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ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 

 

Αθήνα, 29 Iανουαρίου 2008 

Αρ. Πρωτ.: 3850/ΕΥΣ 523 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Τροποποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύστασης της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3614/2007 

 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 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). 

2. Το Ν.2860/2000 «∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Το Ν.3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-
2007). 

4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 «περί 
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την 
κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999». 

5. Το Π.∆. 178/2000 «Οργανισµός του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας» (ΦΕΚ 
165/Α/14.07.2000). 

6. Το Π.∆. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και 
Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών» (ΦΕΚ 
57/Α’/21.3.2002). 
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7. Την µε α.π. E(2007) 1389/28.03.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την έγκριση ορισµένων στοιχείων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς της Ελλάδας. 

8. Την µε α.π. E(2000) 3405/28.11.2000 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την έγκριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την υπ’ αριθµό 35256/17.10.2001 (ΦΕΚ 1352/Β/17.10.2001), κοινή 
υπουργική απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 154937/ΕΥΣ 
1274/21.3.2002 (ΦΕΚ 411/Β/5.4.2002), 34514/ΕΥΣ 3034/20.5.2003 (ΦΕΚ 
667/Β/29.5.2003), 37085/∆ΙΟΕ 890/20.9.2004 (ΦΕΚ 1450/Β/22.9.2004) 
47531/∆ΙΟΕ 1251/2.12.2004 (ΦΕΚ 1819/Β/8.12.2004) και 48430/ΕΥΣ 
11521/22.12.2005 (ΦΕΚ 1880/Β/30.12.2005) και 49856/ΕΥΣ 9049/5.12.2006 
(ΦΕΚ 1777/Β/6.12.2006) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει, για τη 
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων. 

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη,  

αποφασίζουµε: 

Την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε αριθµό 35256/17.10.2001 
(ΦΕΚ 1352/Β/17.10.2001), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως: 

Άρθρο 1 

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας 

Στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών συστήνεται Ειδική Υπηρεσία για την 
εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης και της εφαρµογής του 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) καθώς και για το συντονισµό της εφαρµογής 
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ.1 του ν. 
2860/2000 µε τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων». Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων υπάγεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και ∆ηµοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, σύµφωνα µε το άρθρο 5, παρ.4 του 
ν.3614/2007. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων αναλαµβάνει αρµοδιότητες της Εθνικής Αρχής Συντονισµού 
σύµφωνα µε το άρθρο 5, παρ. 4 του Ν. 3614/08 και ορίζεται ως η διαχειριστική 
αρχή των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Για την Ειδική 
Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
εφαρµόζονται αναλόγως οι ρυθµίσεις των άρθρων 5 και 18 του Ν. 3614/07. 

Άρθρο 2 

∆ιάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
διαρθρώνεται σε έξι (6) µονάδες:  

Α.  Μονάδα Συντονισµού και Υποστήριξης ∆ιαχειριστικών Αρχών 

Β. Μονάδα Προβλέψεων ∆ηµοσιονοµικής Εκτέλεσης και Ειδικών Θεµάτων 

Γ.  Μονάδα Παρακολούθησης Επιχειρησιακών και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 
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∆.  Μονάδα Ανταγωνισµού και Κρατικών Ενισχύσεων 

Ε.  Μονάδα ∆ιαχείρισης Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

ΣΤ. Μονάδα Υποστήριξης 

 

Άρθρο 3 

Αρµοδιότητες Μονάδων «Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων» 

Οι αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής των 
Επιχειρησιακών και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων περιγράφονται στο άρθρο 2 του 
Ν.2860/2000 και στο άρθρο 2 του Ν.3614/2007 του ΕΣΠΑ και κατανέµονται 
µεταξύ των µονάδων ως εξής: 

 

Ι. Μονάδα Α’: Συντονισµού και Υποστήριξης ∆ιαχειριστικών Αρχών 

Η Μονάδα Α έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

1. Εξειδικεύει τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης, όπου 
απαιτείται, βάσει των ειδικότερων αναγκών των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων και παρέχει κατευθύνσεις στις ∆ιαχειριστικές Αρχές για κάθε 
δραστηριότητα που άπτεται της εφαρµογής των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων. Συνεργάζεται µε τις λοιπές Μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας 
για τη διαµόρφωση των κατευθύνσεων αυτών. 

