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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7682/1854Δ/Φ03
  Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμ−

ματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστά−
μενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗ−
ΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους 
των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 54 και 90 του “Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” που 
κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄/98/22.4.2005).

β. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄/267/3.12.2007) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007−2013» όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και ιδίως των άρ−
θρων 4, 5, 18, 19 και 26 αυτού.

γ. Του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ Α΄/251/14.11.2000) «Διαχείριση, 
παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποι−
ήθηκε και ισχύει κάθε φορά και ιδίως των άρθρων 4, 5, 
6, 7 και 12 αυτού.

δ. Του Ν. 3279/2004 (ΦΕΚ Α΄/205/1.11.2004) «Σύσταση 
του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανά−
πτυξης και ρύθμιση λοιπών θεμάτων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης» όπως αυτός ισχύει κάθε φορά και ιδίως των 
άρθρων 1 έως 8 αυτού.

ε. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικη−
τικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και 
άλλες διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 2 και 4 αυτού

στ. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 
(ΥΠΑΣΥΔ) ΑΠ 14053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ Β΄/540/27.3.2008, ως 
ισχύει.

ζ. Τα Εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007−2013, ΑΠ 23105/
ΓΔΑΑΠ 4632/ΕΥΘΥ 1/ 23.5.2008, ως ισχύουν.

η. Τον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, ΑΠ 37135/ΓΔΑΠΠΠ 
5537/8.8.2008, ως ισχύει

2. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄/213/7.10.2009) 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 “Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”, 
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε 
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας 
Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄/221΄/5.11.2009), “Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων Υπουργείων”.

4. Το Π.Δ. 96/ 2010 (ΦΕΚ Α΄/170/28.9.2010) “Σύσταση 
Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων”.

5. Π.Δ. 89/2010 “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών, και Υφυπουργών” ΦΕΚ Α΄/154/7.9.2010.

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 
ως ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. C (2001)550/14.3.2001 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΚΠΣ 
2000−2006, όπως ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 PO001) για κοινοτι−
κή ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης για τις 
περιφέρειες της Ελλάδος.
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9. Την με ΑΠ 15636/2938Δ/Φ.03/16.12.2008 (ΦΕΚ 
Β΄/2555/17.12.2008) απόφαση των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης “Αντι−
κατάσταση της υπ’ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/8.12.2000 (ΦΕΚ 
Β΄/1502/8.12.2000) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύστα−
ση Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και 
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης”.

10. Το Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α΄/3/14.1.2002) «Εκτέλεση ενερ−
γειών τεχνικής βοήθειας−στήριξης και διαχείριση των 
αντίστοιχων πόρων». 

11. Την με αριθ. ΑΠ 5801/1323Δ/Φ03/3.8.2010 (ΦΕΚ 
Β΄/1463/6.9.2010) απόφαση “Μεταβίβαση στον Ειδικό 
Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγω−
νιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους 
Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»”.

12. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και απο−
δοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Ειδικής Γραμ−
ματείας για την Ανταγωνιστικότητα.

13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Μεταβιβάζουμε στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδι−
κής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον 
Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗ−
ΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) και στους 
Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, το δι−
καίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» τις 
αποφάσεις και τα έγγραφα που αναφέρονται στα 
επόμενα άρθρα.

Άρθρο 2

Στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για 
την Ανταγωνιστικότητα μεταβιβάζεται το δικαίωμα υπο−
γραφής «Με εντολή Υπουργού» των αποφάσεων και των 
εγγράφων που αφορούν:

1. Στις οδηγίες προς τις μονάδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ για 
τον συντονισμό των δραστηριοτήτων τους, με σκοπό 
την εύρυθμη λειτουργία τους.

2. Στις οδηγίες, εγκυκλίους, αποφάσεις και πράξεις 
που αφορούν τα θέματα λειτουργίας, πόρων και υπο−
στήριξης του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότη−
τας και Ανάπτυξης σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 8 του 
Ν. 3279/2004, ΦΕΚ Α΄/205/1.11.2004, όπως κάθε φορά 
ισχύουν.

3. Στις οδηγίες προς τη ΔΙΠΑ για τα θέματα αρμο−
διότητάς της.

4. Στα ερωτήματα προς την Επιτροπή Αξιολόγησης 
του άρθρου 18 παρ 1(α) του Ν. 3614/2007 για μετακίνηση 
ή απόσπαση προσωπικού στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

5. Στην τοποθέτηση και μετακίνηση των Προϊσταμέ−
νων στις Μονάδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 
18 παρ 3(α) του Ν. 3614/2007, μετά από πρόταση του 
Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

6. Στα αιτήματα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για 
απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ, 
για παράταση απόσπασης ή μετακίνησής του στην ΕΥΔ 
ΕΠΑΕ καθώς και άρση απόσπασης ή μετακίνησής του 
από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

7. Στη χορήγηση αδειών στον Προϊστάμενο της ΕΥΔ 
ΕΠΑΕ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

8. Στη χορήγηση αδειών στο προσωπικό της ΔΙΠΑ 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

9. Στην έγκριση για να παρακολουθήσει προγράμματα 
επιμόρφωσης το προσωπικό της Ειδικής Γραμματείας 
για την Ανταγωνιστικότητα και της ΔΙΠΑ και για τη διορ−
γάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τη ΔΙΠΑ.

10. Στην έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστι−
κότητα, της ΔΙΠΑ και της ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

11. Στη μετακίνηση εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρε−
σίας, στο εσωτερικό και την έγκριση σχετικών δαπανών, 
για το προσωπικό της Ειδικής Γραμματείας για την 
Ανταγωνιστικότητα και της ΔΙΠΑ.

12. Στη μετακίνηση στο εξωτερικό για εκτέλεση υπη−
ρεσίας όλων των υπαλλήλων της Ειδικής Γραμματείας 
για την Ανταγωνιστικότητα, της ΔΙΠΑ και της ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
καθώς και την έγκριση των σχετικών δαπανών.

13. Στη μετακίνηση εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρε−
σίας στο εσωτερικό του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
καθώς και στην έγκριση των σχετικών δαπανών.

14. Στις πράξεις και τις αποφάσεις πειθαρχικής δια−
δικασίας εφόσον επιλαμβάνεται ως πειθαρχικώς προϊ−
στάμενος, κατά τις κείμενες διατάξεις ο Ειδικός Γραμ−
ματέας για την Ανταγωνιστικότητα.

15. Στις απαντήσεις σε ερωτήματα υπηρεσιών ή νο−
μικών προσώπων, εφόσον δεν είναι νομολογιακά λυ−
μένα. 

16. Στη σύσταση και συγκρότηση μη αμειβόμενων επι−
τροπών και ομάδων εργασίας για θέματα αρμοδιότητας 
της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, 
της ΔΙΠΑ και της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, με εξαίρεση τις επιτροπές 
του άρθρου 3 παρ 22 και 38 της παρούσας. 

17. Στα έγγραφα προς τα Όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τους διεθνείς οργανισμούς, τις πρεσβείες ξέ−
νων χωρών στην Ελλάδα, Υπουργεία και φορείς, με τις 
θέσεις και απόψεις της Ειδικής Γραμματείας για την 
Ανταγωνιστικότητα.

18. Τον ορισμό εκπροσώπων της Ειδικής Γραμματείας 
για την Ανταγωνιστικότητα, της ΕΥΔ ΕΠΑΕ και της ΔΙΠΑ 
σε συμβούλια και επιτροπές άλλων δημοσίων υπηρεσι−
ών, για θέματα αρμοδιότητάς τους.

19. Στον ορισμό υπολόγων διαχειριστών για τα έργα 
της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, 
της ΔΙΠΑ και της ΕΥΔ ΕΠΑΕ που χρηματοδοτούνται από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

20. Στις αποφάσεις ορισμού προσωπικού της Ειδικής 
Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της ΔΙΠΑ 
για θεώρηση του γνήσιου υπογραφής, επικύρωση αντι−
γράφων κ.λπ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

21. Στις πράξεις και αποφάσεις για τη διενέργεια 
διαγωνισμών, τον ορισμό επιτροπών διαγωνισμών, 
ενστάσεων, παραλαβής παραδοτέων, τις αποφάσεις 
κατακύρωσης και τις συμβάσεις ανεξαρτήτως ύψους 
προϋπολογισμού, καθώς και τις σχετικές εντολές για 
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την πραγματοποίηση δαπανών όταν αυτές βαρύνουν 
τον τακτικό προϋπολογισμό της Ειδικής Γραμματείας 
για την Ανταγωνιστικότητα.

22. Στις απαντήσεις στις αιτήσεις θεραπείας ή επα−
νεξέτασης θεμάτων πολιτών ή νομικών προσώπων ή 
υπαλλήλων κατά ενεργειών ή παραλείψεων της Ειδικής 
Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, της ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
και της ΔΙΠΑ.

23. Στην υποβολή του Συμπληρώματος Προγραμμα−
τισμού, των ετήσιων εκθέσεων, της τελικής έκθεσης 
και της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, για έγκρισή τους 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ με βάση 
το άρθρο 4 του Ν. 2860/2000.

24. Στις προσκλήσεις υποβολής τεχνικών δελτίων, τις 
αποφάσεις ένταξης των πράξεων στα μέτρα του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα. και τις 
τροποποιήσεις τους καθώς και τις αποφάσεις ανάκλη−
σης ένταξης με βάση το άρθρο 5 του Ν. 2860/2000. 

25. Στις αποφάσεις για τη διενέργεια εκτάκτου ελέγ−
χου της παρ.6 του άρθρου 6 του Ν. 2860/2000, πράξε−
ων που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Ανταγωνιστικότητα, στις περιπτώσεις που υπάρχουν βά−
σιμες ενδείξεις για την ύπαρξη παρατυπιών, τον ορισμό 
του οργάνου ελέγχου, την αναστολή χρηματοδότησης 
της πράξης, την έγκριση της έκθεσης ελέγχου και την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι το οριστικό κλείσιμο 
του θέματος.

