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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Απριλίου 2009
για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού
με σκοπό τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στους τομείς της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών
θεμάτων και του πολιτισμού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου
(2009/336/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Η διαχείριση ορισμένων κεντρικών πτυχών προγραμμάτων
στους τομείς της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού αφορά την υλοποίηση σχεδίων τεχνικού χαρακτήρα τα οποία δεν συνεπάγονται την έκδοση απόφασης πολιτικής φύσης, και απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνικής
και χρηματοοικονομικής εμπειρογνωμοσύνης σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του εκάστοτε σχεδίου.

(7)

Τα καθήκοντα που αφορούν την υλοποίηση των εν λόγω
προγραμμάτων μπορούν να ανατεθούν σε έναν εκτελεστικό
οργανισμό κατόπιν σαφούς διάκρισης μεταξύ, αφενός, των
σταδίων προγραμματισμού και της έκδοσης των αποφάσεων
χρηματοδότησης, που εμπίπτουν στις υπηρεσίες της Επιτροπής, και, αφετέρου, της υλοποίησης των σχεδίων, η οποία
μπορεί να ανατεθεί σε έναν εκτελεστικό οργανισμό.

(8)

Η δημιουργία ενός εκτελεστικού οργανισμού δεν τροποποιεί
την ανάθεση από το Συμβούλιο στην Επιτροπή της διαχείρισης ορισμένων σταδίων των ενεργειών που καλύπτονται
από τα διάφορα προγράμματα, ούτε την ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης στους εθνικούς οργανισμούς για ορισμένα
προγράμματα.

(9)

Ως προς αυτό, ύστερα από ανάλυση της σχέσης μεταξύ του
κόστους και των πλεονεκτημάτων, διαπιστώθηκε ότι η χρησιμοποίηση ενός εκτελεστικού οργανισμού για τη διαχείριση
ορισμένων κεντρικών πτυχών των προγραμμάτων στους
τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού αποτελεί την
πλέον συμφέρουσα λύση τόσο σε οικονομικό όσο και σε
μη οικονομικό επίπεδο.

(10)

Το πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την προώθηση της διαπολιτισμικής
κατανόησης μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες (Erasmus
Mundus) εντάσσεται στα σημερινά καθήκοντα του οργανισμού. Το εν λόγω πρόγραμμα έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2008 και αντικαταστάθηκε, για την περίοδο από την 1η
Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, από το
πρόγραμμα δράσης Erasmus Mundus 2009-2013, σκοπός
του οποίου είναι να βελτιωθεί η ποιότητα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και να προωθηθεί η διαπολιτισμική κατανόηση
μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες («πρόγραμμα Erasmus Mundus II»).

(11)

Μια εξωτερική αξιολόγηση που ολοκληρώθηκε τον
Φεβρουάριο του 2009 με μέριμνα της Επιτροπής έδειξε
ότι η προσφυγή στον οργανισμό συνιστά την καλύτερη
λύση για τη διαχείριση του προγράμματος Erasmus Mundus II. Η αξιολόγηση αυτή συνιστούσε την επέκταση των
καθηκόντων του οργανισμού προκειμένου να καλύπτεται η
διαχείριση του εν λόγω προγράμματος.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης
Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα
σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων (1), και ιδίως το
άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει της απόφασης 2005/56/ΕΚ της Επιτροπής (2), η
Επιτροπή δημιούργησε τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (εφεξής
«ο οργανισμός») και τον επιφόρτισε με τη διαχείριση της
κοινοτικής δράσης στους τομείς της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών μέσων και του πολιτισμού.

(2)

Στη συνέχεια, η Επιτροπή τροποποίησε επανειλημμένα το
πεδίο αρμοδιοτήτων του οργανισμού, ώστε να επεκταθεί
στη διαχείριση νέων σχεδίων και προγραμμάτων.

