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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3682/Γ4−397 (1)
  Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας της  Έρευ−

νας Συνταξιοδοτικών Ταμείων για το έτος 2012.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.

Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.
ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (ΦΕΚ 38/τ. Α΄/9.3.2010), 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3899/2010 με θέμα: «Επεί−
γοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης 
της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/τ. Α΄/17.12.2010),

β) της παρ. 4 του άρθρου 5 της από 16−12−2011 πράξης 
Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρ−
μογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2012−2015 και του κρατικού προϋπολογι−
σμού έτους 2011» (ΦΕΚ 262 Α΄), που κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 Ν. 4047/2012,

γ) του άρθρου 90 παρ. 8 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/ 
23−4−2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης 
και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» βάσει του οποί−
ου επανήλθαν σε ισχύ − μέχρι την έκδοση Κανονισμού 
Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. – τα άρθρα 9 
(παρ. 2, 3, 5 και 6) και 10 (παρ. 1) του Ν. 2392/1996 (ΦΕΚ 
60/Α΄/9−4−1996) «Πρόσβαση της Γενικής Γραμματείας 
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. ΕΣΥΕ) 
σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή 

Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση θεμάτων διενέργειας 
απογραφών και στατιστικών εργασιών, καθώς και θε−
μάτων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», όπως αντικαταστάθηκαν με τις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 14 του Ν. 3470/2006 
(ΦΕΚ 132/Α΄/28−6−2006) «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, 
φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»,

δ) του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995) 
«περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 90 παρ. 9 
του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23−4−2010) «Αποκατάσταση 
φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φορο−
διαφυγής»,

ε) του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α΄/18−2−1999) με θέμα: «Κά−
λυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και 
εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40/Α΄/15−3−2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας 
−Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο−
νομικής κρίσης», συμπληρώθηκε με την προσθήκη του 
άρθρου 49 παρ.1 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/17−8−2010) 
«Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη» και τροποποιή−
θηκε και ισχύει με την παρ. 13 του άρθρου 45 του Ν. 3943/
2011 (ΦΕΚ 66/Α΄),

στ) του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8−9−2000) «Οργανι−
σμός της Γ. Γ. ΕΣΥΕ»,

ζ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) 
με θέμα «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,

η) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄),

θ) του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 243/τ. Α΄),

ι) του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ 213/Α΄/6.10.2009),

ια) του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009),

ιβ) του Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» 
(ΦΕΚ 62/τ. Α΄/21.3.2012). 

2. Τον Κανονισμό 295/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου 
της 11ης Μαρτίου 2008 για τις Στατιστικές Διάρθρωσης 
των Επιχειρήσεων (L 97/9−4−2008), παράρτημα VΙΙ. 

3. Τον Κανονισμό 250/2009 της Επιτροπής που αφορά 
στον ορισμό των μεταβλητών και στη τεχνική μορφή 
των στοιχείων που διαβιβάζονται.

Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος
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4. Τον Κανονισμό 251/2009 της Επιτροπής που αφο−
ρά τις σειρές δεδομένων που πρέπει να καταρτιστούν 
σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρή−
σεων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη για το οικονομικό έτος 
2012, αποφασίζουμε:

1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια της 
Έρευνας Συνταξιοδοτικών Ταμείων, κατά τη διάρκεια 
του έτους 2012 με περίοδο αναφοράς των στοιχείων 
το έτος 2011.

β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Διανεμητικού Εμπορίου της 
Δ/νσης Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας.

2. Η εν λόγω έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο υλο−
ποίησης του Κανονισμού 295/2008 του ΕΚ και του Συμ−
βουλίου της 11ης Μαρτίου 2008, και αποσκοπεί στη 
συλλογή και εμφάνιση εναρμονισμένων στατιστικών 
στοιχείων στα κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
για τις βασικές μεταβλητές των επιχειρήσεων, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται:

στην τάξη 6530: Συνταξιοδοτικά ταμεία, του τομέα 
Κ της Nace αναθ. 2, για τα αυτόνομα συνταξιοδοτικά 
ταμεία (οικονομικά στοιχεία, στοιχεία απασχόλησης, 
στοιχεία πλήθους δικαιούχων), 

στους τομείς Β έως Ν και στον κλάδο 95 της Nace 
αναθ. 2, για τα μη αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία 
(αριθμός επιχειρήσεων), προκειμένου να προσδιορισθεί 
η συνεισφορά του τομέα στη διαμόρφωση του εθνικού 
εισοδήματος και, παράλληλα, να καλυφθούν οι στατι−
στικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός των 
προβλεπόμενων προθεσμιών.

