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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της με Α.Π. Δ13/Φ7.11/18797/29.07.2008
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ
1540/Β/ 04.08.2008) για τη σύσταση και οργάνωση
Ειδικής Υπηρεσίας στο τέως Υπουργείο Ανάπτυξης
με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρ−
μογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης
στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλού−
του και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών
προς αυτήν υπηρεσιών». ..............................................................
1
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουρ−
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. ............ 2
Τροποποίηση της 1175/17−1−97 απόφασης του Υφυ−
πουργού Πολιτισμού περί εγκρίσεως Κώδικα Ιπ−
ποδρομιών (άρθρο 73 παρ.3). .............................................. 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7718/293
(1)
Τροποποίηση της με Α.Π. Δ13/Φ7.11/18797/29.07.2008 Κοι−
νής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονο−
μίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1540/Β/
04.08.2008) για τη σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπη−
ρεσίας στο τέως Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ει−
δική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δρά−
σεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της
Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης
και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).
β. Του Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 3, 5,
7, 8 18, 21, 22 και 26 αυτού.
γ. Του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000), όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει.
2. Το ΠΔ 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 214/Α/7.10.2009).
Την υπ’ αριθμ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/7.10.2009).
4. Την υπ’ αριθμ. 2877/2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ
2234/Β/7.10.2009).
5. Το ΠΔ 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετο−
νομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδο−
νίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009).
6. Το ΠΔ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/5.11.2009).
7. Την υπ’ αριθμ. 6939/26.11.2009 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής περί διορισμού Γενικού
Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (ΦΕΚ 505/ΥΟΔΔ/1.12.2009).
8. Την αριθμ. 6809/ΔΙΟΕ232 (ΦΕΚ 141/Β/12.2.2010) από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Καθορισμού
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας Σταύρου Αρναουτάκη».
9. Το Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 165 /14.07.2000).
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10. Τη με Α.Π. Δ13/Φ7.11/18797/29.07.2008 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών
και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1540/Β/04.08.2008) για τη σύσταση
και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο τέως Υπουργείο
Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και
Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης
στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και
της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν
υπηρεσιών».
11. Τη με Α.Π. 15636/2938Δ/Φ.03/16.12.2008 (ΦΕΚ 2555/
Β/17.12.2008) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης ’’Αντικα−
τάσταση της υπ’ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/8.12.2000 (ΦΕΚ
Β΄1502/8.12.2000) κοινής Υπουργικής απόφασης «Σύστα−
ση Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο Υπουργείο
Ανάπτυξης”.
12. Τη με Α.Π. 121308/18.7.2008 (ΦΕΚ 1499/Β/30.7.2008)
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονο−
μίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξί−
ας και Δημοσίων Έργων «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
34576/11/5.1.2001 (ΦΕΚ 35 Β’ 2001) κοινής υπουργικής
απόφασης «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με
τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με σκοπό την αναδιάρθρωσή της
σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του ν. 3614/2007».
13. 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,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
14. Την υπ’ αρίθμ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 PO001) για κοινοτι−
κή ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης για τις
περιφέρειες της Ελλάδος, όπως ισχύει κάθε φορά.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από: 1) την κάλυψη εξό−
δων τυχόν συμμετοχής εκπροσώπων της Ειδικής Υπηρε−
σίας σε διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια και συναντήσεις,
το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγο−
νότα. 2) τη δυνατότητα διενέργειας επιτόπιων ελέγχων
στις περιπτώσεις που η Ειδική Υπηρεσία αναλαμβάνει
καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, το ύψος της
οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
πραγματοποιούμενων ελέγχων, κλπ.), αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της με Α.Π. Δ13/Φ7.11/18797/29.07.2008
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οι−
κονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1540/
Β/04.08.2008) για τη σύσταση και οργάνωση Ειδικής
Υπηρεσίας στο τέως Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο
«Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των
δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της
Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίη−
σης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών», ως
ακολούθως:

Άρθρο 1
1. Η συσταθείσα στο τέως Υπουργείο Ανάπτυξης με
τη με Α.Π. Δ13/Φ7.11/18797/29.07.2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1540/
Β/04.08.2008) «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρ−
μογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους
τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της
Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρε−
σιών» (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/Β) μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της
Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής
Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ).
Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η «Ειδική
Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργει−
ας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των
συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών» (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/Β),
νοείται εφεξής η «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και
Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του
Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής» (ΕΥΣΕΔ
ΕΝ/ΚΑ).