26. Στη βεβαίωση τήρησης υποχρεώσεων Τελικού Δι−
καιούχου της παρ.4 του άρθρου 6 του Ν. 2860/2000.

27. Στις αποφάσεις και πράξεις για τη διενέργεια των 
διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των ενεργειών 
Τεχνικής Βοήθειας του άρθρου 12 του Ν. 2860/2000 
και του άρθρου 3 (παρ 2 έως 5) του Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 
Α΄/3/14.1.2002) καθώς και του Ν. 2362/2005 (ΦΕΚ Α΄/
247/27.11.2005), τον ορισμό των επιτροπών διαγωνισμών, 
ενστάσεων και παραλαβής παραδοτέων, τις αποφάσεις 
κατακύρωσης ή ανάθεσης καθώς και τις συμβάσεις, ανε−
ξαρτήτως ύψους προϋπολογισμού, όταν Τελικός Δικαι−
ούχος ή φορέας υλοποίησης είναι η Ειδική Γραμματεία 
για την Ανταγωνιστικότητα, η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ή η ΔΙΠΑ.

28. Στις αποφάσεις, τις πράξεις και τις εντολές για 
την χρηματοδότηση και κατανομή πιστώσεων και την 
πραγματοποίηση δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων κατά την εκτέλεση των παραπάνω ενεργει−
ών του σημείου 27 του παρόντος άρθρου, όταν Τελικός 
Δικαιούχος ή φορέας υλοποίησης είναι Ειδική Γραμματεία 
για την Ανταγωνιστικότητα, η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ή η ΔΙΠΑ.

29. Στις αποφάσεις για τη διενέργεια των διαδικασι−
ών επιλογής και ανάθεσης σε ενδιάμεσους φορείς της 
εφαρμογής μέτρων του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα», τις 
αποφάσεις ανάθεσης καθώς και τις αντίστοιχες συμ−
βάσεις.

30. Τα Τεχνικά Δελτία έργων/ υποέργων και των τρο−
ποποιήσεων αυτών του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» για τα 
έργα που Τελικός Δικαιούχος είναι η Ειδική Γραμματεία 
για την Ανταγωνιστικότητα, η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ή η ΔΙΠΑ.

31. Στις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα» σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ 
2 του Ν. 3614/2007.

32. Στην εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 
και των πράξεων για τις οποίες η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ασκεί 
καθήκοντα ΕΦΔ.

33. Στην εισήγηση στον Υπουργό Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή και τους καθ’ ύλην αρ−
μόδιους Υπουργούς − κατά περίπτωση− για τον ορισμό 
Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 
4 παρ 1 του Ν. 3614/2007. 

34. Στις προσκλήσεις για επιβεβαίωση διαχειριστικής 
επάρκειας δικαιούχων και τις σχετικές αποφάσεις επι−
βεβαίωσης ή μη της διαχειριστικής επάρκειας, σύμφωνα 
με το άρθρο 22 του Ν. 3614/2007.

35. Στις προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδό−
τησης προς τους δικαιούχους για κάθε πράξη ή ομάδα 
πράξεων, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγω−
νιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και τις πράξεις για 
τις οποίες η ΕΥΔ ασκεί καθήκοντα ΕΦΔ, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του Ν. 3614/2007 και με το Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου (ΣΔΕ).

36. Στη σύσταση και συγκρότηση επιτροπών αξιολό−
γησης των αιτήσεων χρηματοδότησης και τους πίνακες 
κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων.

37. Στις αποφάσεις χρηματοδότησης – ένταξης πράξης 
και των τροποποιήσεών τους και τις αποφάσεις ανάκλη−
σης ένταξης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3614/2007, 
για τις πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και τις 
πράξεις για τις οποίες η ΕΥΔ ασκεί καθήκοντα ΕΦΔ. 

38. Στις αποφάσεις ολοκλήρωσης των πράξεων σύμ−
φωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

39. Στον ετήσιο προγραμματισμό των ενεργειών 
της ΕΥΔ ΕΠΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ 8 του 
Ν. 3614/2007. 

40. Στην υποβολή του ετήσιου προγράμματος Τεχνικής 
Υποστήριξης Εφαρμογής της ΕΥΔ ΕΠΑΕ προς έγκριση, 
σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 3614/2007.

41. Στις αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 της ΥΠΑΣΥΔ.

42. Στις αιτήσεις χρηματοδότησης, τα συνοδευτικά 
έγγραφα, τα Τεχνικά Δελτία Πράξεων σύμφωνα με το 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, για τα έργα του 
ΕΣΠΑ που Δικαιούχος είναι η Ειδική Γραμματεία για 
την Ανταγωνιστικότητα, η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ή η ΔΙΠΑ καθώς 
και τις πράξεις και τις εντολές για την κατανομή πι−
στώσεων και την πραγματοποίηση δαπανών σε βάρος 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για τα έργα 
αυτά.

43. Στις αποφάσεις και πράξεις για τη διενέργεια 
των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των ενερ−
γειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του άρ−
θρου 19 του Ν. 3614/2007, του άρθρου 3 (παρ 2 έως 
5) του Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α΄/3/14.1.2002) καθώς και του 
Ν. 2362/2005 (ΦΕΚ Α΄/247/27.11.2005), τον ορισμό των 
επιτροπών διαγωνισμών, ενστάσεων και παραλαβής 
παραδοτέων, τις αποφάσεις κατακύρωσης ή ανάθεσης, 
τις συμβάσεις, ανεξαρτήτως ύψους προϋπολογισμού, 
όταν Δικαιούχος ή φορέας υλοποίησης είναι Ειδική 
Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα, η ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
ή η ΔΙΠΑ.



28504 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Άρθρο 3

Στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙ−
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» μεταβιβάζεται 
το δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» των 
αποφάσεων και των εγγράφων που αφορούν: 

1. Στον προγραμματισμό και συντονισμό των δραστη−
ριοτήτων των υπηρεσιακών μονάδων της ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

2. Στην εξασφάλιση της συνεργασίας και του συντο−
νισμού με άλλα υπουργεία και λοιπούς φορείς και υπη−
ρεσίες σε θέματα αρμοδιότητας της ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

3. Στη σύμπραξη δύο ή περισσοτέρων Μονάδων.
4. Στην εισήγηση στον Ειδικό Γραμματέα για τοπο−

θέτηση ή μετακίνηση Προϊσταμένων στις Μονάδες της 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

5. Στην αξιολόγηση των Προϊσταμένων των Μονάδων 
της ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

6. Στην τοποθέτηση και μετακίνηση των υπαλλήλων 
στις Μονάδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ. 

7. Στις άδειες των Προϊσταμένων των Μονάδων της 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ και του προσωπικού της ΕΥΔ ΕΠΑΕ σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις. 

8. Στις αποφάσεις για την μετακίνηση εκτός έδρας για 
εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό των Προϊσταμένων 
Μονάδων και των υπαλλήλων της ΕΥΔ ΕΠΑΕ καθώς και 
την έγκριση των σχετικών δαπανών.

9. Στην έγκριση των ενεργειών εκπαίδευσης και κα−
τάρτισης του προσωπικού της ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

10. Στις αποφάσεις ορισμού προσωπικού της ΕΥΔ για 
θεώρηση του γνήσιου υπογραφής, επικύρωση αντιγρά−
φων κ.λπ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

11. Στη θέση σε «Αρχείο» εγγράφων για τα οποία δεν 
απαιτείται ενέργεια.

12. Στην κατάρτιση του Συμπληρώματος Προγραμ−
ματισμού και τις προσαρμογές του καθώς και στην 
έγκριση των κριτηρίων ένταξης των πράξεων στα μέτρα 
του ΕΠΑΝ.

13. Στη σύνταξη των ετήσιων και της τελικής έκθεσης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότη−
τα» και στη μέριμνα για την υποβολή τους στην Επιτρο−
πή Παρακολούθησης, στη Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ 
και τη διαβίβασή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

14. Στην πραγματοποίηση της ενδιάμεσης αξιολόγησης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότη−
τα» και την επεξεργασία προτάσεων για την αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης αξιολόγησης. 

15. Στη συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ, 
την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την παροχή σε αυτές κάθε πληροφορίας 
που ζητείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». Την εφαρμο−
γή και εξειδίκευση όπου απαιτείται των απαραίτητων 
εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για τη σωστή 
λειτουργία της ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

16. Στη μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων έντα−
ξης των πράξεων στα μέτρα του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα» μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας διατύπωσης γνώμης της Διαχειριστικής 
Αρχής του ΚΠΣ και των συναρμοδίων Υπουργείων και 
υπηρεσιών. 

17. Στην έγκριση των μέτρων υποστήριξης των τε−
λικών δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» προκειμένου να ανταποκριθούν 
στις υποχρεώσεις τους. 

18. Στην έγκριση της διενέργειας των προληπτικών 
ελέγχων, των ελέγχων κατά την εκτέλεση, των ελέγχων 
μετά την ολοκλήρωση των πράξεων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και στον ορισμό 
των οργάνων ελέγχου.

19. Στην έγκριση των εκθέσεων ελέγχου, την έκδοση 
διαπιστωτικών πράξεων, την απόφαση επί των αντιρρή−
σεων των Τελικών Δικαιούχων, σύμφωνα με τα προβλε−
πόμενα στην ΚΥΑ 907/052/2.7.2003 (ΦΕΚ 878/Β΄) όπως 
κάθε φορά ισχύει.

20. Στη μέριμνα για το συντονισμό των απαραίτητων 
ενεργειών για την κατάρτιση του προγράμματος ενερ−
γειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και την υποβολή 
του στον Ειδικό Γραμματέα και για έγκριση στον Υπουρ−
γό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

21. Στον ορισμό των Μονάδων της ΕΥΔ ΕΠΑΕ οι οποί−
ες εκτελούν ως τελικοί Δικαιούχοι, έργα της Τεχνικής 
Βοήθειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα−
γωνιστικότητα» και τον ορισμό υπευθύνων έργων και 
υποέργων.

