
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Αρχή 
Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδο-
τούμενων Προγραμμάτων» του άρθρου 14 του 
ν. 4914/2022 και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 
69131/ΕΥΘΥ624/22.6.2015 (Β’  1451) υπουργικής 
απόφασης.

2 Κατάργηση Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας 6ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας.

3 Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας διακοσίων 
είκοσι τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (223,20€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δωρεά της Επιτρο-
πής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθή-
ρων προς την Ελληνική Αστυνομία.

4 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την κατα-
σκευή του έργου «Λιμένας στη θέση Αυλάκια Δ.Ε. 
Οθωνών Δ. Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων 
Νήσων».

5 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας χιλίων επτακοσίων δεκατριών ευρώ και ογδό-
ντα έξι λεπτών (1.713,86 €) με Φ.Π.Α., του ιδιώτη 
Θεοδωρακάκου Παναγιώτη προς το Πυροσβεστι-
κό Σώμα.

6 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας χιλίων εξακοσίων τριάντα ευρώ και εξήντα 
λεπτών (1.630,60 €) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «ΣΙΔΕ-
ΝΟΡ ΒΧ Α.Ε.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 91722 (1)
Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Αρχή Πι-

στοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδο-

τούμενων Προγραμμάτων» του άρθρου 14 του 

ν. 4914/2022 και αντικατάσταση της υπό στοι-

χεία 69131/ΕΥΘΥ624/22.6.2015 (Β’ 1451) υπουρ-

γικής απόφασης. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο-
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματι-
κή Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 
«Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 61), και ειδικότερα τα άρθρα 5, την παρ. 5 
του άρθρου 9, το άρθρο 14, την παρ. 1 την περ. δ) της 
παρ. 3 και την περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 27 και την 
παρ. 1 του άρθρου 63.

3. Τον ν. 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγ-
χο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2021-2020 και λοιπές διατά-
ξεις, ειδικότερα το άρθρο 10 και επιμέρους τα άρθρα 4, 
την παρ. 3 του άρθρου 42, την παρ. 4 του άρθρου 44, τις 
παρ. Α4 και Β3 του άρθρου 45, την παρ. 1 του άρθρου 58 
και την παρ. 2 του άρθρου 62.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 
για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Με-
τάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα 
εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευ-
σης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και 
το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης 
των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων.

5. Την υπό στοιχεία C(2021) 5617 εκτελεστική από-
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29.7.2021 για την 
έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης με την Ελλη-
νική Δημοκρατία.

6. Την υπό στοιχεία 69131/ΕΥΘΥ624/22.6.2015 υπουρ-
γική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Αρχή Πιστοποίησης του άρθρου 10 του ν. 4314/2014 και 
αντικατάσταση της υπ’ αρ. 43491/ΔΙΟΕ789/21.12.2000 
(Β’ 1639) κοινή υπουργική απόφαση» (Β’ 1451).

7. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

8. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

9. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

10. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

12. Την υπ’  αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

13. Τον ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρε-
σίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, 
προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά-
ξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες 
για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς 
προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις 
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλ-
λες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 77 παρ. 1γ (Α’ 51).

14. Την υπ’ αρ. 476/2016 (Β’ 1341) υπουργική απόφαση 
σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων από την Υπεύθυ-
νη Αρχή Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εθνικής 
Ασφάλειας και άλλων πόρων στην Ειδική Υπηρεσία Αρχή 
Πιστοποίησης, Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων.

15. Την Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Αρχή 
Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων» του άρθρου 14 του ν. 4914/2014 
και την αντικατάσταση της υπό στοιχεία 69131/
ΕΥΘΥ624/22.6.2015 (Β’ 1451) υπουργικής απόφασης 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αποστολή

1. Η Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξα-
κρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» 
υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων 
και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων της 
Λογιστικής Αρχής που καθορίζονται στο άρθρο 14 του 
ν. 4914/2022 (Α’ 61) και στα Συστήματα Διαχείρισης και 
Ελέγχου.

2. Επίσης, ασκεί τα καθήκοντα της Αρχής Πιστοποίησης 
για τους μηχανισμούς χρηματοδότησης του άρθρου 27 
του ν. 4914/2022 και για κάθε πηγή χρηματοδότησης 
στην οποία θα οριστεί ως Αρχή Πιστοποίησης με εθνι-
κή ή ενωσιακή νομοθεσία, με το σύστημα διαχείρισης 
και ελέγχου και τις διατάξεις που διέπουν την εκάστοτε 
χρηματοδότηση.

Άρθρο 2
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 
«Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης 
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων»

1. Η Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξα-
κρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» 
διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Μονάδες ως εξής:

- Μονάδα Α: Χρηματοδοτικές ροές
- Μονάδα Β: Έλεγχος
- Μονάδα Γ: Τεχνική και διοικητική υποστήριξη
- Μονάδα Δ: Μονάδα διαχειριστικών επαληθεύσεων 

Προγραμμάτων INTERREG.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας 
«Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης 
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων»

Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας «Αρχή Πι-
στοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων» κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων 
της, ως εξής:

Ι. Μονάδα Α: Χρηματοδοτικές ροές
Ι.1. Αρμοδιότητες για την προγραμματική περίοδο 

2021-2027
Ι.1.1. Καταρτίζει και υποβάλει τις αιτήσεις πληρωμής 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 91 και 
92 του Κανονισμού.