2. Παρακολουθεί τις επαληθεύσεις που διενεργούνται από τις διαχειριστικές 
αρχές και τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης και τα πορίσµατά τους. 
∆ιαµορφώνει εισηγήσεις προς την Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής υποστήριξης για 
την αντιµετώπιση οριζόντιων προβληµάτων. 

3. Υποστηρίζει τις ∆ιαχειριστικές Αρχές κατά την προετοιµασία για τη διενέργεια 
ελέγχων από ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και έχει την ευθύνη για την 
υποβολή των απαντήσεων στα σχετικά πορίσµατα ελέγχου, στην Ε.Ε. 

4. Συνεργάζεται µε την ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης, την ΕΥ Θεσµικής Υποστήριξης 
και την ΕΥ ΟΠΣ προκειµένου το πληροφοριακό σύστηµα να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες διαχείρισης και εφαρµογής των επιχειρησιακών προγραµµάτων. 

5. Αξιολογεί, σε συνεργασία µε τη Μονάδα Παρακολούθησης Προγραµµάτων τη 
διαχειριστική ικανότητα και οργάνωση των ∆ιαχειριστικών Αρχών και των 
Ενδιάµεσων ∆ιαχειριστικών Αρχών των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, µε 
την υποστήριξη της ΜΟ∆ Α.Ε. 

6. Εκδίδει οδηγίες για τη χρηµατοδότηση µεγάλων έργων και στηρίζει τις 
∆ιαχειριστικές Αρχές για την προετοιµασία των σχετικών πληροφοριών που 
απαιτούνται από την ΕΕ για τη χρηµατοδότηση µεγάλων έργων. Εκδίδει 
οδηγίες για την περίπτωση επενδύσεων σε υποδοµές που δηµιουργούν 
σηµαντικά καθαρά έσοδα. 

7. Εισηγείται για έκδοση της απόφασης του ΥΠΟΙΟ για τα µεγάλα έργα κατά τα 
προβλεπόµενα στην παρ.3 του άρθρου 7 του Ν.3614/2007. 

8. Συνεργάζεται µε την Αρχή Πιστοποίησης και την ΕΥ Θεσµικής Υποστήριξης 
για την κωδικοποίηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων επιλεξιµότητας, 
και εκδίδει σχετικές οδηγίες για την υποστήριξη των διαχειριστικών αρχών 
και των δικαιούχων. 
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9. Έχει την ευθύνη διαχείρισης του ΕΠ Αποθεµατικού Απροβλέπτων 

10. Έχει την ευθύνη του συντονισµού και της υποστήριξης των ∆ιαχειριστικών 
Αρχών και των ∆ικαιούχων µε σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών, 
εισηγήσεων και εγγράφων για την ταχεία και έγκαιρη υλοποίηση των έργων, 
καθώς και του συντονισµού των απαιτούµενων ενεργειών για την εφαρµογή 
των κατευθυντηρίων γραµµών της εγκυκλίου του Π∆Ε. Στο πλαίσιο αυτό: 

(i) Μεριµνά για την επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης των εν λόγω 
έργων και την απρόσκοπτη χρηµατοδότησή τους από το Π∆Ε. Εντοπίζει 
προβλήµατα κατά την υλοποίηση των έργων και προωθεί εισηγήσεις για 
την άµεση επίλυσή τους. 

(ii) Παρέχει τεχνική υποστήριξη στις Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης και 
στους ∆ικαιούχους µεταξύ των οποίων ΟΤΑ και εταιρείες και υπηρεσίες 
του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα που υλοποιούν έργα σηµαντικού 
προϋπολογισµού. 

(iii) ∆ιαχέει καλές πρακτικές διαχείρισης έργων. 

