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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6472
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΚΑ/3345/14.12.2000 κοινής 

υπουργικής απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσί−
ας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με 
τα άρθρα 3 και 5 του ν. 3614/2007. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007−2013», και ειδικότερα 
τα άρθρα 3, 5 ιδίως τις παραγρ. 3, 7, 8 18, 21, 22 και 26, 
αυτού.

β) Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/14.11.2000), όπως αυτός τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

γ) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθη−
κε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/ 
22.4.2005).

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11.7.2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρω−
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ.  1260/1999.

3. Την υπ’ αριθμ. Ε (2001) 44/16.3.2001 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγ−
γελματική Κατάρτιση» του Γ΄ ΚΠΣ όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει κάθε φορά.

4. Την υπ’ αριθμ. E (2007) /5634/16.11.2007 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου 
Μάθηση», όπως ισχύει κάθε φορά,

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη, η οποία θα αντιμετωπιστεί από πιστώ−

σεις του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας 
δεν μπορεί να υπολογιστεί, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΚΑ 3345/14.12.2000 (ΦΕΚ 
Β΄/1533/14.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 6233/20.6.2002, 
υπ’ αριθμ. 15010/7.11.2003, υπ’ αριθμ. 14419/18.8.2004 και 
υπ’ αριθμ. 21513/26.10.2005 κοινές υπουργικές αποφάσεις 
και ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας

1. Στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
συνίσταται Ειδική Υπηρεσία η οποία υπάγεται στον Ει−
δικό Γραμματέα του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχεί−
ρισης Προγραμμάτων ΚΠΣ.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελμα−
τική Κατάρτιση» με βάση το άρθρο 5 του ν. 3614/2007 
μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Δια−
χειριστική Αρχή) του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

2. Σκοπός της υπηρεσίας είναι η άσκηση των αρμοδιο−
τήτων που ορίζονται στο ν. 2860/2000 και η άσκηση των 
αρμοδιοτήτων διαχείρισης που αναλαμβάνει με βάση 
το άρθρο 5 του ν. 3614/2007 σύμφωνα με το σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου του εδαφίου (γ) της παρ.1 του 
άρθρου 2 του ν. 3614/2007, και την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης.

Άρθρο 2
Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» συ−
γκροτείται από δέκα (10) μονάδες:

Α1. Προγραμματισμού 
Α2. Σχεδιασμού και Αξιολόγησης πράξεων 
Α3. Δημοσιότητας και Πληροφόρησης
Β1. Καινοτομίας και Κοινωνικής Διάστασης στην Εκ−

παίδευση
Β2. Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας
Β3. Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης
Β4. Παρακολούθησης και Διαχείρισης Δράσεων Υλι−

κοτεχνικής Υποδομής
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Β5. Δια Βίου Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης

Γ. Επιτόπιων Επαληθεύσεων
Δ. Οργάνωσης – Υποστήριξης

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση

και Δια Βίου Μάθηση» 

Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας ανά προγραμ−
ματική περίοδο κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της 
ως εξής: 

Ι. Μονάδα Α.1 : Προγραμματισμού 

Ι.1. Προγραμματική περίοδος 2000−2006: Επιχειρησια−
κό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική 
Κατάρτιση.» 

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

(2) Συνεργάζεται με τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ, 
την ΕΥΣΕΚΤ αν το Ε.Π. συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ 
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των αξιολο−
γήσεων του Προγράμματος και παρέχει σε αυτές κάθε 
πληροφορία που ζητείται. 

(3) Οργανώνει και παρακολουθεί την ενδιάμεση αξιο−
λόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος σε συνερ−
γασία με τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στους κανονισμούς, στους κανόνες και 
στα πλαίσια που ισχύουν. Επεξεργάζεται προτάσεις για 
την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης. 

(4) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του επιχει−
ρησιακού προγράμματος στα πλαίσια των κοινωνικοοι−
κονομικών συνθηκών του τομέα, των τεθέντων στόχων 
και ειδικότερα όσον αφορά τους ποσοτικοποιημένους 
δείκτες και των προοπτικών εξέλιξης και εισηγείται 
μέτρα αναθεώρησης του. Επίσης παρακολουθεί την 
πρόοδο συναφών με το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων Προ−
γραμμάτων.

(5) Συνεργάζεται με τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ, 
την ΕΥΣΕΚΤ την Επιτροπή Παρακολούθησης του επι−
χειρησιακού προγράμματος και την Ευρωπαϊκή Επιτρο−
πή για την παροχή σε αυτές κάθε πληροφορίας που 
ζητείται στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού 
προγράμματος. Επίσης μεριμνά για την εφαρμογή και 
εξειδίκευση όπου απαιτείται των απαραίτητων εργα−
λείων, προτύπων και προδιαγραφών για την σωστή λει−
τουργία της διαχειριστικής αρχής. Επίσης συνεργάζεται 
με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και δημόσιους φορείς για 
θέματα του επιχειρησιακού προγράμματος.

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

(7) Έχει αντίστοιχες αρμοδιότητες με τη μονάδα Β1, 
όπως περιγράφονται πιο κάτω, σε ό,τι αφορά τις δρά−
σεις του Άξονα 6 του ΕΠΕΑΕΚ.

Ι.2. Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»: 
(1) Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση του επιχει−

ρησιακού προγράμματος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 
της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

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

(3) Οργανώνει τις αξιολογήσεις του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνι−
κής Αρχής Συντονισμού και της ΕΥΣΕΚΤ. Παρακολουθεί 
τις αξιολογήσεις του Προγράμματος και λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερα−
σμάτων τους. 

(4) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος και ειδικότερα τη χρηματοοι−
κονομική πρόοδό του, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες 
και τις προοπτικές εξέλιξής τους και εισηγείται στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης προτάσεις αναθεώρησής 
τους.

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

(6) Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις ανα−
γκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και 
τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση 
με κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για 
σκοπούς πιστοποίησης. 

(7) Παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν γρα−
πτού σχετικού αιτήματός της, τις πληροφορίες που ανα−
φέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Καν. 1828/2006 εντός 
δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του 
αιτήματος ή εντός οποιασδήποτε άλλης συμφωνημέ−
νης περιόδου, με σκοπό τον έλεγχο εγγράφων για τη 
διενέργεια επιτόπιων ελέγχων.

(8) Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, 
την καθ΄ ύλην αρμόδια υπηρεσία συντονισμού και την 
Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που 
ζητείται, σύμφωνα με τις διατάξεις εφαρμογής του 
Ε.Π.

(9) Ασκεί τα καθήκοντα στρατηγικού σχεδιασμού και 
συντονισμού της εφαρμογής των πράξεων του Τομέα 
Παιδείας των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
βάσει του αρθ. 5 παρ.1 (στ) εδαφ. β του ν. 3614/2007.