3. Η έρευνα είναι απογραφική και καλύπτει το σύνολο 
των συνταξιοδοτικών ταμείων που δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα. Μονάδα έρευνας είναι το συνταξιοδοτικό 
ταμείο. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποσταλούν στη 
Eurostat, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αντίστοι−
χων εφαρμοστικών Κανονισμών 250/2009 και 251/2009 
του ΕΚ και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009. 

Το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα διενεργηθεί 
η έρευνα, είναι το έτος 2012 και οι εργασίες επεξεργασί−
ας και ανάλυσης των στοιχείων θα έχουν ολοκληρωθεί 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012.

Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ερ−
γασίες:

Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας (διαμόρφωση 
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, ηλεκτρονική αποστολή 
του ερωτηματολογίου στα συνταξιοδοτικά ταμεία).

Συλλογή στατιστικών στοιχείων.
Ενημέρωση μητρώου Συνταξιοδοτικών ταμείων.
Δημιουργία του απαραίτητου λογισμικού προγράμ−

ματος.
Έλεγχος και επεξεργασία των στοιχείων.
Παραγωγή τελικών πινάκων, εφαρμογή σχημάτων 

εμπιστευτικότητας στα αποτελέσματα και αποστολή 
στοιχείων στη Eurostat.

Σύνταξη Έκθεσης ποιότητας (quality report).
Αξιολόγηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων της 

έρευνας.
Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων.
4. Για τη διενέργεια της έρευνας θα χρησιμοποιη−

θούν:

Υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ., 
οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού ωραρίου 
εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
F

Αριθμ.     17546/οικ. 235.42 (2)
Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της 

Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σύμ−
φωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

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

και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007 −2013», όπως έχει τροποποιη−
θεί και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 5 αυτού.

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

3. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) για την ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία 
Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

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

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

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

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

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

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

10. Την αριθμ. 12966 (ΦΕΚ 810/19−03−2012) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη».

11. Την αριθμ. 35256/17.10.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1352) κοινή 
υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 
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αριθμ. 154937/ΕΥΣ 1274/21.3.2002 (ΦΕΚ Β΄ 411), 34514/ΕΥΣ 
3034/20.5.2003 (ΦΕΚ Β΄ 667), 37085/ΔΙΟΕ 890/20.9.2004 
(ΦΕΚ Β΄ 1450) 47531/ΔΙΟΕ 1251/2.12.2004 (ΦΕΚ Β΄ 1819), 
48430/ΕΥΣ 11521/22.12.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1880), 49856/ΕΥΣ 
9049/5.12.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1777) και 3850/ΕΥΣ 523/29.1.2008 
(ΦΕΚ Β΄ 333) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει, 
για τη Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της 
Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

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

13. Το γεγονός ότι από την αναδιάρθρωση των Ειδι−
κών Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας του ΕΣΠΑ δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονι−
σμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007», ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο εξής ΕΥΣΕΕΠ, που 
έχει συσταθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας με την υπ’ αριθμ. 35256/17.10.2001 
(ΦΕΚ Β΄ 1352) κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με 
το άρθρο 2 του ν. 2860/2000 και το άρθρο 5 παρ. 4 του 
ν. 3614/2007 υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και αναλαμβάνει αρ−
μοδιότητες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3614/2007, καθώς και αρμο−
διότητες συντονισμού και εφαρμογής λοιπών συγχρη−
ματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων.

Άρθρο 2
Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού

της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, διαρθρώνεται σε πέντε 
(5) μονάδες:

Μονάδα Α΄: Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και του Ταμείου 
Συνοχής.

Μονάδα Β΄: Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ.

Μονάδα Γ΄: Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδα−
φική Συνεργασία και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων και έργων.

Μονάδα Δ΄: Συντονισμού της Εφαρμογής των Κρατι−
κών Ενισχύσεων και των Χρηματοδοτικών Εργαλείων.