(3)

Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων κρίνεται σκόπιμη, για
λόγους σαφήνειας, η αντικατάσταση της απόφασης
2005/56/ΕΚ με την παρούσα απόφαση.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 58/2003 δίνει στην Επιτροπή την
εξουσία να ιδρύει εκτελεστικούς οργανισμούς συμμορφούμενους με το γενικό καταστατικό που θεσπίστηκε με τον εν
λόγω κανονισμό και να τους αναθέτει ορισμένα καθήκοντα
σχετικά με τη διαχείριση ενός ή περισσότερων κοινοτικών
προγραμμάτων.

(5)

Σκοπός της δημιουργίας ενός εκτελεστικού οργανισμού είναι
να δίνεται η εξουσία στην Επιτροπή να επικεντρώνεται στις
δραστηριότητες και στα καθήκοντα προτεραιότητας που δεν
είναι δυνατόν να ανατεθούν σε εξωτερικούς φορείς, χωρίς,
ωστόσο, να παραιτείται από τον έλεγχο των δραστηριοτήτων
που διαχειρίζονται οι εκτελεστικοί οργανισμοί και από την
τελική ευθύνη γι’ αυτές.

(1) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 24 της 27.1.2005, σ. 35.
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(12)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής (1)
θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό-πρότυπο των εκτελεστικών οργανισμών κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 58/2003.

1) τα σχέδια του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία
μπορούν να χρηματοδοτούνται βάσει των διατάξεων σχετικά με
την οικονομική ενίσχυση ορισμένων χωρών της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης (PHARE), όπως προβλέπεται στο πλαίσιο
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 του Συμβουλίου (2).

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής εκτελεστικών οργανισμών.

2) το πρόγραμμα για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και διανομής
των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων (MEDIA II — Ανάπτυξη και διανομή) (1996-2000), που εγκρίθηκε με την απόφαση 95/563/ΕΚ του Συμβουλίου (3).

(14)

Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να καταργηθεί η απόφαση
2005/56/ΕΚ,

3) το πρόγραμμα κατάρτισης για τους επαγγελματίες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοακουστικών προγραμμάτων (MEDIA II
— Κατάρτιση) (1996-2000), που εγκρίθηκε με την απόφαση
95/564/ΕΚ του Συμβουλίου (4).
4) το δεύτερο στάδιο του προγράμματος κοινοτικής δράσης στον
τομέα της εκπαίδευσης «Σωκράτης» (2000-2006), που εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 253/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Ίδρυση του οργανισμού
1.
Ιδρύεται εκτελεστικός οργανισμός («ο οργανισμός») για τη
διαχείριση της κοινοτικής δράσης στους τομείς της εκπαίδευσης,
των οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού, του οποίου
το καταστατικό και οι βασικοί κανόνες λειτουργίας διέπονται από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003.

2.
Η ονομασία του οργανισμού είναι «Εκτελεστικός Οργανισμός
Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού».

Άρθρο 2
Τοποθεσία
Ο οργανισμός εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Άρθρο 3
Διάρκεια
Ο οργανισμός θεσπίζεται για την περίοδο που αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου 2005 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Άρθρο 4
Στόχοι και καθήκοντα
1.
Ο οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση ορισμένων
πτυχών των ακόλουθων κοινοτικών προγραμμάτων:
(1) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.

5) το δεύτερο στάδιο του προγράμματος κοινοτικής δράσης στον
τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης «Leonardo da Vinci»
(2000-2006), που εγκρίθηκε με την απόφαση 1999/382/ΕΚ
του Συμβουλίου (6).
6) το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης «Νεολαία» (2000-2006), που
εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 1031/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7).
7) το πρόγραμμα «Πολιτισμός 2000» (2000-2006), που εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 508/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8).
8) τα σχέδια στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία
μπορούν να χρηματοδοτούνται βάσει των διατάξεων για τη
χορήγηση συνδρομής στα κράτη εταίρους της Ανατολικής
Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας (2000-2006), όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 99/2000 του
Συμβουλίου (9).
9) τα σχέδια στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία
μπορούν να χρηματοδοτούνται βάσει των διατάξεων για την
παροχή βοήθειας προς την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
την Κροατία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο
(UNSCR 1244) (2000-2006), που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2666/2000 του Συμβουλίου (10).
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L
L
L

