
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2834/689 A1 
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 4566/828/0020/ 

23.06.2010 Κοινής υπουργικής απόφασης «Εκ-

χώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για την κα-

τηγορία πράξης «Εξοικονόμηση της ενέργειας 

από τους ΟΤΑ (Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ”Ανταγωνιστικό-

τητα και Επιχειρηματικότητα” (ΕΠΑΝ II) και των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των περιφερει-

ών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ» (ΦΕΚ  Β΄ 

1036/07.07.2010).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98/ 
22.04.2005).

2. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού», και ιδίως την προσθήκη στο τέλος του Π.δ.: 
και ιδίως το άρθρο 2, παρ (1) αυτού.

3. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέ-
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών».

4. Τον υπ’ αριθμ. 34686/27.03.2015 (ΥΟΔΔ 178) Διο-
ρισμό της μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ.

5. Την υπ’ αριθμ. 11301/05.11.2015 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανά-
θεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της 
Ε.Υ.Δ. ΕΠΑνΕΚ».

6. Την υπ’ αριθμ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ Β’ 2222/ 
15.10.2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέ-
ξανδρο Χαρίτση».

7. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμο-
γή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013» και ειδικότερα τα άρθρα 3, 4, 5, 6 
και 7 αυτού, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά 
(ΦΕΚ Α’ 267/03.12.2007).

8. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014), «Α) Για 
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυ-
ξιακών παρεμβάσεων για τη προγραμματική περίοδο 
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α297) και άλ-
λες διατάξεις», ιδίως άρθρα 5, 6 και 59 παράγραφοι 
12 και 13.

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του 
Κανονισμού 1260/1999 (L 210/31.07.2006 σελ. 25-78), 
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999 (L210/31.07.2006 
σελ. 1-11), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

11. Τον Κανονισμό 1828/2006 της Επιτροπής για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί κα-
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής και του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, (L 371/27.12.2006 σελ. 1-183), όπως τροπο-
ποιείται και ισχύει κάθε φορά.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχεί-
ρισης (ΥΠΑΣΥΔ) του Υπουργού Οικονομίας και Οι-
κονομικών με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 
(ΦΕΚ Β’540/27.03.2008), όπως τροποποιείται και ισχύει 
κάθε φορά.

13. Την υπουργική απόφαση με Α.Π. 67743/ΕΥΘΥ 
615/22.6.2015 (Β’ 1248) με την οποία αναδιαρθρώθηκε 
η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία».

14. Τον Ν. 4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμ-
βρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κα-
τεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυ-
ξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις, άρθρο 2ο, παρ. 1 
(ΦΕΚ Α’ 51/28.02.2013).

15. Την με ΑΠ. 37142/ΔΙΟΕ 883/ΦΕΚ Β’2379/27.08.2012 
Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων «Κατάργηση της Ειδικής Γραμματείας 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και της 
Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα».

16. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση 
έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα-
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική 
ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις 
Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 ΡΟ001), όπως τρο-
ποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

17. Την με αρ. C(2007) 5443/05.11.2007 απόφαση 
της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 
2007GR161PO006), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε 
φορά.

18. Την με αρ. C(2007) 5337/26.10.2007 απόφαση της 
Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κωδικός 
CCI 2007GR161PO008), όπως τροποποιείται και ισχύει 
κάθε φορά.

19. Την με αρ. C(2007) 5332/26.10.2007 απόφαση της 
Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - 
Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001), όπως τροπο-
ποιείται και ισχύει κάθε φορά.

20. Την με αρ. C(2007) 5439/05.11.2007 απόφαση της 
Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 
(Κωδικός CCI 2007GR16UPO002), όπως τροποποιείται 
και ισχύει κάθε φορά.

21. Την υπ’ αριθμ. 14225/27.03.2008 εγκύκλιο της 
Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιο-
λόγησης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, 
σχετικά με τη εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμ-
μάτων.

22. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και 
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
των πέντε (5) περιφερειών μετάβασης για την κατηγορία 
πράξεων «Εξοικονόμηση της ενέργειας από τους ΟΤΑ 
(Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)».

23. Την υπουργική απόφαση Εκχώρησης αρμοδιο-
τήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής 
περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα» με αρ. πρωτ. 12976/18.03.2014 
(ΦΕΚ Β’ 1093/30.04.2014).