Μονάδα Ε΄: Προβλέψεων Δημοσιονομικής Πολιτικής 
και Ειδικών Θεμάτων.

Στην ΕΥΣΕΕΠ υπάγεται γραφείο Διοικητικής και Γραμ−
ματειακής Υποστήριξης το οποίο αναφέρεται στον Προ−
ϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Μονάδων

Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Οι αρμοδιότητες της ΕΥΣΕΕΠ εξειδικεύονται και 
ασκούνται από τις Μονάδες της ανάλογα με το αντι−
κείμενο τους, ως εξής:

Ι. Μονάδα Α΄: Συντονισμού της Εφαρμογής των Επι−
χειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και του Ταμείου 
Συνοχής

Η Μονάδα Α΄ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Συντονίζει την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προ−

γραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρω−
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 
Ταμείο Συνοχής, μεριμνώντας ιδίως για τη συμβατότητα 
τους με τις εθνικές πολιτικές και τις πολιτικές της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής.

2. Εισηγείται μέτρα αποτελεσματικότερης εφαρμογής 
και επιτάχυνσης της υλοποίησης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ 
και το Ταμείο Συνοχής.

3. Παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο υλοποίησης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής καθώς και την 
πορεία υλοποίησης των ειδικότερων στόχων τους.

4. Παρακολουθεί και αναλύει τα αποτελέσματα και τις 
επιπτώσεις από την εφαρμογή των οριζόντιων πολιτικών 
στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που χρηματοδοτού−
νται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής. Διαμορφώνει 
θέσεις και εισηγήσεις για την επίτευξη των στόχων των 
οριζόντιων πολιτικών.

5. Διασφαλίζει σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνι−
κές αρχές το συντονισμό μεταξύ των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ 
και το Ταμείο Συνοχής και της συνδρομής του ΕΓΤΑΑ, 
του ΕΤΑ, και των παρεμβάσεων της ΕΤΕπ και άλλων 
χρηματοδοτικών μέσων.

6. Συντονίζει τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησια−
κών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ 
και το Ταμείο Συνοχής και μεριμνά για την εφαρμογή 
των αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Κοινοτι−
κών Προγραμμάτων του άρθρου 28 του ν. 3614/2007 και 
της Ετήσιας Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών 
Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.

7. Μεριμνά για την εκπροσώπηση της Ειδικής Γραμ−
ματείας ΕΣΠΑ στις Επιτροπές Παρακολούθησης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.

8. Συμμετέχει στις Ετήσιες Συναντήσεις των Διαχειρι−
στικών Αρχών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

9. Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, 
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμά−
των (ΕΥΣΣΑΑΠ) για τη διατύπωση εισηγήσεων ως προς 
την Αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.

10. Εκδίδει οδηγίες για τη χρηματοδότηση μεγάλων 
έργων και στηρίζει τις Διαχειριστικές Αρχές για την 
προετοιμασία των σχετικών πληροφοριών που απαι−
τούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκδίδει οδηγίες 
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για την περίπτωση επενδύσεων σε υποδομές που δη−
μιουργούν σημαντικά καθαρά έσοδα.

11. Εισηγείται για έκδοση της απόφασης του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για 
τα μεγάλα έργα που εντάσσονται στα επιχειρησιακά 
προγράμματα κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.3 του 
άρθρου 7 του Ν. 3614/2007.

12. Μεριμνά για την υποβολή στην ΕΕ των απαραίτητων 
πληροφοριών για τα μεγάλα έργα, σύμφωνα με το άρθρο 
40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, για την έκδοση 
των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής σε 
συνεργασία και με την ΕΥΔΕΠ, όπου απαιτείται.

13. Παρακολουθεί την εφαρμογή του κανόνα «αυτό−
ματης αποδέσμευσης» και υποστηρίζει την Αρχή Πι−
στοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην 
υποβολή προβλέψεων πληρωμών για τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα.

14. Μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, 
εμπειρογνωμοσυνών σχετικών με το αντικείμενο της 
Μονάδας.

