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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(1)

   Αριθμ. 4748
Ορισμός μελών επταμελούς Ομάδας Εργασίας

 Πολιτικής Προστασίας.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 

102 τ.Α΄) «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας και άλλες 
διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο αποστολή της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι, μεταξύ άλλων, 
και ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των φυσικών, 
τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων 
εκτάκτου ανάγκης. 

2. Την υπ’ αριθμ. 3433/30.4.2008 (ΦΕΚ 833 τ. Β΄) απόφα−
σή μας με την οποία συστάθηκε στη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας επταμελής ομάδα εργασίας με 
έργο την έκδοση ημερήσιου δελτίου πρόβλεψης κινδύ−
νου πυρκαγιών υπό μορφή θεματικού χάρτη.

3. Το υπ’ αριθμ. Φ.400/ΑΔ.4917 Σ.1166/5.6.2008 έγγραφο 
της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με το οποίο 
ορίζονται μέλη της Ομάδας Εργασίας.

4. Την ανάγκη ενεργοποίησης της Ομάδας Εργασίας 
σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας επικειμένης της 
αντιπυρικής περιόδου, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τα έξι (6) εκ των επτά (7) μελών Ομάδα 
Εργασίας ως κατωτέρω :

1. Θεοδώρου Φοίβος του Νικολάου, Δασολόγος με ει−
δική εκπαίδευση στις δασικές πυρκαγιές, Προϊστάμενος 

Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Ανα−
γκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

2. Αλεξανδρής Δημήτριος του Νικολάου, Φυσικός Δρ. 
− Μετεωρολόγος, Προϊστάμενος Τμήματος Πρόληψης 
και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

3. Γκαγκάρη Πηνελόπη του Κωνσταντίνου, Πτυχιού−
χος Δασολογίας, υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας

4. Τεστέμπαση Κυριακή του Νικολάου, Δασολόγος 
Msc, αποσπασμένη υπάλληλο στη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας 

5. Τασοπούλου Αντωνία του Αγησιλάου, μόνιμη υπάλ−
ληλος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

6. Τσινιάρη Ελευθερία του Μανούσου, μόνιμη υπάλλη−
λος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Το έβδομο μέλος θα ορισθεί με νεότερη απόφασή 
μας. 

Έργο της ομάδας εργασίας θα είναι η έκδοση ημε−
ρήσιου δελτίου πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών υπό 
μορφή θεματικού χάρτη στον οποίο θα απεικονίζονται 
5 επίπεδα κινδύνου πυρκαγιάς (χαμηλή, μέση, υψηλή, 
πολύ υψηλή, κατάσταση συναγερμού), όπως αυτά εκτι−
μώνται στα διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της 
χώρας μας. 

Ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης λειτουργίας 
της ομάδας εργασίας ορίζεται από 1.5.2008 έως και 
31.10.2008, όπως ορίσθηκε με τη συστατική απόφαση.

Το έργο της ομάδας εργασίας θα βασίζεται στη συλ−
λογή και επεξεργασία δεδομένων, όπως μετεωρολογικά 
δεδομένα και προγνώσεις, παρακολούθηση της εξέλιξης 
των δασικών πυρκαγιών σε όλη τη χώρα, της κατάστα−
σης της βλάστησης, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο 
κριθεί απαραίτητο για την έκδοση του χάρτη.

Η εκπόνηση του χάρτη θα ολοκληρώνεται πριν τις 
12:30 της προηγουμένης ημέρας από την ημέρα για την 
οποία αυτός θα ισχύει.

Η ομάδα εργασίας θα συνεδριάζει σε καθημερινή βάση 
στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καθ’ όλη 
τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Δασολό−
γος Φοίβος Θεοδώρου.

1893



1894 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 

Ο καθορισμός της αμοιβής των μελών της ανωτέρω 
ομάδας θα γίνει με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 τ.Α΄), 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 4 του 
άρθρου 9 του ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272 τ.Α΄).

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Ιουνίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

-

Διορθώσεις Σφαλμάτων

    Στο ΦΕΚ 238/Τ.Υ.Ο.Δ.Δ./30.5.2008, που δημοσιεύθηκε 
η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. ΑΣΕΠ/13056/28.5.2008 απόφαση 
του Υπουργού «Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου 
και Μελών του ΑΣΕΠ», στο υπ’ αριθμ. 13° στοιχείο, δι−
ορθώνεται 

το εσφαλμένο «...Παρασκευή Αθανασία ...», 
στο ορθό «... Αθανασιά...».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(2)

     Με την υπ’ αριθμ. 932/4/08/13.5.2008 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδόθηκε, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ., από 
21.9.1935 «Περί Ελληνικής Θαλάσσιας Ενώσεως» (Α΄428), 
διορίζεται ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελ−
ληνικής Θαλάσσιας Ένωσης (ΕΘΕ), μέχρι τη λήξη της 
θητείας και των υπολοίπων μελών του, ο Πλοίαρχος 
Παναγιώτης Δάβαρης του Νικολάου, σε αντικατάσταση 
του Αντιπλοιάρχου (Ο) Κωνσταντίνου Παναγόπουλου 
του Αθανασίου.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ − ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(3)

    Αριθμ. οικ. 13942/601
Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθμ. 24906/1850 της 

29.11.2007 όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
659/40 της 14.1.2008 για την συγκρότηση της επι−
τροπής παραλαβής και προ−αξιολόγησης των προ−
τάσεων της δράσης 3.2.2., πράξη 3.2.2.1, Α΄ κύκλος 
«Ενίσχυση/Επιβράβευση μεταποιητικών επιχειρήσε−
ων με το Εθνικό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αρίστευ−
σης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγω−
νιστικότητα” (ΕΠΑΝ).

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη :
1. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα».

2. To π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986) «Σύσταση και 
οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», το 
π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α΄/16.6.1989) «Οργανισμός της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και το π.δ. 189/1995 
(ΦΕΚ 99/Α/1995) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατά−
ξεων του π.δ. 396/1989».

3. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

4. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/Α/19.9.2007) «Διορισμός 
Υπουργών και υφυπουργών».

5. Το π.δ. 327/1995 «Όροι και διαδικασίες για την ανά−
θεση της εκτέλεσης και τη χρηματοδότηση έργων, 
μελετών και υπηρεσιών, που προβλέπονται σε προ−
γράμματα του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας».

6. Το π.δ. 93/1997 (ΦΕΚ 92/Α/16.5.1997) «Όροι και διαδι−
κασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του 
ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του 
Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους 
τομείς βιομηχανίας ενέργειας έρευνας και τεχνολο−
γίας».

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΦ 13 /φ5.27/18038/8.12.2000 κοινή 
υπουργική απόφαση «Σύσταση ειδικής Γραμματείας για 
την ανταγωνιστικότητα» και «Σύσταση Ειδικής Υπηρε−
σίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αντα−
γωνιστικότητα».

