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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5929/ΕΥΣ 681
(1)
Υπουργική απόφαση καθορισμού τυπικών και ουσιαστι−
κών προσόντων του προσωπικού της Ειδικής Υπηρε−
σίας Θεσμικής Υποστήριξης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε για το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005),

2. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική πε−
ρίοδο 2007 − 2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ειδικότερα
το άρθρο 18 αυτού,
3. Τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υπο−
στήριξης στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών,
σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 6, περίπτωση (β) του
ν.3614/2007,
4. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α/14.07.2000).
5. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/A΄/21.3.2002).
6. Την πρόταση του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και
Ανάπτυξης για τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του
προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης,
σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 1 (α) του ν. 3614/2007.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των τυπικών και ουσιαστικών προσό−
ντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται,
σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 1 (α) του ν. 3614/2007,
στην Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης κατά κα−
τηγορία όπως περιγράφεται στα παρακάτω άρθρα.
Άρθρο 1
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα
για τη θέση προϊσταμένου
Για την θέση του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρε−
σίας Θεσμικής Υποστήριξης απαιτούνται τα κατωτέρω
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
1. Τυπικά προσόντα:
α) πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου
διπλώματος ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) επαγγελματική εμπειρία:
i) εννεαετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώ−
ματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής,
ii) δωδεκαετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπουδών
της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και τους
αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης,
iii) δεκατετραετής για τους κατόχους πτυχίου ή δι−
πλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλ−
λοδαπής,
iv) πενταετής άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και
ιδίως άσκηση αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε οποιο−
δήποτε επίπεδο.
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2. Ουσιαστικά προσόντα:
α) διοικητική και οργανωτική ικανότητα,
β) γνώση των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Εθνικών και Κοινο−
τικών κανόνων διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής συγ−
χρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,
γ) εμπειρία στη διαχείριση, παρακολούθηση και εφαρ−
μογή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στο σχεδιασμό
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των συγχρημα−
τοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,
δ) ικανότητα προσαρμογής και επικοινωνίας,
ε) ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών,
στ) γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προ−
τίμηση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
ζ) ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−
φείου και υπηρεσιών Internet.
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) μεταπτυχιακές σπουδές,
β) αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Δι−
οίκησης,
γ) γνώση δεύτερης ξένης κοινοτικής γλώσσας.
Άρθρο 2
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα
για το προσωπικό της κατηγορίας Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης (ΠΕ) και των προϊσταμένων Μονάδων
Για το προσωπικό της κατηγορίας Π.Ε. και των προ−
ϊσταμένων Μονάδων απαιτούνται τα κατωτέρω τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα:
1. Τυπικά προσόντα:
α) πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου
ιδρύματος της αλλοδαπής. β) τετραετής τουλάχιστον
επαγγελματική εμπειρία ή διετής για όσους είναι κάτο−
χοι διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου
της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής
ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπουδών της αλλοδα−
πής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή είναι απόφοιτοι
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Για τη θέση
των προϊσταμένων Μονάδων απαιτείται οκταετής του−
λάχιστον επαγγελματική εμπειρία ή εξαετής για όσους
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής
ή ισότιμου της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακού τίτλου της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπουδών
της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή είναι
απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.
2. Ουσιαστικά προσόντα:
α) γνώση των διαδικασιών διαχείρισης, παρακολού−
θησης και εφαρμογής προγραμμάτων ή/και εκτέλεσης
έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή/και γνώση του
εθνικού και κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων ή/και γνώση του Εθνικού και
Κοινοτικού Δικαίου,
β) εμπειρία στη διαχείριση ή παρακολούθηση ή εφαρ−
μογή προγραμμάτων ή/και στο σχεδιασμό οδηγιών για
τη διαχείριση, παρακολούθηση και εφαρμογή τους ή/και
στην εκτέλεση έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα
ή/και στη διαχείριση νομικών θεμάτων,
γ) ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας,
δ) ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών,
ε) γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προ−
τίμηση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας,
στ) ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−
φείου και υπηρεσιών Internet.
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) μεταπτυχιακές σπουδές,
β) αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Δι−
οίκησης,

γ) γνώση δεύτερης ξένης κοινοτικής γλώσσας
δ) για τη θέση των προϊσταμένων Μονάδων πέραν των
ανωτέρω, συνεκτιμάται ως πρόσθετο προσόν η άσκηση
αρμοδιοτήτων διοίκησης σε οποιοδήποτε επίπεδο.
Άρθρο 3
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για το προ−
σωπικό της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
Για το προσωπικό της κατηγορίας Τ.Ε. απαιτούνται τα
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
1. Τυπικά προσόντα:
α) πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου
ιδρύματος της αλλοδαπής
β) διετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.
2. Ουσιαστικά προσόντα:
α) γνώση των διαδικασιών διαχείρισης, παρακολού−
θησης και εφαρμογής προγραμμάτων ή/και εφαρμογής
προγραμμάτων ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή
ιδιωτικού τομέα ή/και διοικητικής υποστήριξης,
β) ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας,
γ) ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών,
δ) ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−
φείου και υπηρεσιών Internet.
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προ−
τίμηση της αγγλικής ή γαλλικής,
β) εμπειρία σε θέση γραμματέως, βιβλιοθηκονόμου,
λογιστικής ή σε οικονομική διαχείριση κοινοτικών προ−
γραμμάτων,
γ) γνώσεις λογιστικής.
Άρθρο 4
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα
για το προσωπικό της κατηγορίας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
Για το προσωπικό της κατηγορίας Δ.Ε. απαιτούνται
τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
1. Τυπικά προσόντα:
α) απολυτήριος τίτλος λυκείου γενικής κατεύθυνσης ή
ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου χωρίς ειδικότητα ή τεχνι−
κού ή επαγγελματικού λυκείου χωρίς ειδικότητα ή εξα−
τάξιου γυμνασίου ή τμήματος υπαλλήλων γραφείου (δι−
οίκησης) ή τμήματος υπαλλήλων λογιστηρίου τεχνικού
ή επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικού−επαγγελματικού
λυκείου ή κλάδου διοικητικών υπηρεσιών − γραμματέων
ή κλάδου οικονομίας ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου.
β) διετής επαγγελματική εμπειρία σε θέση γραμματέ−
ως ή σε χειρισμό εφαρμογών πληροφορικής.
2. Ουσιαστικά προσόντα:
α) ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας,
β) ικανότητα οργάνωσης γραφείου,
γ) ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−
φείου και υπηρεσιών Internet.
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) πτυχίο Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή
αντίστοιχου διπλώματος από κέντρα ελευθέρων σπου−
δών ή ισότιμου διπλώματος της αλλοδαπής,
β) γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προ−
τίμηση της αγγλικής ή γαλλικής,
γ) εμπειρία σε θέση γραμματέως, βιβλιοθηκονόμου, λο−
γιστικής ή σε διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων.
δ) γνώσεις λογιστικής ή/και διοικητικής υποστήριξης.
Άρθρο 5
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα
για το προσωπικό της κατηγορίας
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
Για το προσωπικό της κατηγορίας Υ.Ε. απαιτούνται τα
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
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1. Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
α) απολυτήριος τίτλος γυμνασίου ή ισότιμος της αλ−
λοδαπής
β) ικανότητα συνεργασίας,
2. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) τίτλος αποφοίτησης από τις μέσες επαγγελματικές
σχολές ή αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής,
β) στοιχειώδης γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας
κατά προτίμηση της αγγλικής ή γαλλικής,
Άρθρο 6
Δικαιολογητικά
1. Ως διδακτορικό δίπλωμα και ως μεταπτυχιακός
τίτλος σπουδών νοούνται εκείνα που χορηγούνται με
αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου
ή διπλώματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδι−
κότητας, σχολών της αλλοδαπής. Για τα μεταπτυχιακά
και διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας.