II. Μονάδα Β΄: Συντονισμού της Εφαρμογής των Επι−
χειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ

Η Μονάδα Β΄ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτού−
νται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), αλλά 
και των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ 
με χρήση της ρήτρας ευελιξίας (για δράσεις που εμπί−
πτουν στην αρμοδιότητα του ΕΚΤ), μεριμνώντας ιδίως 
για τη συμβατότητά τους με τις εθνικές πολιτικές και 
τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2. Εισηγείται μέτρα αποτελεσματικότερης εφαρμογής 
και επιτάχυνσης της υλοποίησης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

3. Παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο υλοποίησης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΚΤ καθώς και την πορεία υλοποίησης των 
ειδικότερων στόχων τους.

4. Παρακολουθεί και αναλύει τα αποτελέσματα και τις 
επιπτώσεις από την εφαρμογή των οριζόντιων πολιτικών 
στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που χρηματοδοτού−
νται από το ΕΚΤ. Διαμορφώνει θέσεις και εισηγήσεις για 
την επίτευξη των στόχων των οριζόντιων πολιτικών.

5. Διασφαλίζει σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές το συντονισμό μεταξύ των Επιχειρησιακών Προ−
γραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και της 
συνδρομής του ΕΓΤΑΑ, του ΕΤΑ, και των παρεμβάσεων 
της ΕΤΕπ και άλλων χρηματοδοτικών μέσων.

6. Συντονίζει τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρη−
σιακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΚΤ και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της 
Διυπουργικής Επιτροπής Κοινοτικών Προγραμμάτων του 
άρθρου 28 του ν. 3614/2007 και της Ετήσιας Διάσκεψης 
των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Προ−
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος Αλιείας.

7. Μεριμνά για την εκπροσώπηση της Ειδικής Γραμ−
ματείας ΕΣΠΑ στις Επιτροπές Παρακολούθησης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΚΤ.

8. Συμμετέχει στις Ετήσιες Συναντήσεις των Διαχει−
ριστικών Αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων 

που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

9. Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, 
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμ−
μάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) για τη διατύπωση εισηγήσεων ως 
προς την Αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

10. Παρακολουθεί την εφαρμογή του κανόνα «αυτό−
ματης αποδέσμευσης» και υποστηρίζει την Αρχή Πι−
στοποίησης των Επιχειρησιακών προγραμμάτων στην 
υποβολή προβλέψεων πληρωμών για τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

11. Παρακολουθεί την τήρηση της περιφερειακής κατα−
νομής των πόρων του ΕΚΤ ανά ΕΠ/παρέμβαση και τύπο 
Περιφερειών (περιφέρειες αμιγούς στόχου 1, στατιστικής 
σύγκλισης, σταδιακής εισόδου).

12. Μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, 
εμπειρογνωμοσυνών σχετικών με το αντικείμενο της 
Μονάδας.

III. Μονάδα Γ΄: Συντονισμού της Εφαρμογής των Επι−
χειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία και λοιπών συγχρηματοδοτούμε−
νων Προγραμμάτων και έργων

Η Μονάδα Γ΄ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Παρακολουθεί, τη συνολική πρόοδο υλοποίησης των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία» καθώς και την πορεία υλοποίη−
σης των ειδικότερων στόχων τους και εισηγείται μέτρα 
αποτελεσματικότερης εφαρμογής και επιτάχυνσης της 
υλοποίησής τους.

2. Παρακολουθεί την εφαρμογή του κανόνα «αυτό−
ματης αποδέσμευσης» και υποστηρίζει την Αρχή Πι−
στοποίησης στην υποβολή προβλέψεων πληρωμών των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία» και άλλων συγχρηματοδοτούμε−
νων προγραμμάτων ή έργων.

3. Έχει την ευθύνη του προγραμματισμού, της υποστή−
ριξης και του ελέγχου εφαρμογής των έργων Διευρω−
παϊκών Δικτύων που συγχρηματοδοτούνται από ειδική 
γραμμή του κοινοτικού προϋπολογισμού. Λειτουργεί ως 
εθνικός συντονιστής και εκπροσωπεί τη χώρα στην αρ−
μόδια οικονομική επιτροπή των Διευρωπαϊκών Δικτύων.

4. Έχει την ευθύνη του προγραμματισμού, της υπο−
στήριξης και του ελέγχου εφαρμογής των έργων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Χρηματοδοτικό Μηχανι−
σμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ − πρώην 
ΕΖΕΣ). Παρακολουθεί και συντονίζει τις χρηματοδοτικές 
ροές των έργων που πραγματοποιούνται μέσω της Αρ−
χής Πιστοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
και λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής απέναντι στα 
όργανα του ΧΜ ΕΟΧ.

5. Μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρο−
γνωμοσυνών σχετικών με το αντικείμενο της Μονάδας.

IV. Μονάδα Δ΄: Συντονισμού της Εφαρμογής των Κρα−
τικών Ενισχύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων

Η Μονάδα Δ΄ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Μεριμνά για το συντονισμό του προγραμματισμού 

και της εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων δρά−
σεων κρατικών ενισχύσεων.

2. Συντονίζει και παρακολουθεί τις παρεμβάσεις των 
Διαρθρωτικών Ταμείων που αφορούν στα μέσα χρη−
ματοοικονομικής τεχνικής. Ενημερώνει την ΕΕ για την 
πορεία εξέλιξής τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
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κανονισμών και διασφαλίζει τη νομιμότητα και συμβα−
τότητά τους με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο.

3. Παρακολουθεί το κοινοτικό και εθνικό πλαίσιο κρα−
τικών ενισχύσεων καθώς και τις εθνικές και κοινοτικές 
πολιτικές στον τομέα αυτό και συμμετέχει στη διαμόρ−
φωση των ελληνικών θέσεων σχετικά με τη νομοθεσία 
κρατικών ενισχύσεων και στην εκπροσώπηση της χώρας 
σε διμερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις.

4. Συντονίζει και υποστηρίζει για θέματα κρατικών ενι−
σχύσεων, τις Διαχειριστικές Αρχές και τους Ενδιάμεσους 
Φορείς Διαχείρισης δράσεων κρατικών ενισχύσεων κατά 
το σχεδιασμό και την εφαρμογή των καθεστώτων ενί−
σχυσης και διασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα των 
δράσεων και τη νομιμότητά τους ως προς το εθνικό και 
κοινοτικό δίκαιο, τόσο κατά τη φάση του σχεδιασμού όσο 
και κατά τη φάση της εφαρμογής των καθεστώτων.

5. Διασφαλίζει την υποχρέωση της τήρησης της ηλε−
κτρονικής υποβολής από τους αρμόδιους φορείς των 
συγχρηματοδοτούμενων καθεστώτων ενισχύσεων προς 
τα αρμόδια Κοινοτικά Όργανα και συνεπικουρεί τους 
φορείς που είναι υπόχρεοι για κοινοποίηση ή γνωστο−
ποίηση καθεστώτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 
διαδικασίες αυτές.

6. Εξετάζει το περιεχόμενο και τα βασικά χαρακτηριστι−
κά των καθεστώτων που προτείνουν οι αρμόδιοι φορείς 
σχεδιασμού και διατυπώνει παρατηρήσεις επί των σχετι−
κών κανονιστικών πράξεων προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πριν την έκδοση των 
προκηρύξεων προς τους αποδέκτες των ενισχύσεων.

7. Κοινοποιεί τα συγχρηματοδοτούμενα καθεστώτα 
ενίσχυσης στα αρμόδια Κοινοτικά όργανα σε συνεργα−
σία με τους φορείς που είναι υπόχρεοι για κοινοποίηση 
ή γνωστοποίηση.

8. Ενημερώνει τα αρμόδια κοινοτικά όργανα, παρέχει σε 
αυτά τις απαιτούμενες πληροφορίες για θέματα που άπτο−
νται των συγχρηματοδοτούμενων ενισχύσεων μετά από συ−
νεργασία με τους αρμόδιους φορείς και αποτελεί τον βασικό 
συνομιλητή των υπηρεσιών της Ε.Ε. για τα θέματα αυτά.

9. Μεριμνά για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό 
των απαιτούμενων ενεργειών και την εκπόνηση των 
σχετικών κανονιστικών κειμένων για την υλοποίηση 
δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των Επι−
χειρησιακών Προγραμμάτων και εκδίδει τις απαραίτητες 
οδηγίες για την υλοποίηση των δράσεων αυτών.

10. Έχει την ευθύνη για την τήρηση των αναγκαίων 
στοιχείων των προκηρύξεων για τη διαμόρφωση συνο−
λικής εικόνας για την κατάσταση κρατικών ενισχύσεων 
στη χώρα καθώς και για την λειτουργία πληροφοριακού 
συστήματος σώρευσης ενισχύσεων.

