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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. 17547/οικ.236.43 (1)
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησι−

ακών Προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
Ν. 3614/2007.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267) «Διαχείριση, έλεγχος 

και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 – 2013», όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει, και ειδικότερα τo άρθρο 5 παρ. 
3 και 4 αυτού.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄213) για την ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία 

Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησι−
ωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

4. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) περί καθορισμού και 
ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) περί διάσπασης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης και συγχώνευσης των Υπουργείων 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα−
λασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

6. Την υπ’ αριθμ. 4014/ΔΙΟΕ 120/ 2011 (ΦΕΚ Β΄ 134) κοινή 
υπουργική απόφαση σύστασης Ειδικής Γραμματείας 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).

7. Το Π.Δ. 31/2012 (ΦΕΚ Α΄ 62/21−03−2012) «Διορισμός 
Υπουργού Οικονομικών». 

8. Το Π.Δ. 22/2012 (ΦΕΚ Α΄ 47/07−03−2012) «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργού». 

9. Την υπ’ αριθμ. 23564 (ΦΕΚ 2741/25−11−2011) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Κωνσταντίνου Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».

10. Την υπ’ αριθμ. 12966 (ΦΕΚ 810/19−03−2012) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη».

11. Την υπ’ αριθμ. 35256/17.10.2001 (ΦΕΚ Β΄1352) κοινή 
υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. 154937/ΕΥΣ 1274/21.3.2002 (ΦΕΚ Β΄ 411), 34514/ΕΥΣ 
3034/20.5.2003 (ΦΕΚ Β΄ 667), 37085/ΔΙΟΕ 890/20.9.2004 
(ΦΕΚ Β΄ 1450) 47531/ΔΙΟΕ 1251/2.12.2004 (ΦΕΚ Β΄1819), 
48430/ΕΥΣ 11521/22.12.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1880), 49856/ΕΥΣ 
9049/5.12.2006 (ΦΕΚ Β΄1777) και 3850/ΕΥΣ 523/29.1.2008 
(ΦΕΚ Β΄ 333) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει, για 
τη Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρ−
μογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
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12. Την υπ. αριθμ. 35257/17.10.2001 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη σύ−
σταση Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Σχεδιασμού 
και Αξιολόγησης Περιφερειακής Πολιτικής και Προγραμμά−
των» (ΦΕΚ Β΄ 1352), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
61028/18.9.2003 (ΦΕΚ Β΄ 1364), 47533/ΔΙΟΕ 1250/2.12.2004 (ΦΕΚ 
Β΄ 1819, με την οποία μετονομάστηκε σε «Ειδική Υπηρεσία 
Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων»), 13992/ΕΥΣΣΑΑΠ 1109/30.03.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
436) και 4168/ΕΥΣΣΑΑΠ 166/29.1.2008 (ΦΕΚ Β΄ 333).

13. Την υπ’ αριθμ. 31405/20.9.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1270) κοινή 
υπουργική απόφαση σύστασης της «Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής» 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 46566/3.7.2003 (ΦΕΚ 
Β΄ 898/3.7.2003), 31512/26.8.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1279/13.9.2005) 
και 4014/13.1.2011 (ΦΕΚ Β΄ 134/9.2.2011) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις και μετονομάστηκε σε «Ειδική Υπηρεσία Δι−
αχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων».

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
η οποία όμως εξισορροπείται πλήρως από την αναδιάρ−
θρωση των Ειδικών Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας 
του ΕΣΠΑ και δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επι−
χειρησιακών Προγραμμάτων (στο εξής ΕΥΔΕΠ), σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 (β) και 4 του 
Ν. 3614/2007, η οποία αναλαμβάνει αρμοδιότητες της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 
4 του ν. 3614/2007 και ειδικότερα ασκεί αρμοδιότητες 
διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προ−
γραμμάτων, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό 
Αποθεματικό Απροβλέπτων» και του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής». 
Επίσης παρακολουθεί και συντονίζει την υλοποίηση των 
έργων του Ταμείου Συνοχής προγραμματικής περιό−
δου 2000−2006, μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Η Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). 

Άρθρο 2
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προ−
γραμμάτων συγκροτείται από τέσσερις (4) μονάδες:

Μονάδα Α΄: Διαχείρισης Περιφερειακών Επιχειρησια−
κών Προγραμμάτων.