2. Ο χρόνος εμπειρίας αποδεικνύεται με βεβαίωση
αρμόδιας ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας υπηρεσίας ή
Νομικού Προσώπου του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2000/1991
από την οποία προκύπτει το είδος της συγκεκριμένης
εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια
της παροχής της, ή του οικείου ασφαλιστικού φορέα,
ή του εργοδότη στην περίπτωση που δεν προκύπτει
το είδος της παρασχεθείσας εργασίας συνοδευόμενη
από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο
8 του ν. 1599/1986.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθμ. 5256/ΕΥΣ 629
(2)
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟ−
ΓΗΣ» σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3614/2007.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα ομοθεσίας 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),
2. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013»,
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευ−
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1260/1999.
4. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5444/5.11.2007 απόφαση
έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική
Υποστήριξη της Εφαρμογής»
5. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α’ 251/14.11.2000),
6. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α΄/21.3.2002),
7. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθει−
ας − στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων»
(ΦΕΚ 3Α’/14.1.2002).
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8. Την εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος: «Τεχνική Υποστήριξη της
Εφαρμογής» (Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού
και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη της
Εφαρμογής», της οποίας η σύνθεση είναι η ακόλουθη:
1. Της Επιτροπής Παρακολούθησης προεδρεύει:
Ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων & Ανάπτυξης του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
2. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα
ψήφου είναι:
(α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, και συντο−
νισμού:
− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής,
Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμά−
των (ΕΥΣΣΑΑΠ) με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο
της Μονάδας Τεχνικής Υποστήριξης − Εφαρμογής της
ΕΥΣΣΑΑΠ.
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ.
(β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών
συντονισμού και της ΜΟΔ ΑΕ.
− Ο Γενικός Διευθυντής της ΜΟΔ Α.Ε
− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης
Κοινοτικών και άλλων πόρων του Υπουργείου Απασχό−
λησης & Κοινωνικής Προστασίας.
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας του Ολοκλη−
ρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ) της Δια−
χειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ.
− Εκπρόσωπος της Αρχής Πιστοποίησης.
− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών.
− Εκπρόσωπος του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα και Επι−
χειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ
− Εκπρόσωπος του Ε.Π «Ενίσχυση της Προσπελασι−
μότητας» του ΕΣΠΑ.
(γ) Εκπρόσωποι της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδι−
οικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ) και της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ)
− Εκπρόσωπος της ΕΝΑΕ.
− Εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ.
(δ) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταί−
ρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων
− Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων
με Αναπηρία.
− Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι−
τροπής.
− Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών μη Κυ−
βερνητικών Οργανώσεων.
3. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν χω−
ρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:
(α) Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου.
(β) Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συ−
γκεκριμένα:
• Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής
Πολιτικής
• Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Απασχόλησης
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4. Στην περίπτωση που μέλος της Επιτροπής Παρακο−
λούθησης είναι εκπρόσωπος φορέα, που προβλέπεται
στην παρούσα απόφαση, αυτός ορίζεται εγγράφως και
το όνομα του γνωστοποιείται στην Ειδική Υπηρεσία Δι−
αχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική
Υποστήριξη της Εφαρμογής» (Ειδική Υπηρεσία Στρα−
τηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων). Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε
φορά που υπάρχει αλλαγή εκπροσώπου. Σε περίπτωση
αναπλήρωσης λόγω απουσίας ή κωλύματος το όνομα
του αναπληρωτή γνωστοποιείται με την παραπάνω δι−
αδικασία.
Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναπληρώ−
νονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περί−
πτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Στην περίπτωση
αναπλήρωσης το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποι−
είται εγγράφως στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης «Τε−
χνική Υποστήριξη της Εφαρμογής» (Ειδική Υπηρεσία
Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξια−
κών Προγραμμάτων) που έχει την ευθύνη οργάνωσης
της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης.
5. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης μπορούν να συμμε−
τέχουν και άλλοι εκπρόσωποι υπουργείων, οργανισμών
και περιφερειών χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης
μπορούν να προσκληθούν μη μόνιμα μέλη π.χ. ειδικοί
επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά,
κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα ανάλογα με
την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
Στη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης δια−
σφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη συμμετοχή
ανδρών και γυναικών.
Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Α. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή,
σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3614/2007 την παρακο−
λούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική
Υποστήριξη της Εφαρμογής». Ειδικότερα:
1. Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των
προς χρηματοδότηση πράξεων εντός έξι μηνών από την
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και εγκρίνει
τις τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων αυτών σύμφω−
να με τις ανάγκες του προγραμματισμού. Ως ομάδες
κριτηρίων επιλογής δύναται να χρησιμοποιεί ιδίως τη
σκοπιμότητα της πράξης, τη συμβατότητα της πράξης
με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, τη συμβολή της
πράξης στους στόχους του επιχειρησιακού προγράμ−
ματος, τη φύση και το είδος της πράξης στο πλαίσιο
της διενεργούμενης πρόσκλησης, την πληρότητα της
πράξης και την ωριμότητα της πράξης.
2. Εξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σημει−
ώνεται στην επίτευξη των ειδικών στόχων του επιχει−
ρησιακού προγράμματος,
3. Εξετάζει τα αποτελέσματα της υλοποίησης, ιδίως
δε την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται για τον
άξονα προτεραιότητας και τη συμβολή στους στόχους
της στρατηγικής της Λισσαβόνας και του Εθνικού Προ−
γράμματος Μεταρρύθμισης και παρέχει κατευθύνσεις
στην οικεία διαχειριστική αρχή για την επίτευξη τους.
4. Εξετάζει τις αξιολογήσεις που διενεργούνται κατά
τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου κατά τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 48 του κανονισμού 1083/2006,
5. Εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική

έκθεση υλοποίησης πριν αυτές αποσταλούν στην Επι−
τροπή,
6. Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια έκθεση ελέγ−
χου ή με το τμήμα της έκθεσης που αφορά το οικείο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και για τυχόν σχετι−
κά σχόλια τα οποία μπορεί να διατυπώσει η Επιτροπή
μετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή του σχετικού
τμήματός της,
7. Προτείνει στη Διαχειριστική Αρχή οποιαδήποτε ανα−
θεώρηση ή εξέταση του επιχειρησιακού προγράμματος
η οποία ενδεχομένως μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη
των στόχων του ή στη βελτίωση της διαχείρισης του,
συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής διαχεί−
ρισής του,
8. Εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για
την τροποποίηση του περιεχομένου της απόφασης της
Επιτροπής σχετικά με τη συνεισφορά των Ταμείων με
την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
9. Προτείνει στην Ετήσια Διάσκεψη των προέδρων
των Επιτροπών Παρακολούθησης τροποποιήσεις που
επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συμμε−
τοχή των Ταμείων.
10. Ενημερώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής» (Ειδική
Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) σχετικά με τα ακόλουθα
στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος:
(α) το επικοινωνιακό σχέδιο και την πρόοδο στην
εφαρμογή του,
(β) τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που
υλοποιούνται και
(γ) τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Τεχνική Υπο−
στήριξη της Εφαρμογής» (Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής,
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμ−
μάτων) παρέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης πα−
ραδείγματα τέτοιων μέτρων.
Β. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής»
για την άσκηση των καθηκόντων της:
1. Έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμ−
βάσεις του ΕΠ. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματος της, έχει
δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν
στην επιλογή καθώς και την υλοποίηση των πράξεων,
τηρουμένων των εθνικών διατάξεων που αφορούν σε
θέματα εμπιστευτικότητας.
2. Ενημερώνεται σχετικά με την εξειδίκευση του Άξονα
του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τις διενεργού−
μενες προσκλήσεις
3. Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια στρατηγική
της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής» (Ειδική
Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)
Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής
Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερι−
κό κανονισμό λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π «Τεχνική
Υποστήριξη της Εφαρμογής» (Ειδική Υπηρεσία Στρα−
τηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων) σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής
Αρχής Συντονισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρω−
ση των καθηκόντων της επιτροπής που απορρέουν από
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τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006. Στην πρώτη συνεδρίαση
της η Επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λει−
τουργίας της.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής»
(Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιο−
λόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) είναι αρμόδια
για την προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης
για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, των εκθέσεων
καθώς και της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών
των συνεδριάσεων.
Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρακο−
λούθησης θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της
Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη της
Εφαρμογής» (Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού
και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων).
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθμ. 4166/ΕΥΣ 530
(3)
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερει−
ακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας −
Θράκης της προγραμματικής περιόδου 2007−2013
σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3614/2007.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 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),
2. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007),
3. 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 Συνο−
χής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
1260/1999.
4. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 απόφαση της
Επιτροπής για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας − Θράκης, όπως
ισχύει κάθε φορά.
5. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοή−
θειας − στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων»
(ΦΕΚ 3Α΄/14.1.2002).
6. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α΄/21.3.2002)
7. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 165/14.07.2000)
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Περι−
φερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας
− Θράκης, της οποίας η σύνθεση είναι η ακόλουθη:
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1. Της Επιτροπής Παρακολούθησης προεδρεύουν εκ
περιτροπής:
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μα−
κεδονίας ή
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας − Θράκης ή
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας
Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης για το
ημερολογιακό έτος 2008 ορίζεται ο Γενικός Γραμματέ−
ας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Με απόφαση
της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο πρόεδρος
της Επιτροπής Παρακολούθησης για το επόμενο ημε−
ρολογιακό έτος.
2. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα
ψήφου είναι, πέραν των ως άνω Γενικών Γραμματέων
των Περιφερειών:
(α) εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού
και πιστοποίησης:
Ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή εκπρόσωπος
του από την Εθνική Αρχή Συντονισμού.
− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
− Εκπρόσωπος της Αρχής Πιστοποίησης.
− Ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρ−
χής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
− Ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρ−
χής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης
− Ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρ−
χής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
(β) Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης
που διαχειρίζονται τμήματα του προγράμματος:
− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι−
σης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ενίσχυση της
Προσπελασιμότητας».
− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα».
− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
− Ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρ−
χής Μεταφορών.
− Οι Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας,
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης και Δυτικής Μακε−
δονίας.
(γ) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών
συντονισμού και της ΜΟΔ ΑΕ:
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
Περιβαλλοντικών δράσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ.
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση».
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» του
ΚΠΣ 2000 − 2006.
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολιτισμός» του
ΚΠΣ 2000 − 2006.
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
«Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης».
− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών.
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− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης
− Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ
(δ) Εκπρόσωποι της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδι−
οικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ) και της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ):
− Εκπρόσωπος από κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
της κάθε Περιφέρειας
− Εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ κάθε νομού της κάθε Πε−
ριφέρειας
(ε) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταί−
ρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων:
− Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι−
τροπής
− Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου
Ελλάδος Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελη−
τηρίων Ελλάδας Εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επι−
μελητηρίου Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας (TEE)
− Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδας (ΓΕΩΤΕΕ)
− Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδας
− Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών
Ελλάδας (ΓΣΕΕ)
− Εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δη−
μοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),
− Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων
με Αναπηρία
− Δύο εκπρόσωποι Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Ορ−
γανώσεων
3. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν χω−
ρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:
(α) Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου
(β) Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής,
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμ−
μάτων
(γ) Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμέ−
νου Πληροφοριακού Συστήματος
(δ) Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συ−
γκεκριμένα:
• Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής
Πολιτικής
• Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Απασχόλησης
• Εκπρόσωποι άλλων Γενικών Διευθύνσεων
(ε) Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ−
σεων
(στ) Κοινός εκπρόσωπος των αναπτυξιακών ανωνύμων
εταιρειών ΟΤΑ της χωρικής ενότητας που καλύπτει το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
4. Στην περίπτωση που μέλος της Επιτροπής Παρακο−
λούθησης είναι εκπρόσωπος φορέα, που προβλέπεται
στην παρούσα απόφαση, αυτός ορίζεται εγγράφως και
το όνομα του γνωστοποιείται στην Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων και στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των
Περιφερειών που αφορά το Πρόγραμμα. Η ίδια διαδι−
κασία ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή
εκπροσώπου.
Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναπληρώ−
νονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περί−
πτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Στην περίπτωση
αναπλήρωσης το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποι−
είται εγγράφως στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της
Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και στην

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας που έχει
την ευθύνη οργάνωσης της συνεδρίασης της Επιτροπής
Παρακολούθησης.
5. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης μπορούν να συμμε−
τέχουν και άλλοι εκπρόσωποι υπουργείων, οργανισμών
και των περιφερειών χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης
μπορούν να προσκαλούνται μη μόνιμα μέλη, όπως ειδικοί
επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά,
κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα ανάλογα με
την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Κατά τις συ−
νεδριάσεις δύναται επίσης να συμμετέχει ως παρατη−
ρητής, αντιπρόσωπος των δικτύων που αναπτύσσονται
στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας «Περιφέρειες για
την Οικονομική Αλλαγή», στην περίπτωση που το Περι−
φερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εμπλέκεται στην
εν λόγω πρωτοβουλία, προκειμένου να δίδει αναφορά
της προόδου των δραστηριοτήτων των δικτύων.
Στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης δια−
σφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη συμμετοχή
ανδρών και γυναικών.
Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
Α. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή,
σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3614/2007 την παρακο−
λούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας
υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Μακεδονίας − Θράκης. Ειδικότερα:
1. Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των
προς χρηματοδότηση πράξεων εντός έξι μηνών από την
έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος και εγκρίνει τις τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων
αυτών σύμφωνα με τις ανάγκες του προγραμματισμού.
Ως ομάδες κριτηρίων επιλογής δύναται να χρησιμοποι−
εί ιδίως τη σκοπιμότητα της πράξης, τη συμβατότητα
της πράξης με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, τη
συμβολή της πράξης στους στόχους του επιχειρησιακού
προγράμματος, τη φύση και το είδος της πράξης στο
πλαίσιο της διενεργούμενης πρόσκλησης, την πληρότη−
τα της πράξης και την ωριμότητα της πράξης.
2. Εξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σημει−
ώνεται στην επίτευξη των ειδικών στόχων του επιχει−
ρησιακού προγράμματος.
3. Εξετάζει τα αποτελέσματα της υλοποίησης, ιδίως
δε την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται για κάθε
άξονα προτεραιότητας και τη συμβολή στους στόχους
της στρατηγικής της Λισσαβόνας και του Εθνικού Προ−
γράμματος Μεταρρύθμισης και παρέχει κατευθύνσεις
στην οικεία διαχειριστική αρχή για την επίτευξή τους.
4. Εξετάζει τις αξιολογήσεις που διενεργούνται κατά
τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου κατά τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 48 του Κανονισμού 1083/2006.
5. Εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική
έκθεση υλοποίησης πριν αυτές αποσταλούν στην Επι−
τροπή.
6. Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια έκθεση ελέγ−
χου ή με το τμήμα της έκθεσης που αφορά το οικείο
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και για
τυχόν σχετικά σχόλια τα οποία μπορεί να διατυπώσει
η Επιτροπή μετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή
του σχετικού τμήματός της.
7. Προτείνει στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της
Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων οποιαδή−
ποτε αναθεώρηση ή εξέταση του επιχειρησιακού προ−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γράμματος η οποία ενδεχομένως μπορεί να συμβάλει
στην επίτευξη των στόχων του ή στη βελτίωση της
διαχείρισης του, συμπεριλαμβανομένης της χρηματο−
οικονομικής διαχείρισής του.
8. Εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για
την τροποποίηση του περιεχομένου της απόφασης της
Επιτροπής σχετικά με τη συνεισφορά των Ταμείων με
την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος.
