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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/70305/0025 (1)
 Απόφαση έκδοσης επιμελημένων σειρών Ελληνικών κερ−

μάτων Ευρώ, έτους 2008, σε συσκευασία τριπτύχου 
εντύπου Blister.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Το ν.δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος υπο−
γραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι’ ης ρυθμί−
ζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου 
και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 203/τ. Α΄/ 19.7.1974).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2, § 5 του ν. 1266/1982 
«Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 

συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
81/τ. Α’/2.7.1982).

3) Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 8, § 6 του ν. 2948/2001 
«Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ 
και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» 
(ΦΕΚ 424/τ. Α΄/ 19.10.2001).

4) Την από 26.11.2008 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκ−
δοση αργυρού αναμνηστικού νομίσματος με θέμα «Το 
νέο μουσείο της Ακρόπολης».

5) Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών», (ΦΕΚ 1948/τ.Β΄/3.10.2007).

6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
θα επέλθει αύξηση των εσόδων του Δημοσίου ποσού 
περίπου 350.000 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την έκδοση επιμελημένων σειρών Ελληνι−
κών κερμάτων Ευρώ κοπής 2008 σε συσκευασία τριπτύ−
χου εντύπου Blister, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και 
αργυρό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας 10€.

Μέγιστο όριο κυκλοφορίας ορίζεται η ποσότητα των 
10.000 σειρών, οι οποίες θα διατίθενται από το Κεντρικό 
Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της 
Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

O ΥΦΥΠOΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
Αριθμ. 397/2008 (2)

    Τροποποίηση του άρθρου 83 του Κ.Τ.Π..

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθμ. οικ 2671/22.9.2008 έγγραφο της Διεύ−

θυνσης Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους.
2) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4328/1929 

(Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του 
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Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 
του άρθρου 11 του ν.2343/1995, (Φ.Ε.Κ. 211/Α/11.10.1995).

3) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών 
του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α/1929).

4) Το άρθρο 1 του ν. 115/1975 «Περί τροποποιήσεως 
διατάξεων τινών του ν.4328/1929» (Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975).

5) Τα π.δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 
229/Α/1989).

6) Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006 Α/6.8.1992 απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός 
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992).

7) Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 1948/Β/3.10.2007).

8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 397/2008 απόφαση του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρία της 30.10.2008 και η οποία έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του άρθρου 83 Ενότητα 
Δ (Τυριά προστατευόμενης προέλευσης (Π.Ο.Π) 1.1 β 
(Γραβιέρα Νάξου ) του Κ.Τ.Π ως ακολούθως :

Στο άρθρο 4 (Χαρακτηριστικά του τυριού «Γραβιέ−
ρα Νάξου») στο σημείο «Μάζα τυριού», το κείμενο της 
τρίτης παύλας αντικαθίσταται ως εξής : «Βάρη : α) 1−2 
κιλών β) 3−4 κιλών ν) 8−9 κιλών».

 Ο Πρόεδρος  Η Γραμματέας
       Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ             Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ
Τα μέλη: 
Ν. Κατσίμπας, Β. Κασελούρη−Ρηγοπούλου, Ι. Χροναίος, 

Δ. Τσίχλης, Ν. Νομικός, Δ. Αντωνόπουλος, Σ. Σάμιος, Χ. 
Παπαχρήστου.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΜΠΕΖΑΣ

F
Αριθμ. 402/2008 (3)
    Επικινδυνότητα ομοειδών δειγμάτων αμπελοοινικών 

προϊόντων.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθμ. οικ 2548/29.9.2008 έγγραφο της Δι−

εύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και 
Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους.

2) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4328/1929 
(Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του 
Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 
του άρθρου 11 του ν.2343/1995, (Φ.Ε.Κ. 211/Α/11.10.1995).

3) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα−
σιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/
Α/1929).

4) Το άρθρο 1 του ν. 115/1975 «Περί τροποποιήσεως 
διατάξεων τινών του ν.4328/1929» (Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975).

5) Τα π.δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 
229/Α/1989).

6) Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006 Α/6.8.1992 απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός 
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992).

7) Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 1948/Β/3.10.2007).