(iv) Συνεργάζεται µε το Π∆Ε για την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης 
συλλογικών αποφάσεων του Π∆Ε, την αποτελεσµατικότερη 
παρακολούθηση των ενταγµένων έργων και την ορθολογική αξιοποίηση 
των πόρων. 

 

ΙΙ. Μονάδα Β’: Προβλέψεων ∆ηµοσιονοµικής Εκτέλεσης και Ειδικών 
Θεµάτων 

Η Μονάδα Β έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

1. Αναπτύσσει µεθοδολογία παρακολούθησης της εφαρµογής των 
επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραµµάτων. 

2. Παρακολουθεί οριζόντια τη συνολική πρόοδο των επιχειρησιακών και 
αναπτυξιακών προγραµµάτων στα πλαίσια επίτευξης των στόχων τους. 

3. Αναπτύσσει µεθοδολογία και εργαλεία και συγκεντρώνει τα απαραίτητα 
στοιχεία για τη διατύπωση προβλέψεων σχετικά µε την πορεία υλοποίησης 
των επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραµµάτων. 

4. Παρακολουθεί την εφαρµογή του κανόνα «ν+2/ν+3» και υποστηρίζει την 
Αρχή Πιστοποίησης στην υποβολή προβλέψεων πληρωµών. 

5. Υποστηρίζει τις ∆ιαχειριστικές Αρχές και τις Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές 
στην εφαρµογή του κανόνα «ν+2/ν+3». 

6. Εισηγείται µέτρα αποτελεσµατικότερης εφαρµογής και επιτάχυνσης της 
υλοποίησης των επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραµµάτων. 

7. Παρακολουθεί τη συµβολή των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ στις 
προτεραιότητες της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση (Στρατηγική 
της Λισαβόνας) σε όρους χρηµατοδοτικής προσπάθειας και ενηµερώνει τη 
Μονάδα Γ σχετικά. 

8. Συνεργάζεται µε την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής και Σχεδιασµού 
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ για τις 
τροποποιήσεις των χρηµατοδοτούµενων πινάκων του ΚΠΣ των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των Συµπληρωµάτων Προγραµµατισµού, 
των αναπτυξιακών προγραµµάτων καθώς και των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. 
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9. Εισηγείται στη ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων σχετικά µε την κατανοµή 
των πιστώσεων µε βάση τα αιτήµατα χρηµατοδότησης των 
συγχρηµατοδοτούµενων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών και αναπτυξιακών 
προγραµµάτων έργων. 

 

ΙΙΙ. Μονάδα Γ’: Παρακολούθησης Επιχειρησιακών και Αναπτυξιακών 
Προγραµµάτων  

Η Μονάδα Γ έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

1. Συντονίζει την εφαρµογή των επιχειρησιακών και αναπτυξιακών 
προγραµµάτων, µεριµνώντας ιδίως για τη συµβατότητά τους µε τις εθνικές 
πολιτικές και τις πολιτικές της ΕΕ. 

2. Εντοπίζει τις ανάγκες παροχής κατευθύνσεων για την οµοιογενή εφαρµογή 
των επιχειρησιακών προγραµµάτων και ενηµερώνει τη Μονάδα Α σχετικά. 

3. Εισηγείται µέτρα αποτελεσµατικότερης εφαρµογής και επιτάχυνσης της 
υλοποίησης των επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραµµάτων. 

4. Παρακολουθεί, µέσω επικοινωνίας µε τις ∆Α και µέσω του ΟΠΣ, τη συνολική 
πρόοδο υλοποίησης των επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραµµάτων 
καθώς και την πορεία υλοποίησης των ειδικότερων στόχων τους. 

5. Παρακολουθεί και αναλύει τα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις από την 
εφαρµογή των οριζόντιων πολιτικών στα επιχειρησιακά προγράµµατα. 
∆ιαµορφώνει θέσεις και εισηγήσεις για την επίτευξη των στόχων των 
οριζόντιων πολιτικών και αναπτύσσει µεθόδους και διαδικασίες εφαρµογής 
τους. 

