1828/2006, την τήρηση χωριστής λογιστικής
μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης και την τή−
ρηση των πολιτικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
και τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συ−

ντονισμού. Προτείνει μέτρα υποστήριξης των δικαιούχων
προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 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 στη Διαχειριστική Αρχή όλες τις ανα−
γκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και
τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση
με κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για
σκοπούς πιστοποίησης.
xxviii. Παρακολουθεί τα έσοδα από έργα που παρά−
γουν έσοδα και ενημερώνει σχετικά την Διαχειριστική
Αρχή, ιδίως για τα έργα των οποίων τα έσοδα δεν είναι
δυνατό να εκτιμηθούν εκ των προτέρων
xxix. Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου
εκτέλεσης των πράξεων στις αρμόδιες για τη χρημα−
τοδότηση δημόσιες υπηρεσίες.
xxx. Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πλη−
ρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ σύμφωνα με
τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
xxxi. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις ανα−
γκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις
επαληθεύσεις που πραγματοποιεί σε σχέση με κάθε
δαπάνη, για σκοπούς πιστοποίησης.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του φορέα
στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες διαχείρισης
Οι αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται ασκού−
νται από την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού σύμφωνα
με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του εδαφίου (γ)
της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 3614/2007 όπως αυτό ισχύει
και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων του άρθρου 3 της
παρούσης, η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού ανα−
λαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:
1. Κοινοποιεί στη Διαχειριστική Αρχή τις προσκλήσεις για
την ένταξη πράξεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα δέκα
(10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη δημοσιοποίησή τους και
ενσωματώνει κατάλληλα τυχόν επισημάνσεις της.
2. Κοινοποιεί στη Διαχειριστική Αρχή, το ετήσιο πρό−
γραμμα ενεργειών με ποσοτικούς και ποιοτικούς στό−
χους για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του
άρθρου 5 του ν. 3614/2007, καθώς και εξαμηνιαίες εκθέ−
σεις ποιοτικής ανάλυσης της προόδου που επιτεύχθηκε.
Επίσης, το ετήσιο πρόγραμμα επαληθεύσεων, τη μέθοδο
δειγματοληψίας αυτών και το ποσοστό των επαληθεύ−
σεων επί του συνόλου των πράξεων.
3. Αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους από το
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ελέγχους και επι−
θεωρήσεις, καθώς και από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την
απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. Αποδέχεται διοικητικές
και επιτόπιες επιθεωρήσεις από τη Διαχειριστική Αρχή
και παρέχει σε αυτή όλα τα αναγκαία στοιχεία προκει−
μένου να επιβεβαιωθεί η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση
των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί,
4. Συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή και παρέχει
κάθε πληροφορία που ζητείται.
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5. Συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή, την Εθνική
Αρχή Συντονισμού/Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστή−
ριξης για την εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων που
απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
6. Διασφαλίζει –με την επιφύλαξη των κανόνων που διέ−
πουν τις κρατικές ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 87 της
Συνθήκης− ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με
τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων
που διαχειρίζεται τηρούνται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 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 διακόπτο−
νται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατό−
πιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Επιτροπής.
7. Συμμορφώνεται και διασφαλίζει τις απαιτήσεις ενη−
μέρωσης και δημοσιότητας που προσδιορίζονται από το
Σύστημα Διαχείρισης, τη Διαχειριστική Αρχή και με τις
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του Καν. 1828/2006
για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται.