24. Το άρθρο 30 του Νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ  Α’ 
8/28.01.2009) «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή 
περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση 
ζητημάτων σχετικών με το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο 
Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» που αφορά σε Ρυθ-
μίσεις για το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΚΑΠΕ).

25. Το άρθρο 19 Νόμου 3769/2009 (ΦΕΚ  Α’ 105/ 
01.07.2009) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρι-
σης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβα-
ση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και 
άλλες διατάξεις» με τίτλο «Άλλα θέματα Υπουργείου 
Ανάπτυξης».

26. Την με αρ. πρωτ. Δ13/Φ.7.11/18797/29.07.2008 
(ΦΕΚ  Β’ 1540/04.08.2008) Κοινή υπουργική απόφα-
ση για τη σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας 
στο τέως Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπη-
ρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του 
Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνο-
δευτικών προς αυτήν υπηρεσιών» και την με αρ. πρωτ. 
7718/293/23.04.2010 (ΦΕΚ Β’ 525/26.04.2010) τροπο-
ποίησή της.

27. Την 4566/828/0020/23.06.2010 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί-
ας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για την 
κατηγορία πράξης «Εξοικονόμηση της ενέργειας από 
τους ΟΤΑ (Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρημα-
τικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των Επιχειρησιακών Προγραμμά-
των των περιφερειών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ» 
(ΦΕΚ Β’1036/07.07.2010).

28. Την με αρ. πρωτ. Δ6/6716/27.03.2009 υπουργική 
απόφαση προκήρυξης της πράξης για το Πρόγραμμα 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιείται και ισχύει 
κάθε φορά.

29. Τη θετική εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί-
ρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστι-
κότητα και Επιχειρηματικότητα».

30. Την Εγκύκλιο της ΕΥΣ με αρ. πρωτ. 36042/ΕΥΣ 
4495/20.08.2013 και με θέμα «Οδηγίες Διαχείρισης για 
τα έτη 2013-2015 και προετοιμασία κλεισίματος/Αναθε-
ώρηση 2013 των Ε.Π. του ΕΣΠΑ».

31. Το Άρθρο 14 του Ν.  4203/2013 (ΦΕΚ  Α’ 235/ 
01.11.2013) με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το 
οποίο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρη-
ματοδοτείται το σύνολο του επιλέξιμου προϋπολογι-
σμού των έργων με δικαιούχους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, που εντάσσονται ή έχουν ήδη 
ενταχθεί και υλοποιούνται στα Επιχειρησιακά Προγράμ-
ματα του Ε.Σ.Π.Α., στο πλαίσιο των δράσεων του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Πρόγραμμα Εξοικονομώ», όπως ισχύουν.
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32. Την Εγκύκλιο της ΕΥΣ με αρ. πρωτ. 17917/14.04.2014 
και με θέμα, «Εφαρμογή εγκυκλίου «Οδηγίες Διαχείρισης 
για τα έτη 2013-2015 και προετοιμασία κλεισίματος/Ανα-
θεώρηση 2013 των Ε.Π. του ΕΣΠΑ» - Κλείσιμο ΟΠΣ σε 
νέες εντάξεις έργων».

33. Τις Οδηγίες Κλεισίματος της Ε.Ε. για την Προγραμ-
ματική Περίοδο 2007-2013 (απόφαση της Επιτροπής 
C(2015)/2771 final/30-04-2015).

34. Την με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 επιστολή του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ με 
θέμα «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ 
σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλεί-
σιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά τη μεταβατική 
περίοδο».

35. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αλλά μειώνεται η ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη 
από αρχικά 45.000.000,00 € σε 25.188.653,50 €, αποφα-
σίζουμε:

Την αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 4566/828/0020/ 
23.06.2010 Κοινής υπουργικής απόφασης εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων διαχείρισης για την κατηγορία πράξης 
«Εξοικονόμηση της ενέργειας από τους ΟΤΑ (Πρόγραμ-
μα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ II) 
και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των περιφερει-
ών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ», με τα παραρτήμα-
τα της ως εξής:

Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες 
διαχείρισης

Με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3614/2007 ορίζο-
νται ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (εφεξής Ε.Φ.Δ.) 
σχετικών Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ II) 
και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
(Π.Ε.Π.) των περιφερειών μετάβασης του ΕΣΠΑ 2007-
2013 οι παρακάτω:

α) Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργεια-
κής Αποδοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας

β) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ)

γ) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ).