Ι.1.2. Καταρτίζει και υποβάλλει τους λογαριασμούς για 
κάθε λογιστική χρήση, επιβεβαιώνοντας την πληρότητα, 
την ακρίβεια και την αλήθεια των λογαριασμών σύμφω-
να με το άρθρο 98 του Κανονισμού.

Ι.1.3. Τηρεί ηλεκτρονικά αρχεία με τα στοιχεία των δα-
πανών που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
πλαίσιο των αιτήσεων πληρωμής και των λογαριασμών.
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Ι.1.4. Αφαιρεί πιστοποιημένες δαπάνες από τους λογα-
ριασμούς που υπόκεινται σε συνεχιζόμενη αξιολόγηση 
της νομιμότητας και της κανονικότητάς τους σύμφωνα 
με την περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 98 του Κανονισμού 
και διασφαλίζει ότι, σύμφωνα με τις περ. α) και γ) της 
παρ. 6 του άρθρου 98 του Κανονισμού, δεν περιλαμβά-
νονται στους λογαριασμούς πιστοποιημένες δαπάνες 
που αφορούν τις παράτυπες δαπάνες οι οποίες έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο δημοσιονομικών διορθώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 103 του Κανονισμού και τυχόν 
άλλα ποσά που χρειάζεται να αφαιρεθούν, ώστε να μει-
ωθεί το εναπομένον ποσοστό σφάλματος των δαπανών 
που δηλώνονται στους λογαριασμούς σε δύο τοις εκατό 
(2%) ή λιγότερο.

Ι.1.5. Καταχωρίζει στο ΟΠΣ τις οριζόντιες δημοσιο-
νομικές διορθώσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις, στο 
πλαίσιο της κατάρτισης των αιτήσεων πληρωμής και των 
λογαριασμών, όπου απαιτείται.

Ι.1.6. Μετατρέπει σε ευρώ τα ποσά των δαπανών που 
πραγματοποιούνται σε άλλο νόμισμα, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 76 του 
Κανονισμού.

Ι.1.7. Μεριμνά για την παροχή των προβλέψεων των 
αιτήσεων πληρωμής για το τρέχον και το επόμενο ημε-
ρολογιακό έτος και τις υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 69 του 
Κανονισμού.

Ι.1.8. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και Υπη-
ρεσίες για τον καθορισμό των κανόνων λειτουργίας του 
ΟΠΣ ως προς τις πληροφορίες που χρησιμοποιεί κατά 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, καθώς και την επε-
ξεργασία τους.

Ι.1.9. Ενημερώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
και τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, για τη διάθεση 
των πιστώσεων που εισπράχθηκαν ανά πηγή.

Ι.1.10. Ασκεί τις αρμοδιότητες λογιστικής λειτουργί-
ας για τα Προγράμματα TAMEY, ως Ενδιάμεσος Φορέας 
της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής σε συνεργασία με 
τη Μονάδα Β.

Ι.1.11. Όσον αφορά στα Προγράμματα INTERREG των 
περ. α) έως ε) της παρ. 4 του άρθρου 3, του ν. 4914/2022, 
η Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβω-
σης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» ανα-
λαμβάνει τις λογιστικές διαδικασίες του άρθρου 47 του 
Κανονισμού INTERREG και ειδικότερα τις αρμοδιότητες 
των περ. α) έως γ) της παρούσας, καθώς επίσης και τις 
πληρωμές που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή και, κατά γενικό κανόνα, τις πληρωμές που 
καταβάλλονται στον επικεφαλής εταίρο σύμφωνα με το 
στοιχείο β’ της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κανονισμού, 
παρακολουθεί τη διαδικασία μεταφοράς των σχετικών 
πιστώσεων στους δικαιούχους και μεριμνά ώστε αυτή 
να πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό.

Ι.1.12. Για τη διασφάλιση των διαθεσίμων των λογαρια-
σμών των Προγραμμάτων της παρ. Ι.1.11 που τηρούνται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος, προβαίνει στην ανάκτηση 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών 

ενωσιακής συνδρομής από τους δικαιούχους των ως άνω 
Προγραμμάτων μέσω συμψηφισμού, στις περιπτώσεις 
που υπάρχει διαθέσιμο προς απόδοση ποσό.

Ι.1.13. Ενημερώνει την αρμόδια ΔΑ και τους δικαιού-
χους για τις ανακτήσεις αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων ποσών ενωσιακής συνδρομής της 
παρ. Ι.1.12 μέσω συμψηφισμού, καθώς και για τις περι-
πτώσεις μη δυνατότητας συμψηφισμού ώστε η ΔΑ να 
προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ανάκτησης.

Ι.2. Αρμοδιότητες για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020

Ι.2.1. Καταρτίζει και υποβάλει τις πιστοποιήσεις, τις 
αιτήσεις πληρωμής στις αρμόδιες Υπηρεσίες σύμφωνα 
με τους όρους και τις διαδικασίες των Κανονισμών που 
ισχύουν κατά περίπτωση.