11. Έχει την ευθύνη για τη κεντρική διαχείριση του 
πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων, το 
οποίο αποτελεί ενιαία πλατφόρμα για την υλοποίηση 
δράσεων κρατικών ενισχύσεων.

12. Αναπτύσσει και λειτουργεί δίκτυο επικοινωνίας και 
συνεργασίας με τις Διαχειριστικές Αρχές για θέματα 
κρατικών ενισχύσεων και τους παρέχει ενημέρωση για 
το κοινοτικό και εθνικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων.

13. Διατυπώνει γνώμη για την ένταξη πράξεων κρατι−
κών ενισχύσεων, όπου απαιτείται.

14. Μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, 
εμπειρογνωμοσυνών σχετικών με το αντικείμενο της 
Μονάδας.

V. Μονάδα Ε΄: Προβλέψεων Δημοσιονομικής Πολιτικής 
και Ειδικών θεμάτων

Η Μονάδα Ε΄ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Αναπτύσσει μεθοδολογία παρακολούθησης της 

εφαρμογής των Επιχειρησιακών και Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων.

2. Παρακολουθεί οριζόντια τη συνολική πρόοδο των 
Επιχειρησιακών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων στα 
πλαίσια επίτευξης των στόχων τους.

3. Αναπτύσσει μεθοδολογία και εργαλεία και συγκε−
ντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία για τη διατύπωση 
προβλέψεων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των 
Επιχειρησιακών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

4. Παρακολουθεί την εφαρμογή του κανόνα «αυτόμα−
της αποδέσμευσης» και υποστηρίζει την Αρχή Πιστοποί−
ησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην υποβολή 
προβλέψεων πληρωμών.

5. Υποστηρίζει τις Διαχειριστικές Αρχές και τις Ενδιά−
μεσες Διαχειριστικές Αρχές στην εφαρμογή του κανόνα 
«αυτόματης αποδέσμευσης».

6. Εισηγείται μέτρα αποτελεσματικότερης εφαρμογής 
και επιτάχυνσης της υλοποίησης των Επιχειρησιακών 
και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

7. Παρακολουθεί τη συμβολή των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στις προτεραιότητες της ΕΕ 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση (Στρατηγική της 
Λισαβόνας) σε όρους χρηματοδοτικής προσπάθειας.

8. Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑΑΠ, την ΕΥΔΕΠ, Αρχή 
Πιστοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και 
την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ για τις τροποποιήσεις των 
χρηματοδοτικών πινάκων του ΕΣΠΑ.

9. Παρακολουθεί τον προγραμματισμό και την υλοποίη−
ση του ετήσιου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για 
την χρηματοδότηση των έργων των επιχειρησιακών και 
αναπτυξιακών προγραμμάτων και διασφαλίζει σε συνερ−
γασία με τις άλλες Μονάδες της ΕΥΣΕΕΠ και τη Διεύθυνση 
Δημοσίων Επενδύσεων τη χρηματοδότηση των έργων.

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

ξης είναι αρμόδιο για θέματα που αφορούν στη διοίκηση 
και υποστήριξη του προσωπικού, στην οργάνωση, στην 
υποστήριξη εξοπλισμού και υποδομών και εν γένει στη 
λειτουργία της Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες του Γραφείου Διοικητικής 
Υποστήριξης, ορίζονται ως ακολούθως:

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

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

3. Η κατάρτιση και υλοποίηση του προγράμματος ενερ−
γειών τεχνικής υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας και η 
υποστήριξη της υπηρεσίας στην εκτέλεση των ενεργειών 
αυτών μετά την έγκρισή τους. Η οργάνωση και η τήρηση 
βιβλιοθήκης εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτη−
των βοηθημάτων για τις ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας.

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

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

Άρθρο 4

Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Η στελέχωση της ΕΥΣΕΕΠ γίνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 18 του Ν. 3614/2007.

Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε 
54 στελέχη τα οποία είναι:

Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 
συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού επιστημονικού 
προσωπικού, 47 στελέχη.

Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 3 στε−
λέχη.

Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 3 
στελέχη.