8. Τον ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) περί Διαχείρι−
σης Παρακολούθησης και Ελέγχου του Γ΄ Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ), όπως τροποποιήθηκε με 
τον ν. 3193/2003, «κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις ΦΠΑ 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ει−
δικότερα τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.2 (ΦΕΚ 266/
Α/20.11.2003).

9. Την υπ’ αριθμ. C (2001) 550/14.3.2001 απόφαση της 
επιτροπής της Ε.Ε. για την έγκριση ενός επιχειρη−
σιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠ.ΑΝ.) 
το οποίο εντάσσεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην 
Ελλάδα.

10. Το συμπλήρωμα προγραμματισμού όπως ισχύει και 
ειδικά το τμήμα που αναφέρεται στο Μέτρο 3.2

11. Την υπ’ αριθμ. ΥΑ/οικ. 7304/195/Φ9 ΕΠΑΝ/15.4.2003 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης για ανάθεση της 
εκτέλεσης και παρακολούθησης των ενεργειών των 
μέτρων 9.1 Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ) και 9.2 Τεχνική Βο−
ήθεια (ΕΚΤ) του ΕΠΑΝ καθώς και της Εθνικής Τεχνικής 
Βοήθειας στο Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Κοινο−
τικών Προγραμμάτων.

12. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.1.2002) «Εκτέλεση Ενερ−
γειών Τεχνικής Βοήθειας –στήριξης και διαχείρισης των 
αντίστοιχων πόρων».

13. Τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 69/2001 της Επι−
τροπής.

14. Τον οδηγό διαδικασιών και επιλέξιμων ενεργει−
ών Τ.Β. –Στήριξης Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 
– 2006.

15. Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ.9 του ν. 3325/2005 
(ΦΕΚ 68/Α/11.3.2005).
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16. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 και συγκεκριμένα 
της παρ.18 του άρθρου 7 και του εδαφίου ιη της παρ.2 
του άρθρου 12 .

17. Τον ν. 2323/1995 άρθρο 9 (ΦΕΚ 145/Α/1995), ο οποί−
ος αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο της διαχείρισης των 
βραβείων,

18. Τις υπ’ αριθμ. Οικ 10399/636 της 16.5.2007 και Οικ. 
16452/1107 της 27.7.2007 αποφάσεις επαναπροκήρυξης 
και παράτασης αντίστοιχα της δράσης 3.2.2, Α΄ κύκλος, 
πρόγραμμα «Ενίσχυση/Επιβράβευση επιχειρήσεων με 
το Εθνικό Βραβείο Επιχειρηματικής Αρίστευσης», του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” 
(ΕΠΑΝ). 

19. Την υπ’ αριθμ. 2/8781/0022/7.2.2007 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 70/τεύχος υπαλλήλων ειδικών θέ−
σεων/23.2.2007) περί καθορισμού αποζημιώσεων του 
προέδρου, των μελών και των εισηγητών των γνωμο−
δοτικών επιτροπών του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και των Περι−
φερειών της χώρας καθώς και των μελών των Οργάνων 
Ελέγχου των επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 (και συγκεκριμένα της παρ. 18 του άρθρου 7 
και του εδαφίου ιη και της παρ. 2 του άρθρου 12) και του 
ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11.3.2005, άρθρο 38, παράγρα−
φος 9). 

20. Την υλοποίηση της δράσης 3.2.2. του ΕΠΑΝ, με τη 
συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και επιλογής προ−
αξιολογητών, όπως προβλέπεται από τον Οδηγό του 
Προγράμματος, της δράσης 3.2.2, Α΄ κύκλος, πρόγραμμα 
«Ενίσχυση / Επιβράβευση επιχειρήσεων με το Εθνικό 
Βραβείο Επιχειρηματικής Αρίστευσης», του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” (ΕΠΑΝ). 

21. Την υπ’ αριθμ. 24906/1850 της 29.11.2007 απόφαση 
για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής και προ−
αξιολόγησης των προτάσεων της δράσης 3.2.2., πράξη 
3.2.2.1, Α΄ κύκλος «Ενίσχυση/Επιβράβευση μεταποιητικών 
επιχειρήσεων με το Εθνικό Μοντέλο Επιχειρηματικής 
Αρίστευσης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αντα−
γωνιστικότητα” (ΕΠΑΝ) και την με αρ. πρ. οικ 659/40 της 
14.1.2008 τροποποίησή της. 

22. Το γεγονός ότι για την ολοκλήρωση των εργασιών 
της επιτροπής παραλαβής και προ−αξιολόγησης των 
προτάσεων της δράσης 3.2.2., πράξη 3.2.2.1, απαιτήθηκε 
χρόνος για τις προδιαγραφές, το δημιουργικό, την δι−
ενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και την κατακύρωση 
αναδόχου για την κατασκευή των επάθλων. 

23. Ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας μας προς 
τον Υπουργό Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της απόφασης με αρ. πρ. 24906/1850 
της 29.11.2007 του Υπουργού Ανάπτυξης ως προς τον 
χρόνο λήξης των εργασιών της. Ορίζεται καταληκτική 
ημερομηνία η 31.5.2008. 

2. Κατά τα λοιπά οι υπ’ αριθμ. Οικ. 24906/1850 της 
29.11.2007 και 659/40 της 14.1.2008 αποφάσεις παραμέ−
νουν ως έχουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 11 Ιουνίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

X. ΦΩΛΙΑΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ

(4)
   Αριθμ. 4088
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/οικ. 23125 (ΦΕΚ 1502/

8.12.2000)» κοινής υπουργικής απόφασης σύστα−
σης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος Υγεία−Πρόνοια 2000−2006”» 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τις υπ’ αριθμ. 56868/7.6.2002 (ΦΕΚ 707/10.6.2002), 
63914/2.7.2003 (ΦΕΚ 911/4.7.2003), 120892/4.11.2004 
(ΦΕΚ1810/7.12.2004), 27696/2.8.2007 (ΦΕΚ1570/17.8.2007) 
όμοιες, με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με 
το άρθρο 5 του ν. 3614/2007, με τίτλο «Ειδική Υπηρε−
σία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης”».

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ− ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
− Του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική 
Περίοδο 2007−2013 (ΦΕΚ 267/A/3.12.2007) και ιδίως τα 
άρθρα 4, 5, 7, 8, 10, 18, 21, 22 και 26 αυτού.

− Του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000), όπως αυτός τροποποι−
ήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

− Του άρθρ. 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).

− Του ν. 3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευόμε−
νων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης και άλλες διατάξεις.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11.7.2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνο−
χής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999, 

3. Την υπ’ αριθμ. Ε (2001) 583/4.4.2001 απόφαση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την οποία 
εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΓΕΙΑ − ΠΡΟ−
ΝΟΙΑ» 2000 − 2006 και καθορίστηκε η συνδρομή των 
διαρθρωτικών ταμείων Ε.Κ.Τ. και Ε.Τ.Π.Α. και όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Ε(2004)5442/20.12.2004, 
Ε (2005) 5640/15.12.2005 και Ε(2006) 6421/7.12.2006 απο−
φάσεις της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4. Την υπ’ αριθμ. 7725/28.3.2007 απόφαση έγκρισης του 
ΕΣΠΑ της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013(Κω−
δικός CCI2007GR16UNS001).