9. Προτείνει στην Ετήσια Διάσκεψη των προέδρων
των Επιτροπών Παρακολούθησης τροποποιήσεις που
επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συμμε−
τοχή των Ταμείων.
10. Ενημερώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονι−
σμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος:
(α) το επικοινωνιακό σχέδιο και την πρόοδο στην
εφαρμογή του,
(β) τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που
υλοποιούνται και
(γ) τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται.
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής Επι−
χειρησιακών Προγραμμάτων παρέχει στην Επιτροπή
Παρακολούθησης παραδείγματα τέτοιων μέτρων.
Β. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας − Θράκης
για την άσκηση των καθηκόντων της:
1. Έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμβά−
σεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ειδικότερα, κα−
τόπιν αιτήματος της, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα
τα έγγραφα που αφορούν στην επιλογή καθώς και την
υλοποίηση των πράξεων, τηρουμένων των εθνικών δια−
τάξεων που αφορούν σε θέματα εμπιστευτικότητας.
2. Ενημερώνεται σχετικά με την εξειδίκευση των αξό−
νων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τις διενερ−
γούμενες προσκλήσεις
3. Ενημερώνεται σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα
ενεργειών των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών και
την πρόοδο του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007.
Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής
Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη της
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής Επι−
χειρησιακών Προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η
εκπλήρωση των καθηκόντων της επιτροπής που απορ−
ρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006. Στην πρώτη
συνεδρίαση της η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας της.
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας της
οποίας ο Γενικός Γραμματέας προεδρεύει της Επιτρο−
πής Παρακολούθησης είναι αρμόδια για την διοργάνωση
των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης,
την προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης για
τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, των εκθέσεων καθώς
και της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών των
συνεδριάσεων.
Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρακο−
λούθησης θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της
Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής της Ενδιάμεσης
Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας της οποίας ο
Γενικός Γραμματέας προεδρεύει της Επιτροπής Παρα−
κολούθησης.

2771

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Aριθμ. 4167/ ΕΥΣ 531
(4)
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερει−
ακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας − Ηπείρου της προγραμματικής
περιόδου 2007−2013 σύμφωνα με το άρθρο 12 του
ν. 3614/2007.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 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),
2. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007),
3. 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.
4. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5332/26.10.2007 απόφαση της
Επιτροπής για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας
− Ηπείρου, όπως ισχύει κάθε φορά
5. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοή−
θειας − στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων»
(ΦΕΚ 3Α΄/14.1.2002).
6. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α’/21.3.2002)
7. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α’ 165/14.07.2000)
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Περι−
φερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας
− Στερεάς Ελλάδας − Ηπείρου, της οποίας η σύνθεση
είναι η ακόλουθη:
1. Της Επιτροπής Παρακολούθησης προεδρεύουν εκ
περιτροπής:
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου ή
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ή
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελ−
λάδας
Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης για το
ημερολογιακό έτος 2008 ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας
της Περιφέρειας Ηπείρου. Με απόφαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης ορίζεται ο πρόεδρος της Επιτροπής
Παρακολούθησης για το επόμενο ημερολογιακό έτος.
2. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα
ψήφου είναι, πέραν των ως άνω Γενικών Γραμματέων
των Περιφερειών:
(α) εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού
και πιστοποίησης:
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− Ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή εκπρό−
σωπος του από την Εθνική Αρχή Συντονισμού.
− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
− Εκπρόσωπος της Αρχής Πιστοποίησης.
− Ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρ−
χής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
− Ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρ−
χής της Περιφέρειας Θεσσαλίας
− Ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρ−
χής της Περιφέρειας Ηπείρου
(β) Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης
που διαχειρίζονται τμήματα του προγράμματος:
− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι−
σης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ενίσχυση της
Προσπελασιμότητας».
− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα».
− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλι−
ση».
− Ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρ−
χής Μεταφορών.
− Οι Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Θεσ−
σαλίας και Ηπείρου
(γ) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών
συντονισμού και της ΜΟΔ ΑΕ:
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ.
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση».
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» του
ΚΠΣ 2000 − 2006.
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολιτισμός» του
ΚΠΣ 2000 − 2006.
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
«Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης».
− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών.
− Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ
(δ) Εκπρόσωποι της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδι−
οικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ) και της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ):
− Εκπρόσωπος από κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
της κάθε Περιφέρειας
− Εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ κάθε Νομού της κάθε Πε−
ριφέρειας
(ε) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταί−
ρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων:
− Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι−
τροπής
− Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων
− Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδας
− Εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
− Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
(TEE)
− Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδας (ΓΕΩΤΕΕ)

− Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδας
− Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών
Ελλάδας (ΓΣΕΕ)
− Εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δη−
μοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),
− Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων
με Αναπηρία
− Δύο εκπρόσωποι Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Ορ−
γανώσεων
3. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν χω−
ρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:
(α) Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου
(β) Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής,
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμ−
μάτων
(γ) Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμέ−
νου Πληροφοριακού Συστήματος
(δ) Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συ−
γκεκριμένα:
• Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής
Πολιτικής
• Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Απασχόλησης
• Εκπρόσωποι άλλων Γενικών Διευθύνσεων
(ε) Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ−
σεων
(στ) Κοινός εκπρόσωπος των αναπτυξιακών ανωνύμων
εταιρειών ΟΤΑ της χωρικής ενότητας που καλύπτει το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
4. Στην περίπτωση που μέλος της Επιτροπής Παρακο−
λούθησης είναι εκπρόσωπος φορέα, που προβλέπεται
στην παρούσα απόφαση, αυτός ορίζεται εγγράφως και το
όνομα του γνωστοποιείται στην Ειδική Υπηρεσία Συντονι−
σμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και
στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών
που αφορά το Πρόγραμμα. Η ίδια διαδικασία ακολουθεί−
ται κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή εκπροσώπου.
Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναπληρώ−
νονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περί−
πτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Στην περίπτωση
αναπλήρωσης το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποι−
είται εγγράφως στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της
Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και στην
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας που έχει
την ευθύνη οργάνωσης της συνεδρίασης της Επιτροπής
Παρακολούθησης.
5. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης μπορούν να συμμε−
τέχουν και άλλοι εκπρόσωποι υπουργείων, οργανισμών
και των περιφερειών χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης
μπορούν να προσκαλούνται μη μόνιμα μέλη, όπως ειδικοί
επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά,
κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα ανάλογα με
την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Κατά τις συ−
νεδριάσεις δύναται επίσης να συμμετέχει ως παρατη−
ρητής, αντιπρόσωπος των δικτύων που αναπτύσσονται
στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας «Περιφέρειες για
την Οικονομική Αλλαγή», στην περίπτωση που το Περι−
φερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εμπλέκεται στην
εν λόγω πρωτοβουλία, προκειμένου να δίδει αναφορά
της προόδου των δραστηριοτήτων των δικτύων.
Στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης δια−
σφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη συμμετοχή
ανδρών και γυναικών.
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Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
Α. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή,
σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3614/2007 την παρακο−
λούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας
υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας − Ηπείρου.
Ειδικότερα:
1. Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των
προς χρηματοδότηση πράξεων εντός έξι μηνών από την
έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος και εγκρίνει τις τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων
αυτών σύμφωνα με τις ανάγκες του προγραμματισμού.
Ως ομάδες κριτηρίων επιλογής δύναται να χρησιμοποι−
εί ιδίως τη σκοπιμότητα της πράξης, τη συμβατότητα
της πράξης με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, τη
συμβολή της πράξης στους στόχους του επιχειρησιακού
προγράμματος, τη φύση και το είδος της πράξης στο
πλαίσιο της διενεργούμενης πρόσκλησης, την πληρότη−
τα της πράξης και την ωριμότητα της πράξης.
2. Εξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σημει−
ώνεται στην επίτευξη των ειδικών στόχων του επιχει−
ρησιακού προγράμματος.
