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Θέµα: Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆υτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά του 
ΕΣΠΑ στην Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας 
Πελοποννήσου» 

 

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

i. του άρθρου 90 του “Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα” που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-
2005). 

ii. του Ν.3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για 
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» και ειδικότερα το άρθρο 4 όπως έχει 
τροποποιηθεί από το Ν.3840/2010  

iii. της Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/27-
03-2008, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 

2. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5441/5.11.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά», όπως ισχύει 
κάθε φορά. 

3. Τη µε αρ. πρωτ. 40839/ΕΥΣ 4684/ 20.09.2011 ΥΑ (ΦΕΚ 2175/Β/28.09.2011) εκχώρησης 
αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
«Μακεδονία-Θράκη» «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» 
«∆υτική Ελλάδα –Πελοπόννησος– Ιόνια Νησιά» και «Αττική»του ΕΣΠΑ. 

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού. 

5. Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων. 
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Αποφασίζουµε 

 

Άρθρο 1 

Φορέας στον οποίο εκχωρούνται αρµοδιότητες διαχείρισης  

Η  Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου» ορίζεται ως 

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική 

Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά» του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Άρθρο 2  

Αντικείµενο της εκχώρησης 

(i) Η Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου» αναλαµβάνει 

αρµοδιότητες διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων της παρούσας, όπως αυτές προσδιορίζονται 

στο άρθρο 3. 

(ii) Η εκχωρούµενη προς διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη και η κατανοµή της 

ανά άξονα προτεραιότητας αποτυπώνεται στο Παράρτηµα I και η κατανοµή της Κοινοτικής 

Συνδροµής ανά Κωδικό Θεµατικής Προτεραιότητας αποτυπώνεται στο Παράρτηµα II. 

Άρθρο 3 

Αρµοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται  

Η Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου» αναλαµβάνει στο 

πλαίσιο του ΕΠ «∆υτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά» του ΕΣΠΑ 2007-2013 για τις 

δράσεις-κατηγορίες πράξεων του άρθρου 2 της παρούσης, τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

(i) Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται 

σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της ∆ιαχειριστικής Αρχής του επιχειρησιακού 

προγράµµατος. 

(ii) Λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων των  

αξιολογήσεων του Προγράµµατος.  

(iii) Παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται και 

ειδικότερα τη χρηµατοοικονοµική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιηµένους δείκτες και 

τις προοπτικές εξέλιξής τους και εισηγείται στη ∆ιαχειριστική Αρχή προτάσεις 

αναθεώρησής τους. 

(iv) Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή για την 

υποβολή των ετήσιων και τελικών εκθέσεων εκτέλεσης, την προετοιµασία της ετήσιας 

εξέτασης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, την προετοιµασία της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Προγράµµατος κλπ.  

(v) Συνεργάζεται µε την Εθνική Αρχή Συντονισµού και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές 

κάθε πληροφορία που ζητούνται.  

(vi) Μεριµνά για εξειδίκευση όπου απαιτείται των απαραίτητων εργαλείων, προτύπων και 
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προδιαγραφών για τη σωστή άσκηση των αρµοδιοτήτων διαχείρισης που της έχουν 

εκχωρηθεί σε συµφωνία µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος και την Εθνική 

Αρχή Συντονισµού.  

(vii) Επεξεργάζεται και εισηγείται στη ∆ιαχειριστική Αρχή αναλυτικά κριτήρια ένταξης για 

τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται, 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 διαχειρίζεται. 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 ΕΠ,  

(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 του 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 υποβάλλονται και ελέγχει την 

πληρότητα των στοιχείων τους 

(x) Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρµόζοντας τα εγκεκριµένα από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια ένταξης.  

(xi) Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου εκδίδει τις αποφάσεις ένταξης των πράξεων στους 

άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, µετά την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας έκδοσης συµφώνου αποδοχής των όρων ένταξης. Ο Περιφερειάρχης 

εκδίδει τις τροποποιήσεις των αποφάσεων ένταξης ή τις ανακλήσεις αυτών. Οι 

σχετικές αποφάσεις δηµοσιοποιούνται στην οικεία ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας. 

(xii) Υποβάλλει στην Επιτροπή τις απαιτούµενες για τα µεγάλα έργα πληροφορίες µε βάση 

το άρθρο 40 του Κανονισµού 1083/2006. 

(xiii) Μεριµνά για τη συµµόρφωση των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων µε τους 

ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ΄όλη την περίοδο της υλοποίησής 

τους.. 