375 της 23.12.1989, σ. 11.
321 της 30.12.1995, σ. 25.
321 της 30.12.1995, σ. 33.
28 της 3.2.2000, σ. 1.
146 της 11.6.1999, σ. 33.
117 της 18.5.2000, σ. 1.
63 της 10.3.2000, σ. 1.
12 της 18.1.2000, σ. 1.
306 της 7.12.2000, σ. 1.
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10) τα σχέδια στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία
μπορούν να χρηματοδοτούνται βάσει των διατάξεων σχετικά με
τα συνοδευτικά χρηματοδοτικά και τεχνικά μέτρα (MEDA) για
τη μεταρρύθμιση των οικονομικών και κοινωνικών δομών στα
πλαίσια της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης, που εγκρίθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2698/2000 του Συμβουλίου (1).

11) το τρίτο στάδιο του διευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Tempus III) (2000-2006),
που εγκρίθηκε με την απόφαση 1999/311/ΕΚ του Συμβουλίου (2).

12) τα σχέδια τα οποία μπορούν να χρηματοδοτούνται βάσει των
διατάξεων της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ανανέωση
του προγράμματος συνεργασίας στους τομείς της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (2001-2005), που εγκρίθηκε με την απόφαση
2001/196/ΕΚ του Συμβουλίου (3).

13) τα σχέδια τα οποία μπορούν να χρηματοδοτούνται βάσει των
διατάξεων της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της κυβέρνησης του Καναδά για την ανανέωση του προγράμματος συνεργασίας στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της κατάρτισης (2001-2005), που εγκρίθηκε με
την απόφαση 2001/197/ΕΚ του Συμβουλίου (4).

14) το πρόγραμμα για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων (MEDIA Plus — Ανάπτυξη,
διανομή και προώθηση) (2001-2006), που εγκρίθηκε με την
απόφαση 2000/821/ΕΚ του Συμβουλίου (5).
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17) το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για την προώθηση της συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά (συμμετοχή του
πολίτη) (2004-2006), που εγκρίθηκε με την απόφαση
2004/100/ΕΚ του Συμβουλίου (8).

18) το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για την προώθηση των οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον
τομέα της νεολαίας (2004-2006), που εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 790/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (9).

19) το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για την προώθηση οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την
υποστήριξη ειδικών δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (2004-2006), που εγκρίθηκε με την
απόφαση αριθ. 791/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (10).

20) το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για την προώθηση των οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον
τομέα του πολιτισμού (2004-2006), που εγκρίθηκε με την
απόφαση αριθ. 792/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (11).

21) το πρόγραμμα για την αύξηση της ποιότητας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση και για την προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες (Erasmus Mundus) (2004-2008), που εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ.
2317/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12).

15) το πρόγραμμα κατάρτισης για τους επαγγελματίες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοακουστικών προγραμμάτων (MEDIA
— Κατάρτιση) (2001-2006), που εγκρίθηκε με την απόφαση
αριθ. 163/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (6).

22) τα σχέδια που μπορούν να χρηματοδοτούνται βάσει των διατάξεων της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με την οποία ανανεώνεται το πρόγραμμα συνεργασίας στον τομέα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (2006-2013), που εγκρίθηκε με την απόφαση
2006/910/ΕΚ του Συμβουλίου (13).

16) το πολυετές πρόγραμμα για την αποτελεσματική ενσωμάτωση
των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)
στα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (πρόγραμμα «e-learning») (2004-2006), που εγκρίθηκε με την
απόφαση αριθ. 2318/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (7).

23) τα σχέδια που μπορούν να χρηματοδοτούνται βάσει των διατάξεων της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
της κυβέρνησης του Καναδά με την οποία θεσπίζεται ένα πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
της κατάρτισης και της νεολαίας (2006-2013), που εγκρίθηκε
με την απόφαση 2006/964/ΕΚ του Συμβουλίου (14).

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )

(8 )
(9 )
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L

311 της 12.12.2000,
120 της 8.5.1999, σ.
71 της 13.3.2001, σ.
71 της 13.3.2001, σ.
336 της 30.12.2000,
26 της 27.1.2001, σ.
345 της 31.12.2003,

σ. 1.
30.
7.
15.
σ. 82.
1.
σ. 9.