22. Στις πράξεις και αποφάσεις ανάθεσης εκτέλεσης 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, όπως προβλέπονται από 
το άρθρο 3, παρ. 1 του Π.Δ. 4/2002, καθώς και τη συ−
γκρότηση επιτροπών αξιολόγησης προσφορών και πα−
ραλαβής παραδοτέων.

23. Στις εντολές πληρωμής προς τους υπολόγους 
για ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας με Τελικό Δικαιούχο 
ή φορέα υλοποίησης την ΕΥΔ ΕΠΑΕ, στο πλαίσιο της 
εκτέλεσης απόφασης ανάθεσης ή σύμβασης του άρθρου 
2 παρ 27 της παρούσας, και του άρθρου 3 παρ 22 της 
παρούσας, ή οποιασδήποτε μετακίνησης του προσω−
πικού της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, εκτός έδρας στο εσωτερικό ή το 
εξωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας, σύμφωνα με τα 
άρθρα 7 και 8 του Π.Δ. 4/2002. 

24. Στο συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται 
για την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και των 
πράξεων για τις οποίες η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ασκεί καθήκοντα 
ΕΦΔ.

25. Στην προέγκριση των κριτηρίων ένταξης των πρά−
ξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότη−
τα και Επιχειρηματικότητα» πριν την υποβολή τους στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης για εξέταση και έγκριση.

26. Στη μέριμνα για τον ορισμό και την επιλογή Ενδι−
άμεσων Φορέων Διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 4 
του Ν. 3614/2007.

27. Στην υποβολή των ετήσιων εκθέσεων και της τελι−
κής έκθεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα−
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης, στην Εθνική Αρχή Συντονισμού και τη 
διαβίβασή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

28. Στην υποβολή της ενδιάμεσης αξιολόγησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» και την Επιτροπή Παρακολούθη−
σης, στην Εθνική Αρχή Συντονισμού και τη διαβίβασή 
τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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29. Στην παροχή κάθε πληροφορίας στην Εθνική Αρχή 
Συντονισμού, την ΕΥ Αρχή Πληρωμής, την Επιτροπή Πα−
ρακολούθησης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά 
με την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και των 
πράξεων για τις οποίες η ΕΥΔ ασκεί καθήκοντα ΕΦΔ.

30. Στην υποβολή των απαιτούμενων για τα μεγάλα 
έργα πληροφοριών στην Επιτροπή, με βάση το άρθρο 
40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999. 
(ΕΕ L 210/31−7−2006, σελ. 25−78), ως ισχύει, για έκδοση 
σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 7 του 
Ν 3614/2007. 

31. Στη γνωστοποίηση στην Εθνική Αρχή Συντονισμού, 
των προς ένταξη πράξεων της παρ 2 και 3 του άρθρου 
7 του Ν. 3614/2007 για διατύπωση γνώμης. 

32. Στην έγκριση των μέτρων υποστήριξης και εκπαί−
δευσης των δικαιούχων και των ΕΦΔ του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι−
κότητα» και των πράξεων για τις οποίες η ΕΥΔ ασκεί 
καθήκοντα ΕΦΔ, προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν 
στις υποχρεώσεις τους. 

33. Στην έγκριση της διενέργειας των επιτόπιων επα−
ληθεύσεων και στην συγκρότηση των οργάνων επαλή−
θευσης.

34. Στην έγκριση του προγράμματος επιτόπιων επα−
ληθεύσεων.

35. Στην έγκριση των εκθέσεων διοικητικής ή επι−
τόπιας επαλήθευσης, στην έκδοση της απόφασης επί 
των αντιρρήσεων των δικαιούχων και στην έκδοση των 
διαπιστωτικών πράξεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στα άρθρα 7 − 18 της ΥΠΑΣΥΔ.

36. Στη μέριμνα για το συντονισμό των απαραίτη−
των ενεργειών για την κατάρτιση του προγράμματος 
ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» και την υποβολή του στον Ειδικό 
Γραμματέα και για έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

37. Στον ορισμό των υπευθύνων έργων και υποέργων 
που εκτελούνται με δικαιούχο ή φορέα υλοποίησης την 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ. 

38. Στις αποφάσεις ανάθεσης εκτέλεσης ενεργειών 
Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής, όπως προβλέπονται 
από το άρθρο 3, παρ. 1 του Π.Δ. 4/2002, τη σύσταση και 
συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης προσφορών και 
παραλαβής.

39. Στις εντολές πληρωμής προς τους υπολόγους, για 
ενέργειες Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής, με Δικαι−
ούχο ή φορέα υλοποίησης την ΕΥΔ ΕΠΑΕ, στο πλαίσιο 
της εκτέλεσης απόφασης ανάθεσης ή σύμβασης του 
άρθρου 2 παρ 43 της παρούσας, του άρθρου 3 παρ 
38 της παρούσας ή οποιασδήποτε μετακίνησης εκτός 
έδρας, εσωτερικού ή εξωτερικού, του προσωπικού της 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ, για εκτέλεση υπηρεσίας, σύμφωνα με τα 
άρθρα 7 και 8 του Π.Δ. 4/2002. 

Άρθρο 4

Στους Προϊσταμένους των Μονάδων της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ−
ΤΑ» μεταβιβάζεται το δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» των αποφάσεων και των εγγράφων που 
αφορούν: 

1. Στο σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό και 
οργάνωση των δραστηριοτήτων της υπηρεσιακής Μο−
νάδας της οποίας προΐστανται.

2. Στην εξασφάλιση της συνεργασίας και του συντονι−
σμού με άλλα υπουργεία και λοιπούς φορείς σε θέματα 
αρμοδιότητας της Μονάδας της οποίας προΐστανται.

3. Στις απαντήσεις στις αιτήσεις θεραπείας ή επα−
νεξέτασης θεμάτων πολιτών ή νομικών προσώπων ή 
υπαλλήλων κατά ενεργειών ή παραλείψεων της Μονά−
δας της οποίας προΐστανται. 

4. Στην αξιολόγηση των υπαλλήλων της Μονάδας 
τους.

5. Στη θέση σε «Αρχείο» εγγράφων της Μονάδας τους 
για τα οποία δεν απαιτείται ενέργεια.

6. Στη μέριμνα για ανάρτηση στο διαδίκτυο κάθε πρά−
ξης ή εγγράφου της υπηρεσιακής Μονάδας της οποίας 
προΐστανται, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 2 παρ 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.7.2010) 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτη−
ση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμ−
μα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

Άρθρο 5

Πέραν των προβλεπόμενων στο άρθρο 4 της παρού−
σης, μεταβιβάζεται σε κάθε Προϊστάμενο Μονάδας της 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ, το δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή Υπουρ−
γού» των αποφάσεων και εγγράφων της αντίστοιχης 
Μονάδας της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, ως εξής: 

Α. Στον Προϊστάμενο της Μονάδας Α1 «Προγραμματι−
σμού και Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράμματος» 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι−
κότητα» μεταβιβάζεται το δικαίωμα υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού» των αποφάσεων και των εγγράφων 
που αφορούν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγω−
νιστικότητα», το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγω−
νιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» καθώς και των 
πράξεων για τις οποίες η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ασκεί καθήκοντα 
ΕΦΔ και συγκεκριμένα:

1. Στη μέριμνα για την κατάρτιση του Συμπληρώματος 
Προγραμματισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» και τις προσαρμογές του. Την επε−
ξεργασία και την εισήγηση των κριτηρίων ένταξης των 
πράξεων στα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα». 

2. Στη μέριμνα για την σύνταξη της ετήσιας και της 
τελικής έκθεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα»και την προετοιμασία για την υπο−
βολή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης, στη Δια−
χειριστική Αρχή του ΚΠΣ και τη διαβίβασή τους στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3. Στην οργάνωση και παρακολούθηση της ενδιάμε−
σης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
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«Ανταγωνιστικότητα». Την επεξεργασία προτάσεων για 
την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης.

4. Στην οργάνωση και παρακολούθηση της δημοσιό−
τητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνι−
στικότητα» σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή 
του ΚΠΣ.

5. Στην παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 
στο πλαίσιο των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών του 
τομέα, των τεθέντων στόχων και ειδικότερα όσον αφο−
ρά τους ποσοτικοποιημένους δείκτες και των προοπτι−
κών εξέλιξης και την εισήγηση μέτρων αναθεώρησής 
του. Στην παρακολούθηση της προόδου συναφών με 
το Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 
έργων.

6. Στην προετοιμασία των στοιχείων που απαιτούνται 
για τη συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ, 
Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την παροχή κάθε πληροφορίας για το 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». 
Την μέριμνα για την εφαρμογή και εξειδίκευση όπου 
απαιτείται των απαραίτητων εργαλείων, προτύπων 
και προδιαγραφών για την σωστή λειτουργία της ΕΥΔ 
ΕΠΑΕ. 

7. Στη μέριμνα για την επεξεργασία και την εισήγηση 
θεμάτων σε συνεργασία με τις υπόλοιπες μονάδες, στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης στο πλαίσιο του κανονισμού 
λειτουργίας της.

8. Στη μέριμνα για την αποστολή στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή όλων των τυποποιημένων αρχείων που προ−
βλέπονται για την ηλεκτρονική διασύνδεση του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγραμματι−
σμού. 

9. Στη μέριμνα για την εξειδίκευση του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχει−
ρηματικότητα» και την αποφυγή επικαλύψεων με άλλα 
ΕΠ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού. 

10. Στη μέριμνα για το σχεδιασμό, την οργάνωση, 
υλοποίηση και παρακολούθηση της δημοσιότητας του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού. 

11. Στη δημοσιοποίηση των προσκλήσεων προς τους 
δυνητικούς δικαιούχους για υποβολή αιτημάτων χρη−
ματοδότησης από το Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» καθώς 
και των σχετικών αποφάσεων χρηματοδότησης − έντα−
ξης.