2. Το άρθρο 1 της ΚΥΑ με Α.Π. Δ13/Φ7.11/18797/29.07.2008
(ΦΕΚ 1540/Β/04.08.2008) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμο−
γής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού
Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ).
1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής συνιστάται Ειδική Υπηρεσία με τίτλο
«Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων
στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και
της Κλιματικής Αλλαγής» (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) κατ’ εξουσιο−
δότηση του εδαφίου β’ της παραγράφου 3 του άρθρου
5 του Ν. 3614/2007.
2. Η ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
3. Αποστολή της Ειδικής Υπηρεσίας είναι ο σχεδια−
σμός, ο συντονισμός και η υποστήριξη της διαχείρισης
των πολιτικών εφαρμογής των δράσεων του Υπουργεί−
ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και
της Κλιματικής Αλλαγής και η άσκηση των αρμοδιο−
τήτων του ιδίου Υπουργείου ως Δικαιούχου δράσεων
στους ανωτέρω τομείς, στο πλαίσιο των Επιχειρησια−
κών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), κατά την έννοια της παραγράφου
5 του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007.
4. Η ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ δύναται να ορίζεται ως Ενδιάμεσος
Φορέας Διαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 4 του
Ν. 3614/2007, αναλαμβάνοντας αρμοδιότητες διαχείρι−
σης πράξεων Ε.Π. στους τομείς της Ενέργειας και του
Φυσικού Πλούτου.
Άρθρο 2
Το άρθρο 2 της ΚΥΑ με Α.Π. Δ13/Φ7.11/18797/29.07.2008
(ΦΕΚ 1540/Β/04.08.2008) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας»
1. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δρά−
σεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου
και της Κλιματικής Αλλαγής, διαρθρώνεται σε τέσσερις
(4) μονάδες, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Α. Μονάδα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Παρα−
κολούθησης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού
Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής
Β1. Μονάδα Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της
Ενέργειας και του Φυσικού Πλούτου.
Β2. Μονάδα Εφαρμογής Δράσεων στον τομέα της
Κλιματικής Αλλαγής.
Γ. Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης.
2. Κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των Μονά−
δων, είναι δυνατή με απόφαση του Προϊσταμένου της
Ειδικής Υπηρεσίας η σύσταση και συγκρότηση Επιτρο−
πών ή Ομάδων Έργου ή Εργασίας από προσωπικό της
Ειδικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων
θεμάτων, ιδίως κατά το σχεδιασμό, την ανάθεση, την
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την παραλαβή συ−
γκεκριμένων έργων / δράσεων. Στις επιτροπές ή ομάδες
είναι δυνατόν να μετέχουν και υπάλληλοι που υπηρε−
τούν σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή σε άλλους
φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο, καθώς και
εξωτερικοί εμπειρογνώμονες. Στην περίπτωση αυτή η
σύσταση και συγκρότηση επιτροπών ή ομάδων γίνεται
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής.»
Άρθρο 3
Το άρθρο 3 της ΚΥΑ με Α.Π. Δ13/Φ7.11/18797/29.07.2008
(ΦΕΚ 1540/Β/04.08.2008) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας
1. Η Ειδική Υπηρεσία σχεδιάζει, αναλαμβάνει, διαχει−
ρίζεται, υποστηρίζει και συντονίζει την άσκηση των αρ−
μοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής στους τομείς της Ενέργειας,
του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής, σε
ό,τι αφορά την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των
επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. 2007−2013.
2. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας εξειδικεύ−
ονται και κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της ως
εξής:
Α. Η Μονάδα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Παρα−
κολούθησης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού
Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής είναι υπεύθυνη
για τα ακόλουθα:
1. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουρ−
γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα−
γής, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, για τη διάγνωση, την αξιολό−
γηση και την ιεράρχηση των αναγκών βελτίωσης των
πολιτικών και της στρατηγικής της χώρας στους τομείς
της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής
Αλλαγής.
2. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουρ−
γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα−
γής, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, για τη διατύπωση και την εισή−
γηση των κατάλληλων πολιτικών και στρατηγικής για
τη βελτίωση των τομέων της Ενέργειας, του Φυσικού
Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και για την
προώθησή τους στα αρμόδια Ευρωπαϊκά Όργανα.