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη, η οποία θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, το ύψος της 
οποίας δεν δύναται να υπολογιστεί, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/οικ. 23125 
(ΦΕΚ1502/8.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. 56868/7.6.2002 (ΦΕΚ 707/10.6.2002), 63914/2.7.2003 
(ΦΕΚ 911/4.7.2003), 120892/4.11.2004 (ΦΕΚ1810/7.12.2004), 
27696/2.8.2007 (ΦΕΚ1570/17.8.2007) όμοιες, ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Αναδιάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

 του Επιχειρησιακού Προγράμματος
 «Υγεία−Πρόνοια» 2000−2006

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Υγεία−Πρόνοια» 2000−2006 που συστά−
θηκε δυνάμει του ν. 2860/2000, με την υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/
οικ.23125 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και 
Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΦΕΚ 1502/8.12.2000), αναδιαρθρώνεται σε «Ειδική Υπη−
ρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» για 
τη Δ΄ Προγραμματική Περίοδο 2007−2013.

Σκοπός της ως άνω Υπηρεσίας είναι η άσκηση των αρ−
μοδιοτήτων που ορίζονται στο άρθρ. 4 του ν. 2860/2000 
και άρθρ. 5, παρ. 2, εδαφ. β του ν. 3614/2007.

«Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης» υπάγεται απ’ ευθείας στο Γενικό Γραμματέα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 2
Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας

Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης διαρθρώνεται σε έξι (6) Μονάδες:

− Μονάδα Α1. Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχε−
διασμού

− Μονάδα Α2. Συντονισμού Εφαρμογής και Υποστήρι−
ξης Υλοποίησης

− Μονάδα Β΄ Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πρά−
ξεων

− Μονάδα Γ΄. Προεγκρίσεων και επιτόπιων επαληθεύ−
σεων

− Μονάδα Δ΄. Οργάνωσης και Υποστήριξης
− Μονάδα Ε΄ Υλοποίησης/Δικαιούχου Πράξεων

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας

1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη 
διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία−
Πρόνοια» 2000−2006 με τις διατάξεις του ν. 2860/2000 
και (β) για το ΕΣΠΑ 2007−2013 με τις οικείες διατάξεις 
του ν. 3614/2007.

Συγκεκριμένα, η Ειδική Υπηρεσία αναλαμβάνει:
α. Την άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν στην υλο−

ποίηση και ολοκλήρωση του ΕΠ «Υγεία−Πρόνοια» 2000−
2006, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του ν. 
2860/2000 και στην παρούσα απόφαση 

β. Την άσκηση καθηκόντων στρατηγικού και επιχει−
ρησιακού σχεδιασμού για τις παρεμβάσεις του τομέα 
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης των Επιχειρησια−
κών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

γ. Τον συντονισμό της εφαρμογής των πράξεων του 
τομέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης των Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

δ. Την άσκηση καθηκόντων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχεί−
ρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 4 του ν. 3614/2007 
και τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

ε. Την υποστήριξη της Επιτροπής Συντονισμού και Πα−
ρακολούθησης των στρατηγικών προτεραιοτήτων των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον τομέα 
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρ. 10, παρ. 4, εδ. α του ν. 3614/2007.

στ. Οποιαδήποτε αρμοδιότητα της ανατεθεί ως Ενδιά−
μεσος Φορέας Διαχείρισης ή αρμοδιότητες Δικαιούχου 
Πράξεων. 

2. Οι αρμοδιότητες της ως άνω Υπηρεσίας κατανέμο−
νται μεταξύ των Μονάδων ανά προγραμματική περίοδο 
ως εξής:

Ι. Μονάδα Α1’: Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχε−
διασμού

Ι.1 Προγραμματική περίοδος 2000−2006: Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υγεία – Πρόνοια 2000 − 2006»

(i) Μεριμνά για τις προσαρμογές του συμπληρώματος 
προγραμματισμού μετά από συνεργασία με τις αρμόδι−
ες υπηρεσίες και όργανα για τον προγραμματισμό και 
για την υποβολή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
του επιχειρησιακού προγράμματος. Επεξεργάζεται και 
εισηγείται τα κριτήρια ένταξης των πράξεων στα μέτρα 
του επιχειρησιακού προγράμματος. 

(ii) Συντάσσει τις ετήσιες και την τελική έκθεση του 
επιχειρησιακού προγράμματος και μεριμνά για την υπο−
βολή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης, στη δια−
χειριστική αρχή του ΚΠΣ και τη διαβίβασή τους στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(iii) Συνεργάζεται με τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ 
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των αξιολο−
γήσεων του Προγράμματος και παρέχει σε αυτές κάθε 
πληροφορία που ζητείται. 

(iv) Οργανώνει και παρακολουθεί τη δημοσιότητα του 
επιχειρησιακού προγράμματος σε συνεργασία με τη 
διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ.

(v) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του επιχειρησι−
ακού προγράμματος στα πλαίσια των κοινωνικοοικονομι−
κών συνθηκών του Υπουργείου, των τεθέντων στόχων και 
ειδικότερα όσον αφορά τους ποσοτικοποιημένους δείκτες 
και των προοπτικών εξέλιξης και εισηγείται μέτρα αναθε−
ώρησής του. Επίσης παρακολουθεί την πρόοδο συναφών 
με το επιχειρησιακό πρόγραμμα έργων.

(vi) Συνεργάζεται με τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ, 
την Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού 
προγράμματος και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
παροχή σε αυτές κάθε πληροφορίας που ζητείται στο 
πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμμα−
τος. Μεριμνά για την εφαρμογή και εξειδίκευση όπου 
απαιτείται των απαραίτητων εργαλείων, προτύπων και 
προδιαγραφών για την σωστή λειτουργία της διαχειρι−
στικής αρχής. Συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες υπηρεσί−
ες και δημόσιους φορείς για θέματα του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

(vii) Μεριμνά, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες μονάδες, 
για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων στην Επι−
τροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμ−
ματος στα πλαίσια του κανονισμού λειτουργίας της. 

(viii) Μεριμνά για την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επι−
τροπή όλων των τυποποιημένων αρχείων (flat files) που 
προβλέπονται για την ηλεκτρονική διασύνδεση με την 
Επιτροπή για το επιχειρησιακό πρόγραμμα στα πλαίσια 
του προγραμματισμού.