Άρθρο 2
Αντικείμενο της εκχώρησης

Οι φορείς του άρθρου 1 αναλαμβάνουν αρμοδιότητες 
διαχείρισης για την κατηγορία πράξεων «Εξοικονόμηση 
της ενέργειας από τους ΟΤΑ» (Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟ-
ΜΩ») (κωδικός θεματικής προτεραιότητας: 43).

Αντικείμενο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» απο-
τελεί η εφαρμογή δράσεων και αποδεδειγμένων καλών 
πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλω-
σης στο αστικό περιβάλλον, με έμφαση στον κτιριακό 
τομέα (δημοτικά κτίρια) και στην αναβάθμιση των κοι-
νόχρηστων χώρων και δευτερευόντως στον τομέα των 

μεταφορών και στις ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστά-
σεις, μέσω της υλοποίησης τεχνικών παρεμβάσεων και 
δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης πολιτών, 
τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρειών και φορέων.

Ειδικότερα, οι παραπάνω φορείς αναλαμβάνουν τις 
αρμοδιότητες διαχείρισης που περιγράφονται στα άρ-
θρα 3 έως και 6 της παρούσας. Η ενδεικτική συνολική 
εκχωρούμενη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπά-
νη για την παραπάνω κατηγορία πράξεων ανέρχεται σε 
25.188.653,50 € και κατανέμεται στις περιφέρειες της 
χώρας ως εξής:

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» (οκτώ (8) περιφέρειες του αμιγούς 
στόχου 1, Άξονας Προτεραιότητας 4): 7.464.561,02 €

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής (Περιφέρεια Αττι-
κής, Άξονας Προτεραιότητας 3): 8.941.711,44 €

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότη-
τας 4): 6.357.421,58 €

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Πε-
ριφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας 
5): 881.733,62 €

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελ-
λάδας-Ηπείρου (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Άξονας 
Προτεραιότητας 5): 455.743,95 €

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαί-
ου (Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, Άξονας Προτεραιότητας 3): 
1.087.481,89 €

Η εκχωρούμενη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δα-
πάνη και η ετήσια κατανομή της αποτυπώνονται ανά 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στους χρηματοδοτικούς 
πίνακες εκχώρησης διαχείρισης του συνημμένου Πα-
ραρτήματος Ι.

Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Οι πιστώσεις θα μεταβιβάζονται 
μέσω της Συλλογικής απόφασης Έργων ΣΑΕ 061/8.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται

1. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργεια-
κής Αποδοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας για την κατηγορία πράξεων του άρθρου 2 της 
παρούσης, αναλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(ί) Εκδίδει τις προκηρύξεις των κατηγοριών πράξεων 
που διαχειρίζεται για την υποβολή προτάσεων από τους 
δυνητικούς δικαιούχους.

(ii) Επεξεργάζεται και εισηγείται στην Ειδική Υπηρε-
σία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτο-
μία» (εφεξής ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) αναλυτικά κριτήρια ένταξης 
για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται, σύμφω-
να με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου.

(iii) Κοινοποιεί στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ τις προσκλήσεις για 
την ένταξη πράξεων στα επιχειρησιακά προγράμματα 
πριν την δημοσιοποίησή τους.

(iv) Μεριμνά για την συγκρότηση του Μητρώου Αξι-
ολογητών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Οδηγό 
Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».
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2. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) για την κατηγορία 
πράξεων του άρθρου 2 της παρούσης, αναλαμβάνει τις 
παρακάτω αρμοδιότητες:

(i) Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση των κατηγο-
ριών πράξεων που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τις κατευ-
θύνσεις της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.

(ii) Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση 
των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων των Επιχειρη-
σιακών Προγραμμάτων.

(iii) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των κατη-
γοριών πράξεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα τη 
χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποι-
ημένους δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής τους και 
εισηγείται στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ προτάσεις αναθεώρησής 
τους.

(iv) Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται 
από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για την υποβολή των ετήσιων και 
τελικών εκθέσεων εκτέλεσης, την προετοιμασία της ετή-
σιας εξέτασης του ΕΠΑΝ ΙΙ, την προετοιμασία της Επιτρο-
πής Παρακολούθησης, κ.λπ. (αντίστοιχα και για τα Π.Ε.Π. 
των Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης).

(ν) Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, 
την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία συντονισμού και την 
Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που 
ζητείται.