3. Διαμορφώνει και εισηγείται την εφαρμογή των κα−
τάλληλων μεθοδολογιών και διαδικασιών για την πα−
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ρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών που απο−
φασίζονται στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού
Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής και υλοποιούνται
με την αξιοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων. Στο
πλαίσιο αυτό, εκπρόσωποι της ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ δύνανται
να συμμετέχουν σε διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια και
συναντήσεις, για θέματα αρμοδιότητάς της.
4. Συντονίζει την εφαρμογή των εγκεκριμένων πολιτι−
κών στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου
και της Κλιματικής Αλλαγής που υλοποιούνται με την
αξιοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων. Παρακολου−
θεί και αξιολογεί τα αποτελέσματα από την εφαρμογή
των πολιτικών αυτών και διατυπώνει εισηγήσεις για τη
βελτίωσή τους.
5. Μελετά και εισηγείται, σε συνεργασία με τις αρμόδι−
ες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, τη σκοπιμότητα και τις προτε−
ραιότητες εκτέλεσης έργων και δράσεων στους τομείς
της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής
Αλλαγής, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων πολιτικών και
με την αξιοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Επι−
πρόσθετα, καταρτίζει το Ετήσιο Πρόγραμμα εκτέλεσης
έργων/δράσεων στους τομείς αρμοδιότητας της ΕΥΣΕΔ
ΕΝ/ΚΑ, κατόπιν υποβολής προτάσεων από τις λοιπές
Μονάδες της ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ ή από άλλες υπηρεσίες ή
εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΕΚΑ.
6. Σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαι−
τήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών
των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των
έργων / δράσεων που αποφασίζεται να υλοποιηθούν
στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και
της Κλιματικής Αλλαγής στο πλαίσιο επιχειρησιακών
προγραμμάτων, ενώ διερευνά και τη δυνατότητα χρη−
ματοδότησής τους.
Στις περιπτώσεις δράσεων κρατικών ενισχύσεων, συ−
νεργάζεται με τη Μονάδα Β1 για το σχεδιασμό των δρά−
σεων και την προετοιμασία του κανονιστικού πλαισίου
εφαρμογής τους.
7. Προδιαγράφει, εισηγείται τη σκοπιμότητα και με−
ριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών και εμπει−
ρογνωμοσυνών σχετικών με το αντικείμενο της Ειδικής
Υπηρεσίας.
8. Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των
επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. που περι−
λαμβάνουν κατηγορίες έργων / δράσεων που αφορούν
και επηρεάζουν τους τομείς της Ενέργειας, του Φυσι−
κού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής, αξιολογεί τα
αποτελέσματά τους και διατυπώνει εισηγήσεις για την
τροποποίηση / βελτίωσή τους.
9. Μελετά και διατυπώνει εισηγήσεις προς τις αρμόδιες
Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, σε συνεργασία με τις
υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, για την εξειδίκευση, ανασχεδι−
ασμό ή τροποποίηση τoυ επιχειρησιακού προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» της Ειδικής
Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στους το−
μείς αρμοδιότητάς της, καθώς και άλλων προγραμμάτων
του Ε.Σ.Π.Α. που περιλαμβάνουν δράσεις ενδιαφέροντος
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής, στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού
Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής.
10. Παρακολουθεί την πρόοδο της εφαρμογής όλων
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των ενεργειών που απαιτούνται για την προετοιμασία,
την ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων / δράσεων
που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εποπτευόμενοι
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής φορείς στους τομείς της Ενέργειας,
του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής στο
πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
και μεριμνά για τη διενέργεια όλων των αναγκαίων πα−
ρεμβάσεων από πλευράς Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την προώθησή
τους. Παράλληλα, παρακολουθεί την υλοποίηση έργων
/ δράσεων που εκτελούνται από άλλους φορείς στους
ανωτέρω τομείς στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προ−
γραμμάτων και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες παρεμ−
βάσεις για την προώθησή τους.
11. Τηρεί πληροφοριακό αρχείο για θέματα αρμοδι−
ότητάς της.
Β1. Η Μονάδα Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της
Ενέργειας και του Φυσικού Πλούτου είναι υπεύθυνη για
τα ακόλουθα:
1. Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των
ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση και υλο−
ποίηση των έργων / δράσεων του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στους τομείς
της Ενέργειας και του Φυσικού Πλούτου, των οποίων
έχει αποφασισθεί να προωθηθεί η υλοποίηση στο πλαί−
σιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνα και με το
ισχύον κατά περίπτωση κανονιστικό πλαίσιο.