12. Στην προτυποποίηση των υποχρεώσεων των Εν−
διάμεσων Φορέων Διαχείρισης σχετικά με ενέργειες 
δημοσιότητας και πληροφόρησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι−
κότητα».

13. Στην οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Πλη−
ροφόρησης Κοινού. 

14. Στη μέριμνα για την εκπόνηση των ετησίων εκ−
θέσεων και της τελικής έκθεσης εκτέλεσης του Επι−

χειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα», οι οποίες υποβάλλονται στην Ευ−
ρωπαϊκή Επιτροπή μετά από την έγκριση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης.

15. Στη μέριμνα για την προετοιμασία, οργάνωση και 
παρακολούθηση των αξιολογήσεων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικό−
τητα» σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού, καθώς και την επεξεργασία προτάσεων 
και μέτρων για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων 
τους. 

16. Στην παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» και ειδικότερα τη χρηματοοικο−
νομική πρόοδό του, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες 
και τις προοπτικές εξέλιξής τους και την εισήγηση 
προτάσεων αναθεώρησής τους στην Επιτροπή Παρα−
κολούθησης.

17. Στην εισήγηση, σε συνεργασία με την αρμόδιο 
Προϊστάμενο Μονάδας Β, σχετικά με τον ορισμό ενδιά−
μεσων φορέων διαχείρισης πράξεων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι−
κότητα», καθώς και των στοιχείων της απόφασης εκ−
χώρησης που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του 
Ν. 3614/2007 και κάθε τροποποίηση αυτής. 

18. Στη διασφάλιση της τήρησης των όρων εκχώρησης 
για τις πράξεις των περιφερειών μεταβατικής στήριξης 
για τις οποίες η ΕΥΔ ΕΠΑΕ έχει οριστεί Ενδιάμεσος 
Φορέας Διαχείρισης, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού και τις οικείες ενδιάμεσες διαχειριστικές 
αρχές. 

19. Στη σύνταξη των αναγκαίων αναφορών για την 
προετοιμασία της ετήσιας εξέτασης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι−
κότητα», συνθέτοντας –όπου απαιτείται− σε επίπεδο 
Επιχειρησιακού Προγράμματος τις αναγκαίες πληροφο−
ρίες που συγκεντρώνει από τους Ενδιάμεσους Φορείς 
Διαχείρισης. Στην ενημέρωση της Επιτροπής Παρακο−
λούθησης για τα αποτελέσματα της ετήσιας εξέτασης. 
Στην παρακολούθηση της συνέχειας που δίνεται στα 
σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

20. Στη συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, 
την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία συντονισμού και την 
Επιτροπή για παροχή σε αυτές κάθε πληροφορίας που 
ζητείται.

21. Στη συνεργασία με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρι−
σης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλά−
δας 2007 – 2013 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
ΑΛΙΕΙΑ 2007−2013 για την διασφάλιση της συμπληρωμα−
τικότητας των παρεμβάσεων με αυτές που χρηματοδο−
τούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. 

22. Στην υποστήριξη της αποστολής και των εργα−
σιών της Επιτροπής Παρακολούθησης και παροχή σε 
αυτή των απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών, τα 
οποία καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση της ποιό−
τητας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» σε σχέση 
με τους στόχους του, συνθέτοντας όπου απαιτείται τις 
αναγκαίες πληροφορίες που συγκεντρώνει από τους 
Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης.
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23. Στην εκπροσώπηση της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στις συνεδριά−
σεις των Επιτροπών Παρακολούθησης των Περιφερεια−
κών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτική Ανά−
πτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013 και του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑ 2007−2013. 

24. Στην υποστήριξη της συμμετοχής της ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
στην Επιτροπή για το συντονισμό του προγραμματι−
σμού και της εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων 
δράσεων κρατικών ενισχύσεων, που προβλέπεται στην 
παράγραφο 4 (γ) του Άρθρου 10 του Ν. 3614/2007.

25. Στη μέριμνα για την εφαρμογή και εξειδίκευση των 
οριζομένων στην κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης 
της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο της υλοποίησής 
του. 

26. Στη μέριμνα για την ακρίβεια, την ποιότητα και 
πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί η Μονάδα 
Α1 στο ΟΠΣ. 

27. Στην παροχή όλων των αναγκαίων πληροφορι−
ών σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις 
που πραγματοποιούνται σε σχέση με κάθε δαπάνη των 
πράξεων που διαχειρίζεται η ΕΥΔ, για σκοπούς πιστο−
ποίησης, σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες, στην 
Αρχή Πιστοποίησης.

Β. Στον Προϊστάμενο της Μονάδας Α2 «Αξιολόγησης 
και Ένταξης Πράξεων» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί−
ρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγω−
νιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» καθώς και των 
πράξεων για τις οποίες η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ασκεί καθήκοντα 
ΕΦΔ, μεταβιβάζεται το δικαίωμα υπογραφής «Με εντο−
λή Υπουργού» των αποφάσεων και των εγγράφων που 
αφορούν:

1. Στην εισήγηση στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
για τα κριτήρια ένταξης των πράξεων στους άξονες 
προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». 

2. Στη συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, 
την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία συντονισμού και την 
Επιτροπή και την παροχή σε αυτές κάθε πληροφορίας 
που ζητείται.

3. Στον προγραμματισμό και την προετοιμασία σε 
συνεργασία με την Μονάδα Α1 και την αρμόδια Μονάδα 
Β΄ των προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων χρη−
ματοδότησης λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικότερους 
στόχους και δείκτες που πρέπει να επιτευχθούν μέσω 
του κάθε άξονα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», την πο−
ρεία των ήδη ενταγμένων πράξεων καθώς και τυχόν 
πρότερες ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση 
της πρόσκλησης.

4. Στη μέριμνα για την έκδοση των προσκλήσεων για 
την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τους άξο−
νες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και των 
πράξεων για τις οποίες η ΕΥΔ ασκεί καθήκοντα ΕΦΔ.

5. Στην παροχή προς τους δυνητικούς δικαιούχους, 
σαφών και λεπτομερών πληροφοριών. 

6. Στην συγκέντρωση και τον έλεγχο της πληρότητας 
όλων των προτάσεων που υποβάλλονται.

7. Στην αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλο−
νται, εφαρμόζοντας τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης, κριτήρια ένταξης. 

8. Στη μέριμνα για τη σύσταση και συγκρότηση επι−
τροπών αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης. 

9. Στη μέριμνα για την έκδοση της απόφασης ένταξης 
των πράξεων στους άξονες προτεραιότητας του οικείου 
επιχειρησιακού προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας διατύπωσης γνώμης και την ολοκλή−
ρωση της διαδικασίας έκδοσης συμφώνου αποδοχής 
όρων ένταξης από τον δικαιούχο, καθώς και για την 
έκδοση τροποποιήσεων της απόφασης ένταξης ή ανά−
κλησης αυτής. 

10. Στη δημοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων στην 
οικεία ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑΕ σε συνεργασία με την 
Μονάδα Α1. 

11. Στη μέριμνα για την ακρίβεια, την ποιότητα και 
πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ η 
Μονάδα Α2. 

12. Στη μέριμνα για έκδοση σύμφωνης γνώμης του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για ένταξη με−
γάλου έργου σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 7 του 
Ν 3614/2007. 

Γ. Στον Προϊστάμενο της Μονάδας Β1 «Παρακολούθη−
σης και Διαχείρισης πράξεων Υποδομών και Έρευνας 
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (εφεξής Ε.Τ.Α)» της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» μετα−
βιβάζεται το δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή Υπουρ−
γού» των αποφάσεων και των εγγράφων που αφορούν 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επι−
χειρηματικότητα» καθώς και των πράξεων για τις οποίες 
η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ασκεί καθήκοντα ΕΦΔ και συγκεκριμένα:

1. Στη μέριμνα για την εφαρμογή των διαδικασιών 
ένταξης των πράξεων αρμοδιότητας Μονάδας Β1 στα 
μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνι−
στικότητα» και την παρακολούθηση της πορείας εφαρ−
μογής τους και ειδικότερα:

1.1. Τη μέριμνα για την ενημέρωση των κατηγοριών 
τελικών δικαιούχων που προβλέπονται στο Συμπλή−
ρωμα Προγραμματισμού με βάση και τις οδηγίες της 
Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ. 

1.2. Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο της πληρότητας 
των στοιχείων των προτάσεων που υποβάλλονται.

1.3. Την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται 
εφαρμόζοντας τα κριτήρια ένταξης των πράξεων στα 
μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνι−
στικότητα».

1.4. Την προετοιμασία των αποφάσεων ένταξης των 
πράξεων στα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» μετά την ολοκλήρωση της διαδι−
κασίας διατύπωσης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής 
του ΚΠΣ και των συναρμοδίων Υπουργείων. 

1.5. Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των στοιχείων 
παρακολούθησης εκτέλεσης των πράξεων (μηνιαία και 
τριμηνιαία/ εξαμηνιαία δελτία παρακολούθησης) που 
υποβάλλουν οι τελικοί δικαιούχοι και την μέριμνα για 
την καταχώρησή τους στο ΟΠΣ. Την συνεργασία με τη 
Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ και την Αρχή Πληρωμής για 
το περιεχόμενο των στοιχείων που οι τελικοί δικαιού−
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χοι υποβάλλουν στα μηνιαία και τριμηνιαία/ εξαμηνιαία 
δελτία παρακολούθησης. 

1.6. Την παρακολούθηση των τελικών δικαιούχων σχε−
τικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν ανα−
λάβει καθώς και την πορεία των πράξεων που εκτελούν 
ιδίως όσον αφορά το φυσικό, τεχνικό και οικονομικό 
αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα και τις προοπτικές του 
καθώς και τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα, την 
τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας για το έργο και 
την τήρηση των κοινοτικών πολιτικών.