Ι.2. Μονάδα Α2: Σχεδιασμού και Αξιολόγησης πρά−
ξεων

Ι.2.1 Προγραμματική περίοδος 2000−2006: Επιχειρησια−
κό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική 
Κατάρτιση» 

Μεριμνά για την κατάρτιση του συμπληρώματος 
προγραμματισμού και τις προσαρμογές του μετά από 
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα για 
τον προγραμματισμό και για την υποβολή του στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προ−
γράμματος. Επεξεργάζεται και εισηγείται τα κριτήρια 
ένταξης των πράξεων στα μέτρα του επιχειρησιακού 
προγράμματος. 

Ι.2.2. Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»: 
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(1) Εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης τα 
κριτήρια ένταξης των πράξεων στους άξονες προτε−
ραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος

(2) Προγραμματίζει και προετοιμάζει σε συνεργασία 
με τη Μονάδα Β τις προσκλήσεις για την υποβολή αι−
τήσεων χρηματοδότησης λαμβάνοντας υπόψη το χρη−
ματοδοτικό σχήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 
τους ειδικότερους στόχους και δείκτες που πρέπει να 
επιτευχθούν μέσω του κάθε άξονα, την πορεία των 
ήδη ενταγμένων πράξεων καθώς και τυχόν πρότερες 
ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση της πρό−
σκλησης.

(3) Εκδίδει τις προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσε−
ων χρηματοδότησης από τους άξονες προτεραιότητας 
του προγράμματος που διαχειρίζεται και παρέχει προς 
τους δυνητικούς δικαιούχους, 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 Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος, 

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

(γ) κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδότηση 
πράξεων, 

(δ) τα αρμόδια στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής τα 
οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,

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

(4) Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα όλων των 
προτάσεων που υποβάλλονται.

(5) Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρ−
μόζοντας τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακο−
λούθησης κριτήρια ένταξης.

(6) Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης ένταξης 
των πράξεων στους άξονες προτεραιότητας του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας διατύπωσης γνώμης και την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας έκδοσης συμφώνου αποδοχής όρων 
ένταξης καθώς και για την έκδοση τροποποιήσεων της 
απόφασης ένταξης ή ανάκλησης αυτής. Μεριμνά για τη 
δημοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων στην οικεία 
ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής.

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

Ι.3. Μονάδα Α3: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση

Ι.3.1 Προγραμματική περίοδος 2000−2006: Επιχειρησια−
κό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική 
Κατάρτιση.» 

(1) Οργανώνει και παρακολουθεί τη δημοσιότητα του 
επιχειρησιακού προγράμματος σε συνεργασία με τη 
διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στους κανονισμούς και στις διατάξεις της παραγράφου 
2 του άρθρου 2 του ν. 2860/2000.

(2) Μεριμνά για την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών 
για τη λειτουργία της επιτροπής παρακολούθησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος στα πλαίσια του κανο−
νισμού λειτουργίας της.

Ι.3.2. Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Επιχειρησια−
κό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»: 

(1) Οργανώνει και παρακολουθεί τις δράσεις της δη−
μοσιότητας και της πληροφόρησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνι−
κής Αρχής Συντονισμού και της ΕΥΣΕΚΤ. 

(2) Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές για την προ−
ετοιμασία της ετήσιας εξέτασης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος, ενημερώνει την Επιτροπή Παρακολού−
θησης για τα αποτελέσματά της και παρακολουθεί τη 
συνέχεια που δίνεται στα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής. 

(3) Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό 
ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης μέσω των αξόνων προτεραιότητας 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό 
εμπλέκει στα Μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, οικονομικούς 
και κοινωνικούς εταίρους, κλαδικές και επαγγελματικές 
ενώσεις.

(4) Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών 
για την παροχή άμεσης ενημέρωσης και κατευθύνσε−
ων στους δικαιούχους για θέματα του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος και ιδίως για τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους, τους εθνικούς και κοινοτικούς 
κανόνες επιλεξιμότητας που εφαρμόζονται για το Επι−
χειρησιακό Πρόγραμμα, τις ειδικότερες απαιτήσεις για 
τις επί μέρους προκηρύξεις πράξεων, τις απαιτήσεις 
τήρησης χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς 
λογιστικής κωδικοποίησης, τα στοιχεία που πρέπει να 
τηρούνται και να αποστέλλονται στη Διαχειριστική 
Αρχή.

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

ΙΙ.1. Μονάδα Β1: Παρακολούθηση και Διαχείριση Δρά−
σεων Καινοτομίας και Κοινωνικής Διάστασης στην Εκ−
παίδευση

ΙΙ.1.1. Προγραμματική περίοδος 2000−2006: Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική 
Κατάρτιση» 

Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες του Άξονα 1 της 
προγραμματικής περιόδου 2000−2006 του ΕΠΕΑΕΚ, πλην 
των ενεργειών 1.1.2 του Μέτρου 1.1:

(1) Μεριμνά για την εφαρμογή των διαδικασιών έντα−
ξης των πράξεων στα μέτρα του επιχειρησιακού προ−
γράμματος και παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής 
τους. Στο πλαίσιο αυτό:

(α) Μεριμνά για την ενημέρωση των κατηγοριών τε−
λικών δικαιούχων που προβλέπονται στο Συμπλήρωμα 
Προγραμματισμού με βάση και τις οδηγίες της Διαχει−
ριστικής Αρχής του ΚΠΣ. 

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

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

(δ) Μεριμνά για την έκδοση των αποφάσεων έντα−
ξης των πράξεων στα μέτρα του Επιχειρησιακού Προ−
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γράμματος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
διατύπωσης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής του 
ΚΠΣ και των αρμοδίων Υπουργείων σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 2860/2000. Για τα 
έργα που η εκτέλεσή τους διέπεται από το ν. 1418/84 
εξετάζει και προτείνει τα στάδια εξέλιξης για τα οποία 
απαιτείται προέγκριση σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
ν. 2860/2000.

(ε) Συγκεντρώνει και ελέγχει τα στοιχεία παρακολού−
θησης εκτέλεσης των πράξεων (μηνιαία δελτία δήλωσης 
δαπανών και εξαμηνιαία δελτία παρακολούθησης) που 
υποβάλλουν οι τελικοί δικαιούχοι και μεριμνά για την 
καταχώρισή τους στο ΟΠΣ. Συνεργάζεται με τη Διαχει−
ριστική Αρχή του ΚΠΣ και την Αρχή Πληρωμής για το 
περιεχόμενο των στοιχείων που οι τελικοί δικαιούχοι 
υποβάλλουν στα μηνιαία και τριμηνιαία δελτία παρα−
κολούθησης.

(στ) Παρακολουθεί τους τελικούς δικαιούχους σχετικά 
με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, 
καθώς και την πορεία των πράξεων που εκτελούν, ιδίως 
όσον αφορά το φυσικό, τεχνικό και οικονομικό αντικεί−
μενο, το χρονοδιάγραμμα και τις προοπτικές του, καθώς 
και τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα, την τήρηση 
χωριστής λογιστικής μερίδας για το έργο και την τή−
ρηση των πολιτικών σύμφωνα με τις ισχύουσες με τις 
ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες και κατευθύνσεις 
της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ..

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

(3) Μεριμνά για τη παροχή στοιχείων προόδου εκτέλε−
σης των πράξεων στις αρμόδιες για την χρηματοδότηση 
δημόσιες υπηρεσίες.