(ix) Μεριμνά για την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Υγεία−Πρόνοια» 2000−2006,
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Ι.2 Προγραμματική περίοδος 2007−2013: 
Η Μονάδα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδια−

σμού μεριμνά για την υποστήριξη της Επιτροπής του 
άρθρ. 10, παρ. 4, εδ. α του ν. 3614/2007, όσον αφορά 
στον προγραμματισμό των στρατηγικών προτεραιο−
τήτων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
στον τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την 
αξιολόγηση της απόδοσης και αποτελεσματικότητάς 
τους. Συγκεκριμένα: 

(i) μελετά τη συνέργια και συμπληρωματικότητα των 
παρεμβάσεων του τομέα υγείας και κοινωνικής αλλη−
λεγγύης, που εκτελούνται στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και 
του ΕΣΠΑ 

(ii) εισηγείται την εκπόνηση μελετών, ερευνών και 
εμπειρογνωμοσυνών σχετικών με τις αρμοδιότητες 
της Μονάδας,

(iii) παρακολουθεί τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς 
εξελίξεις και πολιτικές σε θέματα υγείας και κοινωνι−
κής αλληλεγγύης και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις 
προς την Επιτροπή του άρθρ. 10, παρ. 4, εδ. α του ν. 
3614/2007,

(iv) συντάσσει και υποβάλλει προς την ως άνω Επι−
τροπή ετήσιο απολογισμό για τις δραστηριότητες και 
το έργο της Ειδικής Υπηρεσίας,

(v) υποστηρίζει την Επιτροπή του άρθρ. 10, παρ. 4, 
εδ. α του ν. 3614/2007 σε θέματα εξειδίκευσης και ανα−
θεώρησης της στρατηγικής του τομέα υγείας και κοι−
νωνικής αλληλεγγύης και αναπροσαρμόζει σχετικά το 
στρατηγικό σχέδιο του τομέα υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης,

(vi) μεριμνά για πρόταση επικαιροποίησης, αλλά και 
για οποιαδήποτε αναγκαία πρόταση αναθεώρησης κατά 
περίπτωση για τα κείμενα προγραμματισμού που έχουν 
εγκριθεί στα πλαίσια των Ε.Π. του ΕΣΠΑ και αφορούν 
στον τομέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης,

(vii) καθορίζει τις προδιαγραφές και τα κριτήρια ποι−
ότητας υλοποίησης, αποδοτικότητας και αποτελεσμα−
τικότητας των παρεμβάσεων του τομέα υγείας και κοι−
νωνικής αλληλεγγύης,

(viii) συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 
και Παρακολούθησης Προγραμμάτων και τις άλλες Γενι−
κές Διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για τον καθορισμό των έργων του τομέα 
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, τα οποία θα προ−
ταθούν για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και εισηγείται 
σχετικά στο Γενικό Γραμματέα,

(ix) υποστηρίζει ή/και έχει την ευθύνη εκπόνησης των 
επιχειρησιακών σχεδίων και των σχεδίων δράσης,

(x) αναλαμβάνει το σχεδιασμό και οργάνωση των 
επικοινωνιακών δράσεων, που αφορούν στα έργα του 
τομέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

ΙΙ. Μονάδα Α2’:Συντονισμού Εφαρμογής και Υποστή−
ριξης Υλοποίησης

ΙΙ.2 Προγραμματική περίοδος 2007−2013:
Η Μονάδα Συντονισμού Εφαρμογής και Υποστήριξης 

Υλοποίησης έχει την ευθύνη: (α) του συντονισμού της 
εφαρμογής των δράσεων του τομέα υγείας και κοινω−
νικής αλληλεγγύης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, (β) της υποστήρι−
ξης των Διαχειριστικών Αρχών ή / και των Ενδιάμεσων 
Διαχειριστικών Αρχών ή/και των Ενδιάμεσων Φορέων 
Διαχείρισης ή / και των Δικαιούχων Πράξεων στην υλο−

ποίηση δράσεων του τομέα υγείας και κοινωνικής αλ−
ληλεγγύης, γ) . Αναλυτικότερα:

(i) παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων του τομέα 
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης που εκτελούνται 
στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ σε συνέργια με το ΕΣΠΑ,

(ii) εισηγείται την εκπόνηση μελετών, ερευνών και 
εμπειρογνωμοσυνών σχετικών με το αντικείμενό της,

(iii) συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία που 
επισημαίνονται στις εκθέσεις ελέγχου και αφορούν στα 
εκτελούμενα έργα, με στόχο τον εντοπισμό ενδεχόμε−
νων προβλημάτων και την εισήγηση αντιμετώπισης και 
επίλυσης αυτών, υποστηρίζοντας τους δικαιούχους,

(iv) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των έρ−
γων του τομέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ μέσω τυποποιημένων 
αναφορών, τόσο ανά χρηματοδοτικό μέσο (ΕΠ) όσο και 
ανά θεματική περιοχή του τομέα υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης, σε όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους,

(v) Εκδίδει τις προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσε−
ων χρηματοδότησης από τους άξονες προτεραιότητας 
που διαχειρίζεται και παρέχει προς τους δυνητικούς 
δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες του−
λάχιστον 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) κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδότηση 
πράξεων, 

(δ) τα αρμόδια στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας τα 
οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με 
την πρόσκληση,

(ε) την υποχρέωση δημοσιοποίησης εφόσον η πρό−
ταση επιλεγεί, του τίτλου της πράξης, του δικαιούχου 
και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χο−
ρηγείται.

(vi) Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα όλων 
των προτάσεων που υποβάλλονται, 

(vii) Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρ−
μόζοντας τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολού−
θησης κριτήρια ένταξης και μεριμνά για τη διατύπωση 
γνώμης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7, 
εδάφιο 2 του ν. 3614/2007. 

(viii) Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης ένταξης 
των πράξεων στους άξονες προτεραιότητας μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας διατύπωσης γνώμης και 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης συμφώνου 
αποδοχής όρων ένταξης καθώς και για την έκδοση 
τροποποιήσεων της απόφασης ένταξης ή ανάκλησης 
αυτής. Μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των σχετικών 
αποφάσεων στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας 
και της Διαχειριστικής Αρχής. 

(ix) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα 
και πληρότητα των στοιχείων αρμοδιότητάς της που 
καταχωρεί στο ΟΠΣ. 