1.7. Τη μέριμνα για την έκδοση της βεβαίωσης τήρησης 
υποχρεώσεων του Τελικού Δικαιούχου της παρ.4 του 
άρθρου 6 του Ν. 2860/2000.

2. Στην παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής των 
μέτρων του ΕΠΑΝ αρμοδιότητας Μονάδας Β1 και των 
προοπτικών τους καθώς και την επεξεργασία προτά−
σεων βελτίωσής τους.

3. Στην προετοιμασία των στοιχείων προόδου εκτέ−
λεσης των πράξεων αρμοδιότητας Μονάδας Β1, που 
ζητούνται από τις αρμόδιες για την χρηματοδότηση 
δημόσιες υπηρεσίες. 

4. Στην εξέταση και προέγκριση των σταδίων εξέλιξης 
των έργων του ΕΠΑΝ αρμοδιότητας Μονάδας Β1 που 
αναφέρονται στην απόφαση ένταξης και που η εκτέλεσή 
τους διέπεται από τον Ν. 1418/1984. 

5. Στην πρόταση μέτρων υποστήριξης των τελικών 
δικαιούχων προκειμένου να ανταποκριθούν στις υπο−
χρεώσεις τους. 

6. Στη μέριμνα για τη διενέργεια των επιτόπιων επιθε−
ωρήσεων που προβλέπονται στην παρ.7 του άρθρου 6 
του Ν. 2860/2000, στην οποία προστέθηκε η διάταξη της 
παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 3614/2007 και ειδικότερα 
για τη σύνταξη των εκθέσεων επιθεώρησης, για την 
πραγματοποίηση των διαδικασιών και την έκδοση των 
πράξεων του Εθνικού Συστήματος Δημοσιονομικών Δι−
ορθώσεων της ΚΥΑ 907/052/2.7.2003 (ΦΕΚ 878/Α΄) όπως 
κάθε φορά ισχύει

7. Στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης 
των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Υποδομών και 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α) του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» καθώς και των πράξεων για τις 
οποίες η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ασκεί καθήκοντα ΕΦΔ και τη μέ−
ριμνα για την υλοποίησή τους με βάση την απόφαση 
ένταξης και τις αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις κα−
θώς και για τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες 
κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο 
της υλοποίησής τους. 

8. Στον ορισμό των στελεχών της Μονάδας Β1 που θα 
παρακολουθούν τις πράξεις ή ομάδες πράξεων Υποδο−
μών και Ε.Τ.Α του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα−
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» καθώς και των 
πράξεων για τις οποίες η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ασκεί καθήκοντα 
ΕΦΔ.

9. Στην εξέταση και προέγκριση των σταδίων εξέλιξης 
των δημοσίων συμβάσεων και ιδίως κατά τη διαδικασία 
διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης της σύμβασης, 
για τις πράξεις αρμοδιότητας Μονάδας Β1.

10. Στο συντονισμό και την εποπτεία της άσκησης των 
αρμοδιοτήτων των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης 
που κατά κύριο λόγο διαχειρίζονται έργα αρμοδιότη−

τας της Μονάδας Β1, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. 

11. Στη μέριμνα για τη διενέργεια επιτόπιων επιθε−
ωρήσεων στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης και 
την εισήγηση για λήψη τυχόν διορθωτικών μέτρων και 
τροποποίηση της απόφασης εκχώρησης. 

12. Στην εξειδίκευση, όπου απαιτείται σε συνεργασία 
με τις λοιπές Μονάδες και την Εθνική Αρχή Συντονισμού, 
των εντύπων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγ−
χου που εφαρμόζονται από τους Ενδιάμεσους Φορείς 
Διαχείρισης. 

13. Στην εισήγηση προς την Μονάδα Α1, προτάσε−
ων αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με βάση 
την πορεία των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζε−
ται.

14. Στην εισήγηση προς την Μονάδα Α2 για τροποποί−
ηση ή ανάκληση της απόφασης ένταξης, με βάση την 
πορεία υλοποίησης της αντίστοιχης πράξης.

15.  Στη μέριμνα για συγκέντρωση των απαιτούμενων 
για τα μεγάλα έργα πληροφοριών για υποβολή τους 
στην Επιτροπή, με βάση το άρθρο 40 του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 
περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοι−
νωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάρ−
γηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999. (ΕΕ L 210/
31−7−2006, σελ. 25−78) ως ισχύει.

16. Στη διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων και στη 
μέριμνα για ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δη−
μόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται 
βάσει της διοικητικής επαλήθευσης με την εφαρμογή 
του συστήματος δημοσιονομικών διορθώσεων και των 
διαδικασιών ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων ποσών, όπως αυτό καθορίζεται στο 
άρθρο 26 του Ν. 3614/2007, στην ΥΠΑΣΥΔ και στο ΣΔΕ 
και στις σχετικές γνωστοποιήσεις. 

17. Στην τήρηση αρχείων στο ΟΠΣ για τις επαλη−
θεύσεις που διενεργεί η Μονάδα Β1, σύμφωνα με τα 
πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου.

18. Στην παροχή των απαιτούμενων στοιχείων για την 
υποβολή απαντήσεων στα πορίσματα ελέγχου των αρ−
μόδιων εθνικών και κοινοτικών ελεγκτικών οργάνων στη 
Μονάδα Γ΄.

19. Στην εξειδίκευση, όπου απαιτείται, των απαιτήσεων 
για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων 
σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 90 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 
του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει−
ακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1260/1999. (ΕΕ L 210/31−7−2006, σελ. 25−78) ως 
ισχύει και σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου.

20. Στην εξειδίκευση όπου απαιτείται των απαιτήσεων 
τήρησης στοιχείων στο επίπεδο των δικαιούχων για 
τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, σύμφω−
να με τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28509

21. Στη μέριμνα για επικαιροποίηση της μελέτης κό−
στους − οφέλους των έργων που παράγουν έσοδα, μετά 
την ολοκλήρωσή τους και την παρακολούθηση των εσό−
δων των έργων που δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν εκ 
των προτέρων.

22. Στην παροχή, στις αρμόδιες για τη χρηματοδότηση 
οικονομικές υπηρεσίες, έγκρισης για διάθεση χρημα−
τοδότησης από το ΠΔΕ καθώς και στοιχείων προόδου 
εκτέλεσης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων αρ−
μοδιότητας Μονάδας Β1. 

23. Στη μέριμνα για ακρίβεια, ποιότητα και πληρότητα 
των στοιχείων που καταχωρεί η Μονάδα Β1 στο ΟΠΣ 
σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου. 

24. Στη συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού 
και την παροχή σε αυτή κάθε πληροφορίας που ζη−
τείται.

25. Στην πρόταση μέτρων υποστήριξης των δικαιού−
χων και των ΕΦΔ προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους

Δ. Στον Προϊστάμενο της Μονάδας Β2 «Παρακολού−
θησης και Διαχείρισης πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων» 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι−
κότητα» μεταβιβάζεται το δικαίωμα υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού» των αποφάσεων και των εγγράφων 
που αφορούν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγω−
νιστικότητα», το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγω−
νιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» καθώς και των 
πράξεων για τις οποίες η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ασκεί καθήκοντα 
ΕΦΔ και συγκεκριμένα:

1. Στη μέριμνα για την εφαρμογή των διαδικασιών 
ένταξης των πράξεων στα μέτρα του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και την παρακο−
λούθηση της πορείας εφαρμογής τους και ειδικότερα:

1.1. Τη μέριμνα για την ενημέρωση των κατηγοριών 
τελικών δικαιούχων που προβλέπονται στο Συμπλή−
ρωμα Προγραμματισμού με βάση και τις οδηγίες της 
Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ. 

1.2. Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο της πληρότητας 
των στοιχείων των προτάσεων που υποβάλλονται.

1.3. Την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται 
εφαρμόζοντας τα κριτήρια ένταξης των πράξεων στα 
μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνι−
στικότητα».

1.4. Την προετοιμασία των αποφάσεων ένταξης των 
πράξεων στα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» μετά την ολοκλήρωση της διαδι−
κασίας διατύπωσης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής 
του ΚΠΣ και των συναρμοδίων Υπουργείων. 

1.5. Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των στοιχείων 
παρακολούθησης εκτέλεσης των πράξεων (μηνιαία και 
τριμηνιαία δελτία παρακολούθησης) που υποβάλλουν οι 
τελικοί δικαιούχοι και την μέριμνα για την καταχώρησή 
τους στο ΟΠΣ. Την συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή 
του ΚΠΣ και την Αρχή Πληρωμής για το περιεχόμενο 
των στοιχείων που οι τελικοί δικαιούχοι υποβάλλουν 
στα μηνιαία και τριμηνιαία δελτία παρακολούθησης. 

1.6. Την παρακολούθηση των τελικών δικαιούχων σχε−
τικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν ανα−
λάβει καθώς και την πορεία των πράξεων που εκτελούν 

ιδίως όσον αφορά το φυσικό, τεχνικό και οικονομικό 
αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα και τις προοπτικές του 
καθώς και τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα, την 
τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας για το έργο και 
την τήρηση των κοινοτικών πολιτικών.

1.7. Τη μέριμνα για την έκδοση της βεβαίωσης τήρησης 
υποχρεώσεων του Τελικού Δικαιούχου της παρ.4 του 
άρθρου 6 του Ν. 2860/2000.

2. Στην παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής των 
μέτρων του ΕΠΑΝ αρμοδιότητας Μονάδας Β2 και των 
προοπτικών τους καθώς και την επεξεργασία προτά−
σεων βελτίωσής τους.

3. Στην προετοιμασία των στοιχείων προόδου εκτέλε−
σης των πράξεων του ΕΠΑΝ αρμοδιότητας Μονάδας Β2 
που ζητούνται από τις αρμόδιες για την χρηματοδότηση 
δημόσιες υπηρεσίες. 