Μονάδα Β΄: Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.

Μονάδα Γ΄: Επαληθεύσεων και Επιθεωρήσεων. 
Μονάδα Δ΄: Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμμα−

τος Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής.
Στην ΕΥΔΕΠ υπάγεται γραφείο Διοικητικής και Γραμ−

ματειακής Υποστήριξης το οποίο αναφέρεται στον Προ−
ϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας. 

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι−
σης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων εξειδικεύονται και 
ασκούνται από τις Μονάδες της ανάλογα με το αντι−
κείμενό τους ως εξής: 

Ι. Μονάδα Α΄: Διαχείρισης Περιφερειακών Επιχειρησι−
ακών Προγραμμάτων

Η Μονάδα Α΄ ασκεί καθήκοντα διαχείρισης των ΠΕΠ 
σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 6 του Ν. 3614/2007, 
και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Εποπτεύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Εν−
διάμεσων Διαχειριστικών Αρχών των Περιφερειών σύμ−
φωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου.

2. Εισηγείται σχετικά με τον ορισμό Ενδιάμεσων Φο−
ρέων Διαχείρισης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρό−
γραμμα, καθώς και τον καθορισμό των στοιχείων της 
απόφασης εκχώρησης που ορίζονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 4 του Ν. 3614/2007 για την καλύτερη εξυπηρέ−
τηση των στόχων του ΠΕΠ.

3. Συνεργάζεται με την αντίστοιχη μονάδα Συντο−
νισμού της ΕΥΣΕΕΠ για την εξειδίκευση των Περιφε−
ρειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και συνεργά−
ζεται με τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές για την 
αναγκαία εξειδίκευση των αξόνων προτεραιότητας που 
διαχειρίζονται.

4. Συνεργάζεται με τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές 
Αρχές για την προετοιμασία των κριτηρίων ένταξης 
πράξεων στους άξονες του Περιφερειακού Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος και εισηγείται για την έγκρισή 
τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του εκάστοτε 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος.

5. Οργανώνει τις αξιολογήσεις των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνα με τις κατευ−
θύνσεις της ΕΥΣΣΑΑΠ, και συνεργάζεται με τις Ενδιά−
μεσες Διαχειριστικές Αρχές έτσι ώστε να λαμβάνονται 
τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπε−
ρασμάτων τους.

6. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των Περιφε−
ρειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και ειδικότερα 
τη χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποι−
ημένους δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής τους. 

7. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές για την προετοι−
μασία της ετήσιας εξέτασης των ΠΕΠ ενημερώνει την 
Επιτροπή Παρακολούθησης για τα αποτελέσματά της 
και παρακολουθεί τη συνέχεια που δίνεται στα σχόλια 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

8. Συνθέτει και επεξεργάζεται τις αναφορές των Ενδιά−
μεσων Διαχειριστικών Αρχών που αφορούν στις ετήσιες 
και τελικές εκθέσεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων και μετά την έγκριση της οικείας Επιτρο−
πής Παρακολούθησης τις υποβάλλει στην Επιτροπή. 

9. Συμμετέχει στην ετήσια εξέταση των Περιφερει−
ακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και συνθέτει τις 
αναγκαίες αναφορές για την προετοιμασία της.

10. Συνεργάζεται με τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές 
Αρχές για την οργάνωση των συνεδριάσεων των Επι−
τροπών Παρακολούθησης των ΠΕΠ, υποστηρίζει την 
αποστολή και τις εργασίες των Επιτροπών Παρακολού−
θησης των ΠΕΠ και συμμετέχει σε αυτές. 
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11. Συντονίζει και παρακολουθεί τη συμμόρφωση προς 
τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας των ΠΕΠ 
σε συνεργασία με τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές 
και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑΑΠ.

12. Παρέχει στη Μονάδα Επαληθεύσεων και Επιθε−
ωρήσεων τα απαιτούμενα στοιχεία για την υποβολή 
απαντήσεων στα πορίσματα ελέγχου των αρμόδιων 
εθνικών και κοινοτικών ελεγκτικών οργάνων.