(4) Για τα έργα που η εκτέλεση τους διέπεται από το 
ν. 1418/1984, εξετάζει και προτείνει την προέγκριση των 
σταδίων εξέλιξης των που αναφέρονται στην απόφαση 
ένταξης.

(5) Προτείνει μέτρα υποστήριξης των τελικών δικαιού−
χων προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 
τους. 

ΙΙ.2. Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.»

Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες για τις δράσεις των 
Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7, 8, 9 της 
Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013:

Α.Π. 1, 2. 3: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευ−
σης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» σε 
ότι αφορά τους Ειδικούς Στόχους: 

ΕΣ 1.1, 2.1 και 3.1: «Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και 
αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος – ενίσχυ−
ση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού πλη−
θυσμού» και ειδικότερα δράσεις των παρεμβάσεων: 

− 1.1.4, 2.1.4 και 3.1.4: − Ενίσχυση της αποκέντρωσης 
της εκπαίδευσης με ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας και εφαρμογών διαχεί−
ρισης πληροφορίας (Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά 
Συστήματα) για φορείς του ευρύτερου εκπαιδευτι−
κού χώρου αλλά και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων 
(διαχείριση μαθητικού πληθυσμού και εκπαιδευτικού 
προσωπικού) 

ΕΣ 1.3, 2.3 και 3.3: «Επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των 
νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία», και ειδικότερα τις δράσεις 
των παρεμβάσεων: 

− 1.3.1., 2.3.1. και 3.3.1: − Δημιουργία θετικών συνθηκών 
και δυνατοτήτων για ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην 
αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους 
όσους μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα προ−
γράμματα δια βίου εκπαίδευσης, κυρίως με την από−
κτηση κατάλληλου εξοπλισμού και του απαραίτητου 
εκπαιδευτικού λογισμικού.

− 1.3.2, 2.3.2 και 3.3.2: − Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης

− 1.3.3, 2.3.3 και 3.3.3: − Ενίσχυση της αξιοποίησης των 
νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
πιστοποίηση μαθητών και σπουδαστών δευτεροβάθμιας 
και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις σύγχρονες 
ΤΠΕ

ΕΣ 1.4, 2.4 και 3.4: «Ενίσχυση της πρόσβασης και της 
συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και κα−
ταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα 
άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και στις ευάλωτες κοινω−
νικές ομάδες (ΕΚΟ)» και ειδικότερα τις δράσεις των 
παρεμβάσεων: 

− 1.4.1., 2.4.1 και 3.4.1: Συνέχιση της στήριξης των δρά−
σεων εμπλουτισμού των προγραμμάτων σπουδών, του 
εκπαιδευτικού υλικού, της επιμόρφωσης των εκπαιδευ−
τικών, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και του εξο−
πλισμού για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, 
ώστε να υποστηριχθεί η αποτελεσματικότερη ένταξη 
τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην κοινωνική 
ζωή. 

− 1.4.2, 2.4.2. και 3.4.2.: − Καταπολέμηση της σχολικής 
διαρροής μέσω της ενίσχυσης της προσχολικής και 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, του ολοήμερου νηπιαγω−
γείου και δημοτικού σχολείου καθώς και της ενισχυτικής 
διδασκαλίας στην πρώτη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (γυμνάσιο).

− 1.4.3., 2.4.3. και 3.4.3: − Προώθηση της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης σε ομάδες πληθυσμού με γλωσσικές και 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.

Α.Π. 4,5,6: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκ−
παίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά 
εργασίας» σε ότι αφορά τον Ειδικό Στόχο 

ΕΣ 4.1, 5.1 και 6.1: «Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της 
αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
και ενίσχυση του περιεχομένου της».και ειδικότερα τις 
δράσεις των παρεμβάσεων:

− 4.1.3., 5.1.3. και 6.1.3: − Αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας για την παροχή αρχι−
κής κατάρτισης με σύγχρονους (μη συμβατικούς) τρό−
πους.

Α.Π. 7, 8, 9 : «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενη−
λίκων», σε ότι αφορά τον Ειδικό Στόχο: 

ΕΣ 7.2, 8.2 και 9.2: «Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκ−
παίδευσης».και ειδικότερα τις δράσεις των παρεμβά−
σεων:

− 7.2.1, 8.2.1 και 9.2.1: − Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 
προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

(1) Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγ−
χρηματοδοτούμενων πράξεων και μεριμνά για την υλο−
ποίησή τους με βάση την απόφαση ένταξης και τις 
αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις καθώς και για τη 
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συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και 
εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησης 
τους. Στο πλαίσιο αυτό:

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

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

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

(δ) Εξετάζει το βαθμό επίτευξης των ετήσιων πο−
σοτικών στόχων των πράξεων, σύμφωνα με τις αρχι−
κά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις. Σε περίπτωση 
απόκλισης από τους όρους της απόφασης ένταξης ή 
χρονικών καθυστερήσεων μεγαλύτερων των έξι μηνών, 
σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο, προβαί−
νει σε επανεξέταση της πράξης και στην περίπτωση 
αδικαιολόγητων αποκλίσεων, δύναται να εισηγηθεί την 
ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης. Οι απο−
φάσεις ένταξης πράξεων που ανακαλούνται δημοσιεύ−
ονται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. 

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

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

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

(2) Υποβάλλει στην Επιτροπή τις απαιτούμενες για 
τα μεγάλα έργα πληροφορίες με βάση το άρθρο 40 
του Κανονισμού.

(3) Διενεργεί διοικητικές επαληθεύσεις κατά τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 8 του ν. 3614/2007 προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματο−
ποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι καθώς 
και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς 
και κοινοτικούς κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό συλλέγει τα 
δελτία δήλωσης δαπανών που υποβάλλονται από τους 
δικαιούχους και τις καταχωρεί στο ΟΠΣ, μετά από τη 
διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης σε κάθε δήλωση 
δαπάνης, κατά την οποία επιβεβαιώνεται με τα κατάλ−
ληλα έγγραφα, ότι:

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

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

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

και κοινοτικό δίκαιο, 
− τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την απο−

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

Στην περίπτωση μεγάλου πλήθους δικαιολογητικών 
εγγράφων είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται δειγμα−
τοληπτικές επαληθεύσεις βάσει μεθόδου δειγματολη−
ψίας κατά τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου.

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

(5) Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της 
δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται 
βάσει επαλήθευσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 26 του ν. 3614/2007 και στις 
κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδό−
τηση αυτού, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές 
εγγραφές στο ΟΠΣ. 

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

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

(8) Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη 
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά 
με τις δαπάνες και τους ελέγχους κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 90 του Κανονισμού και σύμφωνα με τους 
κανόνες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

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

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

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

(12) 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. 