Ι.2.2. Καταρτίζει και υποβάλλει τους λογαριασμούς για 
κάθε λογιστική χρήση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στον Κανονισμό.

Ι.2.3. Εξαιρεί προσωρινά τις πληρωμές από τις δηλώ-
σεις δαπανών που παρουσιάζουν προβλήματα, σύμφω-
να με τους ισχύοντες κανόνες.

Ι.2.4. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εισηγείται 
στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας την έκδοση οδηγιών, 
κατευθύνσεων και εγκυκλίων προς τις διαχειριστικές 
αρχές και τους τελικούς δικαιούχους.

Ι.2.5. Τηρεί, σε ηλεκτρονική μορφή, λογιστικά Μητρώα 
για τις δαπάνες που υποβάλλονται στην Επιτροπή, καθώς 
και των ποσών που μπορούν να ανακτηθούν και των πο-
σών που αποσύρονται μετά από ακύρωση του συνόλου 
ή μέρους της συνεισφοράς για μία πράξη και αποστέλλει 
τις σχετικές εκθέσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό.

Ι.2.6. Καταρτίζει και υποβάλλει τις προβλέψεις για τις 
επόμενες λογιστικές χρήσεις.

Ι.2.7. Ενημερώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
και τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, για τη διάθεση 
των πιστώσεων που εισπράχθηκαν ανά πηγή.

Ι.2.8. Παρακολουθεί την διαδικασία μεταφοράς των 
σχετικών πιστώσεων στους δικαιούχους και μεριμνά 
ώστε αυτή να πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό.

Ι.2.9. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και υπη-
ρεσίες για τον καθορισμό των κανόνων λειτουργίας του 
ΟΠΣ ως προς τις πληροφορίες που χρησιμοποιεί κατά 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, καθώς και την επε-
ξεργασία τους.

Ι.3. Αρμοδιότητες για μηχανισμούς και άλλες πηγές 
χρηματοδότησης

Ι.3.1. Ασκεί σε συνεργασία με τη Μονάδα Β τα καθή-
κοντα της Αρχής Πιστοποίησης για:

α) Τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οι-
κονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), όπως αυτά ορίζονται κάθε 
φορά στον κανονισμό για την εφαρμογή του και στο 
εθνικό σύστημα διαχείρισης του ΧΜ ΕΟΧ,

β) Τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την ευρώπη/ Connect-
ing Europe Facility» (ΜΣΕ/CEF),

γ) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμι-
οποίηση (ΕΤΠ) 2021-2027, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 23 του Κανονισμού (EE) 2021/691, και

δ) κάθε άλλη πηγή χρηματοδότησης στην οποία θα 
οριστεί ως Αρχή Πιστοποίησης, με το σύστημα διαχείρι-
σης και ελέγχου και τις διατάξεις που τη διέπουν.
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Ι.3.2. Για την ππ 2014-2020 ασκεί, επιπλέον, τα καθήκο-
ντα της Αρχής Πιστοποίησης για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

I.4. Αρμοδιότητες για τις προηγούμενες προγραμμα-
τικές περιόδους

Ι.4.1. Ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τυχόν 
μη επιλέξιμα ποσά που εντοπιστούν μετά την αποπλη-
ρωμή των προγραμμάτων της περιόδου συνεπεία εκτά-
κτων ελέγχων ή/και καταγγελιών.

Ι.4.2. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η ανάγκη 
επιστροφής ποσών στον προϋπολογισμό της Ένωσης, 
εισηγείται στην αρμόδια διεύθυνση του ΓΛΚ την εκτέ-
λεση σχετικών χρεωστικών.

Ι.5 Η Μονάδα Α στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της 
εισηγείται στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας την έκδοση 
οδηγιών, κατευθύνσεων και εγκυκλίων προς τις Διαχειρι-
στικές Αρχές και τους δικαιούχους/φορείς υλοποίησης 
και παρέχει στοιχεία προς αρμόδιους φορείς όπως η 
ΕΔΕΛ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η EUROSTAT κ.λπ.

ΙΙ. Μονάδα Β: Έλεγχος
IΙ.1. Αρμοδιότητες για την προγραμματική περίοδο 

2021-2027
ΙΙ.1.1. Διασφαλίζει ότι έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες 

από τις διαχειριστικές αρχές σχετικά με τις διαδικασίες 
που εφαρμόστηκαν και τις επαληθεύσεις που πραγματο-
ποιήθηκαν όσο αφορά τις δαπάνες που περιλαμβάνονται 
στις δηλώσεις δαπανών.

ΙΙ.1.2. Παρακολουθεί και αξιολογεί τα συμπεράσματα 
των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τα ελεγκτικά όργα-
να της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ΕΔΕΛ, τις διαχειριστικές 
αρχές των προγραμμάτων και τα λοιπά ελεγκτικά όργανα 
και εισηγείται στη Μονάδα Α μέτρα για την αντιμετώπισή 
τους, συμπεριλαμβανομένης και της εξαίρεσης από τη 
δήλωση δαπανών.

