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Ευαίσθητη θέση:

ΜΟΝΑ∆Α
Β

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Στέλεχος Παρακολούθησης Πράξεων

ΑΜΕΣΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο Προϊστάµενος της Μονάδας Β

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ:

∆εν υπάρχουν

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων που
διαχειρίζεται το Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαχείρισης ∆ράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ µέχρι και την
ολοκλήρωσή τους, µε βάση την απόφαση ένταξης, τις αναληφθείσες νοµικές
δεσµεύσεις και τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, εισηγούµενος
για τα παραπάνω θέµατα στον Προϊστάµενο της Μονάδας

1.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρακολούθηση Υλοποίησης Πράξεων
•

Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης κάθε Πράξης σύµφωνα µε τους όρους της Απόφασης Ένταξης
και τις αναληφθείσες νοµικές δεσµεύσεις.

•

Εισήγηση προκειµένου να εξασφαλιστούν οι ετήσιες πιστώσεις και οι χρηµατοδοτήσεις των έργων στο Π∆Ε,
σε συνεργασία µε τον φορέα χρηµατοδότησης.

•

Εντοπισµός προβληµάτων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Πράξεων, πρόταση και λήψη κατάλληλων
µέτρων για την έγκαιρη επίλυσή τους.

•

Συνεργασία µε τους ∆ικαιούχους, διάγνωση αναγκών και προτάσεις ενεργειών για την υποστήριξή τους.

•

Εισήγηση για την έκδοση τυχόν τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης.

•

Εισήγηση για τη θέση σε καθεστώς επιτήρησης των ∆ικαιούχων του ΕΣΠΑ 2014-2020 που οι Πράξεις τους
αποκλίνουν από την Απόφαση Ένταξης ή από το χρονικό προγραµµατισµό υλοποίησής τους και πρόταση
για διορθωτικά µέτρα και περίοδο συµµόρφωσης. Παρακολούθηση της υλοποίησης των διορθωτικών
µέτρων.

•

Εισήγηση για την ανάκληση της Απόφασης Ένταξης Πράξης, όπου απαιτείται.

•

Παρακολούθηση των καθαρών εσόδων των Πράξεων που παράγουν έσοδα και ενηµέρωση της Αρχής
Πιστοποίησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών.

•

Εισήγηση για την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης της Πράξης.

Προληπτικοί έλεγχοι δηµοσίων συµβάσεων
•

∆ιενέργεια ελέγχων νοµιµότητας των διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δηµοσίων
συµβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, προκειµένου να διασφαλιστεί η επιλεξιµότητα των δαπανών
τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο θεσµικό πλαίσιο και στο Σ∆Ε.

∆ιαχειριστικές (διοικητικές, επιτόπιες) Επαληθεύσεις Πράξεων
•

∆ιενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων και σύνταξη σχετικών εκθέσεων, σύµφωνα µε το Σ∆Ε.

•

Εφαρµογή της δειγµατοληπτικής µεθόδου βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση Πράξεις
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Σ∆Ε.

•

Τήρηση αρχείων, στα οποία περιγράφεται και τεκµηριώνεται η δειγµατοληπτική µέθοδος.

•

Συµµετοχή στην κατάρτιση του προγράµµατος επιτόπιων επαληθεύσεων, καθώς και στην παρακολούθηση
της εφαρµογής του.

•

Συµµετοχή σε όργανα επιτόπιων επαληθεύσεων και στη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων, σύµφωνα µε το
Σ∆Ε.

•

Συµµετοχή στη διενέργεια έκτακτων επιτόπιων επαληθεύσεων, εφόσον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την
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ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου. Μέριµνα για την έγκαιρη ενηµέρωση της Αρχής
Πιστοποίησης. Όπου απαιτείται, εισήγηση για την αναστολή χρηµατοδότησης της Πράξης.
•

Καταχώρηση των στοιχείων στο ΟΠΣ που αφορούν στις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που
πραγµατοποιούνται.