(xiv) Προβαίνει σε εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης και τροποποίησης δηµοσίων 

συµβάσεων. Για όσες συµβάσεις εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών 

Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων προβαίνει επιπλέον σε εξέταση κατά τη διαδικασία 
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ανάθεσης της σύµβασης. Η ειδική υπηρεσία εκφράζει τη γνώµη της εντός 

αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων. 

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσµίας, λογίζεται ότι η ειδική 

υπηρεσία έχει παράσχει σύµφωνη γνώµη. Η σύµφωνη γνώµη της ειδικής υπηρεσίας ή 

η κατά το προηγούµενο εδάφιο τεκµαιρόµενη σύµφωνη γνώµη αυτής, αποτελεί όρο 

για τη χρηµατοδότηση της πράξης. Σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης που έχει ήδη 

συναφθεί κατά την ένταξη της σχετικής πράξης, καθώς και στις περιπτώσεις δηµοσίων 

συµβάσεων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί 

δηµοσίων συµβάσεων, η εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης διενεργείται πριν από την 

καταχώρηση δαπανών στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα. 

(xv) ∆ιενεργεί επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 του Ν. 3614/2007 

προκειµένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και 

υπηρεσιών και η πραγµατική πραγµατοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι 

δικαιούχοι καθώς και η συµµόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς 

κανόνες.  

Στο πλαίσιο αυτό: 

(xvi) 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 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 αποφυγή διπλής 

χρηµατοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά 

µέσα ή από άλλη προγραµµατική περίοδο. 

(στ) Στην περίπτωση µεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι δυνατόν 

να πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις βάσει µεθόδου 

δειγµατοληψίας.  

(xvii) ∆ιενεργεί 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 αφορά τη φυσική και οικονοµική πρόοδο της πράξης.  
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(xviii) 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.  

(xix) Τηρεί αρχεία στο Ο.Π.Σ. για τις διοικητικές και επιτόπιες 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 τεκµηριώνουν τη 

δειγµατοληπτική µέθοδο και καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται 

προς επαλήθευση. Επανεξετάζει τη µέθοδο δειγµατοληψίας σε ετήσια βάση.  

(xx) 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 Ο.Π.Σ..  

(xxi) Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως 

καταβληθείσα δαπάνη, διαβιβάζει την απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης στο 

αρµόδιο διατάκτη για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων 

ποσών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΥΠΑΣΥ∆ (ΦΕΚ 540/τ.Β/27.03.08), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

(xxii) Συνεργάζεται µε τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα και µεριµνά για 

την υποβολή των απαντήσεών στα σχετικά πορίσµατα ελέγχου στη ∆ιαχειριστική 

Αρχή.  

(xxiii) Συλλέγει και καταχωρεί στο Ο.Π.Σ. τα στοιχεία παρακολούθησης 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 

χρονικών καθυστερήσεων µεγαλύτερων των έξι µηνών, σε σχέση µε την 

προγραµµατισθείσα πρόοδο, ο Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης προβαίνει σε  

επανεξέταση της πράξης και στην περίπτωση αδικαιολόγητων αποκλίσεων, δύναται να 

εισηγηθεί την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης. Οι αποφάσεις ένταξης 

πράξεων που ανακαλούνται δηµοσιεύονται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.  

(xxiv) 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 λογιστικής µερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης και την τήρηση 

των πολιτικών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες και κατευθύνσεις 

της Εθνικής Αρχής Συντονισµού. Προτείνει µέτρα υποστήριξης των δικαιούχων 

προκειµένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 
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(xxv) 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 κανόνες του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

(xxvi) Παρέχει στη ∆ιαχειριστική Αρχή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τις 

διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγµατοποιούνται σε σχέση µε κάθε δαπάνη 

των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης. 

(xxvii) Μεριµνά για την παρακολούθηση των εσόδων των έργων που παράγουν έσοδα, µετά 

την ολοκλήρωσή τους, καθώς και  των έργων που δεν είναι δυνατό τα έσοδα να 

εκτιµηθούν εκ των προτέρων. 

(xxviii) Μεριµνά για την παροχή στοιχείων προόδου εκτέλεσης των πράξεων στις αρµόδιες για 

τη χρηµατοδότηση δηµόσιες υπηρεσίες. 

(xxix) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που 

καταχωρεί στο ΟΠΣ σύµφωνα µε τους κανόνες του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και 

Ελέγχου.   