4. Στην εξέταση και προέγκριση των σταδίων εξέλιξης 
των έργων του ΕΠΑΝ αρμοδιότητας Μονάδας Β2 που 
αναφέρονται στην απόφαση ένταξης και που η εκτέλεσή 
τους διέπεται από τον Ν. 1418/1984. 

5. Στην πρόταση μέτρων υποστήριξης των τελικών 
δικαιούχων του ΕΠΑΝ προκειμένου να ανταποκριθούν 
στις υποχρεώσεις τους. 

6. Στη μέριμνα για τη διενέργεια των επιτόπιων επιθε−
ωρήσεων που προβλέπονται στην παρ.7 του άρθρου 6 
του Ν. 2860/2000, στην οποία προστέθηκε η διάταξη της 
παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 3614/2007 και ειδικότερα 
για τη σύνταξη των εκθέσεων επιθεώρησης, για την 
πραγματοποίηση των διαδικασιών και την έκδοση των 
πράξεων του Εθνικού Συστήματος Δημοσιονομικών Δι−
ορθώσεων της ΚΥΑ 907/052/2.7.2003 (ΦΕΚ 878/Α΄) όπως 
κάθε φορά ισχύει.

7. Στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 
εκτός πράξεων Ε.Τ.Α του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, καθώς και 
των αντίστοιχων πράξεων για τις οποίες η ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
ασκεί καθήκοντα ΕΦΔ και τη μέριμνα για την υλοποίησή 
τους με βάση την απόφαση ένταξης και τις αναληφθεί−
σες νομικές δεσμεύσεις καθώς και για τη συμμόρφωσή 
τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανό−
νες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησης τους. 

8. Στον ορισμό των στελεχών της Μονάδας Β2 που 
θα παρακολουθούν τις πράξεις ή ομάδες πράξεων Κρα−
τικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα καθώς και 
των πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων για τις οποίες η 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ ασκεί καθήκοντα ΕΦΔ.

9. Στην εξέταση και προέγκριση των σταδίων εξέλιξης 
των δημοσίων συμβάσεων και ιδίως κατά τη διαδικασία 
διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύμβασης, για 
τις πράξεις αρμοδιότητας Μονάδας Β2.

10. Στο συντονισμό και την εποπτεία της άσκησης των 
αρμοδιοτήτων των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης 
που κατά κύριο λόγο διαχειρίζονται έργα αρμοδιότη−
τας της Μονάδας Β2, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. 

11. Στη μέριμνα για τη διενέργεια επιτόπιων επιθε−
ωρήσεων στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης και 
την εισήγηση για λήψη τυχόν διορθωτικών μέτρων και 
τροποποίηση της απόφασης εκχώρησης. 
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12. Στην εξειδίκευση, όπου απαιτείται σε συνεργασία 
με τις λοιπές Μονάδες και την Εθνική Αρχή Συντονισμού 
των εντύπων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγ−
χου που εφαρμόζονται από τους Ενδιάμεσους Φορείς 
Διαχείρισης. 

13. Στην εισήγηση προς την Μονάδα Α1, προτάσε−
ων αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα» με βάση την 
πορεία των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται. 

14. Στην εισήγηση προς την Μονάδα Α2 για τροποποί−
ηση ή ανάκληση της απόφασης ένταξης, με βάση την 
πορεία υλοποίησης της αντίστοιχης πράξης

15. Στη μέριμνα για συγκέντρωση των απαιτούμενων 
για τα μεγάλα έργα πληροφοριών για υποβολή τους 
στην Επιτροπή, με βάση το άρθρο 40 του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 
περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοι−
νωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάρ−
γηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999. (ΕΕ L 210/
31−7−2006, σελ. 25−78), ως ισχύει.

16. Στη διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων και στη 
μέριμνα για ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δη−
μόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται 
βάσει της διοικητικής επαλήθευσης με την εφαρμογή 
του συστήματος δημοσιονομικών διορθώσεων και των 
διαδικασιών ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων ποσών, όπως αυτό καθορίζεται στο 
άρθρο 26 του Ν. 3614/2007, στην ΥΠΑΣΥΔ και στο ΣΔΕ 
και στις σχετικές γνωστοποιήσεις. 

17. Στη τήρηση αρχείων στο ΟΠΣ για τις επαληθεύσεις 
που διενεργεί η Μονάδα Β2 σύμφωνα με τα πρότυπα και 
διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. 

18. Στην παροχή των απαιτούμενων στοιχείων για την 
υποβολή απαντήσεων στα πορίσματα ελέγχου των αρ−
μόδιων εθνικών και κοινοτικών ελεγκτικών οργάνων στη 
Μονάδα Γ΄.

19. Στην εξειδίκευση όπου απαιτείται των απαιτήσεων 
για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων 
σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 90 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 
του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει−
ακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1260/1999. (ΕΕ L 210/31−7−2006, σελ. 25−78) ως 
ισχύει και σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου.

20. Στην εξειδίκευση όπου απαιτείται των απαιτήσεων 
τήρησης στοιχείων στο επίπεδο των δικαιούχων για 
τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, σύμφω−
να με τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου.

21. Στη μέριμνα για επικαιροποίηση της μελέτης κό−
στους – οφέλους, των έργων που παράγουν έσοδα, 
μετά την ολοκλήρωσή τους και την παρακολούθηση των 
εσόδων των έργων που δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν 
εκ των προτέρων.

22. Στην παροχή, στις αρμόδιες για τη χρηματοδότηση 
οικονομικές υπηρεσίες, έγκρισης για διάθεση χρημα−
τοδότησης από το ΠΔΕ καθώς και στοιχείων προόδου 

εκτέλεσης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων αρ−
μοδιότητας Μονάδας Β2.

23. Στη μέριμνα για την ακρίβεια, ποιότητα και πλη−
ρότητα των στοιχείων που καταχωρεί η Μονάδα Β2 
στο ΟΠΣ σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου. 

24. Στη συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού 
και την παροχή σε αυτή κάθε πληροφορίας που ζη−
τείται.

25. Στην πρόταση μέτρων υποστήριξης των δικαιού−
χων και των ΕΦΔ προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους.

Ε. Στον Προϊστάμενο της Μονάδας Β3 «Παρακολού−
θησης και Διαχείρισης πράξεων που αφορούν στους 
ανθρώπινους πόρους» της Ειδικής Υπηρεσίας Δια−
χείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα−
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» μεταβιβάζε−
ται το δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
των αποφάσεων και των εγγράφων που αφορούν το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» καθώς και των πράξεων για τις 
οποίες η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ασκεί καθήκοντα ΕΦΔ και συ−
γκεκριμένα:

1. Στη μέριμνα για την εφαρμογή των διαδικασιών 
ένταξης των πράξεων αρμοδιότητας Μονάδας Β3 στα 
μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνι−
στικότητα» και την παρακολούθηση της πορείας εφαρ−
μογής τους και ειδικότερα:

1.1. Τη μέριμνα για την ενημέρωση των κατηγοριών 
τελικών δικαιούχων που προβλέπονται στο Συμπλήρωμα 
Προγραμματισμού του ΕΠΑΝ με βάση και τις οδηγίες 
της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ. 

1.2. Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο της πληρότητας 
των στοιχείων των προτάσεων που υποβάλλονται.

1.3. Την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται 
εφαρμόζοντας τα κριτήρια ένταξης των πράξεων στα 
μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνι−
στικότητα».

1.4. Την προετοιμασία των αποφάσεων ένταξης των 
πράξεων στα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» μετά την ολοκλήρωση της διαδι−
κασίας διατύπωσης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής 
του ΚΠΣ και των συναρμοδίων Υπουργείων. 

1.5. Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των στοιχείων 
παρακολούθησης εκτέλεσης των πράξεων (μηνιαία και 
τριμηνιαία/ εξαμηνιαία δελτία παρακολούθησης) που 
υποβάλλουν οι τελικοί δικαιούχοι και την μέριμνα για 
την καταχώρησή τους στο ΟΠΣ. Την συνεργασία με τη 
Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ και την Αρχή Πληρωμής για 
το περιεχόμενο των στοιχείων που οι τελικοί δικαιού−
χοι υποβάλλουν στα μηνιαία και τριμηνιαία/ εξαμηνιαία 
δελτία παρακολούθησης. 

1.6. Την παρακολούθηση των τελικών δικαιούχων σχε−
τικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν ανα−
λάβει καθώς και την πορεία των πράξεων που εκτελούν 
ιδίως όσον αφορά το φυσικό, τεχνικό και οικονομικό 
αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα και τις προοπτικές του 
καθώς και τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα, την 
τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας για το έργο και 
την τήρηση των κοινοτικών πολιτικών.
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1.7. Τη μέριμνα για την έκδοση της βεβαίωσης τήρησης 
υποχρεώσεων του Τελικού Δικαιούχου της παρ.4 του 
άρθρου 6 του Ν. 2860/2000.

2. Στην παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής των 
μέτρων του ΕΠΑΝ αρμοδιότητας Μονάδας Β3 και των 
προοπτικών τους καθώς και την επεξεργασία προτά−
σεων βελτίωσής τους.

3. Στην προετοιμασία των στοιχείων προόδου εκτέ−
λεσης των πράξεων αρμοδιότητας Μονάδας Β3 που 
ζητούνται από τις αρμόδιες για την χρηματοδότηση 
δημόσιες υπηρεσίες. 

4. Στην εξέταση και προέγκριση των σταδίων εξέλιξης 
των έργων αρμοδιότητας Μονάδας Β3 που αναφέρο−
νται στην απόφαση ένταξης και που η εκτέλεσή τους 
διέπεται από τον Ν. 1418/1984. 

5. Στην πρόταση μέτρων υποστήριξης των τελικών 
δικαιούχων προκειμένου να ανταποκριθούν στις υπο−
χρεώσεις τους. 