(x) Προβαίνει όπου απαιτείται στην εκπόνηση και έκ−
δοση Οδηγιών Υλοποίησης των Έργων που εντάσσονται 
στα Ε.Π., για τα οποία έχει οριστεί Ε.Φ.Δ. σύμφωνα με 
το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου σε συνεργασία με 
την Εθνική Αρχή Συντονισμού,
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(xi) συνεργάζεται με τις Διαχειριστικές Αρχές ή τις 
Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές ή τους Ενδιάμεσους 
Φορείς Διαχείρισης των ΕΠ του ΕΣΠΑ στη σύνταξη προ−
σκλήσεων, που αφορούν στην υποβολή προτάσεων για 
έργα αρμοδιότητας του τομέα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και στον καθορισμό των κριτηρίων αξιολό−
γησης, βάσει των στόχων των επιχειρησιακών σχεδίων 
και σχεδίων δράσης,

(xii) παρέχει στους δυνητικούς δικαιούχους τη σύμ−
φωνη γνώμη της για την υποβολή προτάσεων στα επί 
μέρους Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρα−
τηγικού Πλαισίου Αναφοράς, στον τομέα υγείας και 
κοινωνικής αλληλεγγύης 

(xiii) προσδιορίζει σε συνεργασία με τις αντίστοιχες 
Διαχειριστικές Αρχές ή και τις Ενδιάμεσες Διαχειριστι−
κές Αρχές ή/και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης 
τις ανάγκες υποστήριξης των Δικαιούχων και εισηγείται 
τη λήψη σχετικών μέτρων

(xiv) υποστηρίζει δυνητικούς δικαιούχους στην ωρίμαν−
ση έργων του τομέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης 
βάσει των εγκεκριμένων επιχειρησιακών σχεδίων, και

(xv) παρακολουθεί την ποιότητα των υλοποιούμενων 
έργων και αξιολογεί την απόδοση και αποτελεσματικό−
τητά τους, εισηγούμενη σχετικές διορθωτικές ενέργειες, 
όπου απαιτείται

ΙΙΙ. Μονάδα Β’: Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πρά−
ξεων

Η Μονάδα Παρακολούθησης και Διαχείρισης μεριμνά 
για την εκτέλεση των υποχρεώσεών της: (α) για την 
παρακολούθηση και διαχείριση των δράσεων του ΕΠ 
«Υγεία−Πρόνοια» 2000−2006 μέχρι την ολοκλήρωσή του 
και (β) ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης σε ότι αφορά 
σε δράσεις του ΕΣΠΑ. Ειδικότερα:

IΙΙ.1 Προγραμματική περίοδος 2000−2006: Επιχειρησια−
κό Πρόγραμμα «Υγεία – Πρόνοια 2000 − 2006»

(i) Μεριμνά για την εφαρμογή των διαδικασιών ένταξης 
των πράξεων στα μέτρα του επιχειρησιακού προγράμ−
ματος. Στο πλαίσιο αυτό:

(α) Μεριμνά για την ενημέρωση των κατηγοριών τε−
λικών δικαιούχων που προβλέπονται στο συμπλήρωμα 
προγραμματισμού με βάση τις οδηγίες της διαχειριστι−
κής αρχής του ΚΠΣ. 

(β) Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα των στοι−
χείων των προτάσεων που υποβάλλονται.

(γ) Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρ−
μόζοντας τα κριτήρια ένταξης των πράξεων στα μέτρα 
του επιχειρησιακού προγράμματος.

(δ) Μεριμνά για την έκδοση των αποφάσεων ένταξης 
των πράξεων στα μέτρα του επιχειρησιακού προγράμ−
ματος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διατύ−
πωσης γνώμης της διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ και 
των αρμοδίων Υπουργείων. Για τα έργα που η εκτέ−
λεσή τους διέπεται από το ν. 1418/1984 εξετάζει και 
προτείνει τα στάδια εξέλιξης για τα οποία απαιτείται 
προέγκριση.

(ii) Συγκεντρώνει και ελέγχει τα στοιχεία παρακολού−
θησης εκτέλεσης των πράξεων (μηνιαία δελτία δήλωσης 
δαπανών και εξαμηνιαία δελτία παρακολούθησης) που 
υποβάλλουν οι τελικοί δικαιούχοι και μεριμνά για την 
καταχώρισή τους στο ΟΠΣ. Συνεργάζεται με τη Δια−
χειριστική Αρχή του ΚΠΣ και την Αρχή Πιστοποίησης 

για το περιεχόμενο των στοιχείων που υποβάλλουν οι 
τελικοί δικαιούχοι.

(iii) Παρακολουθεί τους τελικούς δικαιούχους σχετικά 
με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, 
καθώς και την πορεία των πράξεων που εκτελούν, ιδίως 
όσον αφορά το φυσικό, τεχνικό και οικονομικό αντι−
κείμενο, το χρονοδιάγραμμα και τις προοπτικές του, 
καθώς και τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα, την 
τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας για το έργο και 
την τήρηση των πολιτικών.

(iv) Διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις με τις οποίες 
επαληθεύεται η πρόοδος του έργου σύμφωνα με τους 
όρους της απόφασης ένταξης. Συντάσσει σχετική έκ−
θεση την οποία καταχωρεί στο ΟΠΣ. 

(v) Μετά τη γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της πράξης 
από τον τελικό δικαιούχο προβαίνει σε διοικητικό έλεγ−
χο όλων των δικαιολογητικών εγγράφων και ανάλογα 
με τη φύση της πράξης επαληθεύει και επιτοπίως την 
παράδοση του φυσικού αντικειμένου της πράξης και το 
λειτουργικό αποτέλεσμα αυτής και εκδίδει τη βεβαίωση 
τήρησης υποχρεώσεων τελικού δικαιούχου.

(vi) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των μέτρων 
και τις προοπτικές τους και επεξεργάζεται προτάσεις 
βελτίωσης.

(vii) Για τα έργα που η εκτέλεσή τους διέπεται από το 
ν. 1418/1984, προβαίνει σε προέγκριση των σταδίων εξέ−
λιξής τους που αναφέρονται στην απόφαση ένταξης. 

ΙΙΙ.2 Προγραμματική περίοδος 2007−2013: 
(i) Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των πράξεων 

που διαχειρίζεται και μεριμνά για την υλοποίησή τους 
με βάση την απόφαση ένταξης και τις αναληφθείσες 
νομικές δεσμεύσεις καθώς και για τη συμμόρφωσή τους 
με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες 
καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησης τους. Στο πλαί−
σιο αυτό:

(α) Συλλέγει τις περιοδικές εκθέσεις προόδου που 
υποβάλλουν οι δικαιούχοι, παρακολουθεί συστηματικά 
και μέσω επιτόπιων επαληθεύσεων το χρονοδιάγραμμα 
και την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων.

(β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίη−
σης των πράξεων και μεριμνά για την έγκαιρη επίλυσή 
τους.

(γ) Συντάσσει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα δελτία πα−
ρακολούθησης της προόδου των πράξεων. 

(δ) Εξετάζει το βαθμό επίτευξης των ετήσιων πο−
σοτικών στόχων των πράξεων, σύμφωνα με τις αρχι−
κά 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, προβαί−
νει σε επανεξέταση της πράξης και στην περίπτωση 
αδικαιολόγητων αποκλίσεων, δύναται να εισηγηθεί την 
ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης. Μεριμνά 
για τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων ένταξης πρά−
ξεων που ανακαλούνται στην ιστοσελίδα της Ειδικής 
Υπηρεσίας, της Διαχειριστικής Αρχής και στην κεντρική 
ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 

(ε) Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την 
τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την 
πορεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις 
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για τη δημοσιότητα, την τήρηση χωριστής λογιστικής 
μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης και την 
τήρηση των πολιτικών σύμφωνα με τις ισχύουσες δι−
ατάξεις και τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Εθνικής 
Αρχής Συντονισμού. 