ΙΙ.2. Μονάδα Β2: Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα
ΙΙ.2.1. Προγραμματική περίοδος 2000−2006: Επιχειρησι−

ακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική 
Κατάρτιση»:

Έχει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες με τη Μονάδας Β1 
της Προγραμματικής Περιόδου 2000−2006 σε ότι αφορά 
τις Ενέργειες 2.1.2. και 2.1.3. του Μέτρου 2.1, πλην τις 
κατηγορίας 2.1.3.β «κινητές βιβλιοθήκες», τις Ενέργειες 
2.2.2 και 2.2.3 του Μέτρου 2.2, τις Ενέργειες του Μέτρου 
2.6 του Άξονα 2 και τις Ενέργειες του Μέτρου 4.2. του 
Άξονα 4 του ΕΠΕΑΕΚ. 

ΙΙ.2.1. Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»:

Έχει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες με τη Μονάδα Β1 
της προγραμματικής περιόδου 2007 − 2013 σε ότι αφορά 
τις δράσεις των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, 4, 5, 6 
και 10, 11, 12: 
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Α.Π. 1, 2, 3: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευ−
σης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» σε 
ότι αφορά τους Ειδικούς Στόχους: 

ΕΣ 1.1, 2.1 και 3.1: «Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και 
αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος – ενίσχυ−
ση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού πλη−
θυσμού» και ειδικότερα δράσεις των παρεμβάσεων:

− 1.1.1., 2.1.1. και 3.1.1.: − Αναμόρφωση των προγραμ−
μάτων σπουδών και εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού 
υλικού στην ανώτατη εκπαίδευση, ώστε να ανταπο−
κρίνονται πληρέστερα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές 
προτεραιότητες και στις οικονομικές και κοινωνικές 
εξελίξεις σε μία κοινωνία της γνώσης. Η αναμόρφωση 
αυτή θα περιλάβει, μεταξύ άλλων, προσαρμογή του 
εκπαιδευτικού υλικού στις σύγχρονες τεχνολογικές 
εξελίξεις, ενσωμάτωση πολιτιστικών στοιχείων και των 
ξένων γλωσσών όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή 
πολιτική για την εκπαίδευση καθώς επίσης και στοι−
χεία που αφορούν θεματικούς τομείς όπως η ναυτιλία, 
αλιεία, τουρισμός κλπ. Ο στρατηγικός στόχος της αει−
φορίας στην εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα που 
διασφαλίζεται μέσα από τα προγράμματα σπουδών, 
το εκπαιδευτικό υλικό και κυρίως με την εισαγωγή 
βιωματικών εφαρμογών.

− 1.1.2., 2.1.2. και 3.1.2:− Κατάργηση των τυπικών φραγ−
μών καθ’ όλη την εκπαιδευτική διαδρομή και εισαγωγή 
της αναγκαίας ευελιξίας (οριζόντια και κάθετα) στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Διευκόλυνση της κινητικότητας 
με ενέργειες αναγνώρισης / πιστοποίησης μονάδων φοί−
τησης στο πλαίσιο εθνικού συστήματος μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S.). Ενίσχυ−
ση των διαδικασιών αναγνώρισης τίτλων σπουδών και 
αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των 
αποφοίτων..

− 1.1.3., 2.1.3. και 3.1.3.: −Υποστήριξη της λειτουργίας 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου (ΔΙΠΑΕ) με έμφαση στην 
εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης και μεταφοράς 
πιστωτικών μονάδων στο πλαίσιο διεθνών προγραμ−
μάτων σπουδών που θα αναπτυχθούν.

ΕΣ 1.2, 2.2 και 3.2: «Αποτίμηση της προόδου στην εκπαί−
δευση μέσω της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης 
της ποιότητας − αξιολόγησης όλων των συντελεστών 
του εκπαιδευτικού συστήματος» και ειδικότερα τις δρά−
σεις των παρεμβάσεων:

− 1.2.2., 2.2.2. και 3.2.2.: − Στήριξη των προβλεπόμενων 
διαδικασιών στη βάση των ρυθμίσεων σχετικά με την 
ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος αξιολόγησης, δια−
σφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμά−
των Ανώτατης Εκπαίδευσης, για λόγους παρακολού−
θησης της πορείας και της επίτευξης των στόχων, στο 
πλαίσιο της κοινωνικής λογοδοσίας.

Α.Π.: 4, 5, 6: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκ−
παίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά 
εργασίας» σε ότι αφορά τον Ειδικό Στόχο: 

ΕΣ 4.3, 5.3 και 6.3: «Αποτελεσματικότερης σύνδεση του 
εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας» και 
ειδικότερα δράσεις των παρεμβάσεων:

− 4.3.1, 5.3.1 και 6.3.1: Επέκταση και θεσμική κάλυψη της 
πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, που έχουν έξοδο στην 
αγορά εργασίας. Ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων τόσο 

για την αύξηση των συμμετεχόντων όσο και για την 
προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων υποδοχής της 
πρακτικής άσκησης.

− 4.3.3., 5.3.3. και 6.3.3.. Ανάπτυξη των Γραφείων Διασύν−
δεσης γ’βάθμιας όπου τέτοια Γραφεία δεν υφίστανται. 
Δικτύωση υφιστάμενων και νέων Γραφείων Διασύνδεσης 
με δομές προώθησης της απασχόλησης και διαμεσο−
λάβησης (π.χ. ΚΠΑ, Δήμοι κλπ) με δυνατότητα χρήσης 
εφαρμογών όπως προβλέπονται σε σχετικές δράσεις 
που θα υποστηριχθούν από το ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπι−
νου Δυναμικού.

− 4.3.4, 5.3.4 και 6.3.4 : Προώθηση της επιχειρηματι−
κότητας των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης του 
επιχειρηματικού πνεύματος, των δεξιοτήτων διαχείρι−
σης διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης μονάδων, 
και της εξοικείωσης των νέων σε θέματα έρευνας και 
τεχνολογίας. Η εισαγωγή μαθημάτων, ενοτήτων και 
στοιχείων επιχειρηματικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια 
των σπουδών, καθώς και μέσω της δημιουργίας εικο−
νικών επιχειρήσεων με παράλληλη παροχή κινήτρων 
στους συμμετέχοντες και ενθάρρυνση συστηματικών 
επισκέψεων τους σε επιχειρήσεις εσωτερικού και εξω−
τερικού. Προωθείται η ανάπτυξη κινήτρων για δράσεις 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Α.Π.: 10,11,12: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για 
την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας» σε ότι 
αφορά τους Ειδικούς Στόχους: 

ΕΣ 10.1, 11.1 και 12.1: «Ενίσχυση της Έρευνας και της 
καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής κι εφαρμο−
σμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψη−
λού επιπέδου από το εξωτερικό» και ειδικότερα στις 
δράσεις των παρεμβάσεων:

− 10.1.1.,11.1.1. και 12.1.1.: − Δράσεις ενίσχυσης του αν−
θρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης 
προγραμμάτων διδακτορικής, μεταδιδακτορικής και γε−
νικότερης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας (ΠΕΝΕΔ, 
Ηράκλειτος, Πυθαγόρας, Αρχιμήδης κλπ). 