3. Εξετάζει τα αποτελέσματα της υλοποίησης, ιδίως
δε την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται για κάθε
άξονα προτεραιότητας και τη συμβολή στους στόχους
της στρατηγικής της Λισσαβόνας και του Εθνικού Προ−
γράμματος Μεταρρύθμισης και παρέχει κατευθύνσεις
στην οικεία διαχειριστική αρχή για την επίτευξή τους.
4. Εξετάζει τις αξιολογήσεις που διενεργούνται κατά
τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου κατά τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 48 του Κανονισμού 1083/2006.
5. Εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική
έκθεση υλοποίησης πριν αυτές αποσταλούν στην Επι−
τροπή.
6. Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια έκθεση ελέγ−
χου ή με το τμήμα της έκθεσης που αφορά το οικείο
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και για
τυχόν σχετικά σχόλια τα οποία μπορεί να διατυπώσει
η Επιτροπή μετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή
του σχετικού τμήματός της.
7. Προτείνει στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της
Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων οποιαδή−
ποτε αναθεώρηση ή εξέταση του επιχειρησιακού προ−
γράμματος η οποία ενδεχομένως μπορεί να συμβάλει
στην επίτευξη των στόχων του ή στη βελτίωση της
διαχείρισης του, συμπεριλαμβανομένης της χρηματο−
οικονομικής διαχείρισής του.
8. Εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για
την τροποποίηση του περιεχομένου της απόφασης της
Επιτροπής σχετικά με τη συνεισφορά των Ταμείων με
την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος.
9. Προτείνει στην Ετήσια Διάσκεψη των προέδρων
των Επιτροπών Παρακολούθησης τροποποιήσεις που
επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συμμε−
τοχή των Ταμείων.
10. Ενημερώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονι−
σμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος:
(α) το επικοινωνιακό σχέδιο και την πρόοδο στην
εφαρμογή του,
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(β) τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που
υλοποιούνται και
(γ) τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται.
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής Επι−
χειρησιακών Προγραμμάτων παρέχει στην Επιτροπή
Παρακολούθησης παραδείγματα τέτοιων μέτρων.
Β. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας − Στερεάς
Ελλάδας − Ηπείρου για την άσκηση των καθηκόντων
της:
1. Έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμβά−
σεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ειδικότερα, κα−
τόπιν αιτήματος της, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα
τα έγγραφα που αφορούν στην επιλογή καθώς και την
υλοποίηση των πράξεων, τηρουμένων των εθνικών δια−
τάξεων που αφορούν σε θέματα εμπιστευτικότητας.
2. Ενημερώνεται σχετικά με την εξειδίκευση των αξό−
νων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τις διενερ−
γούμενες προσκλήσεις
3. Ενημερώνεται σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα
ενεργειών των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών και
την πρόοδο του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007.
Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής
Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη της
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής Επι−
χειρησιακών Προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η
εκπλήρωση των καθηκόντων της επιτροπής που απορ−
ρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006. Στην πρώτη
συνεδρίαση της η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας της.
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας της
οποίας ο Γενικός Γραμματέας προεδρεύει της Επιτρο−
πής Παρακολούθησης είναι αρμόδια για την διοργάνωση
των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης,
την προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης για
τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, των εκθέσεων καθώς
και της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών των
συνεδριάσεων.
Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρακο−
λούθησης θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της
Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής της Ενδιάμεσης
Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας της οποίας ο
Γενικός Γραμματέας προεδρεύει της Επιτροπής Παρα−
κολούθησης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθμ. 5257/ΕΥΣ 630
(5)
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερεια−
κού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλά−
δας − Πελοποννήσου − Ιονίων Νήσων της προγραμ−
ματικής περιόδου 2007−2013 σύμφωνα με το άρθρο
12 του ν. 3614/2007.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
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νηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005),
2. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013», (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007),
3. 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 Συνο−
χής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
1260/1999.
4. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5441/5.11.2007 απόφαση της
Επιτροπής για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας − Πελοπον−
νήσου − Ιονίων Νήσων, όπως ισχύει κάθε φορά
5. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοή−
θειας − στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων»
(ΦΕΚ 3Α΄/14.1.2002).
6. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α΄/21.3.2002)
7. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α’ 165/14.07.2000)
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Περι−
φερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελ−
λάδας − Πελοποννήσου − Ιονίων Νήσων, της οποίας η
σύνθεση είναι η ακόλουθη:
1. Της Επιτροπής Παρακολούθησης προεδρεύουν εκ
περιτροπής:
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ιόνιων Νη−
σιών ή
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Πελοποννή−
σου ή
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελ−
λάδας
Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης για το
ημερολογιακό έτος 2008 ορίζεται ο Γενικός Γραμμα−
τέας της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών. Με απόφαση της
Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο πρόεδρος της
Επιτροπής Παρακολούθησης για το επόμενο ημερολο−
γιακό έτος.
2. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα
ψήφου είναι, πέραν των ως άνω Γενικών Γραμματέων
των Περιφερειών:
(α) εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού
και πιστοποίησης:
Ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή εκπρόσωπος
του από την Εθνική Αρχή Συντονισμού.
− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
− Εκπρόσωπος της Αρχής Πιστοποίησης.
− Ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρ−
χής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
− Ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρ−
χής της Περιφέρειας Πελοποννήσου
− Ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρ−
χής της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών
(β) Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης
που διαχειρίζονται τμήματα του προγράμματος:

− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι−
σης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ενίσχυση της
Προσπελασιμότητας».
− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα».
− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
− Ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρ−
χής Μεταφορών.
− Οι Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελο−
ποννήσου και Ιόνιων Νησιών
(γ) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών
συντονισμού και της ΜΟΔ ΑΕ:
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
Περιβαλλοντικών δράσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ.
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση».
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» του
ΚΠΣ 2000 − 2006.
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολιτισμός» του
ΚΠΣ 2000 − 2006.
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
«Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης».
− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών.
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
− Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ
(δ) Εκπρόσωποι της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδι−
οικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ) και της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ):
− Εκπρόσωπος από κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
της κάθε Περιφέρειας
− Εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ κάθε Νομού της κάθε Πε−
ριφέρειας
(ε) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταί−
ρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων:
− Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι−
τροπής
− Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων
(ΣΕΒ)
− Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδας.
− Εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου.
− Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
(TEE)
− Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδας (ΓΕΩΤΕΕ)
− Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδας
− Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών
Ελλάδας (ΓΣΕΕ)
− Εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δη−
μοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),
− Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων
με Αναπηρία
− Δύο εκπρόσωποι Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Ορ−
γανώσεων
3. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν χω−
ρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:
(α) Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου
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(β) Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής,
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμ−
μάτων
(γ) Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμέ−
νου Πληροφοριακού Συστήματος
(δ) Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συ−
γκεκριμένα:
• Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής
Πολιτικής
• Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Απασχόλησης
• Εκπρόσωποι άλλων Γενικών Διευθύνσεων
(ε) Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ−
σεων
(στ) Κοινός εκπρόσωπος των αναπτυξιακών ανωνύμων
εταιριών ΟΤΑ της χωρικής ενότητας που καλύπτει το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ζ) Εκπρόσωπος των μικρών νησιών της Περιφέρειας
Ιόνιων Νησιών.
Στην περίπτωση που μέλος της Επιτροπής Παρακο−
λούθησης είναι εκπρόσωπος φορέα, που προβλέπεται
στην παρούσα απόφαση, αυτός ορίζεται εγγράφως και
το όνομα του γνωστοποιείται στην Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων και στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των
Περιφερειών που αφορά το Πρόγραμμα. Η ίδια διαδι−
κασία ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή
εκπροσώπου.
Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναπληρώ−
νονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περί−
πτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Στην περίπτωση
αναπλήρωσης το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποι−
είται εγγράφως στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της
Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και στην
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας που έχει
την ευθύνη οργάνωσης της συνεδρίασης της Επιτροπής
Παρακολούθησης.
4. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης μπορούν να συμ−
μετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι υπουργείων, οργανι−
σμών και των περιφερειών χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης
μπορούν να προσκαλούνται μη μόνιμα μέλη, όπως ειδικοί
επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά,
κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα ανάλογα με
την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Κατά τις συ−
νεδριάσεις δύναται επίσης να συμμετέχει ως παρατη−
ρητής, αντιπρόσωπος των δικτύων που αναπτύσσονται
στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας «Περιφέρειες για
την Οικονομική Αλλαγή», στην περίπτωση που το Περι−
φερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εμπλέκεται στην
εν λόγω πρωτοβουλία, προκειμένου να δίδει αναφορά
της προόδου των δραστηριοτήτων των δικτύων.
Στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης δια−
σφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη συμμετοχή
ανδρών και γυναικών.
Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
Α. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή,
σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3614/2007 την παρακο−
λούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας
υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Δυτικής Ελλάδας −Πελοποννήσου − Ιονίων
Νήσων. Ειδικότερα:
1. Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των
προς χρηματοδότηση πράξεων εντός έξι μηνών από
την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού.
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Προγράμματος και εγκρίνει τις τυχόν αναθεωρήσεις
των κριτηρίων αυτών σύμφωνα με τις ανάγκες του προ−
γραμματισμού. Ως ομάδες κριτηρίων επιλογής δύναται
να χρησιμοποιεί ιδίως τη σκοπιμότητα της πράξης, τη
συμβατότητα της πράξης με τις εθνικές και κοινοτικές
πολιτικές, τη συμβολή της πράξης στους στόχους του
επιχειρησιακού προγράμματος, τη φύση και το είδος
της πράξης στο πλαίσιο της διενεργούμενης πρόσκλη−
σης, την πληρότητα της πράξης και την ωριμότητα της
πράξης.
2. Εξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σημει−
ώνεται στην επίτευξη των ειδικών στόχων του επιχει−
ρησιακού προγράμματος.
3. Εξετάζει τα αποτελέσματα της υλοποίησης, ιδίως
δε την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται για κάθε
άξονα προτεραιότητας και τη συμβολή στους στόχους
της στρατηγικής της Λισσαβόνας και του Εθνικού Προ−
γράμματος Μεταρρύθμισης και παρέχει κατευθύνσεις
στην οικεία διαχειριστική αρχή για την επίτευξή τους.
4. Εξετάζει τις αξιολογήσεις που διενεργούνται κατά
τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου κατά τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 48 του Κανονισμού 1083/2006.
5. Εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική
έκθεση υλοποίησης πριν αυτές αποσταλούν στην Επι−
τροπή.
6. Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια έκθεση ελέγ−
χου ή με το τμήμα της έκθεσης που αφορά το οικείο
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και για
τυχόν σχετικά σχόλια τα οποία μπορεί να διατυπώσει
η Επιτροπή μετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή
του σχετικού τμήματός της.
7. Προτείνει στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της
Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων οποιαδή−
ποτε αναθεώρηση ή εξέταση του επιχειρησιακού προ−
γράμματος η οποία ενδεχομένως μπορεί να συμβάλει
στην επίτευξη των στόχων του ή στη βελτίωση της
διαχείρισης του, συμπεριλαμβανομένης της χρηματο−
οικονομικής διαχείρισης του.
8. Εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για
την τροποποίηση του περιεχομένου της απόφασης της
Επιτροπής σχετικά με τη συνεισφορά των Ταμείων με
την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος.
9. Προτείνει στην Ετήσια Διάσκεψη των προέδρων
των Επιτροπών Παρακολούθησης τροποποιήσεις που
επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συμμε−
τοχή των Ταμείων.
10. Ενημερώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονι−
σμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος:
(α) το επικοινωνιακό σχέδιο και την πρόοδο στην
εφαρμογή του,
(β) τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που
υλοποιούνται και
(γ) τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται.
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής Επι−
χειρησιακών Προγραμμάτων παρέχει στην Επιτροπή
Παρακολούθησης παραδείγματα τέτοιων μέτρων.
Β. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας − Πε−
λοποννήσου − Ιονίων Νήσων για την άσκηση των κα−
θηκόντων της:
1. Έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμβά−
σεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ειδικότερα, κα−
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τόπιν αιτήματός της, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα
τα έγγραφα που αφορούν στην επιλογή καθώς και την
υλοποίηση των πράξεων, τηρουμένων των εθνικών δια−
τάξεων που αφορούν σε θέματα εμπιστευτικότητας.
2. Ενημερώνεται σχετικά με την εξειδίκευση των αξό−
νων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τις διενερ−
γούμενες προσκλήσεις
3. Ενημερώνεται σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα
ενεργειών των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών και
την πρόοδο του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007.
Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής
Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη της
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής Επι−
χειρησιακών Προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η
εκπλήρωση των καθηκόντων της επιτροπής που απορ−
ρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006. Στην πρώτη
συνεδρίαση της η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας της.
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας της
οποίας ο Γενικός Γραμματέας προεδρεύει της Επιτρο−
πής Παρακολούθησης είναι αρμόδια για την διοργάνωση
των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης,
την προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης για
τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, των εκθέσεων καθώς
και της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών των
συνεδριάσεων.
Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρακολού−
θησης θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Τεχνικής
Υποστήριξης της Εφαρμογής της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής
Αρχής της Περιφέρειας της οποίας ο Γενικός Γραμματέας
προεδρεύει της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθμ. 5258/ ΕΥΣ 603
(6)
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερει−
ακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» της
προγραμματικής περιόδου 2007−2013 σύμφωνα με
το άρθρο 12 του ν. 3614/2007.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 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),
2. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007),
3. 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 Συνο−
χής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
1260/1999,
4. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5443/05.11.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Αττική» όπως ισχύει κάθε φορά,

5. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 165/14.07.2000)
6. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/A΄/21.3.2002),
7. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθει−
ας − στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων»
(ΦΕΚ 3Α΄/14.1.2002),
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Περι−
φερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής, της
οποίας η σύνθεση είναι η ακόλουθη:
1. Της Επιτροπής Παρακολούθησης προεδρεύει:
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής
2. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα
ψήφου είναι:
(α) εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, και συντονι−
σμού και πιστοποίησης
− Ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή εκπρό−
σωπος του από την Εθνική Αρχή Συντονισμού.
− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονι−
σμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
(Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ «Αττική»).
− Εκπρόσωπος της Αρχής Πιστοποίησης.
− Ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρ−
χής της Περιφέρειας Αττικής.
(β) Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης
που διαχειρίζονται τμήματα του προγράμματος:
Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του επιχειρησιακού προγράμματος «Ενίσχυση της Προ−
σπελασιμότητας».
− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα».
− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλι−
ση».
− Ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρ−
χής Μεταφορών.
− Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.
(γ) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών
συντονισμού και της ΜΟΔ ΑΕ:
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ.
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση».
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του επιχειρησιακού προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» του
Γ΄ ΚΠΣ.
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του επιχειρησιακού προγράμματος «Πολιτισμός» του
Γ΄ ΚΠΣ.
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
«Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης».
− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών.
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
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− Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ.
(δ) Εκπρόσωποι της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδι−
οικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ) και της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ):
− Πέντε (5) εκπρόσωποι της ΕΝΑΕ.
− Πέντε (5) εκπρόσωποι ΚΕΔΚΕ.
(ε) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταί−
ρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων:
− Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι−
τροπής.
− Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων.
− Δύο εκπρόσωποι των Εμπορικών και Βιομηχανικών
Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Αττικής.
− Εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου.
− Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
(TEE).
− Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδας (ΓΕΩΤΕΕ).
− Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδας.
− Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών
Ελλάδας (ΓΣΕΕ).
− Εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δη−
μοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).
− Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων
με Αναπηρία.