13. Παρέχει στην ΕΥΣΕΕΠ όπου απαιτείται, πληροφο−
ρίες για τα μεγάλα έργα.

14. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Προβλέψεων Δημο−
σιονομικής Πολιτικής και Ειδικών θεμάτων της ΕΥΣΕΕΠ 
για την εφαρμογή του κανόνα «αυτόματης αποδέσμευ−
σης» και την υποστήριξη της Αρχή Πιστοποίησης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην υποβολή προβλέ−
ψεων πληρωμών για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα.

15. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσε−
ων και την ΕΥΣΕΕΠ μεριμνά για την απρόσκοπτη χρηματο−
δότηση των έργων των ΠΕΠ από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων και παρακολουθεί την εκτέλεσή του.

16. Συνεργάζεται με την ΕΥΣΕΕΠ, την ΕΥΣΣΑΑΠ, την 
Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και την Ειδική Υπη−
ρεσία ΟΠΣ προκειμένου το πληροφοριακό σύστημα να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαχείρισης και εφαρμο−
γής των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

ΙΙ. Μονάδα Β’: Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Η Μονάδα Β΄ ασκεί καθήκοντα διαχείρισης του ΕΠ 
Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων και έχει τις ακόλου−
θες αρμοδιότητες:

1. Προβαίνει στην εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.

2. Εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης τα κρι−
τήρια ένταξης των πράξεων στους άξονες προτεραιό−
τητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

3. Συντάσσει τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις εκτέ−
λεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τις οποίες 
υποβάλλει στην Επιτροπή μετά από την έγκριση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης.

4. Οργανώνει τις αξιολογήσεις του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑΑΠ. 

5. Υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και παρέχει σε αυτή τα 
απαιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες, τα οποία καθι−
στούν δυνατή την παρακολούθηση της ποιότητας υλο−
ποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε σχέση 
με τους στόχους του. 

6. Συντονίζει και παρακολουθεί τη συμμόρφωση προς 
τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας των Προ−
γραμμάτων σε συνεργασία με τους Ενδιάμεσους Φο−
ρείς Διαχείρισης και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της 
ΕΥΣΣΑΑΠ.

7. Εισηγείται σχετικά με τον ορισμό Ενδιάμεσων Φο−
ρέων Διαχείρισης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, συ−
ντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Δια−
χείρισης και Ελέγχου. 

8. 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 αντί−
στοιχου ΕΠ, 

(β) τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρη−
ματοδότησης και τις σχετικές χρονικές περιόδους, 

(γ) τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδό−
τηση πράξεων, 

(δ) τα αρμόδια στελέχη τα οποία μπορούν να παρέ−
χουν 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.

9. Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα όλων των 
προτάσεων που υποβάλλονται.

10. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, 
εφαρμόζοντας τα εγκεκριμένα από την αντίστοιχη 
Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος κριτήρια 
ένταξης. 

11. Εισηγείται για την έκδοση της απόφασης ένταξης 
των πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθώς και 
για την έκδοση τροποποιήσεων της απόφασης ένταξης 
ή ανάκλησης αυτής. Μεριμνά για την δημοσιοποίηση 
των σχετικών αποφάσεων.

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

13. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Προβλέψεων Δημοσιο−
νομικής Πολιτικής και Ειδικών Θεμάτων της ΕΥΣΕΕΠ για 
την εφαρμογή του κανόνα «αυτόματης αποδέσμευσης» 
και την υποστήριξη της Αρχή Πιστοποίησης των Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων στην υποβολή προβλέψεων 
πληρωμών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

14. Παρέχει στη Μονάδα Επαληθεύσεων και Επιθε−
ωρήσεων τα απαιτούμενα στοιχεία για την υποβολή 
απαντήσεων στα πορίσματα ελέγχου των αρμόδιων 
εθνικών και κοινοτικών ελεγκτικών οργάνων.

15. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύ−
σεων και την ΕΥΣΕΕΠ μεριμνά για την απρόσκοπτη χρη−
ματοδότηση των έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων και παρακολουθεί την εκτέλεσή του.