ΙΙ.1.3. Συντονίζει τη σύνταξη των απαντήσεων στο πλαί-
σιο των ελέγχων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΙΙ.1.4. Εισηγείται στη Μονάδα Α προληπτικά και διορ-
θωτικά μέτρα στο πλαίσιο της κατάρτισης και υποβολής 
των ετήσιων λογαριασμών και αιτήσεων πληρωμών, με 
βάση την αξιολόγηση των καταγγελιών.

ΙΙ.1.5. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εισηγείται 
στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας την έκδοση οδηγιών, 
κατευθύνσεων και εγκυκλίων προς τις διαχειριστικές αρ-
χές και τους δικαιούχους/φορείς υλοποίησης και παρέχει 
στοιχεία προς αρμόδιους φορείς όπως η ΕΔΕΛ, η ΕΑΔ, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 
η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η EUROSTAT, η OLAF κ.λπ.

ΙΙ.1.6. Αποτελεί το σημείο επαφής της Υπηρεσίας με το 
εσωτερικό δίκτυο συνεργασίας για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις, 
υπό τον συντονισμό της ΕΥΘΥ σύμφωνα με το άρθρο 
50 του ν. 4914/2022 και με το Δίκτυο Επικοινωνίας των 
αρμόδιων εθνικών αρχών και υπηρεσιών για την καταπο-
λέμηση της απάτης και την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ε.Ε. της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

ΙΙ.1.7. Αναθέτει τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας των 
δημόσιων έργων, παρακολουθεί και παραλαμβάνει τα 
αποτελέσματα των ελέγχων και, εφόσον απαιτείται, ει-

σηγείται τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα με βάση τα 
αποτελέσματά τους και την κείμενη νομοθεσία.

ΙΙ.2. Αρμοδιότητες για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020

ΙΙ.2.1. Διενεργεί επιθεωρήσεις στους δικαιούχους και 
στις πράξεις τους και συντάσσει εκθέσεις για τη λήψη 
τυχόν απαιτούμενων ενεργειών.

ΙΙ.2.2. Διασφαλίζει ότι έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες 
από τις διαχειριστικές αρχές σχετικά με τις διαδικασίες 
που εφαρμόστηκαν και τις επαληθεύσεις που πραγμα-
τοποιήθηκαν όσον αφορά τις δαπάνες που περιλαμβά-
νονται στις δηλώσεις δαπανών.

ΙΙ.2.3. Παρακολουθεί και αξιολογεί τα συμπεράσματα 
των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τα ελεγκτικά όργα-
να της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ΕΔΕΛ, τις διαχειριστικές 
αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων και τα λοιπά 
ελεγκτικά όργανα και εισηγείται στη Μονάδα Α μέτρα 
για την αντιμετώπισή τους, συμπεριλαμβανομένης και 
της εξαίρεσης από τη δήλωση δαπανών.

ΙΙ.2.4. Συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς για τη 
διατύπωση των θέσεων των Ελληνικών Αρχών στις απα-
ντήσεις προς το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο μετά 
από ελέγχους του. Έχει επίσης την ευθύνη της σύνταξης 
και αποστολής της σχετικής επιστολής προς το Ελεγκτικό 
Συνέδριο.

ΙΙ.2.5. Αποτελεί το σημείο επαφής της Υπηρεσίας με το 
εσωτερικό δίκτυο συνεργασίας για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις, 
υπό το συντονισμό της ΕΥΘΥ σύμφωνα με το άρθρο 52 
του ν. 4314/2014.

ΙΙ.3. Αρμοδιότητες για τις προηγούμενες προγραμμα-
τικές περιόδους.

ΙΙ.3.1. Διενεργεί επιθεωρήσεις/ελέγχους στους δικαιού-
χους και τις πράξεις τους και συντάσσει εκθέσεις για τη 
λήψη τυχόν απαιτούμενων ενεργειών, όπως επιστροφή 
των ποσών στον ενωσιακό και εθνικό προϋπολογισμό.

ΙΙ.3.2. Αξιολογεί τα συμπεράσματα των ελέγχων που 
τυχόν διενεργούνται από τα ελεγκτικά όργανα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, και τα λοιπά εθνικά ελεγκτικά όργανα 
(π.χ. ΕΑΔ, ΣΔΟΕ), και εισηγείται όπου απαιτείται στη Μο-
νάδα Α τη λήψη μέτρων για την επιστροφή των ποσών 
στον ενωσιακό και εθνικό προϋπολογισμό.

ΙΙ.3.3. Διερευνά τις καταγγελίες που αφορούν σε συγ-
χρηματοδοτούμενα έργα των περιόδων αυτών, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 3 (1β) του ν. 4914/2022.

ΙΙΙ. Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Υποστήριξης
ΙΙΙ.1. Διαχειρίζεται τα θέματα που αφορούν στο προ-

σωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας, και ειδικότερα τα θέματα 
οργάνωσης και τα διοικητικά και οικονομικά θέματα. 
Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού της Ειδικής 
Υπηρεσίας, κατόπιν διαπίστωσης σχετικών αναγκών και 
αιτημάτων κατάρτισης του προσωπικού των Μονάδων 
τα οποία εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσί-
ας. Τηρεί αρχείο προσωπικού με τα απαραίτητα έγγραφα.