6. Στη μέριμνα για τη διενέργεια των επιτόπιων επιθε−
ωρήσεων που προβλέπονται στην παρ.7 του άρθρου 6 
του Ν. 2860/2000, στην οποία προστέθηκε η διάταξη της 
παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 3614/2007 και ειδικότερα 
για τη σύνταξη των εκθέσεων επιθεώρησης, για την 
πραγματοποίηση των διαδικασιών και την έκδοση των 
πράξεων του Εθνικού Συστήματος Δημοσιονομικών Δι−
ορθώσεων της ΚΥΑ 907/052/2.7.2003 (ΦΕΚ 878/Α΄) όπως 
κάθε φορά ισχύει.

7. Στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι−
κότητα» και των πράξεων για τις οποίες η ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
ασκεί καθήκοντα ΕΦΔ που αφορούν τους ανθρώπινους 
πόρους ή/και εμπίπτουν στη ρήτρα ευελιξίας 10% του 
άρθρου 34 παρ. 2 του ΕΚ 1083/2006) και τη μέριμνα για 
την υλοποίησή τους με βάση την απόφαση ένταξης και 
τις αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις καθώς και για τη 
συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και 
εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησης 
τους. 

8. Στον ορισμό των στελεχών της Μονάδας Β3 που 
θα παρακολουθούν τις πράξεις ή ομάδες πράξεων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» και των πράξεων για τις οποίες 
η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ασκεί καθήκοντα ΕΦΔ που αφορούν τους 
ανθρώπινους πόρους.

9. Στην εξέταση και προέγκριση των σταδίων εξέλιξης 
των δημοσίων συμβάσεων και ιδίως κατά τη διαδικασία 
διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης της σύμβασης, 
πράξεων αρμοδιότητας Μονάδας Β3.

10. Στο συντονισμό και την εποπτεία της άσκησης των 
αρμοδιοτήτων των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης 
που κατά κύριο λόγο διαχειρίζονται έργα αρμοδιότη−
τας της Μονάδας Β3, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. 

11. Στη μέριμνα για τη διενέργεια επιτόπιων επιθε−
ωρήσεων στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης και 
την εισήγηση για λήψη τυχόν διορθωτικών μέτρων και 
τροποποίηση της απόφασης εκχώρησης. 

12. Στην εξειδίκευση, όπου απαιτείται σε συνεργασία 
με τις λοιπές Μονάδες και την Εθνική Αρχή Συντονισμού 
των εντύπων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγ−

χου που εφαρμόζονται από τους Ενδιάμεσους Φορείς 
Διαχείρισης.

13. Στην εξειδίκευση όπου απαιτείται σε συνεργασία 
με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθη−
σης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Ενιαίου 
Συστήματος Διαχείρισης Δράσεων ΕΚΤ για τις δράσεις 
και πράξεις αρμοδιότητας της Μονάδας Β3. 

14. Στην εισήγηση προς την Μονάδα Α1, προτάσε−
ων αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα» με βάση την 
πορεία των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται. 

15. Στην εισήγηση προς την Μονάδα Α2 για τροποποί−
ηση ή ανάκληση της απόφασης ένταξης, με βάση την 
πορεία υλοποίησης της αντίστοιχης πράξης.

16. Στη διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων και στη 
μέριμνα για ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δη−
μόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται 
βάσει της διοικητικής επαλήθευσης με την εφαρμογή 
του συστήματος δημοσιονομικών διορθώσεων και των 
διαδικασιών ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων ποσών, όπως αυτό καθορίζεται στο 
άρθρο 26 του Ν. 3614/2007, στην ΥΠΑΣΥΔ και στο ΣΔΕ 
και στις σχετικές γνωστοποιήσεις. 

17. Στην τήρηση αρχείων στο ΟΠΣ για τις επαλη−
θεύσεις που διενεργεί η Μονάδα Β3 σύμφωνα με τα 
πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου. 

18. Στην παροχή των απαιτούμενων στοιχείων για την 
υποβολή απαντήσεων στα πορίσματα ελέγχου των αρ−
μόδιων εθνικών και κοινοτικών ελεγκτικών οργάνων στη 
Μονάδα Γ΄.

19. Στην εξειδίκευση όπου απαιτείται των απαιτή−
σεων για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγ−
γράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 
περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπα−
ϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κα−
τάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999. (ΕΕ L 
210/31−7−2006, σελ. 25−78) ως ισχύει και σύμφωνα με 
τους κανόνες του συστήματος διαχείρισης και ελέγ−
χου και σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου.

20. Στην εξειδίκευση όπου απαιτείται των απαιτήσεων 
τήρησης στοιχείων στο επίπεδο των δικαιούχων για 
τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, σύμφω−
να με τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου.

21. Στη μέριμνα για επικαιροποίηση της μελέτης κό−
στους − οφέλους των έργων που παράγουν έσοδα, μετά 
την ολοκλήρωσή τους και την παρακολούθηση των εσό−
δων των έργων που δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν εκ 
των προτέρων.

22. Στην παροχή, στις αρμόδιες για τη χρηματοδότηση 
οικονομικές υπηρεσίες, έγκρισης για διάθεση χρημα−
τοδότησης από το ΠΔΕ καθώς και στοιχείων προόδου 
εκτέλεσης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων αρ−
μοδιότητας Μονάδας Β3.

23. Στη μέριμνα για την ακρίβεια, την ποιότητα και 
πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί η Μονάδα Β3 
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στο ΟΠΣ σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου. 

24. Στη συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού 
καθώς και με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Πα−
ρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
και την παροχή παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορίας 
που ζητείται.

25. Στη συνεργασία με τις αρμόδιες ΕΥΔ των άλλων 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για θέματα 
ανθρώπινων πόρων και μέριμνα για παρακολούθηση των 
συνεδριάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησής τους. 

26. Στην υποστήριξη των Δικαιούχων και ΕΦΔ του ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα στο σχε−
διασμό, την παρακολούθηση και εφαρμογή πράξεων 
που αφορούν ανθρώπινους πόρους και εκτελούνται στο 
πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
2007−2013.

27. Στην πρόταση μέτρων υποστήριξης των δικαιού−
χων και των ΕΦΔ προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους.

ΣΤ. Στον Προϊστάμενο της Μονάδας Γ «Επιτόπιων Επα−
ληθεύσεων» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» μεταβιβάζεται το δικαίωμα υπο−
γραφής «Με εντολή Υπουργού» των αποφάσεων και των 
εγγράφων που αφορούν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα», το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» καθώς 
και των πράξεων για τις οποίες η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ασκεί 
καθήκοντα ΕΦΔ και συγκεκριμένα:

1. Στη μέριμνα για την πραγματοποίηση των ελέγχων 
που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Ν. 2860/2000 και 
ειδικότερα:

1.1. Στον έλεγχο της τήρησης της ισχύουσας νομο−
θεσίας κατά το στάδιο προετοιμασίας εκτέλεσης της 
πράξης κατά την υποβολή της πρότασης ένταξης του 
έργου ή και μετά την ένταξη της στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα». Στον προληπτικό 
έλεγχο των έργων που εκτέλεσή τους διέπεται από 
τον Ν. 1418/1984, για την τήρηση της νομιμότητας στα 
οριζόμενα στάδια εξέλιξης της πράξης στην απόφαση 
ένταξης.

1.2. Στον έλεγχο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των πρά−
ξεων, της νομιμότητάς τους, της τήρησης των διαδικα−
σιών, της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, 
της αξιοπιστίας των πληροφοριών και οικονομικών στοι−
χείων που δηλώνονται από τον τελικό δικαιούχο με τα 
μηνιαία και τα τριμηνιαία δελτία παρακολούθησης, της 
τήρησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο τελικός 
δικαιούχος κατά την ένταξη του έργου στο ΕΠΑΝ και 
της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις. 

2. Στην πραγματοποίηση ελέγχων στις πράξεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 
μετά την γνωστοποίηση ολοκλήρωσης από τον τελικό 
δικαιούχο και την έκδοση της βεβαίωσης τήρησης των 
υποχρεώσεων του τελικού δικαιούχου.

3. Στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων 
και την εισήγηση λήψεως των απαραίτητων μέτρων για 
την βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου 
και μέτρα για την υποστήριξη των τελικών δικαιούχων 

προκειμένου να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις 
τους. 

4. Στην επιμέλεια του ελέγχου των λειτουργιών της 
ειδικής υπηρεσίας σε σχέση με θέματα που θέτουν η 
Αρχή Πληρωμής, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου 
και τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. Στον έκτακτο έλεγχο της παρ. 6 του άρθρου 6 του 
Ν. 2860/2000 στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές 
ενδείξεις για την ύπαρξη παρατυπιών, την αναστολή 
χρηματοδότησης της πράξης, την έγκριση της έκθεσης 
ελέγχου, τις απαιτούμενες ενημερώσεις και κοινοποι−
ήσεις και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι το 
οριστικό κλείσιμο του θέματος. 

6. Στη σύνταξη εκθέσεων ελέγχου και την μέριμνα για 
την καταχώρηση των πορισμάτων ελέγχων στο ΟΠΣ, 
μετά την έγκρισή τους από τον Προϊστάμενο της ΕΥΔ 
ΕΠΑΕ και την κοινοποίησή τους στην Αρχή Πληρωμής, 
την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και τον τελικό 
δικαιούχο 

7. Στη μέριμνα για την έκδοση των πράξεων και την 
πραγματοποίηση των διαδικασιών εφαρμογής του Εθνι−
κού Συστήματος Δημοσιονομικών διορθώσεων της ΚΥΑ 
907/052/2.7.2003 (ΦΕΚ 878/Α΄) όπως κάθε φορά ισχύει.

8. Στη μέριμνα για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής 
επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων του επιχειρησια−
κού προγράμματος και των πράξεων για τις οποίες η 
ΕΥΔ ασκεί καθήκοντα ΕΦΔ, με βάση τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007.