6. ∆ιασφαλίζει σε συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές το συντονισµό 
µεταξύ των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και της συνδροµής των Ταµείων, 
του ΕΓΤΑΑ, του EΑΤ, και των παρεµβάσεων της ΕΤΕπ και άλλων 
υφιστάµενων χρηµατοδοτικών µέσων. 

7. Συντονίζει τις διαχειριστικές αρχές και µεριµνά για την εφαρµογή των 
αποφάσεων της ∆ιϋπουργικής Επιτροπής Κοινοτικών Προγραµµάτων του 
άρθρου 28 του ν.3614/2007 και της ετήσιας διάσκεψης των προέδρων των 
επιτροπών παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, 
του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης και του επιχειρησιακού 
προγράµµατος Αλιείας. 

8. Μεριµνά για την εκπροσώπηση της ∆ιαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ στις 
Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ και 
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Κοινοτικών Πρωτοβουλιών καθώς και για 
την εκπροσώπηση της Εθνικής Αρχής Συντονισµού στις Επιτροπές 
Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. 

9. Συµµετέχει στις ετήσιες συναντήσεις των ∆ιαχειριστικών Αρχών των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων και της επιτροπής, που προβλέπονται στο 
άρθρο 68 του κανονισµού της επιτροπής Καν. 1083/2006 και στο άρθρο 34 
του καν.1260/1999. 

10. Συνεργάζεται µε την ΕΥ Στρατηγικής και Σχεδιασµού Αναπτυξιακών 
Προγραµµάτων για τη διατύπωση εισηγήσεων ως προς τις τροποποιήσεις των 
επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραµµάτων. 
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11. ∆ιατυπώνει γνώµη για την ένταξη πράξεων προϋπολογισµού δηµόσιας 
δαπάνης άνω των πέντε εκατ. (5.000.000) ευρώ κατά τα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 7 του N.3614/2007. 

12. ∆ηµιουργεί και λειτουργεί δίκτυο επικοινωνίας και συνεργασία µε τις 
∆ιαχειριστικές Αρχές. 

 

IV. Μονάδα ∆’: Ανταγωνισµού και Κρατικών Ενισχύσεων 

Η Μονάδα ∆ έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

1. Μεριµνά για το συντονισµό του προγραµµατισµού και της εφαρµογής των 
συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων εφαρµόζοντας τις 
αποφάσεις της επιτροπής του εδαφίου (γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 10 
του Ν.3614/2007, 

2. Συντονίζει τις παρεµβάσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και τις παρεµβάσεις της 
ΕΤΕπ στους τοµείς της αστικής ανάπτυξης και της ενίσχυσης των Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων (διαδικασίες Jessica και Jeremie).  

3. Μεριµνά για το σχεδιασµό, την προγραµµατισµό, την υλοποίηση, τη διαχείριση 
των απαιτούµενων ενεργειών και την εκπόνηση των σχετικών κανονιστικών 
κειµένων σε συνεργασία µε την ΕΥ Θεσµικής Υποστήριξης για την υλοποίηση 
δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων. 

4. Παρακολουθεί την υλοποίηση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων των ΠΕΠ 

5. Υποστηρίζει τους Ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης δράσεων κρατικών 
ενισχύσεων, ιδίως κατά το σχεδιασµό των καθεστώτων ενίσχυσης και διαχέει 
καλές πρακτικές.  

6. ∆ιασφαλίζει την τήρηση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής από τους 
αρµόδιους φορείς των συγχρηµατοδοτούµενων καθεστώτων ενισχύσεων προς 
τα αρµόδια Κοινοτικά Όργανα. 

7. Παρακολουθεί το κοινοτικό και εθνικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων καθώς και 
τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές στον τοµέα αυτό.  

8. Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση του πληροφοριακού συστήµατος κρατικών 
ενισχύσεων των ΠΕΠ και του κεντρικού πληροφοριακού συστήµατος κρατικών 
ενισχύσεων του ΥΠΟΙΟ. 