ΙΙΙ.2. Μεριμνά για τη σύνταξη και έκδοση των αποφά-
σεων σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών των 
συλλογικών οργάνων, επιτροπών και ομάδων εργασίας 
της Ειδικής Υπηρεσίας.

ΙΙΙ.3. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτε-
χνική υποδομή της Ειδικής Υπηρεσίας.
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ΙΙΙ.4. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Ειδικής 
Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλ-
ληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την 
εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και 
του προσωπικού της.

ΙΙΙ.5. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, με-
λετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις 
ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας.

ΙΙΙ.6. Έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής 
υποστήριξης ημερίδων, τεχνικών συναντήσεων εργασί-
ας που διοργανώνονται από την Ειδική Υπηρεσία.

ΙΙΙ.7. Έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη 
λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων εντός της 
Ειδικής Υπηρεσίας. Μεριμνά για την έκδοση λογαρια-
σμών χρηστών του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας 
για την πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα με 
τους αντίστοιχους ρόλους και δικαιώματα.

ΙΙΙ.8. Υποστηρίζει το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας 
για τη χρήση των παραπάνω πληροφοριακών συστη-
μάτων και παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση 
εντός της Ειδικής Υπηρεσίας για τη λειτουργία των συ-
στημάτων αυτών, του εξοπλισμού και του λογισμικού.

ΙΙΙ.9. Καταρτίζει το πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμε-
νων ενεργειών τεχνικής βοήθειας και το υποβάλλει για 
έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία της ΕΑΣ, για αποστολή 
στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

ΙΙΙ.10. Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών 
τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται από εθνικούς 
πόρους και το υποβάλλει για έγκριση στην αρμόδια 
Υπηρεσία της ΕΑΣ.

ΙΙΙ.11. Υλοποιεί όλες τις πράξεις τεχνικής βοήθειας, ως 
δικαιούχος, και για λογαριασμό όλων των Μονάδων της 
ΕΥ. Στο πλαίσιο αυτό:

ΙΙΙ.11.1. Συντάσσει τις προτάσεις για τη χρηματοδότηση 
των πράξεων.

ΙΙΙ.11.2. Υλοποιεί τις πράξεις και τηρεί τις υποχρεώσεις 
του δικαιούχου σύμφωνα με την απόφαση ένταξης.

ΙΙΙ.11.3. Έχει την ευθύνη για την καταχώριση στο ΟΠΣ 
των δεδομένων για τις πράξεις τεχνικής βοήθειας που 
υλοποιεί ως δικαιούχος και διασφαλίζει την ακρίβεια, 
την ποιότητα και την πληρότητα των στοιχείων αυτών.

ΙΙΙ.11.4. Πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών 
προς τους αναδόχους των πράξεων τεχνικής βοήθειας 
μέσω του ΟΠΣ-ΠΔΕ (e-pde).

ΙΙΙ.12. Υποστηρίζει την ΕΥ σε θέματα νομικής φύσης επί 
εθνικών και ενωσιακών κανόνων σύναψης και εκτέλεσης 
δημοσίων συμβάσεων, προκηρύξεων καθώς και θεμά-
των που χρήζουν νομικής τεκμηρίωσης και ανακύπτουν 
στο πλαίσιο των καθηκόντων της Υπηρεσίας.

IV. Μονάδα Δ: Μονάδα Διαχειριστικών Επαληθεύσεων 
Προγραμμάτων INTERREG

IV.1. Η Μονάδα Δ «Μονάδα Διαχειριστικών Επαληθεύ-
σεων Προγραμμάτων INTERREG» της Ειδικής Υπηρεσίας 
«Αρχή Πιστοποίησης και εξακρίβωσης συγχρηματοδο-
τούμενων προγραμμάτων» διενεργεί διαχειριστικές 
επαληθεύσεις, με το προσωπικό της ή μέσω ανάθεσης 
σε ελεγκτική εταιρεία, βάσει του άρθρου 9 παρ. 5 του 
ν. 4914/2022 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 46 παρ. 3 του 
Καν. 1059/2022. Οι διαχειριστικές επαληθεύσεις περιλαμ-

βάνουν διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις σχετικά 
με τα αιτήματα επαλήθευσης δαπανών που υποβάλλουν 
οι Έλληνες δικαιούχοι των Προγραμμάτων INTERREG των 
περ. στ) έως ιγ) της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4914/2022.

IV.2. Δύναται να εκδίδει οδηγίες σχετικά με την επιλεξι-
μότητα δαπανών και τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων 
επαλήθευσης δαπανών από τους Δικαιούχους.

IV.3. Συμμετέχει σε ενημερωτικές συναντήσεις και επι-
μορφώσεις που διοργανώνουν οι Διαχειριστικές Αρχές 
των ανωτέρω Προγραμμάτων.

IV.4. Συνεργάζεται με τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές Αρχές 
και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται στο 
πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της.

IV.5. Η Μονάδα Δ «Μονάδα Διαχειριστικών Επαληθεύ-
σεων Προγραμμάτων INTERREG» διατηρεί τις αρμοδιό-
τητες της Μονάδας Δ «Πρωτογενούς ελέγχου και πιστο-
ποίησης δαπανών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» του 
ν. 4314/2014.