(xxx) Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες 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, ασκούνται από την Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάµεση 

∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου» σύµφωνα µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 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 που προσδιορίζονται στο άρθρο 3, η Ειδική Υπηρεσία 

«Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου» αναλαµβάνει και τις ακόλουθες 

υποχρεώσεις: 

1. Κοινοποιεί στη ∆ιαχειριστική Αρχή το ετήσιο πρόγραµµα ενεργειών για τις πράξεις που 

διαχειρίζεται καθώς και τις εξαµηνιαίες εκθέσεις προόδου και ενηµερώνει συστηµατικά το 

Ο.Π.Σ. µε τα στοιχεία προόδου εκτέλεσης του Προγράµµατος 

2. Αποδέχεται τους προβλεπόµενους από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους και 

επιθεωρήσεις, 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. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επιθεωρήσεις από την Εθνική Αρχή 

Συντονισµού, ∆ιαχειριστική Αρχή (Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων) και παρέχει σε αυτή τα αναγκαία στοιχεία προκειµένου 

να επιβεβαιωθεί η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που της έχουν 

ανατεθεί. 
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3. Συνεργάζεται µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή, την Εθνική Αρχή Συντονισµού, Ειδική Υπηρεσία 

Θεσµικής Υποστήριξης, για την εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων που απαιτούνται για 

την άσκηση των αρµοδιοτήτων της. 

4. ∆ιασφαλίζει –µε την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις δυνάµει 

του άρθρου 87 της συνθήκης- ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά µε τις δαπάνες 

και τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων που διαχειρίζεται, τηρούνται στη διάθεση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για: 

• διάστηµα τριών ετών µετά το κλείσιµο του Επιχειρησιακού 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 ελέγχους για 

πράξεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείµενο του µερικού κλεισίµατος,  

τα ανωτέρω διαστήµατα διακόπτονται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν 

δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης της Επιτροπής. 

5. Συµµορφώνεται, µε τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας που προσδιορίζονται από 

το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του 

Καν.1828/2006 για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται.  

6. Στην περίπτωση που η Ενδιάµεση διαχειριστική Αρχή είναι και δικαιούχος 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 διασφαλίζεται η απαιτούµενη διάκριση καθηκόντων στο εσωτερικό της. 

 

Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων  

1. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής Επιχειρησιακών Προγραµµάτων συντονίζει 

και εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας «Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική 

Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου» και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής για τη 

διαχείριση του συνόλου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης.  

2. Ενηµερώνει έγκαιρα την  Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας 

Πελοποννήσου» για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου και κάθε τροποποίηση αυτού και την 

υποστηρίζει στην ορθή εφαρµογή του.  

3. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας «Ενδιάµεση 

∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου» σε σχέση µε τις δράσεις που εκχωρούνται, 

ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελούνται σύµφωνα µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

και την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης.  Στο πλαίσιο αυτό : 
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3.1 Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενηµέρωση του Ο.Π.Σ. από την Ειδική 
Υπηρεσία «Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου» 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 η Ειδική Υπηρεσία 
«Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου» 

3.2 Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, τα ετήσια προγράµµατα ενεργειών που 
υποβάλλει η Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας 
Πελοποννήσου», και τις εξαµηνιαίες εκθέσεις προόδου τους και διαµορφώνει 
τεκµηριωµένες προτάσεις  διορθωτικών/και προληπτικών ενεργειών, µε στόχο 
την αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση και υλοποίηση του 
επιχειρησιακού προγράµµατος. 

3.3 Παρακολουθεί τα αποτελέσµατα των ελέγχων και επιθεωρήσεων που 
διενεργούνται στην Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας 
Πελοποννήσου» από την Αρχή Ελέγχου και τα λοιπά εθνικά και ευρωπαϊκά 
ελεγκτικά όργανα. 

3.4 Εγκρίνει τη τροποποίηση της προβλεπόµενης στο συνηµµένο πίνακα κατανοµής 
κοινοτικής συνδροµής ανά κωδικό θεµατικής προτεραιότητας (Παράρτηµα II) µετά 
από πρόταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας 
Πελοποννήσου». 

3.5 ∆ύναται να πραγµατοποιεί διοικητικές και επιτόπιες επιθεωρήσεις στην Ειδική 
Υπηρεσία «Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 
προκειµένου να επιβεβαιωθεί η άσκηση των αρµοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί 
µε βάση το εφαρµοζόµενο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή της 
χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 

4. ∆ιασφαλίζει 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 

Κατάργηση διατάξεων 

Από τη δηµοσίευση της παρούσας, καταργείται η υπ’ αριθµ. 40839/ΕΥΣ 4684/ 20.09.2011 ΥΑ 

(ΦΕΚ 2175/Β/28.09.2011) όσον αφορά στην εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης, για πράξεις 

του επιχειρησιακού προγράµµατος «∆υτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά» του Ε.Σ.ΠΑ., 

στην Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου» καθώς και 

κάθε άλλη απόφαση που ρυθµίζει το εν λόγω θέµα. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.   

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δηµοσίευσή της. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Κ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ 
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