2. Παρέχει προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές
όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και μεριμνά για την
υποβολή όλων των απαραιτήτων εγγράφων που είναι
αναγκαία για την ένταξη σε επιχειρησιακά προγράμμα−
τα πράξεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής στους τομείς της Ενέργειας και
του Φυσικού Πλούτου. Παρακολουθεί την πορεία της
ένταξης των πράξεων αυτών στα προγράμματα.
3. Για τις δράσεις που αφορούν σε κρατικές ενισχύσεις
του ιδιωτικού τομέα στους τομείς της Ενέργειας και
του Φυσικού Πλούτου:
α) μεριμνά για το σχεδιασμό των δράσεων και την
προετοιμασία του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής
τους, σε συνεργασία με την Μονάδα Α’ και τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, και ιδίως αα) για τη σύνταξη,
κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, των σχεδίων των Οδηγών Υλοποίη−
σης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων και ββ) για την προ−
ετοιμασία του κατάλληλου καθεστώτος ενίσχυσης.
β) συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα» της Ειδικής Γραμματείας για
την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την οριστικο−
ποίηση των Οδηγών Υλοποίησης Πράξεων Κρατικών
Ενισχύσεων και την κοινοποίηση και έγκριση του κα−
νονιστικού πλαισίου εφαρμογής των δράσεων κατά τα
ανωτέρω.
4. Στις περιπτώσεις που το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι Δικαιούχος
πράξεων στους τομείς της Ενέργειας και του Φυσικού
Πλούτου στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων, η
Μονάδα Β1 ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες. Ως προς
τις πράξεις αυτές μεριμνά ιδίως για:

α) Την παρακολούθηση της εξασφάλισης των πιστώ−
σεων για την χρηματοδότηση των πράξεων.
β) Την ανάθεση σε τρίτους της υλοποίησης πράξεων,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες (σύνταξη προ−
κηρύξεων, διενέργεια διαγωνισμών, σύναψη συμβάσεων,
κλπ.).
γ) Τη διοίκηση της εκτέλεσης του φυσικού και οικο−
νομικού αντικειμένου των πράξεων.
δ) Την πιστοποίηση και την παραλαβή του φυσικού
αντικειμένου των πράξεων.
ε) Την εξασφάλιση της διενέργειας των πληρωμών
προς τους αναδόχους των πράξεων από τις αρμόδιες
υπηρεσίες.
στ) Την παρακολούθηση της τήρησης επαρκούς λο−
γιστικής κωδικοποίησης για όλες τις συναλλαγές που
έχουν σχέση με την πράξη.
ζ) Την παροχή προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές
όλων των απαραιτήτων πληροφοριών που ζητούνται
για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων.
η) Την ενημέρωση και τήρηση των απαραίτητων ηλε−
κτρονικών αρχείων και τη διασφάλιση της συμβατότη−
τας των πληροφοριών με το ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
5. Υποστηρίζει και συντονίζει τις ενέργειες των αρμό−
διων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής που συνδέονται με την
άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.
6. Τηρεί πληροφοριακό αρχείο για τα έργα / δράσεις,
αρμοδιότητάς της, που χρηματοδοτούνται από Επιχει−
ρησιακά Προγράμματα στους τομείς της Ενέργειας και
του Φυσικού Πλούτου.
7. Παρακολουθεί τις εξελίξεις της νομοθεσίας σε θέ−
ματα αρμοδιότητάς της, ενημερώνει σχετικά τις λοιπές
Μονάδες, όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο, και συνερ−
γάζεται με τη Μονάδα Γ για την τήρηση των σχετικών
αρχείων.
8. Υποβάλλει προτάσεις στη Μονάδα Α’ για την υλο−
ποίηση έργων στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμ−
μάτων του ΕΣΠΑ.
9. Στις περιπτώσεις που η ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ αναλαμβάνει
καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης στους τομείς
της Ενέργειας και του Φυσικού Πλούτου, η Μονάδα Β1
δύναται να ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α) Προετοιμάζει, σε συνεργασία με αρμόδιες υπη−
ρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής
για τις κατηγορίες δράσεων των τομέων της Ενέργειας
και του Φυσικού Πλούτου που χρηματοδοτούνται από
επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ και μεριμνά για
την έγκρισή του. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργάζεται και
εισηγείται προς έγκριση στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης, τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζε−
ται, εξειδικευμένα και αναλυτικά κριτήρια επιλογής και
ένταξης των πράξεων στο οικείο επιχειρησιακό πρό−
γραμμα.