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L

30 της 4.2.2004, σ. 6.
138 της 30.4.2004, σ. 24.
138 της 30.4.2004, σ. 31.
138 της 30.4.2004, σ. 40.
345 της 31.12.2003, σ. 1.
346 της 9.12.2006, σ. 33.
397 της 30.12.2006, σ. 14.
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24) το πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου εκπαίδευσης
και κατάρτισης (2007-2013), που εγκρίθηκε με την απόφαση
αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (1).

25) το πρόγραμμα «Πολιτισμός» (2007-2013), που εγκρίθηκε με
την απόφαση αριθ. 1855/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

26) το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», το οποίο έχει σκοπό
την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη
στα κοινά (2007-2013), που εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ.
1904/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

27) το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» (2007-2013), που εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 1719/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

28) το πρόγραμμα υποστήριξης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού
τομέα (MEDIA 2007) (2007-2013), που εγκρίθηκε με την
απόφαση αριθ. 1718/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (5).

29) το πρόγραμμα δράσης Erasmus Mundus (ΙΙ) 2009-2013 για
την ενίσχυση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και
για την προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης μέσω της
συνεργασίας με τρίτες χώρες, που εγκρίθηκε με την απόφαση
αριθ. 1298/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (6).

30) τα σχέδια του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που μπορούν να χρηματοδοτούνται μέσω των διατάξεων σχετικά με την
ενίσχυση για την οικονομική συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας, που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 443/92 του Συμβουλίου (7).

31) τα σχέδια του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της
νεολαίας που μπορούν να χρηματοδοτούνται μέσω των διατάξεων για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IAP),
που εγκρίθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του
Συμβουλίου (8).

32) τα σχέδια του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που μπορούν να χρηματοδοτούνται μέσω των διατάξεων του ευρωπαϊκού μέσου γειτονίας και εταιρικής σχέσης το οποίο ιδρύθηκε
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L
L

327 της 24.11.2006, σ. 45.
372 της 27.12.2006, σ. 1.
378 της 27.12.2006, σ. 32.
327 της 24.11.2006, σ. 30.
327 της 24.11.2006, σ. 12.
340 της 19.12.2008, σ. 83.
52 της 27.2.1992, σ. 1.
210 της 31.7.2006, σ. 82.
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βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9).

33) τα σχέδια του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία
μπορούν να χρηματοδοτούνται μέσω του μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας, που εγκρίθηκε με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10).

34) τα σχέδια του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της
νεολαίας τα οποία μπορούν να χρηματοδοτούνται από το χρηματοδοτικό μέσο συνεργασίας με τις εκβιομηχανισμένες και τις
λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη (IPI), που εγκρίθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 του Συμβουλίου (11).

35) τα σχέδια του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία
μπορούν να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, κατ’ εφαρμογή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ
των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στην
Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 [απόφαση 2003/159/ΕΚ του
Συμβουλίου (12)], όπως τροποποιήθηκε με τη συμφωνία η
οποία υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005
[απόφαση 2005/599/ΕΚ του Συμβουλίου (13)].

2.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης των πτυχών των κοινοτικών προγραμμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο οργανισμός
είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) τη διαχείριση όλων των σταδίων των σχεδίων που υλοποιούνται
στο πλαίσιο της υλοποίησης των κοινοτικών προγραμμάτων που
του ανατίθενται, με βάση το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας που
ισοδυναμεί με απόφαση χρηματοδότησης σε θέματα επιχορηγήσεων και ανάθεσης συμβάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης, των
οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού και το οποίο
εγκρίνεται από την Επιτροπή ή με βάση ειδικές αποφάσεις χρηματοδότησης που λαμβάνονται από την Επιτροπή, καθώς και τη
διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων για τον σκοπό αυτό, μέσω
έκδοσης των σχετικών αποφάσεων με βάση τη μεταβίβαση εξουσιών από την Επιτροπή·

β) την έκδοση των πράξεων εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά
τα έσοδα και τις δαπάνες και, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί προς
τούτο από την Επιτροπή, εκτέλεση όλων ή μέρους των πράξεων
που είναι αναγκαίες για τη διαχείριση των κοινοτικών προγραμμάτων, ιδίως των πράξεων που συνδέονται με την έγκριση επιχορηγήσεων και τη σύναψη συμβάσεων·
(9) ΕΕ L 310 της 9.11.2006, σ. 1.
(10) ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 41.
(11) ΕΕ L 405 της 30.12.2006, σ. 41· διορθώθηκε στην ΕΕ L 29 της
3.2.2007, σ. 16.
(12) ΕΕ L 65 της 8.3.2003, σ. 27.
(13) ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 26.