16. Συνεργάζεται με την ΕΥΣΕΕΠ, την ΕΥΣΣΑΑΠ, την 
Αρχή Πιστοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμά−
των και την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ προκειμένου το πλη−
ροφοριακό σύστημα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
διαχείρισης και εφαρμογής των επιχειρησιακών προ−
γραμμάτων.

ΙΙΙ. Μονάδα Γ΄: Επαληθεύσεων και επιθεωρήσεων
Η Μονάδα Γ΄ ασκεί καθήκοντα επιθεώρησης και επα−

ληθεύσεων για το σύνολο των Επιχειρησιακών Προ−
γραμμάτων που ασκεί διαχείριση η Ειδική Υπηρεσία. 
Στο πλαίσιο αυτό η Μονάδα Γ΄ έχει τις ακόλουθες αρ−
μοδιότητες:

1. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης των Επιχειρη−
σιακών Προγραμμάτων λαμβάνει τις αναγκαίες πληρο−
φορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις 
για σκοπούς πιστοποίησης. Για το σκοπό αυτό επο−
πτεύει και συντονίζει πριν από κάθε αίτημα πληρωμής 
την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην 
Αρχή Πιστοποίησης.
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2. Διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στους Ενδιάμε−
σους Φορείς Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων που διαχειρίζεται η Ειδική Υπηρεσία προκειμένου 
να διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία τους 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου.

3. Διενεργεί διοικητικές επαληθεύσεις κατά τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3614/2007 για τις πρά−
ξεις που διαχειρίζεται η ίδια η Ειδική Υπηρεσία και 
δειγματοληπτικές διοικητικές επαληθεύσεις για πράξεις 
που διαχειρίζονται ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ευθύνης της Ειδικής 
Υπηρεσίας.

4. Διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις κατά τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3614/2007 για τις πρά−
ξεις που διαχειρίζεται η ίδια η Ειδική Υπηρεσία και 
δειγματοληπτικές επιτόπιες επαληθεύσεις για πράξεις 
που διαχειρίζονται ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ευθύνης της Ειδικής 
Υπηρεσίας.

5. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της 
δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται 
βάσει επαλήθευσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 26 του Ν. 3614/2007 και τις 
κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδό−
τηση αυτού.

6. Προβαίνει σε εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης 
και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων για τις πράξεις 
που διαχειρίζεται η ίδια η Ειδική Υπηρεσία. Για όσες 
συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοι−
νοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων προβαίνει 
επιπλέον σε εξέταση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης. 

ΙV. Μονάδα Δ΄: Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής και συντο−
νισμού ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης των Επιχειρη−
σιακών Προγραμμάτων

Η Μονάδα Δ΄ ασκεί καθήκοντα διαχείρισης του ΕΠ 
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής και καθήκοντα συ−
ντονισμού των ενεργειών τεχνικής υποστήριξης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

1. Προβαίνει στην εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής.

2. Εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης τα κρι−
τήρια ένταξης των πράξεων στους άξονες προτεραιό−
τητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

3. Συντάσσει τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις εκτέ−
λεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τις οποίες 
υποβάλλει στην Επιτροπή μετά από την έγκριση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης.

4. Οργανώνει τις αξιολογήσεις του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣ−
ΣΑΑΠ. Παρακολουθεί τις αξιολογήσεις του Προγράμμα−
τος και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποί−
ηση των συμπερασμάτων τους. 

5. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος και ειδικότερα τη χρηματοοικο−
νομική πρόοδό του, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες 
και τις προοπτικές εξέλιξής τους και εισηγείται στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης προτάσεις αναθεώρησής 
τους.

6. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές για την προετοι−
μασία της ετήσιας εξέτασης του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος, ενημερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης 
για τα αποτελέσματά της και παρακολουθεί τη συνέχεια 
που δίνεται στα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

7. Υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και παρέχει σε αυτή τα 
απαιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες, τα οποία καθι−
στούν δυνατή την παρακολούθηση της ποιότητας υλο−
ποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε σχέση 
με τους στόχους του. 

8. Συντονίζει και παρακολουθεί τη συμμόρφωση προς 
τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας του Προ−
γράμματος σε συνεργασία με τους Ενδιάμεσους Φο−
ρείς Διαχείρισης και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της 
ΕΥΣΣΑΑΠ.