β) Εκδίδει τις προκηρύξεις των κατηγοριών πράξεων
που διαχειρίζεται για την υποβολή προτάσεων από τους
δυνητικούς δικαιούχους και παρέχει σαφείς και λεπτο−
μερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:
• τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει
να πληρούν οι προτεινόμενες πράξεις, προκειμένου να
ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των επιχει−
ρησιακών προγραμμάτων,
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• τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρη−
ματοδότησης και τις σχετικές χρονικές περιόδους,
• Τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδό−
τηση πράξεων,
• την υποχρέωση δημοσιοποίησης εφόσον η πρόταση
επιλεγεί.
γ) Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα όλων των
προτάσεων που υποβάλλονται, οι οποίες και αρχειο−
θετούνται.
δ) Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται σύμ−
φωνα με τα εγκεκριμένα αναλυτικά κριτήρια επιλογής
και ένταξης των πράξεων.
ε) Μεριμνά για την έκδοση των αποφάσεων υπαγωγής
(νομικές δεσμεύσεις) των πράξεων στις δράσεις και
άξονες προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμ−
ματος, και τη δημοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων
στην οικεία ιστοσελίδα της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης.
στ) Μεριμνά για την έκδοση τροποποιήσεων των απο−
φάσεων υπαγωγής ή ανάκλησης αυτών.
ζ) Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγχρη−
ματοδοτούμενων πράξεων και μεριμνά για την υλοποί−
ησή τους με βάση την απόφαση ένταξης καθώς και για
τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς
και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλο−
ποίησης τους.
η) Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις,
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγ−
χρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η
πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δι−
καιούχοι, καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων προς
τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. Στο πλαίσιο των
ανωτέρω επαληθεύσεων, επιβεβαιώνεται ότι:
i. Ο δικαιούχος έχει πράγματι καταβάλλει τις δαπάνες
οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χορήγησης
της ενίσχυσης,
ii. Το αντίστοιχο τμήμα του έργου (φυσικό αντικείμενο)
έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προ−
ϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής / έγκρισης και τα
προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί,
iii. Οι αιτήσεις των δικαιούχων είναι ακριβείς,
iv. Η ενίσχυση και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το
εθνικό και κοινοτικό δίκαιο,
v. Έχουν τηρηθεί οι κατάλληλες διαδικασίες για την
αποφυγή διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης από
άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από
άλλη προγραμματική περίοδο.
θ) Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης καταβολής
της δημόσιας ενίσχυσης.
ι) Μεριμνά για την καταβολή στους δικαιούχους της
δικαιούμενης δημόσιας ενίσχυσης που ορίζεται στην
απόφαση καταβολής της δημόσιας ενίσχυσης με την
προσκόμιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των απαιτού−
μενων δικαιολογητικών.
ια) Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι εισπράττουν το συ−
ντομότερο δυνατόν και πλήρως το συνολικό ποσό της
δημόσιας συνεισφοράς.
ιβ) Τηρεί αρχεία στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
που πραγματοποιούνται και για την παρακολούθηση
τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και διαδι−
κασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Εάν οι
επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά,

6895

τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη
δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις πράξεις ή
τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση.
ιγ) Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνι−
κού ή κοινοτικού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος
και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές
επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή
του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από τα
επιχειρησιακά προγράμματα, καταχωρώντας τις αντί−
στοιχες λογιστικές εγγραφές στο Ολοκληρωμένο Πλη−
ροφοριακό σύστημα και ενημερώνοντας σχετικά την
Αρχή Πιστοποίησης. Στις περιπτώσεις που απαιτείται
ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων
ποσών εφαρμόζει τις διαδικασίες της ανάκτησης.
ιδ) Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά
ελεγκτικά όργανα και μεριμνά για την υποβολή στην αρ−
μόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των τεκμηριωμένων
απαντήσεών της στα σχετικά πορίσματα ελέγχου.
ιε) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και
πληρότητα των στοιχείων παρακολούθησης εκτέλεσης
των πράξεων που συλλέγονται και καταχωρούνται στο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα, σύμφωνα με
τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγ−
χου.
ιστ) Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων που
έχουν αναλάβει οι δικαιούχοι, την πορεία των πράξεων
που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα, την
τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λο−
γιστικής κωδικοποίησης και την τήρηση των πολιτικών
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ιζ) Παρέχει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδι−
κασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε
σχέση με κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται,
για σκοπούς πιστοποίησης.