(vi) Μεριμνά για εξειδίκευση όπου απαιτείται των απα-
ραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για 
τη σωστή άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που 
της έχουν εκχωρηθεί σε συμφωνία με την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
και την Εθνική Αρχή Συντονισμού.

(νii) Μεριμνά για την συγκρότηση της Κεντρικής Επι-
τροπής Αξιολόγησης και Συντονισμού, σύμφωνα με τα 
όσα ορίζονται στον Οδηγό Υποβολής Προτάσεων στο 
Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

(viii) Μεριμνά για την αξιολόγηση των προτάσεων που 
υποβάλλονται, εφαρμόζοντας τα εγκεκριμένα από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια ένταξης με την 
υποστήριξη του ΚΑΠΕ και σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στον Οδηγό Υποβολής Προτάσεων.

(ix) Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης ένταξης 
των πράξεων στους άξονες προτεραιότητας του ΕΠΑΝ 
ΙΙ και των Π.Ε.Π. των πέντε (5) Περιφερειών Μετάβασης 
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διατύπωσης 
γνώμης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης 
συμφώνου αποδοχής των όρων ένταξης. Μεριμνά για 
την έκδοση τροποποιήσεων της απόφασης ένταξης ή 
ανάκλησης αυτής και τη δημοσιοποίηση των σχετικών 
αποφάσεων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και του ΚΑΠΕ.

(x) Μεριμνά για την έκδοση απόφασης ανάκτησης 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ΥΠΑΣΥΔ (ΦΕΚ Β’ 540/27.03.2008, όπως 
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά) σε περιπτώσεις που 
διαπιστωθεί, βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί το 
ΚΑΠΕ, αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη.

(xi) Συλλέγει και καταχωρεί στο ΟΠΣ όλα τα δεδομέ-
να αρμοδιότητας της που αφορούν στις πράξεις που 
διαχειρίζεται και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την 

ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί 
στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου.

3. Το ΚΑΠΕ για την κατηγορία πράξεων του άρθρου 
2 της παρούσης, αναλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιό-
τητες:

(i) Εισηγείται προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/
ΚΑ) για την λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αξι-
οποίηση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο βαθμό που αφο-
ρούν στις ειδικότερες αρμοδιότητές του.

(ii) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των πράξεων 
που διαχειρίζεται και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική 
πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες και τις 
προοπτικές εξέλιξής τους.

(iii) Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται 
από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ που αφορούν στις ειδικότερες αρ-
μοδιότητές του για την υποβολή των ετήσιων και τελι-
κών εκθέσεων εκτέλεσης, την προετοιμασία της ετήσιας 
εξέτασης του ΕΠΑΝ ΙΙ, την προετοιμασία της Επιτροπής 
Παρακολούθησης, κ.λπ. (αντίστοιχα και για τα Π.Ε.Π. των 
Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης).

(iν) Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, 
την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία συντονισμού και την 
Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που 
ζητείται σχετική με τις αρμοδιότητές του.

(ν) Μεριμνά για εξειδίκευση όπου απαιτείται των απα-
ραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για 
τη σωστή άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που 
του έχουν εκχωρηθεί σε συμφωνία με την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, 
την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) και την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού.

(vi) Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευρύ-
τερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματο-
δότησης για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται. 
Στο πλαίσιο αυτό παρέχει προς τους δυνητικούς δικαιού-
χους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον 
σχετικά με:

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

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

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

(δ) τα αρμόδια στελέχη του τα οποία μπορούν να πα-
ρέχουν 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.

(νii) Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλες τις προτάσεις που 
υποβάλλονται και ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων 
τους.

(viii) Υποστηρίζει τη διαδικασία αξιολόγησης των 
προτάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό 
Υποβολής Προτάσεων.
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(ix) Μεριμνά για την προετοιμασία της απόφασης 
ένταξης των πράξεων στους άξονες προτεραιότητας 
του ΕΠΑΝ ΙΙ και των Π.Ε.Π. των πέντε (5) Περιφερειών 
Μετάβασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δι-
ατύπωσης γνώμης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
έκδοσης συμφώνου αποδοχής των όρων ένταξης σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Υποβολής Προ-
τάσεων (Οδηγό Εφαρμογής). Μεριμνά αντίστοιχα για την 
προετοιμασία τροποποιήσεων της απόφασης ένταξης ή 
ανάκλησης αυτής και τη δημοσιοποίηση των σχετικών 
αποφάσεων στην ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr, 
καθώς και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και του ΚΑΠΕ.