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

Άρθρο 5

Ορισμός Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων, προϊσταμένων των μονάδων της
και αναπλήρωση του προϊσταμένου της

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

Απόντος ή κωλυόμενου του προϊσταμένου της ΕΥ−
ΣΕΕΠ αυτός αναπληρώνεται από υπάλληλο ο οποίος 
μπορεί να ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου Μονάδος 
της και ο οποίος ορίζεται στην υπουργική απόφαση 
ορισμού του Προϊσταμένου της.

Άρθρο 6

Τελικές − μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Λοι−
πών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που είχε συσταθεί 
με την απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών αριθμ. 31405/ΔΔ&ΠΚΠ 2317/20.9.2001 (ΦΕΚ 
Β΄ 1270) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρε−
σία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής» 
σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2860/2000», όπως είχε 
τροποποιηθεί με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις αριθμ. 
46566/ΕΥΔ & ΠΤΣ 815/3.7.2003 (ΦΕΚ Β΄ 898) και 31512/ΕΥΔ & 
ΠΤΣ 2059/26.8.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1279) και μετονομαστεί με την 
κοινή υπουργική απόφαση 4014/ΔΙΟΕ 120/ 2011 (ΦΕΚ Β΄ 134). 
Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και 
Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
πλέον ασκούνται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού 
της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως 
εξειδικεύονται ανωτέρω, καθώς και την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

2. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου το προσωπικό 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Παρακολούθησης 
Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων τοποθετείται στις 
λοιπές Ειδικές Υπηρεσίες που υπάγονται στην Ειδική Γραμ−
ματεία ΕΣΠΑ, κατά τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της 

περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 
3614/2007, όπως αυτό προστέθηκε με το ν. 3840/2010.

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 
αριθμ. 35256/17.10.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1352) κοινή υπουργική απόφα−
ση, όπως είχε τροποποιηθεί με τις 154937/ΕΥΣ 1274/21.3.2002 
(ΦΕΚ Β΄ 411), 34514/ΕΥΣ 3034/20.5.2003 (ΦΕΚ Β΄ 667), 37085/
ΔΙΟΕ 890/20.9.2004 (ΦΕΚ Β΄ 1450) 47531/ΔΙΟΕ 1251/2.12.2004 
(ΦΕΚ Β΄ 1819), 48430/ΕΥΣ 11521/ 22.12.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1880), 49856/
ΕΥΣ 9049/5.12.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1777) και 3850/ΕΥΣ 523/29.1.2008 
(ΦΕΚ Β΄ 333) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

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

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
F

Αριθμ.         212.15/3735 (3)
Τύπος προσωρινής βεβαίωσης της ταυτότητας προ−

σωπικού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. σε κατάσταση διαθεσιμότη−
τας, αργίας με πρόσκαιρη παύση ή αργίας με προ−
σωρινή απόλυση.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 6 του άρθρου 128 του νόμου 

3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού 
Σώματος» (ΦΕΚ 311 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρά−
γραφο 1 του άρθρου 41 του νόμου 4029/2011 «Εθελοντισμός 
στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυρο−
σβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» και ισχύει σήμερα. 

β) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Υπουργικής 
Απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την ανάγκη παράδοσης των ειδικών δελτίων υπη−
ρεσιακής ταυτότητας και εφοδιασμού με προσωρινή 
βεβαίωση της ταυτότητας του, του προσωπικού Λ.Σ.−
ΕΛ.ΑΚΤ. που διατελεί ή τίθεται σε κατάσταση διαθε−
σιμότητας, αργίας με πρόσκαιρη παύση ή αργίας με 
προσωρινή απόλυση, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 128 του νόμου 3079/2002 «Κύρωση του Κώδι−
κα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 311 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 41 
του νόμου 4029/2011 «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα 
−Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και 
άλλες διατάξεις» και ισχύει σήμερα, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορίζουμε τον τύπο της προσωρινής βεβαίωσης της 
ταυτότητας, με την οποία εφοδιάζεται το προσωπικό 
Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που τίθεται σε κατάσταση διαθεσιμότητας, 
αργίας με πρόσκαιρη παύση ή αργίας με προσωρινή 
απόλυση, με περιεχόμενο στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα, ως ακολούθως: 
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Άρθρο 2

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσης, αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 25 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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