− Δύο εκπρόσωποι Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Ορ−
γανώσεων.
3. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν χω−
ρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:
(α) Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου.
(β) Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής,
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμ−
μάτων.
(γ) Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμέ−
νου Πληροφοριακού Συστήματος.
(δ) Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συ−
γκεκριμένα:
• Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής
Πολιτικής
• Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Απασχόλησης
• Εκπρόσωποι άλλων Γενικών Διευθύνσεων
(ε) Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ−
σεων
(στ) Κοινός εκπρόσωπος των αναπτυξιακών ανωνύμων
εταιρειών ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής
4. Στην περίπτωση που μέλος της Επιτροπής Παρακο−
λούθησης είναι εκπρόσωπος φορέα, που προβλέπεται
στην παρούσα απόφαση, αυτός ορίζεται εγγράφως και
το όνομα του γνωστοποιείται στην Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων και στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Πε−
ριφέρειας Αττικής. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε
φορά που υπάρχει αλλαγή εκπροσώπου.
Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναπληρώ−
νονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περί−
πτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Στην περίπτωση
αναπλήρωσης το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποι−
είται εγγράφως στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της
Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και στην
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής
που έχει την ευθύνη οργάνωσης της συνεδρίασης της
Επιτροπής Παρακολούθησης.
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5. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης μπορούν να συμμε−
τέχουν και άλλοι εκπρόσωποι υπουργείων, οργανισμών
και της περιφέρειας χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης
μπορούν να προσκαλούνται μη μόνιμα μέλη π.χ. ειδικοί
επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά,
κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα ανάλογα με
την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Κατά τις συ−
νεδριάσεις δύναται επίσης να συμμετέχει ως παρατη−
ρητής, αντιπρόσωπος των δικτύων που αναπτύσσονται
στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας «Περιφέρειες για
την Οικονομική Αλλαγή», στην περίπτωση που το περι−
φερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα εμπλέκεται στην εν
λόγω πρωτοβουλία, προκειμένου να δίδει αναφορά της
προόδου των δραστηριοτήτων των δικτύων.
Στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης δια−
σφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη συμμετοχή
ανδρών και γυναικών.
Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
Α. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή,
σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3614/2007 την παρακο−
λούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας
υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Αττική». Ειδικότερα:
1. Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των
προς χρηματοδότηση πράξεων εντός έξι μηνών από την
έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος και εγκρίνει τις τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων
αυτών σύμφωνα με τις ανάγκες του προγραμματισμού.
Ως ομάδες κριτηρίων επιλογής δύναται να χρησιμοποι−
εί ιδίως τη σκοπιμότητα της πράξης, τη συμβατότητα
της πράξης με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, τη
συμβολή της πράξης στους στόχους του επιχειρησιακού
προγράμματος, τη φύση και το είδος της πράξης στο
πλαίσιο της διενεργούμενης πρόσκλησης, την πληρότη−
τα της πράξης και την ωριμότητα της πράξης.
2. Εξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σημει−
ώνεται στην επίτευξη των ειδικών στόχων του επιχει−
ρησιακού προγράμματος.
3. Εξετάζει τα αποτελέσματα της υλοποίησης, ιδίως
δε την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται για κάθε
άξονα προτεραιότητας και τη συμβολή στους στόχους
της στρατηγικής της Λισσαβόνας και του Εθνικού Προ−
γράμματος Μεταρρύθμισης και παρέχει κατευθύνσεις
στην οικεία διαχειριστική αρχή για την επίτευξή τους.
4. Εξετάζει τις αξιολογήσεις που διενεργούνται κατά
τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου κατά τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 48 του Κανονισμού 1083/2006.
5. Εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική έκθε−
ση υλοποίησης πριν αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή.
6. Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια έκθεση ελέγ−
χου ή με το τμήμα της έκθεσης που αφορά το οικείο
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και για
τυχόν σχετικά σχόλια τα οποία μπορεί να διατυπώσει
η Επιτροπή μετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή
του σχετικού τμήματός της.
7. Προτείνει στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της
Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων οποιαδή−
ποτε αναθεώρηση ή εξέταση του επιχειρησιακού προ−
γράμματος η οποία ενδεχομένως μπορεί να συμβάλει
στην επίτευξη των στόχων του ή στη βελτίωση της
διαχείρισης του, συμπεριλαμβανομένης της χρηματο−
οικονομικής διαχείρισής του.
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8. Εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για
την τροποποίηση του περιεχομένου της απόφασης της
Επιτροπής σχετικά με τη συνεισφορά των Ταμείων με
την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος.
9. Προτείνει στην Ετήσια Διάσκεψη των προέδρων
των Επιτροπών Παρακολούθησης τροποποιήσεις που
επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συμμε−
τοχή των Ταμείων.
10. Ενημερώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονι−
σμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος:
(α) το επικοινωνιακό σχέδιο και την πρόοδο στην
εφαρμογή του,
(β) τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που
υλοποιούνται και
(γ) τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται.
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής Επι−
χειρησιακών Προγραμμάτων παρέχει στην Επιτροπή
Παρακολούθησης παραδείγματα τέτοιων μέτρων.
Β. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» για την άσκηση
των καθηκόντων της:
1. Έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμβά−
σεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ειδικότερα, κα−
τόπιν αιτήματος της, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα
τα έγγραφα που αφορούν στην επιλογή καθώς και την
υλοποίηση των πράξεων, τηρουμένων των εθνικών δια−
τάξεων που αφορούν σε θέματα εμπιστευτικότητας.
2. Ενημερώνεται σχετικά με την εξειδίκευση των αξό−
νων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τις διενερ−
γούμενες προσκλήσεις.
3. Ενημερώνεται σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα
ενεργειών της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περι−
φέρειας Αττικής και την πρόοδο του, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 5 του
ν. 3614/2007.
Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής
Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερι−
κό κανονισμό λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση
των καθηκόντων της επιτροπής που απορρέουν από
τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006. Στην πρώτη συνεδρία−
ση της η Επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας της.
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ατ−
τικής είναι αρμόδια για τη διοργάνωση των συνεδριάσε−
ων της Επιτροπής Παρακολούθησης, την προετοιμασία
της απαραίτητης τεκμηρίωσης για τη διεξαγωγή των
συνεδριάσεων, των εκθέσεων καθώς και της ημερήσιας
διάταξης και των πρακτικών των συνεδριάσεων.
Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρακο−
λούθησης θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της
Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής της Ενδιάμεσης
Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Aριθμ. 5259/ΕΥΣ 602
(7)
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερεια−
κού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νή−
σων Αιγαίου της προγραμματικής περιόδου 2007−
2013 σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3614/2007.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 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),
2. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007),
3. 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 Συνο−
χής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
1260/1999.
4. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5439/5.11.2007 απόφαση της
Επιτροπής για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου,
όπως ισχύει κάθε φορά
5. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοή−
θειας − στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων»
(ΦΕΚ 3Α΄/14.1.2002).
6. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α΄/21.3.2002)
7. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α’ 165/14.07.2000)
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφε−
ρειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νή−
σων Αιγαίου, της οποίας η σύνθεση είναι η ακόλουθη:
1. Της Επιτροπής Παρακολούθησης προεδρεύουν εκ
περιτροπής:
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αι−
γαίου ή
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αι−
γαίου ή
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης
Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης για το
ημερολογιακό έτος 2008 ορίζεται ο Γενικός Γραμμα−
τέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Με απόφαση
της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο πρόεδρος
της Επιτροπής Παρακολούθησης για το επόμενο ημε−
ρολογιακό έτος.
2. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα
ψήφου είναι, πέραν των ως άνω Γενικών Γραμματέων
των Περιφερειών:
(α) εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού
και πιστοποίησης:
Ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή εκπρόσωπος
του από την Εθνική Αρχή Συντονισμού.
− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Εκπρόσωπος της Αρχής Πιστοποίησης.