9. Αναπτύσσει και λειτουργεί δίκτυο επικοινωνίας και συνεργασίας µε τις 
∆ιαχειριστικές Αρχές για θέµατα κρατικών ενισχύσεων 

10. Ενηµερώνει τα αρµόδια κοινοτικά όργανα και παρέχει σε αυτά τις απαιτούµενες 
πληροφορίες για θέµατα που άπτονται των συγχρηµατοδοτούµενων 
ενισχύσεων, µετά από συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς. 

11. Εξετάζει το περιεχόµενο και τα βασικά χαρακτηριστικά των καθεστώτων που 
προτείνουν οι αρµόδιοι φορείς σχεδιασµού, όσο και το χρονικό 
προγραµµατισµό των προκηρύξεων προς τους αποδέκτες των ενισχύσεων, και 
εισηγείται σχετικά στην επιτροπή του εδαφίου (γ) της παραγράφου 4 του 
άρθρου 10 του Ν.3614/2007. 

12. Σε συνεργασία µε την ΕΥ Θεσµικής Υποστήριξης εξετάζει και δύναται να 
διατυπώσει παρατηρήσεις επί των σχετικών κανονιστικών πράξεων (ΚΥΑ 
Προκήρυξης) προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, πριν την έκδοση 
των προκηρύξεων προς τους αποδέκτες των ενισχύσεων.  
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13. Έχει την ευθύνη για την τήρηση των αναγκαίων στοιχείων των προκηρύξεων 
για τη διαµόρφωση συνολικής εικόνας για την κατάσταση κρατικών 
ενισχύσεων στη χώρα (συµπεριλαµβανοµένων στοιχείων σώρευσης, τήρηση 
µητρώων κ.λπ) χρησιµοποιώντας το κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα 
κρατικών ενισχύσεων του ΥΠΟΙΟ. 

14. ‘Έχει την ευθύνη για τη δηµιουργία, τήρηση και ενηµέρωση σχετικής 
ιστοσελίδας µε το σύνολο των καθεστώτων ενισχύσεων που έχουν συνταχθεί 
και εφαρµόζονται από τις ελληνικές αρχές και εκείνων τα οποία αναµένεται να 
προκηρυχθούν προς τους αποδέκτες των ενισχύσεων. 

15. ∆ιατυπώνει γνώµη για την ένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων 
προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης άνω των πέντε εκατ. (5.000.000) ευρώ 
κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 του ν.3614/2007.  

 

V. Μονάδα Ε’: ∆ιαχείρισης Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

Η Μονάδα Ε έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

1. Συντονίζει την εξειδίκευση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
και συνεργάζεται µε τις Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές για την αναγκαία 
εξειδίκευση των αξόνων προτεραιότητας που διαχειρίζονται, σύµφωνα µε τις 
κατευθύνσεις της Μονάδας Γ΄. 

2. Συνεργάζεται µε τις Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές για την προετοιµασία των 
κριτηρίων ένταξης πράξεων στους άξονες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος και εισηγείται για την έγκρισή τους από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του εκάστοτε Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

3. Οργανώνει τις αξιολογήσεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑΑΠ, και συνεργάζεται 
µε τις Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές έτσι ώστε να λαµβάνονται τα κατάλληλα 
µέτρα για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων τους. 

4. Παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων και ειδικότερα τη χρηµατοοικονοµική πρόοδό τους, τους 
ποσοτικοποιηµένους δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής τους. Συνθέτει και 
επεξεργάζεται τις προτάσεις για την αναθεώρησή τους και τις υποβάλλει στην 
οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράµµατος  

5. Συνθέτει και επεξεργάζεται τις αναφορές των Ενδιάµεσων ∆ιαχειριστικών 
Αρχών που αφορούν στις ετήσιες και τελικές εκθέσεις των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και µετά την έγκριση της οικείας Επιτροπής 
Παρακολούθησης τις υποβάλλει στην Επιτροπή 

6. Συµµετέχει στην ετήσια εξέταση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων και συνθέτει τις αναγκαίες αναφορές για την προετοιµασία της. 