− 10.1.2.,11.1.2. και 12.1.2.: − Δράσεις προσέλκυσης υψη−
λού επιπέδου ερευνητών από το εξωτερικό. – ενίσχυση 
Κέντρων Αριστείας.

ΕΣ 10.2, 11.2 και 12.2 : «Αναβάθμιση του επιπέδου μετα−
πτυχιακών σπουδών ώστε να συμβάλλουν στην παραγω−
γή και τη διάχυση νέας γνώσης, με έμφαση στις θετικές 
επιστήμες και τις ΤΠΕ.» και ειδικότερα στις δράσεις των 
παρεμβάσεων:

− 10.2.1., 11.2.1. και 12.2.1: − Ανάπτυξη, αναμόρφωση και 
θεματικός προσανατολισμός των μεταπτυχιακών προ−
γραμμάτων σπουδών (ΠΜΣ) προσαρμοσμένων στις προ−
κλήσεις της επιστήμης της οικονομίας και της βιώσιμης 
ανάπτυξης. 

− 10.2.2., 11.2.2. και 12.2.2: − Χορήγηση Υποτροφιών με 
έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ή κοινωνικά ευ−
άλωτες ομάδες του πληθυσμού.

ΙΙ.3. Μονάδα Β3: Α/Βαθμια και Β/Βαθμια Εκπαίδευση
ΙΙ.3.1.Προγραμματική περίοδος 2000−2006: Επιχειρησι−

ακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική 
Κατάρτιση»:

Έχει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες με τη Μονάδα Β1 
της Προγραμματικής Περιόδου 2000−2006, σε ότι αφο−
ρά τις Ενέργειες 2.1.1, 2.1.4,καθώς και την κατηγορία 
πράξης 2.1.3β «κινητές βιβλιοθήκες» του Μέτρου 2.1 και 
την Ενέργεια 2.3.2 του Μέτρου 2.3 και το Μέτρο 2.4. 
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του Άξονα 2 επίσης τον Άξονα 3 και το Μέτρο 4.1. του 
Άξονα 4 του ΕΠΕΑΕΚ.

ΙΙ.3.2. Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.»:

Έχει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες με τη Μονάδα Β1 
της προγραμματικής περιόδου 2007 − 2013 σε ότι αφο−
ρά τις δράσεις των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 και 
4, 5, 6: 

Α.Π. 1, 2, 3: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευ−
σης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» σε 
ότι αφορά τους Ειδικούς Στόχους: 

ΕΣ 1.1, 2.1 και 3.1: «Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και 
αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος – ενίσχυ−
ση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού πλη−
θυσμού» και ειδικότερα δράσεις των παρεμβάσεων:

− 1.1.1, 2.1.1. και 3.1.1: − Αναμόρφωση των προγραμμάτων 
σπουδών και εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού 
στην α/βάθμια και β/βάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμ−
βανομένης της προσχολικής αγωγής, ώστε να ανταπο−
κρίνονται πληρέστερα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές 
προτεραιότητες και στις οικονομικές και κοινωνικές 
εξελίξεις σε μία κοινωνία της γνώσης. Η αναμόρφωση 
αυτή θα περιλάβει, μεταξύ άλλων, προσαρμογή του εκ−
παιδευτικού υλικού στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελί−
ξεις, ενσωμάτωση πολιτιστικών στοιχείων και των ξένων 
γλωσσών όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή πο−
λιτική για την εκπαίδευση καθώς επίσης και στοιχεία 
που αφορούν θεματικούς τομείς όπως η ναυτιλία, αλιεία, 
τουρισμός κλπ. Ο στρατηγικός στόχος της αειφορίας 
στην εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα που διασφα−
λίζεται μέσα από τα προγράμματα σπουδών, το εκπαι−
δευτικό υλικό και κυρίως με την εισαγωγή βιωματικών 
εφαρμογών.

− 1.1.4, 2.1.4 και 3.1.4: Ενίσχυση της αποκεντρωμένης 
παροχής υπηρεσιών μέσω των κινητών βιβλιοθηκών. 

ΕΣ 1.2, 2.2 και 3.2: «Αποτίμηση της προόδου στην εκπαί−
δευση μέσω της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης 
της ποιότητας − αξιολόγησης όλων των συντελεστών 
του εκπαιδευτικού συστήματος» και ειδικότερα δράσεις 
των παρεμβάσεων:

− 1.2.1., 2.2.1. και 3.2.1: − Αναμόρφωση των δομών και 
των διαδικασιών για την ανάπτυξη ενός συστήματος 
αξιολόγησης του συνόλου του εκπαιδευτικού έργου και 
των συντελεστών του στην πρωτοβάθμια και δευτερο−
βάθμια εκπαίδευση με την εισαγωγή ενιαίων ποσοτικών 
και ποιοτικών δεικτών αξιολόγησης με γνώμονα την 
ανθρωποκεντρική διάσταση της παιδείας, τη γνωστική 
πρόοδο, και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 
συστήματος.

ΕΣ 1.5, 2.5 και 3.5: «Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότη−
τας της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
με έμφαση στη καινοτομία και στις Τεχνολογίες Πλη−
ροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» και ειδικότερα τις 
δράσεις των παρεμβάσεων:

− 1.5.1., 2.5.1. και 3.5.1: Η θεσμοθέτηση υποχρεωτικής 
περιοδικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα) στο γνωστικό τους αντικείμενο και 
στις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους για βελτιστοποίηση 
των γνώσεων τους, με έμφαση στις ΤΠΕ και τις θετικές 
και τεχνολογικές επιστήμες με στόχο την αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

− 1.5.2., 2.5.2. και 3.5.2: − Καθιέρωση προγραμμάτων ει−
σαγωγικής επιμόρφωσης ετήσιας διάρκειας, με έμφαση 
στο διδακτικό, παιδαγωγικό και ψυχοπαιδαγωγικό περι−
εχόμενο, που να οδηγεί σε πιστοποίηση εκπαιδευτικής 
επάρκειας ως προϋπόθεση για την άσκηση του εκπαι−
δευτικού έργου.

− 1.5.3., 2.5.3. και 3.5.3.: − Η ποιοτική αναβάθμιση των 
προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη 
βάση στοχευμένων μελετών και ερευνών, με την ενεργό 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. 

− 1.5.4., 2.5.4. και 3.5.4: − Η υλοποίηση προγραμμάτων 
ευαισθητοποίησης/επιμόρφωσης ενδεικτικά σε θέματα, 
πολιτισμού, αειφορίας, αγωγής και προαγωγής υγείας 
κλπ. με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταί−
ρων 

Α.Π.: 4,5,6 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκ−
παίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά 
εργασίας» σε ότι αφορά τους Ειδικούς Στόχους

ΕΣ 4.2, 5.2 και 6.2: «Αναβάθμιση των συστημάτων 
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελμα−
τικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με 
την αγορά εργασίας» και ειδικότερα τις δράσεις των 
παρεμβάσεων:

− 4.2.1, 5.2.1. και 6.2.1: − Αναβάθμιση του ρόλου και της 
ποιότητας της δευτεροβάθμιας τεχνικοεπαγγελματικής 
εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοι−
χων σχολών λοιπών Υπουργείων, όπως Σχολές Τουριστι−
κής Εκπαίδευσης, Σχολές αρχικής επαγγελματικής κα−
τάρτισης υγείας, ΟΑΕΔ κλπ), ιδίως μέσω της ανάπτυξης 
και εφαρμογής κατάλληλων προγραμμάτων σπουδών 
και εκπαιδευτικού υλικού για την ενίσχυση των γενικών, 
τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
των μαθητών σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς ερ−
γασίας ή για την διευκόλυνση της πρόσβασης τους σε 
ανώτερη βαθμίδα και επίπεδο εκπαίδευσης.