(στ) Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης ολοκλή−
ρωσης της πράξης

(η) Τηρεί πλήρη φάκελο έργου κατά τα προβλεπόμενα 
στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 

(ii) Διενεργεί επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 8 του ν. 3614/2007 προκειμένου να επιβεβαι−
ωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊό−
ντων 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 συλλέγει τα 
δελτία δήλωσης δαπανών που υποβάλλονται από τους 
δικαιούχους και τα καταχωρεί στο ΟΠΣ, μετά από τη 
διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης. σε κάθε δήλωση 
δαπάνης, κατά την οποία επιβεβαιώνεται με τα κατάλ−
ληλα έγγραφα, ότι:

− η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγματική,
− τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύμ−

φωνα με την απόφαση ένταξης, 
− οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι 

ακριβείς,
− η πράξη και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το εθνικό 

και κοινοτικό δίκαιο, 
− 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 
εγγράφων είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται δειγμα−
τοληπτικές επαληθεύσεις βάσει μεθόδου δειγματολη−
ψίας κατά τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου.

(iii) Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις επαληθεύσεις που 
διενεργεί σύμφωνα με τα πρότυπα και διαδικασίες του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. 

(iv) Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου 
της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλ−
λεται βάσει επαλήθευσης σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που προβλέπονται στο άρθρο 26 του ν. 3614/2007 και 
στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσι−
οδότηση αυτού, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογι−
στικές εγγραφές στο ΟΠΣ. 

(v) Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επα−
ληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα 
δαπάνη, εισηγείται στον αρμόδιο διατάκτη της σχετικής 
δαπάνης για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεω−
στήτως καταβληθέντων ποσών. 

(vi) Παρέχει στη Μονάδα Γ τα απαιτούμενα στοιχεία 
για την υποβολή απαντήσεων στα πορίσματα ελέγχου 
των αρμόδιων εθνικών και κοινοτικών ελεγκτικών ορ−
γάνων.

(vii) 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 και σύμφωνα με τους 
κανόνες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

(viii) Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις τήρη−
σης στοιχείων στο επίπεδο των δικαιούχων για τη δια−
σφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

(ix) Μεριμνά για την επικαιροποίηση της μελέτης κό−
στους−οφέλους των έργων που παράγουν έσοδα, μετά 
την ολοκλήρωσή τους, και παρακολουθεί τα έσοδα 
των έργων που δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν εκ των 
προτέρων.

(x) Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου εκτέ−
λεσης των πράξεων στις αρμόδιες για τη χρηματοδό−
τηση δημόσιες υπηρεσίες.

(xi) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα 
και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ 
σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου. 

(i) διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει τις 
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και 
τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης, 

(ii) συμμετέχει μαζί με το αρμόδιο όργανο του ΕΠ 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στην από κοινού 
με την Επιτροπή ετήσια εξέταση της υλοποίησης του 
εν λόγω ΕΠ και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Πα−
ρακολούθησης,

(iii) συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και παρέχει σε αυτή 
όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση των αρ−
μοδιοτήτων της, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων 
για τη σύνταξη των ετήσιων και τελικής έκθεσης εκτέ−
λεσης του άξονα προτεραιότητας 5 και των δράσεων 
του άξονα προτεραιότητας 4 («Στέγες Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης») του εν λόγω ΕΠ, τη διενέργεια των προ−
βλεπόμενων αξιολογήσεων, των στοιχείων που αιτείται 
η Επιτροπή, κ.λπ.,

(iv) διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις 
ενημέρωσης και δημοσιότητας, που ορίζονται στο άρ−
θρο 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 και

(v) συντάσσει και υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώ−
πινου Δυναμικού» προτάσεις για αναθεώρηση του ΕΠ, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 του Κα−
νονισμού (ΕΚ) 1083/2006. Ομοίως για κάθε Διαχειριστι−
κή Αρχή για λογαριασμό της οποίας ασκεί καθήκοντα 
ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης μετά από εκχώρηση.

ΙV. Μονάδα Γ’: Προεγκρίσεων και επιτόπιων επαλη−
θεύσεων

IV.1 Προγραμματική περίοδος 2000−2006: Επιχειρη−
σιακό Πρόγραμμα «Υγεία – Πρόνοια 2000 − 2006»

(i) Μεριμνά για την πραγματοποίηση των ελέγχων σε 
πράξεις που είναι ενταγμένες στο επιχειρησιακό πρό−
γραμμα. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης 
των πράξεων ή μετά την ολοκλήρωσή τους ελέγχει:

− Τη νομιμότητα των πράξεων, τη νομιμότητα και κανονι−
κότητα των δαπανών και την τήρηση των διαδικασιών

− Την αξιοπιστία των πληροφοριών και οικονομικών 
στοιχείων που δηλώνονται από τον τελικό δικαιούχο 
στα μηνιαία και τριμηνιαία/εξαμηνιαία δελτία παρακο−
λούθησης

− Την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο 
τελικός δικαιούχος κατά την ένταξη του έργου στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και 
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− Την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας.
Οι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτικό όργανο, στο 

οποίο μπορούν να συμμετέχουν και στελέχη άλλων μο−
νάδων της διαχειριστικής αρχής. 

(ii) Συντάσσει εκθέσεις ελέγχου και μεριμνά για την 
καταχώρηση των πορισμάτων ελέγχων στο ΟΠΣ και 
την κοινοποίησή τους στην Αρχή Πιστοποίησης, την 
Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου 
Οικονομικών και τον τελικό δικαιούχο.

(iii) Αξιολογεί τα αποτελέσματα των ελέγχων και ειση−
γείται την λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη βελ−
τίωση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και για 
την υποστήριξη των τελικών δικαιούχων προκειμένου 
να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

(iv) Στις περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις 
για την ύπαρξη παρατυπιών μεριμνά για την άμεση συ−
γκρότηση ελεγκτικού οργάνου και τη διενέργεια έκτα−
κτου ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 
του άρθρου 6 του ν. 2860/2000.

(v) Μεριμνά για την έκδοση των πράξεων και την 
πραγματοποίηση των διαδικασιών εφαρμογής του 
Εθνικού Συστήματος Δημοσιονομικών Διορθώσεων της 
υπ’ αριθμ. 907/052/2.7.2003 (ΦΕΚ 878 Β/2.7.2003) κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει.

(vi) Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά 
ελεγκτικά όργανα και την Εθνική Αρχή Συντονισμού για 
την υποβολή των σχετικών απαντήσεων στα σχετικά 
πορίσματα ελέγχου. 