•

Παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε συστάσεις σε συνέχεια εκθέσεων διοικητικών και επιτόπιων
επαληθεύσεων.

•

Παρακολούθηση της τήρησης, όπου απαιτείται, των µακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους ∆ικαιούχους,
σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.

•

Μέριµνα ώστε ο ∆ικαιούχος να λαµβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόµενης επιλέξιµης δαπάνης,
εντός των προθεσµιών που θέτει το θεσµικό πλαίσιο.

Παρακολούθηση διορθωτικών µέτρων / συστάσεων της ΕΥ∆ ΠΕΠ Αττικής
• Υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών σε συνέχεια διορθωτικών µέτρων / συστάσεων που προτείνει η ΕΥ∆
ΕΠ Αττικής στο Αυτοτελές Τµήµα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων παρακολούθησης των ΕΦ∆
• Παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε διορθωτικά µέτρα / συστάσεις που προτείνει η ΕΥ∆ ΕΠ Αττικής στο
Αυτοτελές Τµήµα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων παρακολούθησης των ΕΦ∆
Παρακολούθηση πορισµάτων ελέγχου
•

Σύνταξη εισήγησης για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά πορίσµατα ελέγχου που διενεργούνται από τα
αρµόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα. Συνεργασία µε την ΕΑΣ και την Αρχή Ελέγχου, εφόσον
απαιτείται.

•

Παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε σχετικές συστάσεις σε συνέχεια πορισµάτων ελέγχων.

•

Προετοιµασία απαντήσεων προς την ΕΥ∆ ΕΠ Αττικής σε σχετικά πορίσµατα ελέγχου σε Πράξεις που
διαχειρίζεται, από τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.

∆ηµοσιονοµικές ∆ιορθώσεις/ Ανακτήσεις
•

Εισήγηση για ακύρωση µέρους ή του συνόλου της δηµόσιας συνεισφοράς της Πράξης, βάσει πορίσµατος
διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης ή πορίσµατος ελέγχου, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται
στο θεσµικό πλαίσιο και καταχώρηση των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών στο ΟΠΣ.

•

Εισήγηση για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Παρακολούθηση
της ανάκτησης των σχετικών ποσών.

•

Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, προετοιµασία φακέλου για
διαβίβαση σχετικών στοιχείων στις αρµόδιες αρχές/ όργανα, σύµφωνα µε το Σ∆Ε.

• Εισήγηση για την ακύρωση µέρους ή του συνόλου της δηµόσιας συνεισφοράς της Πράξης, βάσει
πορίσµατος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης ή πορίσµατος ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες
λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου,
λαµβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις, δύναται να
προβεί σε εισήγηση ακύρωσης µέρους ή του συνόλου της χρηµατοδότησης της Πράξης από το ΕΠ,
καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρµόδιες
Αρχές/φορείς, σύµφωνα µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου.
∆ήλωση ∆ιαχείρισης. Ετήσια Σύνοψη.
• Συλλογή στοιχείων και κατάρτιση αναφορών δαπανών, επιτόπιων επαληθεύσεων/ πιστοποιήσεων προς
υποβολή στην ΕΥ∆ ΕΠ Αττικής, προκειµένου για τις ενδιάµεσες αιτήσεις πληρωµών, την κατάρτιση της
δήλωσης διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασµών. Συνεργασία, αν απαιτείται, µε την Αρχή Πιστοποίησης και
την Αρχή Ελέγχου.
Απάτη/Καταγγελίες
•

Συµµετοχή στην Οµάδα αξιολόγησης κινδύνων απάτης.

•

Συµµετοχή στις Οµάδες εξέτασης καταγγελιών για συγχρηµατοδοτούµενα έργα της προγραµµατικής
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περιόδου 2014-2020 που ορίζει η ΕΥ∆ ΕΠ Αττικής.
•

Συµµετοχή σε ad hoc Οµάδες εξέτασης ενδείξεων απάτης

•

Τήρηση αρχείου καταγγελιών

Άλλα Καθήκοντα
•

Τήρηση πλήρους φακέλου Πράξης σε φυσική ή/ και ηλεκτρονική µορφή στο ΟΠΣ κατά τα προβλεπόµενα
στο Σ∆Ε.