ΕΣ 4.3, 5.3 και 6.3: «Αποτελεσματικότερη σύνδεση του 
εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας.» και 
ειδικότερα δράσεις των παρεμβάσεων:

− 4.3.1., 5.3.1. και 6.3.1: − Επέκταση και θεσμική κάλυψη 
της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
σπουδών στην β/βάθμια εκπαίδευση, που έχουν έξοδο 
στην αγορά εργασίας. Ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων 
τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων όσο και για 
την προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων υποδοχής 
της πρακτικής άσκησης. 

− 4.3.2, 5.3.2. και 6.3.2.: − Επανασχεδιασμός και επέκτα−
ση του θεσμού της Συμβουλευτικής και του Επαγγελ−
ματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π) στην δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση για τη βελτίωση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητάς του. Ίδρυση διοικητικών μονάδων 
/ δομών Σ.Ε.Π. στις περιφερειακές διευθύνσεις δευτε−
ροβάθμιας εκπαίδευσης με επιστημονική στελέχωση 
των υφιστάμενων και νέων δομών και τη δικτύωση τους 
για την αξιοποίηση σχετικών εφαρμογών. Καθιέρωση 
βιογραφικού δελτίου μαθητή και προώθηση της ατομι−
κής συμβουλευτικής. Αναμόρφωση του προγράμματος 
μαθημάτων Σ.Ε.Π., ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού 
υλικού και προώθηση προγραμμάτων ακαδημαϊκής και 
επαγγελματικής αναβάθμισης των εκπαιδευτικών που 
παρέχουν υπηρεσίες Σ.Ε.Π με δυνατότητα απόκτησης 
μεταπτυχιακών τίτλων εξειδίκευσης.
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− 4.3.3., 5.3.3. και 6.3.3.: − Ανάπτυξη των Γραφείων Δι−
ασύνδεσης ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ όπου τέτοια Γραφεία δεν 
υφίστανται. Δικτύωση υφιστάμενων και νέων Γραφείων 
Διασύνδεσης με δομές προώθησης της απασχόλησης 
και διαμεσολάβησης (π.χ. ΚΠΑ, Δήμοι κλπ) με δυνατότη−
τα χρήσης εφαρμογών όπως προβλέπονται σε σχετικές 
δράσεις που θα υποστηριχθούν από το ΕΠ Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού.

− 4.3.4., 5.3.4. και 6.3.4: − Προώθηση της επιχειρημα−
τικότητας των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης του 
επιχειρηματικού πνεύματος, των δεξιοτήτων διαχείρι−
σης διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης μονάδων, 
και της εξοικείωσης των νέων σε θέματα έρευνας 
και τεχνολογίας. Η εισαγωγή μαθημάτων, ενοτήτων 
και στοιχείων επιχειρηματικότητας καθ’ όλη τη διάρ−
κεια των σπουδών, καθώς και μέσω της δημιουργίας 
εικονικών επιχειρήσεων και της ανάπτυξης θυρίδων 
επιχειρηματικότητας με παράλληλη παροχή κινήτρων 
στους συμμετέχοντες και ενθάρρυνση συστηματικών 
επισκέψεων σε επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτε−
ρικού. Προωθείται η ανάπτυξη κινήτρων για δράσεις 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

ΙΙ.4. Μονάδα Β4: Παρακολούθησης και Διαχείρισης 
Δράσεων Υλικοτεχνικής Υποδομής.

ΙΙ.4.1. Προγραμματική περίοδος 2000−2006: Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική 
Κατάρτιση»:

Έχει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες με τη Μονάδα Β1 
της Προγραμματικής Περιόδου 2000−2006 σε ό,τι αφορά 
τον Άξονα 5 του ΕΠΕΑΕΚ.

ΙΙ.5. Μονάδα Β5: «Δια Βίου Εκπαίδευσης& Αρχικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης» 

ΙΙ.5.1. Προγραμματική περίοδος 2000−2006: Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική 
Κατάρτιση»:

Έχει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες με τη Μονάδα Β1 
της Προγραμματικής Περιόδου 2000−2006, σε ότι αφορά 
την ενέργεια 1.1.2 του Μέτρου 1.1 του Άξονα 1, τις Ενέρ−
γειες 2.3.1 και 2.3.3 του Μέτρου 2.3 και το Μέτρο 2.5 του 
Άξονα 2 του ΕΠΕΑΕΚ.

ΙΙ.5.2. Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.»:

Έχει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες με την Μονάδα Β1 
της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013 για τις δρά−
σεις των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3, 4, 5, 6 και 7,8,9: 

Α.Π. 1,2,3: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης 
και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» σε ότι 
αφορά τους Ειδικούς Στόχους:

ΕΣ 1.2, 2.2 και 3.2.: «Αποτίμηση της προόδου στην εκπαί−
δευση μέσω της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης 
της ποιότητας − αξιολόγησης όλων των συντελεστών 
του εκπαιδευτικού συστήματος» και ειδικότερα δράσεις 
των παρεμβάσεων:

− 1.2.1, 2.2.1 και 3.2.1: Αναμόρφωση των δομών και των 
διαδικασιών για την ανάπτυξη ενός συστήματος αξι−
ολόγησης του συνόλου του εκπαιδευτικού έργου και 
των συντελεστών του στην αρχική επαγγελματική 
κατάρτιση, με την εισαγωγή ενιαίων ποσοτικών και 
ποιοτικών δεικτών αξιολόγησης με γνώμονα την αν−
θρωποκεντρική διάσταση της παιδείας, τη γνωστική 
πρόοδο, και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευ−
τικού συστήματος.

Α.Π. 4,5,6: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκ−
παίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά 
εργασίας» σε ότι αφορά τους Ειδικούς Στόχους: 

ΕΣ 4.1, 5.1 και 6.1: «Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της 
αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
και ενίσχυση του περιεχομένου της» και ειδικότερα τις 
δράσεις των παρεμβάσεων:

− 4.1.1, 5.1.1 και 6.1.1: − Αναθεώρηση του τρόπου δόμησης 
και συνάρθρωσης των ειδικοτήτων και των προγραμμά−
των σπουδών στα Ι.Ε.Κ. και στις σχολές Αρχικής Επαγ−
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Χώρας 
(συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων σχολών 
λοιπών Υπουργείων, όπως Σχολές Τουριστικής Εκπαί−
δευσης, Σχολές αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης 
υγείας, ΟΑΕΔ κλπ), στην προοπτική της αναγνώρισης 
και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (κατάρτισης ψη−
φιδωτής μορφής) και του καθορισμού επαγγελματικών 
δικαιωμάτων, με σκοπό τον εξορθολογισμό της οριζό−
ντιας και κάθετης κινητικότητας των σπουδαστών, σε 
επίπεδο ενός ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών 
προσόντων.