ΙV.2 Προγραμματική περίοδος 2007−2013: (για το 
αντικείμενο από ΚΥΑ εκχώρησης)

(vii) Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δη−
μοσίων συμβάσεων και ιδίως κατά τη διαδικασία διακή−
ρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύμβασης. Η Ειδι−
κή Υπηρεσία εκφράζει τη γνώμη εντός δέκα πέντε (15) 
ημερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων ή εντός 
είκοσι (20) ημερών σε περιπτώσεις συμβάσεων άνω των 
είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ. Η σύμφωνη γνώμη της 
Ειδικής Υπηρεσίας αποτελεί όρο για τη χρηματοδότη−
ση της πράξης. Για την εξέταση των σταδίων εξέλιξης 
δημοσίων συμβάσεων δύναται να ορίζεται ομάδα εξει−
δικευμένων στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας. 

(i) Διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις κατά τα προβλε−
πόμενα στο άρθρο 8 του ν. 3614/2007 προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγμα−
τοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι, 
η τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς 
λογιστικής κωδικοποίησης καθώς και η συμμόρφω−
ση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς 
κανόνες. 

(ii) Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας 
επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την 
ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ενη−
μερώνει την Αρχή Πιστοποίησης και όπου απαιτείται 
ζητά την αναστολή χρηματοδότησης της πράξης από 
την αρμόδια υπηρεσία. 

(iii) Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις επιτόπιες επαληθεύ−
σεις που πραγματοποιούνται και για την παρακολού−
θηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και 
διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. 

(iv) Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις 

διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που πε−
ριγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθο−
δο και καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που 
επιλέγονται προς επαλήθευση. Καθορίζει το μέγεθος 
του δείγματος, προκειμένου να αποκτήσει εύλογη βε−
βαιότητα ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των 
σχετικών πράξεων, όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου 
που διαπιστώνεται τον τύπο των σχετικών δικαιούχων 
και πράξεων σύμφωνα με τους κανόνες του συστήμα−
τος διαχείρισης και ελέγχου. Επανεξετάζει τη μέθοδο 
δειγματοληψίας σε ετήσια βάση.

(v) Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου 
της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επι−
βάλλεται βάσει πορίσματος επιτόπιας επαλήθευσης ή 
πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες 
λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση διαπί−
στωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου λαμ−
βάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης 
και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται να προβεί 
σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδό−
τησης της πράξης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές 
στο ΟΠΣ.

(vi) Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επα−
ληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα 
δαπάνη, εισηγείται, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Συντο−
νισμού στον αρμόδιο διατάκτη της σχετικής δαπάνης 
για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών. 

(vii) Συνεργάζεται με τη Μονάδα Β για την έκδοση της 
απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης.

(viii) Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά 
ελεγκτικά όργανα, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» και την Εθνική Αρχή Συντονισμού για την 
υποβολή απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα ελέγ−
χου. 

(ix) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα 
και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ 
σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου. 

(viii) Μεριμνά για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής 
επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων των πράξεων που 
διαχειρίζεται με βάση τα προβλεπόμενα στο σύστημα 
επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαι−
ούχων.

V. Μονάδα Δ: Οργάνωσης – Υποστήριξης
V.1 Προγραμματική περίοδος 2000−2006: Επιχειρη−

σιακό Πρόγραμμα «Υγεία – Πρόνοια 2000 − 2006»
(i) Μεριμνά για την κατάρτιση του προγράμματος ενερ−

γειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης, σε συνεργασία με 
τις άλλες μονάδες και την υποβολή του προς έγκριση. 
Εκτελεί τα έργα Τεχνικής Βοήθειας με τελικό δικαιούχο 
την Ειδική Υπηρεσία και τηρεί τα στοιχεία φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών.

(ii) Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣ, το 
οποίο σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία της 
Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ, έχει την ευθύνη για την 
ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στην Ειδική 
Υπηρεσία και παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες 
και τους τελικούς δικαιούχους για την ορθή χρήση και 
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λειτουργία του. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαί−
δευση στο προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας για τη 
λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού.

(iii) Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών 
για την παροχή άμεσης ενημέρωσης και κατευθύνσεων 
στους ενδιαφερόμενους για θέματα του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

(iv) Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελε−
τών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις 
ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας.

(v) Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικο−
τεχνική υποδομή και το προσωπικό και ειδικότερα τα 
διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και 
εκπαίδευσης.

(vi) Μεριμνά για την οργάνωση των συνεδριάσεων της 
Επιτροπής Παρακολούθησης.

(vii) Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσί−
ας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την 
εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και 
του προσωπικού της.

V.2 Προγραμματική περίοδος 2007−2013: 
(i) Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμμα−

τος ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής σε 
συνεργασία με τις άλλες μονάδες και την υποβολή του 
προς τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπι−
νου Δυναμικού. Εκτελεί τα έργα τεχνικής υποστήριξης 
της εφαρμογής με δικαιούχο τη Διαχειριστική Αρχή και 
τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
των έργων αυτών. 

(ii) Καταρτίζει σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες 
και υποβάλλει στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέχρι την 30 Νοεμ−
βρίου εκάστου έτους, ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών για 
το επόμενο έτος με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους 
με βάση τον στρατηγικό προγραμματισμό της Διάσκε−
ψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης. 
Καταρτίζει τις περιοδικές εκθέσεις για τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα σε σχέση με τους ετήσιους στόχους σε 
συνεργασία με τις άλλες Μονάδες. 

(iii) Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣ, το 
οποίο σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού, έχει την ευθύνη για την 
ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στην Εν−
διάμεση Διαχειριστική Αρχή και παρέχει υποστήριξη 
προς τους χρήστες και τους δικαιούχους για την ορθή 
χρήση και λειτουργία του. Παρέχει τεχνική υποστήριξη 
και εκπαίδευση στο προσωπικό της Ενδιάμεσης Δια−
χειριστικής Αρχής για τη λειτουργία του εξοπλισμού 
και του λογισμικού.

(iv) Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών 
για την παροχή άμεσης ενημέρωσης και κατευθύνσεων 
στους ενδιαφερόμενους για θέματα του επιχειρησια−
κού προγράμματος και ιδίως για τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους, τους εθνικούς και κοινοτικούς 
κανόνες επιλεξιμότητας που εφαρμόζονται για το επι−
χειρησιακό πρόγραμμα, τις ειδικότερες απαιτήσεις για 
τις επί μέρους προκηρύξεις πράξεων, τις απαιτήσεις 
τήρησης χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς 
λογιστικής κωδικοποίησης, τα στοιχεία που πρέπει να 
τηρούνται και να αποστέλλονται στην Ενδιάμεση Δια−
χειριστική Αρχή.

(v) Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελε−
τών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις 
ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας

(vi) Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικο−
τεχνική υποδομή και το προσωπικό και ειδικότερα τα 
διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και 
εκπαίδευσης.

(vii) Υποστηρίζει γραμματειακά την Επιτροπή συντονι−
σμού και παρακολούθησης των Στρατηγικών Προτεραι−
οτήτων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
στον τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

(viii) Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρε−
σίας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και 
την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων 
και του προσωπικού της.