7. Συνεργάζεται µε τις καθ΄ύλην αρµόδιες Ειδικές Υπηρεσίες Συντονισµού και τα 
όργανα συντονισµού του άρθρου 10 του Ν.3614/2007 και την Επιτροπή και 
παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.  

8. Υποστηρίζει σε συνεργασία µε τις Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές την 
αποστολή και τις εργασίες των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΠΕΠ και 
παρέχει σε αυτές τις απαιτούµενες πληροφορίες για την παρακολούθηση της 
ποιότητας υλοποίησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 
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9. Συντονίζει και παρακολουθεί τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης 
και δηµοσιότητας των ΠΕΠ σε συνεργασία µε τις Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές 
Αρχές και σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑΑΠ. 

10. Εισηγείται σχετικά µε τον ορισµό ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης στο 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, καθώς και των στοιχείων της 
απόφασης εκχώρησης που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 
3614/2007 καθώς και κάθε τροποποίηση αυτής για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των στόχων του ΠΕΠ. 

11. Παρέχει κατευθύνσεις για προτάσεις αναθεώρησης των ΠΕΠ. Συνθέτει, 
επεξεργάζεται τις προτάσεις για την αναθεώρησή τους και τις υποβάλλει στην 
οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης. 

12. Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των Ενδιάµεσων 
∆ιαχειριστικών Αρχών και των λοιπών Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου και έχει την τελική ευθύνη έναντι της 
Επιτροπής για τα αντίστοιχα προγράµµατα. Στο πλαίσιο αυτό: 

(i) Μεριµνά για την ύπαρξη και πλήρη εφαρµογή συστήµατος αναφοράς και 
παρακολούθησης των πράξεων, η διαχείριση των οποίων έχει εκχωρηθεί. 

(ii) Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε τα 
απαραίτητα δεδοµένα και έγγραφα από τις Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές 
Αρχές και τους Ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης και συνθέτει τις 
αναγκαίες πληροφορίες για την παρακολούθηση της προόδου των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.  

(iii) Επιβεβαιώνει δειγµατοληπτικά την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα 
των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ σύµφωνα µε τους κανόνες 
του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

13. ∆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 ή στην 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης.  

14. Εξετάζει τα αποτελέσµατα των επαληθεύσεων των Ενδιάµεσων ∆ιαχειριστικών 
Αρχών και εισηγείται στην ΕΥ Θεσµικής Υποστήριξης τη λήψη των απαραίτητων 
µέτρων για τη βελτίωση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, καθώς και 
µέτρων για την υποστήριξη των Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης και των 
δικαιούχων, προκειµένου να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.  

15. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων που διενεργούν οι 
Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, 
εισηγείται στον αρµόδιο διατάκτη της σχετικής δαπάνης, για την έκδοση 
απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

16. Παρέχει στην Επιτροπή κατόπιν γραπτού σχετικού αιτήµατός της τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Καν. (1828/06) εντός 
δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή του αιτήµατος ή εντός 
οποιασδήποτε άλλης συµφωνηµένης περιόδου, µε σκοπό τον έλεγχο εγγράφων 
για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων. 

17. Συνεργάζεται µε τη Μονάδα Α προκειµένου να διαµορφωθούν κατευθύνσεις για 
προτάσεις αναθεώρησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 
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18. Συνεργάζεται µε τις Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές για την οργάνωση των 
συνεδριάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΠΕΠ συνθέτοντας τις 
αναγκαίες εκθέσεις και αναφορές. 