(χ) Μεριμνά για τη συμμόρφωση των συγχρηματοδο-
τούμενων πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς και 
εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησής 
τους.

(xi) Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δη-
μοσίων συμβάσεων και ιδίως κατά τη διαδικασία δια-
κήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύμβασης στο 
πλαίσιο του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντι-
κειμένου. Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης εκφράζει τη 
γνώμη του εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη 
των σχετικών στοιχείων. Η σύμφωνη γνώμη του αποτελεί 
όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. Στην περίπτωση 
έκδοσης σύμφωνης γνώμης με όρους, η παρακολούθη-
ση της τήρησής τους γίνεται σε επόμενα στάδια ελέγχου 
ή στο πλαίσιο διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης στον 
Δικαιούχο.

(xii) Διενεργεί επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 8 του Ν. 3614/2007, προκειμένου να επιβε-
βαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προ-
ϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποί-
ηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι, καθώς 
και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς 
και κοινοτικούς κανόνες.

Στο πλαίσιο αυτό:
(xiii) Συλλέγει τις δηλώσεις δαπανών (Δελτία Δήλωσης 

Δαπανών) που υποβάλλονται από τους δικαιούχους και 
τις καταχωρεί στο ΟΠΣ μετά από τη διενέργεια διοικη-
τικής επαλήθευσης σε κάθε δήλωση δαπάνης, κατά την 
οποία επιβεβαιώνεται με τα κατάλληλα έγγραφα, ότι:

(α) η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγματική,
(β) τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύμ-

φωνα με την απόφαση ένταξης,
(γ) οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι 

ακριβείς,
(δ) η πράξη και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το εθνικό 

και κοινοτικό δίκαιο,
(ε) τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την απο-

φυγή διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης από άλλα 
κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από άλλη 
προγραμματική περίοδο.

(στ) στην περίπτωση μεγάλου πλήθους δικαιολογη-
τικών εγγράφων είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται 
δειγματοληπτικές επαληθεύσεις βάσει μεθόδου δειγ-
ματοληψίας.

(xiv) Διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις επιμέρους 
πράξεων κατά τις οποίες επαληθεύεται ότι οι πράξεις 

όντως εκτελούνται και τα παραδιδόμενα προϊόντα ή/
και παρεχόμενες υπηρεσίες συμμορφώνονται προς τους 
όρους της αντίστοιχης σύμβασης ή απόφασης ένταξης, η 
φυσική πρόοδος της πράξης, η τήρηση των κοινοτικών 
κανόνων όσον αφορά τη δημοσιότητα και η ακρίβεια 
των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφο-
ρά τη φυσική και οικονομική πρόοδο της πράξης.

(χν) Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επα-
λήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη 
παραβιάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ενημερώνει 
την Αρχή Πιστοποίησης και όπου απαιτείται ζητά την 
αναστολή χρηματοδότησης της πράξης από την αρμό-
δια υπηρεσία. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές 
και επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τα πρότυπα και διαδικασίες του συστήμα-
τος διαχείρισης και ελέγχου. Εάν οι επιτόπιες επαληθεύ-
σεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που 
περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική 
μέθοδο και καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές 
που επιλέγονται προς επαλήθευση. Το ΚΑΠΕ καθορίζει 
το μέγεθος του δείγματος, προκειμένου να αποκτήσει 
εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νομιμότητα και κανονι-
κότητα των σχετικών πράξεων, όσον αφορά το επίπεδο 
κινδύνου που διαπιστώνεται τον τύπο των σχετικών δι-
καιούχων και πράξεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Επανεξετάζει τη 
μέθοδο δειγματοληψίας σε ετήσια βάση.

(xvi) Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου 
της κοινοτικής ή και δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, 
η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσματος επαλήθευσης 
ή πορίσματος ελέγχου καταχωρώντας τις αντίστοιχες 
λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ.

(xνii) Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επα-
ληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα 
δαπάνη, εισηγείται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/
ΚΑ) για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ΥΠΑΣΥΔ (ΦΕΚ Β’ 540/27.03.2008, όπως τροποποιείται και 
ισχύει κάθε φορά).