L 101/30

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

γ) τη συγκέντρωση, την ανάλυση και τη διαβίβαση στην Επιτροπή
όλων των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την καθοδήγηση
της υλοποίησης των κοινοτικών προγραμμάτων·
δ) την υλοποίηση, σε κοινοτικό επίπεδο, του δικτύου ενημέρωσης
για την εκπαίδευση στην Ευρώπη (Eurydice) για τη συλλογή, την
ανάλυση και τη διάδοση των πληροφοριών, καθώς και την εκπόνηση μελετών και δημοσιεύσεων.
3.
Ο οργανισμός μπορεί να επιφορτίζεται από την Επιτροπή,
έπειτα από γνωμοδότηση της επιτροπής των εκτελεστικών οργανισμών, με την εκτέλεση καθηκόντων της ίδιας φύσης στο πλαίσιο και
άλλων κοινοτικών προγραμμάτων στον τομέα της εκπαίδευσης, των
οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού, κατά την έννοια
του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003, πέραν εκείνων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

21.4.2009

υπόψη την προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης των κοινοτικών προγραμμάτων, η διαχείριση των οποίων ανατίθεται στον οργανισμό.
Άρθρο 6
Επιχορήγηση
Με την επιφύλαξη άλλων εσόδων, ο οργανισμός λαμβάνει για τη
λειτουργία του επιδότηση εγγεγραμμένη στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πόρους του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Ανάπτυξης. Η επιδότηση αυτή και οι πόροι κρατούνται
από τη χρηματοδοτική κάλυψη των αντίστοιχων προγραμμάτων
που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και, όπου χρειάζεται,
από εκείνη άλλων κοινοτικών προγραμμάτων, η υλοποίηση των
οποίων ανατίθεται στον οργανισμό κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4
παράγραφος 3.
Άρθρο 7

4.
Η απόφαση της Επιτροπής για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στον οργανισμό καθορίζει λεπτομερώς το σύνολο των καθηκόντων
που του ανατίθενται και τροποποιείται σε περίπτωση ανάθεσης πρόσθετων καθηκόντων στον οργανισμό. Η απόφαση της Επιτροπής
διαβιβάζεται στην επιτροπή εκτελεστικών οργανισμών προς ενημέρωσή της.

Έλεγχος και απολογισμός εκτέλεσης
Ο οργανισμός εποπτεύεται από την Επιτροπή και υποβάλλει τακτικά
έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων για
τα οποία είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τους κανόνες και με τη
συχνότητα που καθορίζονται στην πράξη μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 5
Οργανωτική δομή
1.
Η διαχείριση του οργανισμού ασκείται από διευθύνουσα επιτροπή και από διευθυντή που διορίζονται από την Επιτροπή.

Άρθρο 8
Εκτέλεση του προϋπολογισμού λειτουργίας
Ο οργανισμός εκτελεί τον προϋπολογισμό λειτουργίας του σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1653/2004.

2.
Τα μέλη της διευθύνουσας επιτροπής διορίζονται για περίοδο
δύο ετών.
3.
Ο διευθυντής του οργανισμού διορίζεται, κατ’ αρχήν, για
περίοδο τεσσάρων ετών. Η διάρκεια της θητείας του λαμβάνει

Άρθρο 9
Κατάργηση
Η απόφαση 2005/56/ΕΚ καταργείται.

Οι παραπομπές στην καταργούμενη απόφαση θεωρούνται παραπομπές στην παρούσα απόφαση.

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2009.
Για την Επιτροπή
Ján FIGEĽ

Μέλος της Επιτροπής