ιη) Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου εκτέ−
λεσης των πράξεων στις αρμόδιες για τη χρηματοδότη−
ση δημόσιες υπηρεσίες και τη διάθεση των απαιτούμε−
νων πιστώσεων για την υλοποίηση των πράξεων.
10. Στις περιπτώσεις που η Μονάδα ασκεί αρμοδιότη−
τες δικαιούχου και Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης στο
πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, οι ρυθμίσεις
για τις επαληθεύσεις που αναφέρονται στην παρ. 9
εξασφαλίζουν τον ενδεικνυόμενο διαχωρισμό των αρ−
μοδιοτήτων μεταξύ των Μονάδων και στο εσωτερικό
των Μονάδων.
Β2. Η Μονάδα Εφαρμογής Δράσεων στον τομέα της
Κλιματικής Αλλαγής είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα:
1. Υποστηρίζει και συντονίζει, κατόπιν εντολής του
Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που
ασκούν αρμοδιότητες Δικαιούχου σε δράσεις Κλιματι−
κής Αλλαγής και ιδίως σε σχέση με την άσκηση των
εξής αρμοδιοτήτων:
α) Την παρακολούθηση της εξασφάλισης των πιστώ−
σεων για τη χρηματοδότηση των πράξεων
β) Την ανάθεση σε τρίτους της υλοποίησης πράξεων,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες (σύνταξη προ−
κηρύξεων, διενέργεια διαγωνισμών, σύναψη συμβάσεων,
κλπ.)
γ) Τη διοίκηση της εκτέλεσης του φυσικού και οικο−
νομικού αντικειμένου των πράξεων
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δ) Την πιστοποίηση και την παραλαβή του φυσικού
αντικειμένου των πράξεων
ε) Την εξασφάλιση της διενέργειας των πληρωμών
προς τους αναδόχους των πράξεων από τις αρμόδιες
υπηρεσίες
στ) Την παρακολούθηση της τήρησης επαρκούς λο−
γιστικής κωδικοποίησης για όλες τις συναλλαγές που
έχουν σχέση με την πράξη
ζ) Την παροχή προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές
όλων των απαραιτήτων πληροφοριών που ζητούνται
για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων
η) Την ενημέρωση και τήρηση των απαραίτητων ηλε−
κτρονικών αρχείων και τη διασφάλιση της συμβατότη−
τας των πληροφοριών με το ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
2. Στις περιπτώσεις που το Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι Δικαιού−
χος πράξεων στον τομέα της Κλιματικής Αλλαγής στο
πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων, είναι δυνατό
να ανατίθεται στη Μονάδα Β2 να ασκεί τις σχετικές
αρμοδιότητες, μεριμνώντας ιδίως για τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 1 περιπτώσεις α’ έως η’.
3. Παρέχει προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές
όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και μεριμνά για
την υποβολή όλων των απαραιτήτων εγγράφων που
είναι αναγκαία για την ένταξη πράξεων του Υπουργεί−
ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
στον τομέα της Κλιματικής Αλλαγής, σε επιχειρησιακά
προγράμματα. Παρακολουθεί την πορεία της ένταξης
των πράξεων αυτών στα προγράμματα.
4. Τηρεί πληροφοριακό αρχείο για τα έργα / δράσεις
αρμοδιότητάς της που χρηματοδοτούνται από Επι−
χειρησιακά Προγράμματα στον τομέα της Κλιματικής
Αλλαγής.
5. Παρακολουθεί τις εξελίξεις της νομοθεσίας σε θέ−
ματα αρμοδιότητάς της, ενημερώνει σχετικά τις λοιπές
Μονάδες, όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο, και συνερ−
γάζεται με τη Μονάδα Γ για την τήρηση των σχετικών
αρχείων.
6. Υποβάλλει προτάσεις στη Μονάδα Α’ για την υλο−
ποίηση έργων στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμ−
μάτων του ΕΣΠΑ.
Γ. Η Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης είναι υπεύθυνη
για τα ακόλουθα:
1. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που
αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και τα διοι−
κητικά, οικονομικά, και τα θέματα οργάνωσης και εκ−
παίδευσης της Ειδικής Υπηρεσίας.
2. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που
αφορούν στην εισήγηση σκοπιμότητας προμήθειας,
στην προμήθεια, στην εγκατάσταση και στη συντήρηση
του κάθε είδους υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων
της Ειδικής Υπηρεσίας.
3. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας
και είναι αρμόδια για τη διακίνηση και την αρχειοθέτηση
των εγγράφων, καθώς και για την επικύρωση ακριβών
αντιγράφων και τη βεβαίωση της ακρίβειας φωτοτυπιών
οποιωνδήποτε εγγράφων και εν γένει δικαιολογητικών
που αφορούν στην Υπηρεσία.
4. Τηρεί τη βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας στην οποία
συγκεντρώνονται μελέτες, έρευνες, βιβλία, περιοδικά,
νομοθεσία και κανονισμοί που αφορούν στο αντικείμενο
της Υπηρεσίας.
5. Μεριμνά για την καλή λειτουργία και συντήρηση
των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών της
Υπηρεσίας.

6. Μεριμνά για τον προγραμματισμό, την ανάθεση και
την εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρ−
μογής, χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πό−
ρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στους
τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της
Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και για τη διαχείριση των
αντιστοίχων πόρων.
7. Στις περιπτώσεις που η ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ είναι Δι−
καιούχος πράξεων − ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης
Εφαρμογής για συγχρηματοδοτούμενα έργα, η Μονάδα
Γ δύναται να ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες. Ως προς
τις πράξεις αυτές μεριμνά ιδίως για:
α) Την παρακολούθηση της εξασφάλισης των πιστώ−
σεων για την χρηματοδότηση των πράξεων
β) Την ανάθεση σε τρίτους της υλοποίησης πράξεων,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες (σύνταξη προκηρύ−
ξεων, διενέργεια διαγωνισμών, σύναψη συμβάσεων, κλπ.)
γ) Τη διοίκηση της εκτέλεσης του φυσικού και οικο−
νομικού αντικειμένου των πράξεων
δ) Την πιστοποίηση και την παραλαβή του φυσικού
αντικειμένου των πράξεων
ε) Την εξασφάλιση της διενέργειας των πληρωμών
προς τους αναδόχους των πράξεων από τις αρμόδιες
υπηρεσίες
στ) Την παρακολούθηση της τήρησης επαρκούς λο−
γιστικής κωδικοποίησης για όλες τις συναλλαγές που
έχουν σχέση με την πράξη
ζ) Την παροχή προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές
όλων των απαραιτήτων πληροφοριών που ζητούνται
για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων
η) Την ενημέρωση και τήρηση των απαραίτητων ηλε−
κτρονικών αρχείων και τη διασφάλιση της συμβατότη−
τας των πληροφοριών με το ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Παράλληλα, καταρτίζει και υποβάλλει στις αρμόδιες
Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης το πρόγραμμα ενεργειών
Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής.
8. Υποβάλλει προτάσεις στη Μονάδα Α’ για την υλο−
ποίηση έργων στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμ−
μάτων του ΕΣΠΑ.
9. Μεριμνά για τη διασφάλιση και τήρηση της Διαχει−
ριστικής Επάρκειας της ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ και τη συνεχή
βελτίωση του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας
(ΣΔΕΠ) της ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ, παρακολουθεί τη συμμόρφω−
ση με τις διαδικασίες του ΣΔΕΠ και την ορθή εφαρμογή
και ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών που τυχόν
προκύπτουν από Εσωτερικές Επιθεωρήσεις».
Άρθρο 4
Κατά τα λοιπά, ισχύει η ΚΥΑ με Α.Π. Δ13/Φ7.11/18797/
29.07.2008 (ΦΕΚ 1540/Β/04.08.2008).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΛΟΥΚΙΑ – ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

Αριθμ. 19993/2280

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου Πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) παρ.
4 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) «Σύστημα επιλογής προϊ−
σταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξι−
οκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλο−
γής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».
β) των άρθρων 159 − 162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι−
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄
26), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του
Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμέ−
νων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρα−
τικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής
Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις», για όσα
θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις.
γ) Του Π.Δ. 293/1999 (ΦΕΚ 263/Α΄) «Οργανισμός του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως αυτές
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των Π.Δ. 100/23−4−
2002 (86/Α), 59/12−3−2003 (60/Α), 99/2005 (Φ.Ε.Κ. 135/Α)
και 186/12−9−2007 (Φ.Ε.Κ 221/Α).