(xviii) Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτι-
κά ελεγκτικά όργανα και μεριμνά για την υποβολή των 
απαντήσεων του στα σχετικά πορίσματα ελέγχου στην 
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.

(xix) Συλλέγει και καταχωρεί στο ΟΠΣ όλα τα δεδο-
μένα αρμοδιότητας του που αφορούν στις πράξεις που 
διαχειρίζεται, σύμφωνα με το ΣΔΕ και είναι υπεύθυνο για 
την ακρίβεια, ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων 
αυτών.

(xx) Συλλέγει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα στοιχεία πα-
ρακολούθησης εκτέλεσης των πράξεων (δελτία παρα-
κολούθησης φυσικού αντικειμένου) που υποβάλλουν 
οι δικαιούχοι. Με βάση τα στοιχεία αυτά εξετάζει το 
βαθμό επίτευξης των ετήσιων ποσοτικών στόχων των 
πράξεων, σύμφωνα με τις αρχικά αναληφθείσες νομικές 
δεσμεύσεις. Σε περίπτωση απόκλισης από τους όρους 
της απόφασης ένταξης ή χρονικών καθυστερήσεων με-
γαλύτερων των έξι μηνών, σε σχέση με την προγραμμα-
τισθείσα πρόοδο, το ΚΑΠΕ προβαίνει σε επανεξέταση 
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της πράξης και στην περίπτωση αδικαιολόγητων απο-
κλίσεων, δύναται να εισηγηθεί στην Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην 
ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) την ανάκληση της απόφασης ένταξης 
της πράξης.

(xxί) Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την 
τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την πο-
ρεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη 
δημοσιότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 8 
και 9 του Καν. 1828/2006, την τήρηση χωριστής λογιστι-
κής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης και 
την τήρηση των πολιτικών σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις και τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Εθνικής 
Αρχής Συντονισμού. Προτείνει μέτρα υποστήριξης των 
δικαιούχων προκειμένου να ανταποκριθούν στις υπο-
χρεώσεις τους.

(xxii) Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη 
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά 
με τις δαπάνες και τους ελέγχους κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 90 του Κανονισμού, σύμφωνα με τους κανόνες 
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

(xxiii) Παρέχει στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επα-
ληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση με κάθε 
δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς 
πιστοποίησης.

(xxiv) Παρακολουθεί τα έσοδα από έργα που παρά-
γουν έσοδα και ενημερώνει σχετικά την διαχειριστική 
αρχή, ιδίως για τα έργα των οποίων τα έσοδα δεν είναι 
δυνατό να εκτιμηθούν εκ των προτέρων.

(xxν) Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου 
εκτέλεσης των πράξεων στις αρμόδιες για τη χρηματο-
δότηση δημόσιες υπηρεσίες.

(xxvi) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα 
και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ, 
σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου.

(xxνii) Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις ανα-
γκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις 
επαληθεύσεις που πραγματοποιεί σε σχέση με κάθε δα-
πάνη, για σκοπούς πιστοποίησης.

(xxviii) Διασφαλίζει - με την επιφύλαξη των κανόνων 
που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 
87 της συνθήκης - ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα 
σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους 
των πράξεων που διαχειρίζεται, τηρούνται στη διάθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου για:

• διάστημα τριών (3) ετών μετά το κλείσιμο του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 89 παράγραφος 3 του Κανονισμού 1083/2006,

• διάστημα τριών (3) ετών μετά το έτος κατά το οποίο 
πραγματοποιείται το μερικό κλείσιμο, στην περίπτωση 
εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγ-
χους για πράξεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο του 
μερικού κλεισίματος,

Τα ανωτέρω διαστήματα διακόπτονται είτε στην πε-
ρίπτωση ενδίκων διαδικασιών, είτε κατόπιν δεόντως 
αιτιολογημένης αίτησης της Επιτροπής.

(xxix) Κοινοποιεί στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ το ετήσιο πρόγραμ-
μα ενεργειών, για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρί-
ζεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 
του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007, καθώς και εξαμηνιαίες 
εκθέσεις ποιοτικής ανάλυσης της προόδου που επιτεύ-
χθηκε.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του φορέα στον οποίο εκχωρού-
νται αρμοδιότητες διαχείρισης

Οι αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται, ασκού-
νται σύμφωνα με Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του 
εδαφίου (γ) της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν. 3614/2007, 
όπως αυτό ισχύει και την αρχή της χρηστής δημοσιονο-
μικής διαχείρισης.

Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζο-
νται στο άρθρο 3 της παρούσας, οι Ε.Φ.Δ. αναλαμβάνουν 
τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(ί) Συνεργάζονται με την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και παρέχουν σε 
αυτή κάθε πληροφορία που ζητείται.

(Μ) Συνεργάζονται με την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, την Εθνική 
Αρχή Συντονισμού και την Ειδική Υπηρεσία θεσμικής 
Υποστήριξης για την εξειδίκευση εργαλείων και προτύ-
πων που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
τους.

(Mi) Στην περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω 
φορείς είναι και δικαιούχος στο πλαίσιο των κατηγοριών 
πράξεων που διαχειρίζεται, η υλοποίηση της πράξης θα 
γίνεται από μονάδα διαφορετική από τη μονάδα που 
είναι αρμόδια για τη διενέργεια των επαληθεύσεων, ώστε 
να διασφαλίζεται η απαιτούμενη διάκριση καθηκόντων 
στο εσωτερικό της.

(iv) Αποδέχονται τους προβλεπόμενους από το Σύστη-
μα Διαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους και επιθεωρήσεις, 
καθώς και ελέγχους από άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει 
σε αυτά τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη δι-
ενέργεια αυτών. Αποδέχονται διοικητικές και επιτόπιες 
επιθεωρήσεις από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και παρέχουν σε αυτή 
τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί η 
κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που 
τους έχουν ανατεθεί.

(ν) Συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ενημέρωσης 
και δημοσιότητας που προσδιορίζονται από το Σύστη-
μα Διαχείρισης, την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 5 του Καν. 1828/2006 για τις 
κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζονται.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία»

1. Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
στο άρθρο 3, του Ν. 3614/2007, όπως αυτές εξειδικεύο-
νται στην υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 67743/ΕΥΘΥ 
615/22.06.2015 (ΦΕΚ Β’ 1248) με την οποία αναδιαρθρώ-
θηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότη-
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τα και Καινοτομία», η οποία αντικατέστησε την υπ’ αριθμ. 
1121/408Δ/Φ03/02.03.2012 (ΦΕΚ Β’ 655/07.03.2012) ΚΥΑ 
σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνι-
στικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ).

2. Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων των Ε.Φ.Δ. και έχει την τελική ευθύνη 
έναντι της Επιτροπής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

3. Ενημερώνει έγκαιρα τους Ε.Φ.Δ. για το Σύστημα Δια-
χείρισης και Ελέγχου και κάθε τροποποίηση αυτού και 
την υποστηρίζει στην ορθή εφαρμογή του.

4. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων 
των Ε.Φ.Δ. σε σχέση με τις δράσεις που εκχωρούνται, 
ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελούνται σύμφωνα 
με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό:

4.1. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρω-
ση του ΟΠΣ από το ΚΑΠΕ με τα απαραίτητα δεδομένα 
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική 
διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, την 

αξιολόγηση, καθώς και τις λογιστικές εγγραφές για κάθε 
πράξη που διαχειρίζεται.

4.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, τα ετή-
σια προγράμματα ενεργειών που υποβάλλονται από το 
ΚΑΠΕ και τις εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου τους και 
διαμορφώνει, σε συνεργασία με τους παραπάνω τεκ-
μηριωμένες προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτικών 
ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδο-
τικότερη διαχείριση και εφαρμογή του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος.

4.3. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων και 
επιθεωρήσεων που διενεργούνται από το ΚΑΠΕ, από 
την Αρχή Ελέγχου και τα λοιπά εθνικά και ευρωπαϊκά 
ελεγκτικά όργανα.

4.4. Πραγματοποιεί, επιτόπιες επιθεωρήσεις στο ΚΑΠΕ 
και στους δικαιούχους.

5. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει τις 
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις 
επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο 
αυτό, εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε αίτημα 
πληρωμής την πληρότητα των πληροφοριών που πα-
ρέχονται στην Αρχή Πιστοποίησης.

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2016

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Οικονομίας, Ανάπτυξης Περιβάλλοντος
και Τουρισμού και Ενέργειας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02017011406160016*


		2016-06-15T10:40:46+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