9. Εισηγείται σχετικά με τον ορισμό Ενδιάμεσων Φορέ−
ων Διαχείρισης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, συντο−
νίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου.

10. Μεριμνά για την παροχή προς τους δυνητικούς 
δικαιούχους, σαφών και λεπτομερών πληροφοριών σχε−
τικά με: 

(α) τους όρους επιλεξιμότητάς τους οποίους πρέπει 
να πληρούν οι προτεινόμενες πράξεις προκειμένου να 
ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του αντί−
στοιχου ΕΠ, 

(β) τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρη−
ματοδότησης και τις σχετικές χρονικές περιόδους, 

(γ) τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδό−
τηση πράξεων, 

(δ) τα αρμόδια στελέχη τα οποία μπορούν να παρέ−
χουν πληροφορίες,

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

11. Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα όλων των 
προτάσεων που υποβάλλονται.

12. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρ−
μόζοντας τα εγκεκριμένα από την αντίστοιχη Επιτροπή 
Παρακολούθησης Προγράμματος κριτήρια ένταξης. 

13. Εισηγείται για την έκδοση της απόφασης ένταξης 
των πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθώς και 
για την έκδοση τροποποιήσεων της απόφασης ένταξης 
ή ανάκλησης αυτής. Μεριμνά για την δημοσιοποίηση 
των σχετικών αποφάσεων. 

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

15. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Προβλέψεων Δημοσιο−
νομικής Πολιτικής και Ειδικών Θεμάτων της ΕΥΣΕΕΠ για 
την εφαρμογή του κανόνα «αυτόματης αποδέσμευσης» 
και την υποστήριξη της Αρχή Πιστοποίησης των Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων στην υποβολή προβλέψεων 
πληρωμών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική 
Υποστήριξη της Εφαρμογής.

16. Παρέχει στη Μονάδα Επαληθεύσεων και Επιθε−
ωρήσεων τα απαιτούμενα στοιχεία για την υποβολή 
απαντήσεων στα πορίσματα ελέγχου των αρμόδιων 
εθνικών και κοινοτικών ελεγκτικών οργάνων.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22845

17. Μεριμνά για την έγκριση από τον Υπουργό Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας των ετήσιων 
προγραμμάτων ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της 
εφαρμογής της παρ.3 του άρθρου 19 του ν.3614/2007.

18. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοσίων Επεν−
δύσεων και την ΕΥΣΕΕΠ μεριμνά για την απρόσκοπτη 
χρηματοδότηση των έργων από το Πρόγραμμα Δημοσί−
ων Επενδύσεων και παρακολουθεί την εκτέλεσή του.

19. Μεριμνά για την Τεχνική Υποστήριξη των ΕΥΣ−
ΣΕΠ, ΕΥΣΣΑΑΠ, της ΕΥΘΥ και της Ειδικής Υπηρεσίας 
συνολικά.

20. Καταρτίζει και υλοποιεί το πρόγραμμα ενεργειών 
Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής και υποστηρίζει το 
έργο της υπηρεσίας στην εκτέλεση των ενεργειών αυ−
τών μετά την έγκρισή τους

21. Καταρτίζει και υποβάλλει στην Ειδική Γραμματεία 
ΕΣΠΑ μέχρι την 30 Νοεμβρίου κάθε έτους ετήσιο πρό−
γραμμα ενεργειών για το επόμενο έτος με ποσοτικούς 
και ποιοτικούς στόχους. Καταρτίζει σε συνεργασία με 
τις υπόλοιπες μονάδες τις περιοδικές εκθέσεις για τα 
επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους τεθέ−
ντες στόχους. 

Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης 
Το Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήρι−

ξης είναι αρμόδιο για θέματα που αφορούν στη διοίκηση 
και υποστήριξη του προσωπικού, στην οργάνωση, στην 
υποστήριξη εξοπλισμού και υποδομών και εν γένει στη 
λειτουργία της Υπηρεσίας. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες 
του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης, ορίζονται ως 
ακολούθως:

1. Η τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου της 
Ειδικής Υπηρεσίας, η ευθύνη διακίνησης των εγγράφων 
και η εν γένει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη 
των Μονάδων και του προσωπικού της.