− 4.1.2., 5.1.2. και 6.1.2.: − Διεύρυνση του κοινωνικού χα−
ρακτήρα και ρόλου της Αρχικής Επαγγελματικής Κα−
τάρτισης στο πλαίσιο της ανάπτυξης ειδικών δομών και 
προγραμμάτων κατάρτισης και την στοχευμένη παροχή 
υποτροφιών, με προτεραιότητα στις ευάλωτες κοινωνι−
κά ομάδες πληθυσμού και τα άτομα με αναπηρία. Ειδι−
κές δράσεις θα συμπεριληφθούν με στόχο την ενίσχυση 
της συμμετοχής των γυναικών σε προγράμματα αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης και στον 
επαγγελματικό τους προσανατολισμό.

ΕΣ 4.3, 5.3 και 6.3: «Αποτελεσματικότερης σύνδεση του 
εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας» και 
ειδικότερα δράσεις των παρεμβάσεων:

− 4.3.1, 5.3.1 και 6.3.1: − Επέκταση και θεσμική κάλυψη 
της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των προγραμμά−
των σπουδών στα ΙΕΚ, που έχουν έξοδο στην αγορά 
εργασίας. Ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων τόσο για την αύ−
ξηση των συμμετεχόντων όσο και για την προσέλκυση 
περισσότερων επιχειρήσεων υποδοχής της πρακτικής 
άσκησης. 

− 4.3.2, 5.3.2 και 6.3.2: − Επανασχεδιασμός και επέκταση 
του θεσμού της Συμβουλευτικής και του Επαγγελμα−
τικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π) στην αρχική επαγγελ−
ματική κατάρτιση (ΙΕΚ) για τη βελτίωση της ποιότητας 
και της αποτελεσματικότητάς του. 

− 4.3.3, 5.3.3 και 6.3.3:− Ανάπτυξη των Γραφείων Δια−
σύνδεσης στα ΙΕΚ όπου τέτοια Γραφεία δεν υφίστανται. 
Δικτύωση υφιστάμενων και νέων Γραφείων Διασύνδεσης 
με δομές προώθησης της απασχόλησης και διαμεσο−
λάβησης (π.χ. ΚΠΑ, Δήμοι κλπ) με δυνατότητα χρήσης 
εφαρμογών όπως προβλέπονται σε σχετικές δράσεις 
που θα υποστηριχθούν από το ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπι−
νου Δυναμικού.

− 4.3.4, 5.3.4 και 6.3.4: − Προώθηση της επιχειρηματι−
κότητας των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης του 
επιχειρηματικού πνεύματος, των δεξιοτήτων διαχείρισης 
διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης μονάδων, και της 
εξοικείωσης των νέων σε θέματα έρευνας και τεχνολο−
γίας. Η εισαγωγή μαθημάτων, ενοτήτων και στοιχείων 
επιχειρηματικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, 



καθώς και μέσω της δημιουργίας εικονικών επιχειρή−
σεων και της ανάπτυξης θυρίδων επιχειρηματικότητας 
με παράλληλη παροχή κινήτρων στους συμμετέχοντες 
και ενθάρρυνση συστηματικών επισκέψεων τους σε 
επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Προωθείται 
η ανάπτυξη κινήτρων για δράσεις κοινωνικής επιχει−
ρηματικότητας.

Α. Π. 7,8,9 : «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενη−
λίκων», σε ότι αφορά τον Ειδικό Στόχο: 

ΕΣ 7.1, 8.1 και 9.1: «Ενίσχυση του συστήματος και των 
υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβα−
σης σε αυτή – αύξηση της συμμετοχής μέσω της παρο−
χής ειδικών κινήτρων» και ειδικότερα τις δράσεις των 
παρεμβάσεων:

− 7.1.1, 8.1.1 και 9.1.1: −Επέκταση των Σχολείων Δεύτερης 
Ευκαιρίας και των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

− 7.1.2, 8.1.2 και 9.1.2:− Ενίσχυση των Ινστιτούτων Δια 
Βίου Εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια, τα Ανώτατα Τε−
χνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στους λοιπούς 
φορείς ΙΔΒΕ στην ανώτατη εκπαίδευση. 

− 7.1.3, 8.1.3 και 9.1.3: − Επέκταση και η ποιοτική αναβάθ−
μιση των προγραμμάτων και υπηρεσιών του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

− 7.1.4, 8.1.4 και 9.1.4:− Ανάπτυξη ανοικτού συστήματος 
επικύρωσης πιστωτικών μονάδων και εκπαιδευτικών 
ενοτήτων, καθώς και θεσμοθέτηση της διαδικασίας 
αναγνώρισης της πρότερης εμπειρίας και γνώσης.

− 7.1.5, 8.1.5 και 9.1.5:− Δράσεις δια βίου μάθησης για την 
υποστήριξη των γονέων και της τοπικής κοινωνίας.

ΙΙΙ. Μονάδα Γ: Επιτόπιες Επαληθεύσεις
ΙΙΙ.1. Προγραμματική περίοδος 2000−2006: Επιχειρησια−

κό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική 
Κατάρτιση»:

(1) Μεριμνά για την πραγματοποίηση των ελέγχων 
που προβλέπονται στο άρθρο 6 του ν. 2860/2000 και 
ειδικότερα:

α) Ελέγχει την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
κατά το στάδιο προετοιμασίας εκτέλεσης της πράξης, 
κατά την υποβολή της πρότασης ένταξης του έργου ή 
και μετά την ένταξη της στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. 
Ειδικά για τα έργα που η εκτέλεση τους διέπεται από 
το ν. 1418/1984 ελέγχει προληπτικά την τήρηση της νο−
μιμότητας στα οριζόμενα στάδια εξέλιξης της πράξης 
στην απόφαση ένταξης.

(β) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων ελέγχει τη 
νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, την αξιοπιστία 
των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων που δηλώ−
νονται από το τελικό δικαιούχο στα πλαίσια των μηνιαίων 
και τριμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης, την τήρηση των 
δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο τελικός δικαιούχος κατά 
την ένταξη του έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και 
την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανόνες και διατάξεις.

(γ) Πραγματοποιεί ελέγχους στις πράξεις μετά τη 
γνωστοποίηση ολοκλήρωσης από τον τελικό δικαιούχο 
και εκδίδει την βεβαίωση τήρησης των υποχρεώσεων 
του τελικού δικαιούχου. 