9. Στη μέριμνα για τη διενέργεια επιτόπιων επαλη−
θεύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του 
Ν. 3614/2007, στην ΥΠΑΣΥΔ και το σύστημα διαχείρισης 
και ελέγχου. 

10. Στη μέριμνα για τη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας 
επαλήθευσης, εφόσον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για 
παραβάσεις εθνικού ή κοινοτικού δικαίου.

11. Στη μέριμνα για τη σύνταξη των εκθέσεων επιτό−
πιας επαλήθευσης που διενεργεί και την υποβολή για 
έγκρισή τους από τον Προϊστάμενο της ΕΥΔ. 

12. Στη τήρηση αρχείων στο ΟΠΣ για τις επιτόπιες 
επαληθεύσεις που διενεργεί η Μονάδα Γ΄ καθώς και 
στην παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα 
πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου. 

13. Στην τήρηση των αρχείων που περιγράφουν και 
τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθο−
ρίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται 
προς επαλήθευση στην περίπτωση που οι επιτόπιες 
επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά. 

14. Στη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων και στην 
ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνει−
σφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται βάσει της 
επιτόπιας επαλήθευσης με την εφαρμογή του συστή−
ματος δημοσιονομικών διορθώσεων και των διαδικασι−
ών ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβλη−
θέντων ποσών, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 26 
του Ν. 3614/2007, στην ΥΠΑΣΥΔ και στο ΣΔΕ και στην 
εισήγηση για την τροποποίηση ή ανάκληση της από−
φασης ένταξης στην Μονάδα Α2.

15. Στη μέριμνα για τη διενέργεια – δειγματοληπτικά− 
επιτόπιων επιθεωρήσεων σε πράξεις που διαχειρίζο−
νται οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης στο πλαίσιο των 
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επιτόπιων επιθεωρήσεων που διενεργούν οι αρμόδιες 
Μονάδες Β΄ στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης 
και σε συνεργασία με αυτές. Στην τήρηση αρχείων των 
επιθεωρήσεων αυτών στο ΟΠΣ και στην εισήγηση για 
τη λήψη τυχόν διορθωτικών μέτρων στην αρμόδια Μο−
νάδα Β΄ της ΕΥΔ. 

16. Στην συνεργασία με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτι−
κά ελεγκτικά όργανα και την Εθνική Αρχή Συντονισμού 
για την υποβολή των σχετικών απαντήσεων στα σχετικά 
πορίσματα ελέγχου. 

17. Στη μέριμνα για την παροχή, σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες Μονάδες Β΄, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατό−
πιν γραπτού σχετικού αιτήματός της, των πληροφοριών 
που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Καν. 1828/2006 
εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή 
του αιτήματος ή εντός οποιασδήποτε άλλης συμφωνη−
μένης περιόδου, με σκοπό τον έλεγχο εγγράφων για τη 
διενέργεια επιτόπιων ελέγχων. 

18. Στην ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των 
στοιχείων που καταχωρεί η Μονάδα Γ΄ στο ΟΠΣ σύμ−
φωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου. 

Ζ. Στον Προϊστάμενο της Μονάδας Δ «Οργάνωσης και 
Υποστήριξης» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» μεταβιβάζεται το δικαίωμα υπο−
γραφής «Με εντολή Υπουργού» των αποφάσεων και των 
εγγράφων που αφορούν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα», το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» καθώς 
και των πράξεων για τις οποίες η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ασκεί 
καθήκοντα ΕΦΔ και συγκεκριμένα:

1. Στη μέριμνα για την κατάρτιση του ετήσιου προ−
γράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας− Στήριξης της 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2860/2000 
και την υποβολή του για έγκριση. Στην εκτέλεση έργων 
Τεχνικής Βοήθειας αρμοδιότητας της Μονάδας Δ και 
την υποστήριξη των άλλων μονάδων της ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
στην εκτέλεση των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, μετά 
την έγκρισή τους. Στην τήρηση των οικονομικών και 
τεχνικών στοιχείων των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας με 
τελικό Δικαιούχο ή Φορέα υλοποίησης την ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

2. Στη μέριμνα για την κατάρτιση του ετήσιου προ−
γράμματος ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής 
της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες και 
την υποβολή του προς έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 
19 παρ 3 του Ν. 3614/2007, ως ισχύει. 

3. Στη μέριμνα για τον σχεδιασμό, τον προγραμματι−
σμό και την εκτέλεση των έργων με δικαιούχο ή φορέα 
υλοποίησης την ΕΥΔ ΕΠΑΕ και των αντίστοιχων ενερ−
γειών που αφορούν στα αιτήματα για χρηματοδότηση 
και κατανομή πιστώσεων, στην παρακολούθηση των 
χρηματορροών, στις αναθέσεις, συμβάσεις και παρα−
λαβές παραδοτέων, στις εντολές πληρωμής προς τους 
υπολόγους, στην υποβολή τεχνικών δελτίων, δελτίων 
δήλωσης δαπανών και δελτίων παρακολούθησης, στην 
τήρηση των στοιχείων φυσικού και οικονομικού αντι−
κειμένου των έργων αυτών και στην τήρηση των υπο−
χρεώσεων δικαιούχου. 

4. Στη διαβίβαση των εγγράφων και αποδεικτικών πλη−
ρωμής των ανωτέρω έργων Τεχνικής Βοήθειας – Στή−

ριξης και Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής, στην 
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου.

5. Στη συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και 
την παροχή σε αυτή κάθε πληροφορίας που ζητείται.

6. Στην μέριμνα για την κατάρτιση και υποβολή στον 
Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα, σε συνερ−
γασία με τις άλλες Μονάδες, μέχρι την 30η Νοεμβρίου 
εκάστου έτους, του ετήσιου προγράμματος ενεργειών 
της ΕΥΔ ΕΠΑΕ για το επόμενο έτος, με ποσοτικούς και 
ποιοτικούς στόχους, με βάση τον στρατηγικό προγραμ−
ματισμό της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών 
Παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ 8 του 
Ν. 3614/2007. 

7. Στην κατάρτιση των περιοδικών εκθέσεων για τα 
επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους ετήσιους 
στόχους, σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες. 

8. Στην οργάνωση και λειτουργία του γραφείου ΟΠΣ, 
το οποίο σε συνεργασία με την Υπηρεσία ΟΠΣ, έχει την 
ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του 
ΟΠΣ στην ΕΥΔ και την υποστήριξη προς τους χρήστες, 
τους δικαιούχους και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχεί−
ρισης για την ορθή χρήση και λειτουργία του. 

9. Στη μέριμνα για παροχή τεχνικής υποστήριξης και 
εκπαίδευσης στο προσωπικό της ΕΥΔ ΕΠΑΕ για τη λει−
τουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού.

10. Στο χειρισμό των θεμάτων που αφορούν στην υλι−
κοτεχνική υποδομή της ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

11. Στην τεχνική υποστήριξη του Γραφείου Πληροφό−
ρησης Κοινού.

12. Στη μέριμνα για οργάνωση και τήρηση βιβλιοθήκης 
εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοη−
θημάτων για τις ανάγκες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

13. Στη μέριμνα για την προώθηση αρμοδίως θεμάτων 
προσωπικού πάσης φύσεως και ειδικότερα διοικητικά, 
οικονομικά και θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης. 

14. Στη μέριμνα για την υλοποίηση των μέτρων στή−
ριξης και της εκπαίδευσης των δικαιούχων και των Εν−
διάμεσων Φορέων Διαχείρισης προκειμένου να αντα−
ποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

15. Στη θεώρηση των ημερολογίων μετάβασης στο 
εσωτερικό ή το εξωτερικό, του προσωπικού της ΕΥΔ 
ΕΠΑΕ.

16. Στην οργάνωση των συνεδριάσεων της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» και της Επιτροπής Παρακολού−
θησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνι−
στικότητα Επιχειρηματικότητα».

17. Στη μέριμνα για την τήρηση του πρωτοκόλλου και 
του αρχείου της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, τη διατήρηση και φύλαξη 
του φυσικού και του ηλεκτρονικού αρχείου της ΕΥΔ 
ΕΠΑΕ, τη διακίνηση των εγγράφων, και την εν γένει 
γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προ−
σωπικού της. 

18. Την υποστήριξη των Μονάδων της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στην 
ανάρτηση πράξεων και αποφάσεων στο Διαδίκτυο με 
βάση τα άρθρα 2 και 4 του Ν. 3861/2010.

Άρθρο 6
Γενικές Διατάξεις

1. Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα 
για τα θέματα που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδι−
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οτήτων του, προσυπογράφει όσα έγγραφα λαμβάνουν 
τελική υπογραφή Υπουργού. Όταν ο Ειδικός Γραμμα−
τέας για την Ανταγωνιστικότητα, ελλείπει, κωλύεται ή 
απουσιάζει, δεν απαιτείται προσυπογραφή.

2. Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του 
Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα, κάθε 
έγγραφο που υπογράφεται από αυτόν με βάση την 
παρούσα, υπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

3. Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος 
του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, κάθε έγγραφο που 
υπογράφεται από αυτόν με βάση την παρούσα, υπο−
γράφεται από τον Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγω−
νιστικότητα.

4. Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος 
Προϊσταμένου Μονάδας ΕΥΔ ΕΠΑΕ, κάθε έγγραφο που 

υπογράφεται από αυτόν με βάση την παρούσα, υπογρά−
φεται από τον Προϊστάμενο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ. 

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

Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η 
ΑΠ 5801/1323Δ/Φ03/3.8.2010 (ΦΕΚ Β΄/1463/6.9.2010) όμοια 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1               25310 22858
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63              210 4135228 ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο               2413 506449
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β                  2613 613428 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2               2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο              26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1               2251 352100

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
•  Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

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

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 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 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

Β΄ 320 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.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.

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

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