Άρθρο 4
Προσόντα για τη στελέχωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας «Αρχή Πιστοποίησης και 
Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων»

1. Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων της 
Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:

1.1. Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρε-
σίας, τα εξής τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισό-
τιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος της αλλοδαπής,

β) δεκαετής (10ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους 
κατόχους πτυχίου Α.Ε.Ι. ή διπλώματος της ημεδαπής ή 
ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτι-
κού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή οκταετής (8ετής) επαγ-
γελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού 
τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου 
αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδα-
πής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καθώς και για τους 
απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), ή εξαετής (6ετής) επαγ-
γελματική εμπειρία για τους κατόχους διδακτορικού δι-
πλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, και

1.2. Για τις θέσεις των Προϊσταμένων Μονάδων, τα εξής 
τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισό-
τιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Οκταετής (8ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους 
κατόχους πτυχίου Α.Ε.Ι. ή διπλώματος της ημεδαπής ή 
ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτι-
κού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή εξαετής (6ετής) επαγ-
γελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού 
τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου 
αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδα-
πής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καθώς και για τους 
απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), ή πενταετής (5ετής) επαγ-
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γελματική εμπειρία για τους κατόχους διδακτορικού 
διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

1.3. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής 
Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων των Μονάδων της 
συνεκτιμώνται ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/
και εμπειρία επί των διαδικασιών σχεδιασμού, διαχείρι-
σης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής 
κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, 
ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα 
κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα 
ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα διοίκησης 
και οργάνωσης, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
και ευθυνών, η ικανότητα παρακίνησης των υφιστα-
μένων και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα για 
συνεργασία και επικοινωνία, η καλή γνώση μίας ξένης 
γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η ικανότητα χρή-
σης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών 
διαδικτύου, η ικανότητα αντίληψης ηλεκτρονικών εφαρ-
μογών παρακολούθησης διαδικασιών δημόσιου τομέα 
(ΟΠΣ, ΟΠΣΚΕ, κ.λπ.)

1.4. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής 
Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων Μονάδων, συνεκτι-
μώνται ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, οι μετα-
πτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές με το 
αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο, η αποφοίτηση 
από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
της ΕΕ. Εκτός των ανωτέρω, για τον Προϊστάμενο της 
Ειδικής Υπηρεσίας και για τον Προϊστάμενο Μονάδας, 
ως πρόσθετο προσόν, συνεκτιμάται και η άσκηση αρμο-
διοτήτων διοίκησης σε οποιοδήποτε επίπεδο.

2. Για τα στελέχη της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής 
Υπηρεσίας απαιτούνται τα εξής τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. (ΠΕ/TE) της ημεδαπής ή ισό-
τιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Τριετής (3ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους 
κατόχους πτυχίου Α.Ε.Ι. ή διπλώματος της ημεδαπής ή 
ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου αναγνωρισμένου εκ-
παιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή διετής (2ετής) 
επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχια-
κού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου 
τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της 
αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους 
αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης, ή μονοετής (1ετής) για τους κατόχους 
διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου και 
αντίστοιχου της αλλοδαπής.

2.1. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ 
της Ειδικής Υπηρεσίας συνεκτιμώνται, ως ουσιαστικά 
προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία των διαδικασιών σχε-
διασμού, αξιολόγησης, διαχείρισης ή/και συντονισμού 
ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυ-
ξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων 
του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα 
θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής 
Υπηρεσίας, η ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο 
αποτέλεσμα, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, 
η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η 

καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας της ΕΕ και 
η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφεί-
ου και υπηρεσιών διαδικτύου.

2.2. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ 
συνεκτιμώνται, ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, οι 
μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές 
με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο, η απο-
φοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και η γνώση μιας δεύτερης 
ξένης γλώσσας της ΕΕ.

3. Για τα στελέχη της κατηγορίας ΔΕ της Ειδικής Υπη-
ρεσίας απαιτούνται, ως τυπικά προσόντα, απολυτήριος 
τίτλος Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) 
και 6ετής επαγγελματική εμπειρία.

3.1. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΔΕ συ-
νεκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και 
εμπειρία σε θέματα πληρωμών των δαπανών συγχρημα-
τοδοτούμενων προγραμμάτων και διαχείρισης λογαρια-
σμών, ή/και διαχείρισης προσωπικού ή/και σε διοικητικά 
καθήκοντα ή/και σε λογιστική ή/και σε διαχείριση ευρω-
παϊκών προγραμμάτων, ή και σε διοικητική υποστήριξη, 
η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα 
οργάνωσης γραφείου, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών 
αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου.

3.2. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΔΕ συνε-
κτιμώνται, ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, η κατοχή 
πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)/
Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)/Εργαστηρίου 
Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ) ή ισότιμου τίτλου και η γνώση 
μιας ξένης γλώσσας της ΕΕ.

4. Επιπροσθέτως των προσόντων που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο, με την προκήρυξη για την πλήρωση 
των θέσεων, δύναται να καθορίζονται πρόσθετα ουσια-
στικά και επιθυμητά προσόντα για κάθε θέση.