2. O χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στην υλι−
κοτεχνική υποδομή και το προσωπικό και ειδικότερα 
τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης 
και εκπαίδευσης.

3. Η κατάρτιση και υλοποίηση τού προγράμματος 
ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσί−
ας και η υποστήριξη της υπηρεσίας στην εκτέλεση των 
ενεργειών αυτών μετά την έγκρισή τους. Η οργάνωση 
και η τήρηση βιβλιοθήκης εργαλείων, μελετών, στοιχεί−
ων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της 
ειδικής υπηρεσίας.

4. Η κατάρτιση σε συνεργασία με τις υπόλοιπες μο−
νάδες μέχρι τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, του ετησίου 
προγράμματος ενεργειών της Ειδικής Υπηρεσίας για το 
επόμενο έτος με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους 
καθώς και τις περιοδικές εκθέσεις για τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους που τίθε−
νται.

5. Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής και η επι−
κύρωση αντιγράφων.

 Άρθρο 4
Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Η στελέχωση της ΕΥΔΕΠ γίνεται σύμφωνα με το άρ−
θρο 18 του Ν.3614/2007.

Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
ανέρχεται σε 32 στελέχη, τα οποία κατά κατηγορία 
είναι:

Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 
συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού επιστημονικού 
προσωπικού, 28 στελέχη.

Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 2 στε−
λέχη.

Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 1 
στέλεχος.

Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), 1 στέ−
λεχος

Άρθρο 5
Ορισμός Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαχείρισης, προϊσταμένων Μονάδων της
και αναπλήρωση του προϊσταμένου της.

Για τον ορισμό του προϊσταμένου της ΕΥΔΕΠ και των 
προϊσταμένων των επιμέρους Μονάδων της εφαρμόζε−
ται το άρθρο 18 του Ν. 3614/2007.

Απόντος ή κωλυόμενου του προϊσταμένου της Ειδι−
κής Υπηρεσίας Διαχείρισης αυτός αναπληρώνεται από 
υπάλληλο ο οποίος μπορεί να ασκεί καθήκοντα προ−
ϊσταμένου Μονάδος της και ο οποίος ορίζεται στην 
υπουργική απόφαση ορισμού του προϊσταμένου της.

Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις 

1. Η ΕΥΔΕΠ αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες των Ειδικών 
Υπηρεσιών Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρη−
σιακών Προγραμμάτων και Στρατηγικής, Σχεδιασμού 
και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που 
περιγράφονται ανωτέρω.

2. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου το προσωπι−
κό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Παρακολού−
θησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, καθώς 
και προσωπικό από τις λοιπές Ειδικές Υπηρεσίες που 
υπάγονται στην Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ, τοποθετού−
νται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησια−
κών Προγραμμάτων κατά τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 18 του ν. 3614/2007, όπως αυτό προστέθηκε με το 
ν. 3840/2010.

3. Για το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Δια−
χείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ισχύει η ΥΑ 
35336/2649, 18.10.2001 (ΦΕΚ 1392/Β/22.10.2001) για τον 
καθορισμό τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του 
προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της 
Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

    Αθήνα, 11 Απριλίου 2012

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
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    Αριθμ. Φ.500/64/45878/Ε5 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ (2)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.500/445/94199/Ε5/3−8−2008 

κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός θέσεων 
πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.1 εδαφ. β΄, γ΄, δ΄ 

του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ 
Α΄ 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου 
τομέα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Ν. 2327/95 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 εδ.α του ν. 2362/95 
(ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.95) «περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.5 του ν. 2817/2000 
(ΦΕΚ Α΄ 78 ) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών»

6. Το άρθρο 49 του ν. 3370/05 (ΦΕΚ. 176/τ.A΄/11−7−05) 
«Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας 
υγείας και λοιπές διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄98).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 του Π.Δ. 174/1985 
(ΦΕΚ 59/τ.Α΄/1985) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπου−
δαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

9. Το Π.Δ. 95/2000 ( ΦΕΚ 76/τ.Α΄/10−3−2000) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

10. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

11. Το Π.Δ. 31/2012 (ΦΕΚ Α΄ 62) «Διορισμός Υπουργού 
Οικονομικών».

12. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ 
Β΄ 307) κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 307) «Τρο−
ποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 
και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που 
πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες 
του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και 
οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

13. Την υπ’ αριθμ. Υ 18/30−11−2011 (ΦΕΚ Β΄ 2748) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου».

14. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ 
Β, 168) διυπουργικής απόφασης «ασφάλιση σπουδαστών 
ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

15. Την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα 
όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια 
των ασφαλιστικών κλάσεων».

16. Την υπ’ αριθμ. 190/07−07−2010 απόφαση του Δ.Σ. 
του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης, που 
διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. με το υπ’ 
αριθμ. 8066/20−07−2010 έγγραφο της Διοίκησης Υγειο−
νομικής Περιφέρειας Κρήτης.

17. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ.500/445/94199/Ε5/3−8−2009 
κοινή υπουργική απόφαση, «Καθορισμός θέσεων πρακτι−
κής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Γενικό Νοσοκομείο 
Αγ. Νικολάου Κρήτης», η οποία δημοσιεύθηκε στο 1689/τ.Β΄/ 
17−08−2009, κατά το μέρος που αφορά την παράγραφο 1. 
του αποφασιστικού αυτών, ως ακολούθως:

«Καθορίζουμε τέσσερις θέσεις (4) πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι. − Τμήματος Νοσηλευτικής και μία (1) 
θέση πρακτικής άσκησης Τμήματος Επιχειρηματικού 
Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου».

Τα λοιπά μέρη των εν λόγω αποφάσεων παραμένουν 
ως έχουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Απριλίου 2012 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
    Αριθμ. Φ.500/93/45873/Ε5 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.500/178/77722/Ε5/31−07−

2006 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός θέ−
σεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Γε−
νικό Νοσοκομείο Λαμίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.1 εδαφ. β΄, γ΄, δ΄ 

του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ 
Α΄ 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου 
τομέα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Ν. 2327/95 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 εδ.α του ν. 2362/95 
(ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.95) «περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.5 του ν. 2817/2000 
(ΦΕΚ Α΄ 78 ) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών»

6. Το άρθρο 49 του ν. 3370/05 (ΦΕΚ. 176/τ.Α΄/11−7−05) 
«Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας 
υγείας και λοιπές διατάξεις»
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7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 του Π.Δ. 174/1985 
(ΦΕΚ 59/τ.Α΄/1985) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπου−
δαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

9. Το Π.Δ. 95/2000 ( ΦΕΚ 76/τ.Α΄/10−3−2000) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

10. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

11. Το Π.Δ. 31/2012 (ΦΕΚ Α΄ 62) «Διορισμός Υπουργού 
Οικονομικών».

12. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ 
Β΄ 307) κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 307) «Τρο−
ποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 
και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που 
πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες 
του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και 
οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

13. Την υπ’ αριθμ. Υ 18/30−11−2011 (ΦΕΚ Β΄ 2748) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου».

14. Τις διατάξεις της Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ Β, 168) 
διυπουργικής απόφασης «ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ 
κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

15. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη−
σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα−
λιστικών κλάσεων»

16. Την υπ’ αριθμ. 10/23−5−2011 απόφαση του Δ.Σ. του 
Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, που διαβιβάστηκε στο 
Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. με το υπ’ αριθμ. Π/13878/ 01−
06−2011 έγγραφο της 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας και τη υπ’ αριθμ. Π/18558/11−7−11 βεβαίωση της 
Υπηρεσίας για πρόβλεψη πίστωσης.

17. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ.500/178/77722/Ε5/31−07−2006 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός θέσεων πρακτικής 
άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας», 
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1210/τ.Β΄/01−09−2006, κατά 
το μέρος που αφορά στο εδάφιο γ της παραγράφου 1. του 
αποφασιστικού αυτής, ως ακολούθως:

«Καθορίζουμε εννιά (9) θέσεις πρακτικής άσκησης σπου−
δαστών Τ.Ε.Ι. τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, 
Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, Ηλεκτρονικής, Πολιτικών 
Έργων Υποδομής στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας».

— Μία (1) θέση Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας 
στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας».

Τα λοιπά μέρη της εν λόγω απόφασης παραμένουν 
ως έχουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 25 Απριλίου 2012 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02014550205120008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/CD:

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. − − 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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   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.

•   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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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