8. Στην περίπτωση που η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτι−
σμού είναι και δικαιούχος στο πλαίσιο των κατηγοριών πρά−
ξεων που διαχειρίζεται, η υλοποίηση της πράξης θα γίνεται
από μονάδα διαφορετική από τη μονάδα που είναι αρμόδια
για τη διενέργεια των επαληθεύσεων, ώστε να διασφαλίζεται
η απαιτούμενη διάκριση καθηκόντων στο εσωτερικό της.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της Διαχειριστικής Αρχής
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 3, του ν. 3614/2007, όπως αυτές εξειδικεύο−
νται στην υπ’ αριθμ. 25253/2235/7.4.2008 κοινή υπουργική
απόφαση Τροποποίησης της απόφασης σύστασης της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007),
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
2. Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» συντονίζει και
εποπτεύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ειδικής
Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού και έχει την τελική ευθύνη
έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση του
συνόλου του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με
τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου
και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
3. Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Τομέα
Πολιτισμού για το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου και κάθε τροποποίηση αυτού και την υπο−
στηρίζει στην ορθή εφαρμογή του.
4. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της
Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού, σε σχέση με τις
δράσεις που εκχωρούνται, ώστε να βεβαιώνεται ότι αυ−
τές εκτελούνται σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο σύστη−
μα διαχείρισης και ελέγχου και την αρχή της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό:

4.1. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση
του ΟΠΣ από την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού με
τα απαραίτητα δεδομένα υλοποίησης που απαιτούνται
για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολού−
θηση, τις επαληθεύσεις, την αξιολόγηση καθώς και τις
λογιστικές εγγραφές για κάθε πράξη που διαχειρίζεται
η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού.
4.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, τα ετή−
σια προγράμματα ενεργειών που υποβάλλει η Ειδική
Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού και τις εξαμηνιαίες εκθέ−
σεις προόδου τους και διαμορφώνει, σε συνεργασία
με αυτή, τεκμηριωμένες προτάσεις διορθωτικών ή/και
προληπτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματι−
κότερη και αποδοτικότερη διαχείριση και υλοποίηση
του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
4.3. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων
που διενεργούνται στην Ειδική Υπηρεσία του Τομέα
Πολιτισμού από την Αρχή Ελέγχου και τα λοιπά εθνικά
και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα. Λαμβάνει γνώση των
εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου που διενεργούνται στην
Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού.
4.4. Δύναται να πραγματοποιεί διοικητικές και επιτό−
πιες επιθεωρήσεις στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολι−
τισμού και στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, προ−
κειμένου να επιβεβαιωθεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων
που τους έχουν ανατεθεί με βάση το εφαρμοζόμενο
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή της
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
5. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει
τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες
και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο
πλαίσιο αυτό εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε
αίτημα πληρωμής την πληρότητα των πληροφοριών
που παρέχονται στην Αρχή Πιστοποίησης.
Άρθρο 6
Ειδικοί Όροι
1. Με όμοια κοινή υπουργική απόφαση, οι κατηγορίες πρά−
ξεων, οι προϋπολογισμοί και οι δείκτες αυτών, των οποίων
θα αναληφθεί η διαχείριση από την Ειδική Υπηρεσία Τομέα
Πολιτισμού, δύνανται να τροποποιούνται προκειμένου για
την καλύτερη εξυπηρέτηση των στόχων του ΕΠ, μετά από
τεκμηριωμένη εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ
ή της Ειδικής Υπηρεσίας του Τομέα Πολιτισμού.
2. Κάθε τμήμα της σωρευτικής ετήσιας κατανομής της
κοινοτικής συνδρομής του χρηματοδοτικού πίνακα του
άρθρου 2 για το οποίο δεν υποβλήθηκε αίτηση πληρω−
μής έως τις 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους ή τρίτου
έτους σύμφωνα με το άρθρο 93 του Καν.1083/2006 μετά
το έτος της ετήσιας κατανομής κοινοτικής συνδρομής,
απομειώνει αυτόματα το συνολικό ποσόν της κοινοτικής
χρηματοδότησης το οποίο έχει εκχωρηθεί και αναλογι−
κά τα συναρτώμενα ποσά εθνικής και άλλης χρηματοδό−
τησης. Τα ποσά της αυτόματης απομείωσης μειώνονται
κατά τα ετήσια ποσά που αφορούν υπό έγκριση μεγάλα
έργα ή καθεστώτα ενίσχυσης.
Η ισχύς της απόφασης αυτής ισχύει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2009
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