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− Ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρ−
χής της Περιφέρειας Κρήτης
− Ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρ−
χής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρ−
χής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
(β) Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης
που διαχειρίζονται τμήματα του προγράμματος:
− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι−
σης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ενίσχυση της
Προσπελασιμότητας».
− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα».
− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
− Ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρ−
χής Μεταφορών.
− Οι Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης των Περιφερειών Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου
και Βορείου Αιγαίου.
(γ) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών
συντονισμού και της ΜΟΔ ΑΕ:
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
Περιβαλλοντικών δράσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ.
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση».
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» του
ΚΠΣ 2000 − 2006.
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολιτισμός» του
ΚΠΣ 2000 − 2006.
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
«Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης».
− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών.
− Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
− Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ
(δ) Εκπρόσωποι της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδι−
οικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ) και της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ):
− Εκπρόσωπος από κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
της κάθε Περιφέρειας
− Εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ κάθε Νομού της κάθε Πε−
ριφέρειας
(ε) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταί−
ρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων:
− Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι−
τροπής
− Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων
− Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδας
− Εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
− Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
(TEE)
− Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδας (ΓΕΩΤΕΕ)
− Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδας
− Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών
Ελλάδας (ΓΣΕΕ)
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− Εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δη−
μοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),
− Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων
με Αναπηρία
− Δύο εκπρόσωποι Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Ορ−
γανώσεων
3. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν χω−
ρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:
(α) Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου
(β) Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής,
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμ−
μάτων
(γ) Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμέ−
νου Πληροφοριακού Συστήματος
(δ) Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συ−
γκεκριμένα:
• Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής
Πολιτικής
• Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Απασχόλησης
• Εκπρόσωποι άλλων Γενικών Διευθύνσεων
(ε) Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ−
σεων
(στ) Κοινός εκπρόσωπος των αναπτυξιακών ανωνύμων
εταιρειών ΟΤΑ της χωρικής ενότητας που καλύπτει το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ζ) Εκπρόσωπος των μικρών νησιών της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου.
4. Στην περίπτωση που μέλος της Επιτροπής Παρακο−
λούθησης είναι εκπρόσωπος φορέα, που προβλέπεται
στην παρούσα απόφαση, αυτός ορίζεται εγγράφως και
το όνομα του γνωστοποιείται στην Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων και στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των
Περιφερειών που αφορά το Πρόγραμμα. Η ίδια διαδι−
κασία ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή
εκπροσώπου.
Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναπληρώ−
νονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περί−
πτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Στην περίπτωση
αναπλήρωσης το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποι−
είται εγγράφως στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της
Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και στην
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας που έχει
την ευθύνη οργάνωσης της συνεδρίασης της Επιτροπής
Παρακολούθησης.
5. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης μπορούν να συμμε−
τέχουν και άλλοι εκπρόσωποι υπουργείων, οργανισμών
και των περιφερειών χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης
μπορούν να προσκαλούνται μη μόνιμα μέλη, όπως ειδικοί
επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά,
κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα ανάλογα με
την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Κατά τις συ−
νεδριάσεις δύναται επίσης να συμμετέχει ως παρατη−
ρητής, αντιπρόσωπος των δικτύων που αναπτύσσονται
στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας «Περιφέρειες για
την Οικονομική Αλλαγή», στην περίπτωση που το Περι−
φερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εμπλέκεται στην
εν λόγω πρωτοβουλία, προκειμένου να δίδει αναφορά
της προόδου των δραστηριοτήτων των δικτύων.
Στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης δια−
σφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη συμμετοχή
ανδρών και γυναικών.
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Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
Α. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή,
σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3614/2007 την παρακο−
λούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας
υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου. Ειδικότερα:
1. Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των
προς χρηματοδότηση πράξεων εντός έξι μηνών από την
έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος και εγκρίνει τις τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων
αυτών σύμφωνα με τις ανάγκες του προγραμματισμού.
Ως ομάδες κριτηρίων επιλογής δύναται να χρησιμοποι−
εί ιδίως τη σκοπιμότητα της πράξης, τη συμβατότητα
της πράξης με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, τη
συμβολή της πράξης στους στόχους του επιχειρησιακού
προγράμματος, τη φύση και το είδος της πράξης στο
πλαίσιο της διενεργούμενης πρόσκλησης, την πληρότη−
τα της πράξης και την ωριμότητα της πράξης.
2. Εξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σημει−
ώνεται στην επίτευξη των ειδικών στόχων του επιχει−
ρησιακού προγράμματος.
3. Εξετάζει τα αποτελέσματα της υλοποίησης, ιδίως
δε την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται για κάθε
άξονα προτεραιότητας και τη συμβολή στους στόχους
της στρατηγικής της Λισσαβόνας και του Εθνικού Προ−
γράμματος Μεταρρύθμισης και παρέχει κατευθύνσεις
στην οικεία διαχειριστική αρχή για την επίτευξή τους.
4. Εξετάζει τις αξιολογήσεις που διενεργούνται κατά
τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου κατά τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 48 του Κανονισμού 1083/2006.
5. Εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική
έκθεση υλοποίησης πριν αυτές αποσταλούν στην Επι−
τροπή.
6. Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια έκθεση ελέγ−
χου ή με το τμήμα της έκθεσης που αφορά το οικείο
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και για
τυχόν σχετικά σχόλια τα οποία μπορεί να διατυπώσει
η Επιτροπή μετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή
του σχετικού τμήματός της.
7. Προτείνει στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της
Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων οποιαδή−
ποτε αναθεώρηση ή εξέταση του επιχειρησιακού προ−
γράμματος η οποία ενδεχομένως μπορεί να συμβάλει
στην επίτευξη των στόχων του ή στη βελτίωση της
διαχείρισης του, συμπεριλαμβανομένης της χρηματο−
οικονομικής διαχείρισής του.
8. Εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για
την τροποποίηση του περιεχομένου της απόφασης της
Επιτροπής σχετικά με τη συνεισφορά των Ταμείων με
την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος.
9. Προτείνει στην Ετήσια Διάσκεψη των προέδρων
των Επιτροπών Παρακολούθησης τροποποιήσεις που
επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συμμε−
τοχή των Ταμείων.
10. Ενημερώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονι−
σμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος:
(α) το επικοινωνιακό σχέδιο και την πρόοδο στην
εφαρμογή του,
(β) τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που
υλοποιούνται και
(γ) τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται.
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής Επι−
χειρησιακών Προγραμμάτων παρέχει στην Επιτροπή
Παρακολούθησης παραδείγματα τέτοιων μέτρων.
Β. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αι−
γαίου για την άσκηση των καθηκόντων της:
1. Έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμβά−
σεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ειδικότερα, κα−
τόπιν αιτήματός της, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα
τα έγγραφα που αφορούν στην επιλογή καθώς και την
υλοποίηση των πράξεων, τηρουμένων των εθνικών δια−
τάξεων που αφορούν σε θέματα εμπιστευτικότητας.
2. Ενημερώνεται σχετικά με την εξειδίκευση των αξό−
νων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τις διενερ−
γούμενες προσκλήσεις
3. Ενημερώνεται σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα
ενεργειών των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών και
την πρόοδο του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007.
Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής
Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη της
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής Επι−
χειρησιακών Προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η
εκπλήρωση των καθηκόντων της επιτροπής που απορ−
ρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006. Στην πρώτη
συνεδρίαση της η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας της.
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας της
οποίας ο Γενικός Γραμματέας προεδρεύει της Επιτρο−
πής Παρακολούθησης είναι αρμόδια για την διοργάνωση
των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης,
την προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης για
τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, των εκθέσεων καθώς
και της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών των
συνεδριάσεων.
Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρακο−
λούθησης θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της
Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής της Ενδιάμεσης
Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας της οποίας ο
Γενικός Γραμματέας προεδρεύει της Επιτροπής Παρα−
κολούθησης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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