VI. Μονάδα Ε΄ Υλοποίησης Πράξεων
VΙ.2 Προγραμματική περίοδος 2007−2013:
Η Μονάδα Υλοποίησης Πράξεων μεριμνά για την υλο−

ποίηση των πράξεων που αναλαμβάνει η Ειδική Υπη−
ρεσία ως Δικαιούχος κατηγορίας Β΄ και Γ΄ σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 4670/ΕΥΣ 551/1.2.2008 Εγκύκλιο «Οδηγίες 
προς τις ΕΥΔ για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής 
επάρκειας δικαιούχων περιόδου 2007 – 2013 για το διά−
στημα μέχρι την έναρξη της εφαρμογής του Ελληνικού 
προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (μεταβατική 
περίοδος)»

λαμβάνοντας υπόψη το κοινοτικό και εθνικό κανονι−
στικό πλαίσιο. Ειδικότερα η Μονάδα Υλοποίησης:

(i) Συντάσσει και υποβάλλει στις Διαχειριστικές Αρχές 
τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την 
ένταξη των πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράμμα−
τα.

(ii) Προετοιμάζει τις απαιτούμενες ενέργειες για την 
υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων των 
οποίων είναι δικαιούχος. Στο πλαίσιο αυτό:

(α) προβαίνει σε προκηρύξεις ενεργειών προς τους 
υποψηφίους αναδόχους των πράξεων που της ανατί−
θενται από τα ΕΠ, σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση 
ένταξης, εφαρμόζοντας τους κανόνες του εθνικού και 
κοινοτικού δικαίου. 

(γ)  οργανώνει, συντονίζει και παρακολουθεί τη διαδι−
κασία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται 
και μεριμνά ώστε η διαδικασία αξιολόγησης να είναι 
αποτελεσματική, διαφανής και συνεπής προς το ισχύον 
εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο

(iii) Παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη του φυ−
σικού αντικειμένου των υποέργων που έχουν αναλά−
βει οι ανάδοχοι φορείς μέσω διοικητικών ελέγχων των 
στοιχείων που οι ίδιοι δηλώνουν αλλά και επιτόπιων 
ελέγχων όπου απαιτείται. 

(iv) Προβαίνει στην πιστοποίηση του φυσικού αντικει−
μένου των πράξεων (έργων/υποέργων) μέσω διοικητικού 
ελέγχου των στοιχείων που υποβάλλουν οι ανάδοχοι 
αλλά και των πορισμάτων των επιτόπιων ελέγχων, ο 
οποίος ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του σχετικού 
εγγράφου πιστοποίησης. Κατόπιν της πιστοποίησης 
του φυσικού αντικειμένου προβαίνει στην έκδοση των 
εντύπων καταβολής χρηματοδότησης.

(v) Υποβάλλει στις ΕΥΔ όλα τα απαιτούμενα έγγραφα 
και στοιχεία για την παρακολούθηση των συγχρημα−
τοδοτούμενων πράξεων καθώς και τα προβλεπόμενα 
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από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου στοιχεία που 
καταχωρούνται στο ΟΠΣ και στο φάκελο έργου.

(vi) Εξασφαλίζει τις απαιτούμενες πιστώσεις για την 
υλοποίηση των πράξεων τις οποίες υλοποιεί ως δικαι−
ούχος.

(vii) Υποχρεούται να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγ−
γραφα σχετικά με τις δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 90 
παράγραφος 1 του Κανονισμού ώστε να εξασφαλίζεται 
η νομιμότητα και κανονικότητα των πραγματοποιούμε−
νων δαπανών, καθώς και η τήρηση επαρκούς διαδρο−
μής ελέγχου και να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους 
και επιθεωρήσεις από εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά 
όργανα.

(viii) Εισηγείται την εκπόνηση μελετών, ερευνών και 
εμπειρογνωμοσυνών σχετικών με το αντικείμενό της.

Άρθρο 4
Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

1. Η στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης γίνεται με βάση τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως αυτές προκύπτουν από 
τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει. Για τη στελέχωσή 
της και για την επιλογή των στελεχών εφαρμόζεται το 
άρθρο 18 του ν. 3614/2007. 

2. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανέρχεται σε 50 άτομα 
τα οποία είναι:

α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 
συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού επιστημονικού 
προσωπικού, 38 άτομα,

β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 5 άτομα, 
γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), 7 

άτομα.

Άρθρο 5
Ορισμός Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας
Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των 

ασκούντων καθήκοντα προϊσταμένων στις Μονάδες 
της και αναπλήρωση του προϊσταμένου της.

1. Για τον ορισμό του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
εφαρμόζεται το άρθρ. 18, παρ. 7, εδ. β του ν. 3614/2007. 
Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊσταμένου της Ειδικής 
Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
αναπληρώνεται από υπάλληλο ο οποίος ασκεί καθήκο−
ντα Προϊσταμένου Μονάδος της. 

2. Για τον ορισμό Προϊσταμένων των επιμέρους Μονά−
δων της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης εφαρμόζεται το άρθρ. 18, παρ. 7, εδ. γ του 
ν. 3614/2007.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η υπ’ αριθμ. 
ΔΥ1α/οικ. 23125 (ΦΕΚ 1502/8.12.2000) κοινή υπουργική 

απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, καταρ−
γείται.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 18 Ιουνίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(5)

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 162/2008 απόφαση του Δημάρχου 
Μαρκοπούλου Μεσογαίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, διορίζεται η 
ΜΑΓΓΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σε κενή θέση Ειδι−
κού Συνεργάτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
σε θέματα κατασκευής νέων σχολικών μονάδων καθώς 
και επισκευής των παλαιών, σε θέματα κατασκευών και 
επισκευών αγροτικών δρόμων καθώς και επισκευής του 
Δημοτικού Γυμναστηρίου και εξασφάλισης της ασφά−
λειας αθλητών και θεατών.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 08/ΔΤΑ/9416/2.6.2008).

    Με την υπ’ αριθμ. 1066/29.5.2008 πράξη του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 6 και 99 του 
α.ν. 2039/1939 σε συνδυασμό με τις όμοιες του από 
25.6.1957 β.δ/γματος, εγκρίνεται το από 27.2.2008 πρακτι−
κό, της προβλεπόμενης από το άρθρο 4 του Οργανισμού 
του ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟΝ ΝΟΣΟ−
ΚΟΜΕΙΟΝ ΚΥΘΗΡΩΝ», Γενικής Συνέλευσης, σχετικά με 
την εκλογή και τον διορισμό του Αντωνίου Τριφύλλη 
του Παναγιώτη, Μηχανολόγου Μηχανικού, ως μέλος, σε 
αντικατάσταση Εμμανουήλ Στάθη ο οποίος παραιτήθη−
κε, μέχρι την ημερομηνία λήξεως (31.12.2010) της θητείας 
του Δ.Σ. του ως άνω ιδρύματος.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ  





1904 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*14002783006080012*
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