Άρθρο 5
Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας 
«Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης 
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων»

Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε 
πενήντα δύο (52) άτομα και κατανέμεται ως εξής: α) Κα-
τηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης (ΠΕ και ΤΕ), σαράντα οκτώ (48) άτομα β) Κατηγορία 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), τέσσερα (4) άτομα.

Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις

Η παρούσα από την έναρξη ισχύος της καταργεί την 
υπό στοιχεία 69131/EΥΘΥ624/22.6.2015 (Β’  1451) υπουρ-
γική απόφαση.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   
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   Αριθμ. 58364 (2)
Κατάργηση Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας 6ης Υγει-

ονομικής Περιφέρειας. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ -
ΗΠΕΙΡΟΥ -ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 81) και ιδίως 
την παρ. 16 του άρθρου 4.

2. Τον ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών 
προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 25).

3. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.66159 (Υ.Ο.Δ.Δ. 761/2019)
υπουργική απόφαση περί διορισμού Διοικητή στην 6η 
Υ.ΠΕ., όπως παρατάθηκε με το άρθρο δέκατο έβδομο 
του ν. 4812/2021 (A’ 110) και εν συνεχεία με το άρθρο 81 
του ν. 4915/2022 (Α’ 63). και την υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ.οικ. 
44311/28.07.2022 υπουργική απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 670).

4. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 
46 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208).

5. Όλες τις αποφάσεις για τη σύσταση Ενιαίας Νομικής 
Υπηρεσίας στην 6η Υ.ΠΕ, τον ορισμό Προϊσταμένου, την 
Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας και κάθε άλλη σχε-
τική με την Ε.Ν.Υ. απόφαση.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε
α) Την υπ’ αρ. 845/20-06-2014 απόφαση με την οποία 

συστάθηκε Ενιαία Νομική Υπηρεσία στην 6η ΥΠΕ Πε-
λοποννήσου, Ιονίων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας που 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύ-
χος Β’ 1836/2014.

β) Την υπ’ αρ. 1025/21-07-2014 απόφαση του Διοικητή 
της 6ης ΥΠΕ με την οποία ορίσθηκε Προϊστάμενος στην 
Ενιαία Νομική Υπηρεσία της 6ης ΥΠΕ.

γ) Την υπ’ αρ. 4204/28-06-2016 απόφαση του Διοικητή 
της 6ης ΥΠΕ, με την οποία εκδόθηκε ο Κανονισμός Λει-
τουργίας της Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας.

δ) Την υπ’ αρ. 10371/12-12-2019 απόφαση, με την 
οποία καθορίστηκε το επίπεδο οργάνωσης της ΕΝΥ της 
6ης ΥΠΕ σε αυτό της διευθύνσεως από 28-06-2016 (ΑΔΑ: 
9Κ34469ΗΔΜ-63Τ).

ε) Την υπ’  αρ. 10375/12-12-2019 απόφαση, με την 
οποία τροποποιήθηκε ο κανονισμός λειτουργίας της 
ΕΝΥ της 6ης ΥΠΕ (ΑΔΑ: ΩΥΧ1469ΗΔΜ-ΤΤΛ).

στ) Την υπ’ αρ. 903/31-01-2020 απόφαση, με την οποία 
ανακλήθηκε η απόφαση για υπογραφή συμβάσεων ή απο-
φάσεων για συνεργασία με δικηγόρους στους φορείς πα-
ροχής υπηρεσιών υγείας της περιοχής ευθύνης της 6ης ΥΠΕ 
(ΑΔΑ: 63Ρ8469ΗΔΜ-73Λ) και κάθε άλλη σχετική απόφαση.

Μετά την ανάκληση των ανωτέρω αποφάσεων η 
Δ.Υ.ΠΕ. έχει μόνον Νομικό Γραφείο που στελεχώνεται 
από έναν δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγω ή Παρ’ Εφέταις, ο 
Διοικητής της Δ.Υ.ΠΕ. διορίζει πληρεξούσιους δικηγό-
ρους, καταργείται η Ενιαία Νομική Υπηρεσία και κάθε 
Διοικητής νοσοκομείου ενεργεί για την επίλυση των 

νομικών θεμάτων της μονάδας του, αναθέτοντας την 
επίλυσή τους, είτε σε δικηγόρο με έμμισθη εντολή, εφό-
σον προβλέπεται από τον Οργανισμό του νοσοκομείου, 
είτε σε πληρεξουσίους δικηγόρους που αναλαμβάνουν 
υποθέσεις κατ’ αποκοπήν σύμφωνα με την περ. 17) της 
παρ. 5 του άρθρου 3, την περ. ΣΤ) της παρ. 1 του άρ-
θρου 4 και την περ. 23) της παρ. 8 του άρθρου 7.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ   

Ι

(3)
 Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας διακοσίων 

είκοσι τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (223,20€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δωρεά της Επι-

τροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντι-

κυθήρων προς την Ελληνική Αστυνομία. 