 

VI Μονάδα ΣΤ Υποστήριξης 

Η Μονάδα ΣΤ έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

1. Συνθέτει το ενιαίο πρόγραµµα ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής 
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων, στη βάση των προτάσεων των επιµέρους µονάδων, µεριµνά 
για την υποβολή του προς έγκριση στον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
Εκτελεί τα έργα Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής αρµοδιότητάς της και 
υποστηρίζει τις άλλες µονάδες στην εκτέλεση των ενεργειών Τεχνικής 
Υποστήριξης της Εφαρµογής αρµοδιότητάς τους. Τηρεί τα στοιχεία φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου των ενεργειών και πράξεων Τεχνικής Υποστήριξης 
της Εφαρµογής µε δικαιούχο ή φορέα υλοποίησης την Ειδική Υπηρεσία. 

2. Υποστηρίζει την εκτέλεση και τηρεί τα οικονοµικά και τεχνικά στοιχεία των 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της µονάδας 

3. Μεριµνά για τη λειτουργία του Help Desk της Ειδικής Υπηρεσίας διαβιβάζοντας 
τα ερωτήµατα αρµοδίως και εξασφαλίζοντας την έγκαιρη απάντησή τους. 

4. Καταρτίζει και υποβάλλει στον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης 
µέχρι την 30 Νοεµβρίου κάθε έτους ετήσιο πρόγραµµα ενεργειών για το 
επόµενο έτος µε ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους µε βάση το στρατηγικό 
προγραµµατισµό της ∆ιάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών 
Παρακολούθησης. Καταρτίζει σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες µονάδες τις 
περιοδικές εκθέσεις για τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα σε σχέση µε τους 
τεθέντες στόχους. 

5. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, µελετών, στοιχείων και 
απαραίτητων βοηθηµάτων για τις ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας 

6. Χειρίζεται τα θέµατα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδοµή και το 
προσωπικό και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονοµικά και τα θέµατα οργάνωσης 
και εκπαίδευσης. 

7. Μεριµνά για την οργάνωση των συνεδριάσεων της ∆ιάσκεψης των προέδρων 
των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

8. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη διακίνησης 
των εγγράφων και την εν γένει γραµµατειακή υποστήριξη των µονάδων και 
του προσωπικού της. 

 

Άρθρο 4 

Προσωπικό της «Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων» 

Η στελέχωση της «Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων» γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν.3614/2007.  

Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε 70 άτοµα τα οποία είναι: 

Α. Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), συµπεριλαµβανοµένου και του 
ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, εξήντα δύο (62) άτοµα. 
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Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), πέντε (5) άτοµα 

Γ. Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.), δύο (2) άτοµα 

∆. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), ένα (1) άτοµο. 

 

Άρθρο 5 

Ορισµός Προϊσταµένου της «Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της 
Εφαρµογής Επιχειρησιακών Προγραµµάτων», ασκούντων καθήκοντα 

προϊσταµένων στις µονάδες της και αναπλήρωση του προϊσταµένου της. 

 

Για τον ορισµό του προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της 
Εφαρµογής Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των προϊσταµένων των επιµέρους 
Μονάδων της εφαρµόζεται το άρθρο 18 του Ν.3614/2007. 

Απόντος ή κωλυόµενου του προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της 
Εφαρµογής Επιχειρησιακών Προγραµµάτων αυτός αναπληρώνεται από υπάλληλο ο 
οποίος ασκεί καθήκοντα προϊσταµένου Μονάδος της και ο οποίος προσδιορίζεται 
στην Υπουργική απόφαση ορισµού του προϊσταµένου της.  

 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς της 
αρχίζει από τη δηµοσίευσή της. 

 

Αθήνα,       Ιανουαρίου  2008 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

               ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ                                      ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1. Γραφείο Υπουργού κ. Γ. Αλογοσκούφη 

2. Γραφείο Υφυπουργού  κ. Ι. Παπαθανασίου 

3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Π.∆ρόσου 

4. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Σιδηρόπουλου 

5. Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής 
και ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

6. Γενική ∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης 

 

Κοινοποίηση: 

1. Γραφείο Υπουργού κ. Π. Παυλόπουλου 

2. Γραφείο Υφυπουργού ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κ. Χ.Ζώη 

3. ΜΟ∆ ΑΕ, Γραφείο Γεν. ∆/ντη 

4. Εθνικό Τυπογραφείο (προς δηµοσίευση) 

 