(2) Αξιολογεί τα αποτελέσματα των ελέγχων και ειση−
γείται τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για βελτίωση 
του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και 
Μέτρα για την υποστήριξη των τελικών δικαιούχων προ−
κειμένου να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

(3) Ελέγχει τις λειτουργίες της ειδικής υπηρεσίας σε 
σχέση με θέματα που θέτουν η Αρχή Πληρωμής, η Αρχή 
Δημοσιονομικού Ελέγχου και τα ελεγκτικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(4) Στις περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις 
για την ύπαρξη παρατυπιών μεριμνά για την εφαρμο−
γή της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 2860/2000 
με την άμεση συγκρότηση ελεγκτικού οργάνου, τη δι−
ενέργεια του ελέγχου και την έκδοση του σχετικού 
πορίσματος.

(5) Συντάσσει εκθέσεις ελέγχου και μεριμνά για την 
καταχώρηση των πορισμάτων ελέγχων στο ΟΠΣ και την 
κοινοποίηση τους στην Αρχή Πληρωμής την Επιτροπή 
Δημοσιονομικού Ελέγχου και τον τελικό Δικαιούχο. 

ΙΙΙ.2 Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση»

(1) Μεριμνά για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής 
επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων του επιχειρησι−
ακού προγράμματος, με βάση τα προβλεπόμενα στο 
σύστημα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας 
των δικαιούχων.

(2) Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης 
δημοσίων συμβάσεων και ιδίως κατά τη διαδικασία 
διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύμβασης. 
Η Διαχειριστική Αρχή εκφράζει τη γνώμη εντός δέκα 
πέντε (15) ημερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων 
ή εντός είκοσι (20) ημερών σε περιπτώσεις συμβάσεων 
άνω των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ. Η σύμφω−
νη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής αποτελεί όρο για 
τη χρηματοδότηση της πράξης. Για την εξέταση των 
σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων δύναται να 
ορίζεται ομάδα εξειδικευμένων στελεχών της Ειδικής 
Υπηρεσίας.

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

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

(5) Συντάσσει τις εκθέσεις επιτόπιας επαλήθευσης 
που διενεργεί και εισηγείται την έγκρισή τους από το 
αρμόδιο όργανο. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις επι−
τόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για 
την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα 
πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου. 

(6) Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις 
διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που πε−
ριγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθο−
δο και καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που 
επιλέγονται προς επαλήθευση. Καθορίζει το μέγεθος 
του δείγματος, προκειμένου να αποκτήσει εύλογη βε−
βαιότητα ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των 
σχετικών πράξεων, όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου 
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που διαπιστώνεται τον τύπο των σχετικών δικαιούχων 
και πράξεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σύστη−
μα διαχείρισης και ελέγχου. Επανεξετάζει τη μέθοδο 
δειγματοληψίας σε ετήσια βάση.

(7) Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της 
δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται 
βάσει επαλήθευσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 26 του ν. 3614/2007 και στις 
κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδό−
τηση αυτού, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές 
εγγραφές στο ΟΠΣ.

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

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

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

(11) 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.

(12) Παρέχει υποστήριξη σε θέματα νομικής φύσεως 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

ΙV. Μονάδα Δ: Οργάνωσης – Υποστήριξης
IV.1 Προγραμματική περίοδος 2000−2006: Επιχειρησια−

κό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική 
Κατάρτιση»

(1) Μεριμνά για την κατάρτιση του προγράμματος 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης σε συνεργα−
σία με τις άλλες μονάδες, και στηρίζει το έργο τους 
στην εκτέλεση των ενεργειών αυτών μετά την έγκριση 
τους. Τηρεί τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία των 
ενεργειών αυτών.

(2) Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣ, το 
οποίο σε συνεργασία με την αντίστοιχη μονάδα της 
Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ, έχει την ευθύνη για την 
ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στην Ειδική 
Υπηρεσία και παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες 
για την ορθή χρήση και λειτουργία του. Επίσης παρέχει 
τεχνική υποστήριξη για τη λειτουργία του εξοπλισμού 
και του λογισμικού καθώς και υποστήριξη στο προσω−
πικό της Ειδικής Υπηρεσίας (εκπαίδευση κλπ.). Επίσης 
οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών για την 
παροχή άμεσης ενημέρωσης και κατευθύνσεων στους 
ενδιαφερόμενους για θέματα του επιχειρησιακού προ−
γράμματος.

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

(4) Χειρίζεται τα θέματα προσωπικού και ειδικότερα 
τα διοικητικά και τα θέματα οργάνωσης και εκπαίδευ−
σης.

(5) Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, 
έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν 
γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του 
προσωπικού της.

(6) Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει 
αντίγραφα. 

IV.2 Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Επιχειρη−
σιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»:

(1) Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμ−
ματος ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής 
σε συνεργασία με τις άλλες μονάδες και την υποβολή 
του προς έγκριση. Εκτελεί τα έργα τεχνικής υποστή−
ριξης της εφαρμογής με δικαιούχο τη Διαχειριστική 
Αρχή και τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου των έργων αυτών. 

(2) Καταρτίζει σε συνεργασία με τις αρμόδιες Μονά−
δες και υποβάλλει στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής 
Υπηρεσία Διαχείρισης μέχρι την 30 Νοεμβρίου εκάστου 
έτους, ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών για το επόμενο 
έτος με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους με βάση τον 
Στρατηγικό Προγραμματισμό της Διάσκεψης των Προέ−
δρων των Επιτροπών Παρακολούθησης. Καταρτίζει τις 
περιοδικές εκθέσεις για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα 
σε σχέση με τους ετήσιους στόχους σε συνεργασία με 
τις άλλες Μονάδες. 

(3) Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣ, το 
οποίο σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού, έχει την ευθύνη για την 
ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στην Δι−
αχειριστική Αρχή και παρέχει υποστήριξη προς τους 
χρήστες και τους δικαιούχους για την ορθή χρήση και 
λειτουργία του. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαί−
δευση στο προσωπικό της Διαχειριστικής Αρχής για τη 
λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού.

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

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

(6) Έχει την ευθύνη οργάνωσης των συνεδριάσεων της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του οικείου Επιχειρησιακού 
Προγράμματος.

(7) Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, 
έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν 
γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του 
προσωπικού της.

(8) Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει 
αντίγραφα.

Άρθρο 4
Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επι−

χειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση»

Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και Δια βίου Μάθηση» εφαρμόζεται το άρθρο 18 του 
ν. 3614/2007. 

Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε 
95 άτομα τα οποία είναι:

Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 
79 άτομα.

Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 8 άτο−
μα
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Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 8 
άτομα.

Άρθρο 5
Ορισμός Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,
των ασκούντων καθήκοντα προϊσταμένων

στις μονάδες της και του αναπληρωτή προϊσταμένου 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

Για τον ορισμό του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» εφαρμόζεται 
το άρθρο 18 του ν. 3614/2007. Απόντος ή κωλυόμενου 
του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση», αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή 
προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

Για τον ορισμό αναπληρωτή προϊσταμένου της Ειδικής 
Υπηρεσίας, στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες 
Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας και για τον ορισμό 
προϊσταμένων των επιμέρους μονάδων της εφαρμόζεται 
το άρθρο 18 του ν. 3614/2007. 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 1 Απριλίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚΟΠ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

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

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

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

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

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

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

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

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

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

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

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02006361004080012*
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