 Με την υπό στοιχεία 9007/11/293α από 23/09/2022 
απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πει-
ραιά της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), κατ’ 
εφαρμογή και των άρθρων 496, 498 και 499 Α.Κ., γίνεται 
αποδεκτή η δωρεά της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας 
Κυθήρων και Αντικυθήρων με ΑΦΜ 090360708, προς την 
Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα προς το Αστυνομι-
κό Τμήμα Κυθήρων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, 
εκτιμώμενης αξίας διακοσίων είκοσι τριών ευρώ και είκοσι 
λεπτών (223,20 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφο-
ρά σε ένα -1- θορυβόμετρο PCE-322A, με s.n. 200201063. 

 Ο Διευθυντής

ΠΡΩΤΟΣΙΛΑΟΣ ΚΩΣΤΑΖΟΣ   

Ι

   Αριθμ. 3122.1-Τ08/66465/2022 (4)
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την κα-

τασκευή του έργου «Λιμένας στη θέση Αυλάκια 

Δ.Ε. Οθωνών Δ. Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπο-

ντίων Νήσων». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Τον ν. 2932/2001 «Ελεύθερη Παροχή υπηρεσιών 

στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμ-
ματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή 
Λιμενικών Ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 145).

β. Τον ν. 3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης 
και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και δημοσίων Έργων» 
(Α’ 197) (περ. δ, της παρ. 1 του άρθρου 14), όπως αντικα-
ταστάθηκε από το ν. 3153/2003 (παρ. 1 του άρθρου 44) 
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«Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση 
και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α’ 153).

γ. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

δ. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

ε. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121).

στ. Το υπ’ αρ. 220692/12-07-2022 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών/ΓΓΥ/ΓΔΥΛΙΚΥ/ΔΛΥ 
(Δ20)/Τμήμα Κατασκευών.

ζ. Το υπ’ αρ. 2363/5.0/01-08-2022 έγγραφο του Οργα-
νισμού Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε. με συνημμένη την υπ’ αρ. 
78/22-07-2022 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του.

η. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Τον ορισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών/Γενική Γραμματεία Υποδομών ως Φορέα Υλοποίη-
σης και ειδικότερα τη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών 
ως Αναθέτουσας και Προϊσταμένης Αρχής, και ως Διευ-
θύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Κατασκευής Έργων (Τ.Κ.Ε.), 
της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) Κατα-
σκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών της Γενι-
κής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, για την εκτέλεση του έργου: «Λιμένας 
στη θέση Αυλάκια Δ.Ε. Οθωνών Δ. Κεντρικής Κέρκυρας 
και Διαποντίων Νήσων» συνολικού προϋπολογισμού 
6.679.032,26 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία 
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν 
λόγω έργου.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 21 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

(5)
 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας χιλίων επτακοσίων δεκατριών ευρώ και ογδό-

ντα έξι λεπτών (1.713,86 €) με Φ.Π.Α., του ιδιώτη 

Θεοδωρακάκου Παναγιώτη προς το Πυροσβε-

στικό Σώμα. 

 Με την υπό στοιχεία 58946 Φ.804.22/23.9.2022 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του Κώδικα Κοινωφελών περιουσιών, 
σχολαζουσών κληρονομιών (ν. 4182/2013, Α’ 185), κα-
θώς και της παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4662/2020 
(Α’ 27), γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς του ιδι-
ώτη Θεοδωρακάκου Παναγιώτη εκτιμώμενης αξίας 
χιλίων επτακοσίων δεκατριών ευρώ και ογδόντα έξι 
λεπτών (1.713,86 €) με Φ.Π.Α., που αφορά τριάντα (30) 
χιλιόγραμμα βαλβολίνες 75W/90, είκοσι επτά (27) χι-
λιόγραμμα βαλβολίνες 80W/90, δεκαέξι (16) κιλά γρά-
σο, εβδομήντα (70) χιλιόγραμμα ορυκτέλαιο 15W/40, 
τριάντα (30) χιλιόγραμμα ορυκτέλαιο 10W/40, δώδεκα 
(12) χιλιόγραμμα ορυκτέλαιο 10W (για αλυσοπρίονα), 
τρία (03) λίτρα υγρά φρένων, εκατόν ογδόντα (180) 
λίτρα απιονισμένο νερό, εκατό (100) λίτρα ενισχυτικό 
καυσίμου (Αd blue) για την κάλυψη των αναγκών της 
Π.Υ. Μολάων. 

 Ο Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ   

Ι

(6)
 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας χιλίων εξακοσίων τριάντα ευρώ και εξήντα λε-

πτών (1.630,60 €) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «ΣΙΔΕ-

ΝΟΡ ΒΧ Α.Ε.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα   .

 Με την υπό στοιχεία 59785 Φ.804.22/26-09-2022 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 3 του Κώδικα Κοινωφελών περιουσιών, σχο-
λαζουσών κληρονομιών (ν. 4182/2013, Α’ 185), καθώς 
και της παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), 
γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς της εταιρείας «ΣΙ-
ΔΕΝΟΡ ΒΧ Α.Ε.» εκτιμώμενης αξίας χιλίων εξακοσίων 
τριάντα ευρώ και εξήντα λεπτών (1.630,60 €) με Φ.Π.Α., 
που αφορά πενήντα (50) τεμάχια δομικού πλέγματος 
τύπου Τ131 5Χ2, 15m2 για την κάλυψη των αναγκών της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 

 Ο Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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