δ) της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990
(ΦΕΚ 81 Α΄)
ε) Της με αριθμό 10319/1738/99 απόφασης σύστασης
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Μεταφο−
ρών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 355/Β΄/13−4−99).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7
του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια
λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας
των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται
από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται
καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους,
αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο
για όλο το προσωπικό του Υπουργείου ως εξής:
α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ από
αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του. Ένα
τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη θα είναι διαφορετικού
φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει κι έχει τις νόμιμες
προϋποθέσεις.
β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με
βαθμό Α΄ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι αναδεί−
χθηκαν από τις εκλογές για να αποτελέσουν μέλη των
από 1−1−2009 υφιστάμενων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
2. Τα υπό στοιχεία α΄ τακτικά μέλη της παρ. 1 λαμ−
βάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν
τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊ−
σταμένου Διεύθυνσης. Εάν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι
με τις προϋποθέσεις αυτές ο αριθμός συμπληρώνεται
από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης
καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος με την προϋπό−
θεση να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι
προβλέπεται ότι μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης.
3. Τα υπό στοιχεία α΄ τακτικά μέλη του Υπηρεσιακού
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Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουρ−
γείου ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή του
διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. και τοποθετούνται
ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης μέχρι την επιλογή των
προϊσταμένων Διευθύνσεων από τα Σ.Ε.Π. με τις δια−
τάξεις του Ν. 3839/2010 και πάντως όχι πέραν του ενός
(1) έτους από την τοποθέτησή τους.
4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συγκροτείται με την
παρούσα, λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, χωρίς αναπλη−
ρωματικά μέλη μέχρι την επιλογή Προϊσταμένων Διευ−
θύνσεων, οπότε ορίζονται με συμπληρωματική απόφαση
και τα αναπληρωματικά μέλη.
5. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δικαί−
ωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων, με αναπληρωτή του Προϊστάμενο
Τμήματος που χειρίζεται θέματα προσωπικού της ως
άνω Διεύθυνσης.
6. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται
υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, με αναπληρωτή του
υπάλληλο του ιδίου βαθμού της οικείας υπηρεσίας.
7. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
που συγκροτείται με την παρούσα λήγει, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του
Ν. 3839/2010, με τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Υπη−
ρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158
και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο
δεύτερο του Ν. 3839/2010.
8. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων με−
τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 23 Απριλίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
Αριθμ. 15836
(3)
Τροποποίηση της 1175/17−1−97 απόφασης του Υφυπουρ−
γού Πολιτισμού περί εγκρίσεως Κώδικα Ιπποδρομι−
ών (άρθρο 73 παρ.3).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Τον Ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμ−
ματειών», παρ. 2 και παρ. 1 ε, περίπτωση IV «Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού», (Φ.Ε.Κ 137/Α΄/1985).
β) Του Π.Δ. 63/2005 και ιδίως το άρθρο 90 και το
άρθρο 52 παρ.2 περ. ια στοιχείο αα, (ΦΕΚ 98/Α/2005)
«Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνη−
τικά όργανα».
γ) Του Α.Ν. 399/1968 και ιδίως το άρθρο 3 παρ. γ «περί
τροποποιήσεως των διατάξεων του Α.Ν. 858/1937 περί
Φιλίππου Ενώσεως» όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 191/1975 και το άρθρο 8
του Ν. 665/1977 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10
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του Ν. 3708/2008.
2. Το Π.Δ. 186/2009 «Σγχώνευση των Υπουργείων Πολι−
τισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 213/Α/2009).
3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/107729/27−11−
2009 (ΦΕΚ 2403/Β/2009) απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού περί «ανά−
θεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Πολιτισμού και
Τουρισμού Αγγελική Γκερέκου».
4. Την υπ’ αριθμ. 1175/17−1−97 (ΦΕΚ 68/Β/1997) υπουργική
απόφαση «έγκριση Κώδικα Ιπποδρομιών».
5. Την υπ’ αριθμ. 4 απόφαση που περιλαμβάνεται στο
υπ’ αριθμ. 1/22−1−10 πρακτικό του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε.,το οποίο
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 13220/1−4−2010 απόφαση της
Υφ. Πολιτισμού και Τουρισμού.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιείται το άρθρο 73 παρ. 3 του Κώδικα Ιππο−
δρομιών ως ακολούθως:
Άρθρο 73
3. Ανάλογο αριθμό σταβλιτών (ένας ασφαλισμένος
σταβλίτης προς επτά ίππους).
Η εφαρμογή του παραπάνω άρθρου του Κώδικα Ιπ−
ποδρομιών, θα αρχίσει από τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Απριλίου 2010
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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