•

Τήρηση όλων των εγγράφων σχετικά µε τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση
επαρκούς διαδροµής ελέγχου, κατά τα οριζόµενα στο θεσµικό πλαίσιο (Κανονισµοί, Σ∆Ε).

•

Παροχή πληροφόρησης στην Αρχή Πιστοποίησης σχετικά µε τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που
πραγµατοποιούνται σε κάθε δαπάνη των πράξεων, για σκοπούς πιστοποίησης.

•

Συνεργασία µε ΕΑΣ, άλλες
πληροφοριών/αναφορών.

•

Προετοιµασία της Υπηρεσίας Αρχής για την υποδοχή ελέγχου από ελεγκτικά όργανα.

•

∆ιασφάλιση της συλλογής και έγκαιρης καταχώρησης στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδοµένων που αφορούν
στις αρµοδιότητες της θέσης εργασίας. Ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων
που καταχωρίζει στο ΟΠΣ.

•

Προετοιµασία για την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων και αποφάσεων που προβλέπονται από το Σ∆Ε
και αφορούν στις αρµοδιότητες της θέσης εργασίας.

•

Εισήγηση εκπόνησης µελετών, ερευνών, εµπειρογνωµοσυνών, εγχειριδίων διαδικασιών σχετικών µε το
αντικείµενο της θέσης εργασίας και της Μονάδας Β.

•

Συµµετοχή σε Επιτροπές και Οµάδες Εργασίας που συγκροτούνται, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο λειτουργίας
του Αυτοτελούς Τµήµατος και του ΕΣΠΑ.

•

Συµµετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια και συναντήσεις.

υπηρεσίες

Υπουργείου/

Περιφέρειας

και

παροχή

αιτούµενων

2. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
•
•
•
•
•
•
•
•

ΕΥ∆ ΠΕΠ Αττικής
Οργανισµούς και ∆ηµοτικές επιχειρήσεις του ∆ήµου Πειραιά
Εθνική Αρχή Συντονισµού
Αρχή Πιστοποίησης
Γενική Γραµµατεία Καταπολέµησης της ∆ιαφθοράς, που έχει οριστεί και ως η αρµόδια Εθνική Αρχή για το
Συντονισµό της καταπολέµησης της απάτης (AFCOS)
Φορείς χρηµατοδότησης, ∆∆Ε
Λοιποί Ενδιάµεσοι Φορείς της ΟΧΕ / ΒΑΑ του ΠΕΠ Αττικής
∆ικαιούχοι

3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Τυπικά Προσόντα:
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι (ΠΕ/TE) της ηµεδαπής ή ισότιµου ιδρύµατος της αλλοδαπής
2. Επαγγελµατική εµπειρία
 3ετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου ιδρύµατος της αλλοδαπής
 2ετής για τους κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου όµοιου τίτλου της
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αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης
 1ετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής
Ουσιαστικά Προσόντα:
1. Γνώση ή/και εµπειρία των διαδικασιών διαχείρισης ή/και συντονισµού ή/και ελέγχου ή/και εφαρµογής
κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δηµόσιου ή ιδιωτικού
τοµέα κατά προτίµηση στα θεµατικά αντικείµενα του τοµέα ευθύνης του Αυτοτελούς Τµήµατος
2. Γνώση ή/και εµπειρία του θεσµικού πλαισίου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
3. Ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσµα
4. Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
5. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών
6. Καλή γνώση µιας ξένης κοινοτικής γλώσσας
7. Ικανότητα χρήσης εφαρµογών αυτοµατισµού γραφείου και υπηρεσιών internet

Β. ΠΡΟΣΘΕΤΑ/ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.
2.

Μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίµηση σε συναφές µε το αντικείµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος πεδίο
Γνώση δεύτερης ξένης κοινοτικής γλώσσας
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