8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 402/2008 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρία της 30.10.2008 και η οποία έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε τη γνωμοδότηση γενικού χαρακτήρα, προς 
άμεση χρήση για γνωμάτευση εκ μέρους των εργαστη−
ρίων ελέγχου του Γ.Χ.Κ., ως ακολούθως:

Θεωρούνται ως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία τα 
δείγματα αμπελοοινικών προϊόντων που περιέχουν θει−
ώδη σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 10mg/l, εκπεφρα−
σμένα ως S02 και δεν περιλαμβάνονται στην επισήμανση 
αυτών οι σχετικές υποχρεωτικές ενδείξεις που καθο−
ρίζονται στην ισχύουσα σχετική κοινοτική νομοθεσία, 
με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμες στον κατανα−
λωτή οι πληροφορίες για την αποφυγή των πιθανών 
αρνητικών συνεπειών για την υγεία από την πρόσληψη 
θειωδών.

Η κατοχή προς πώληση και η διάθεση στην αγο−
ρά των εν λόγω προϊόντων θα πρέπει να απαγορεύ−
εται, μπορεί όμως να επιτραπεί, κατόπιν σχετικής 
αδείας της αρμόδιας Υπηρεσίας, υπό τον όρο της 
προηγούμενης τροποποίησης, υπό διοικητικό έλεγχο 
της επισήμανσής τους, ώστε αυτή να είναι σύμφωνη 
με τις διατάξεις της ισχύουσας σχετικής κοινοτικής 
νομοθεσίας.

 Ο Πρόεδρος  Η Γραμματέας
       Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ             Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ
Τα μέλη: 
Ν. Κατσίμπας, Β. Κασελούρη−Ρηγοπούλου, Ι. Χροναίος, 

Δ. Τσίχλης, Ν. Νομικός, Δ. Αντωνόπουλος, Σ. Σάμιος, Χ. 
Παπαχρήστου.

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

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΜΠΕΖΑΣ

F
Αριθμ. οικ. 2/87544/0025 (4)
    Απόφαση διάθεσης επιμελημένων σειρών Ελληνικών 

κερμάτων Ευρώ έτους 2008 σε συσκευασία τριπτύ−
χου εντύπου Blister.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Το ν.δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος 
υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι’ ης 
ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του 
Δημοσίου και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 203/τ. Α΄/ 
19.7.1974).

2) Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 8, § 6 του ν. 2948/2001 
«Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ 
και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» 
(ΦΕΚ 424/τ. Α΄/19.10.2001)

3) Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών», (ΦΕΚ 1948/τ.Β΄/3.10.2007).

4) Την υπ’ αριθμ. 2/70305/0025/26.11.2008 κοινή απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, για την έκδοση 
επιμελημένων σειρών με Ελληνικά κέρματα Ευρώ έτους 
2008, σε συσκευασία τριπτύχου εντύπου Blister.

5) Την υπ’ αριθμ. 2/87541/0025/26.11.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δημιουργίας λο−
γαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, για τα έσοδα 
από την διάθεση των επιμελημένων σειρών Ελληνικών 
κερμάτων Ευρώ έτους 2008 σε συσκευασία τριπτύχου 
εντύπου Blister, αποφασίζουμε:

1) Εξουσιοδοτούμε την Τράπεζα της Ελλάδος να δι−
αθέτει στο κοινό μέσω του Κεντρικού Καταστήματος 
και των Υποκαταστημάτων της 10.000 επιμελημένες 
σειρές Ελληνικών κερμάτων Ευρώ κοπής έτους 2008 
σε συσκευασία τριπτύχου εντύπου Blister, στηv οποία 
συμπεριλαμβάνεται και αργυρό συλλεκτικό νόμισμα 
ονομαστικής αξίας 10€.

2) Κεντρικό θέμα της έκδοσης είναι «Το νέο μουσείο 
της Ακρόπολης». 

3) Ημερομηνία έναρξης διάθεσης αυτών ορίζεται η 
10.12.2008 και λήξης η 31.12.2009. 

4) Τιμή διάθεσης των προαναφερόμενων σειρών ορί−
ζεται το ποσό των 35,00€ ανά σειρά (συμπεριλαμβανο−
μένου του Φ.Π.Α.).

Η διάθεση θα γίνεται με άμεση καταβολή του αντιτί−
μου αυτών από τους ενδιαφερόμενους και την επίδειξη 
της αστυνομικής τους ταυτότητας.

5) Επιτρέπεται η διάθεση μέχρι δύο (2) σειρών 
κατ’άτομο για όσους το επιθυμούν. Για χορήγηση με−
γαλύτερου αριθμού σειρών ζητείται από τους ενδιαφε−
ρόμενους γραπτή έγκριση από την 25η Διεύθυνση του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

6) Τα έσοδα από την πώληση των ανωτέρω σειρών, 
που αποτελούν έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου, θα κα−
τατίθενται στο λογαριασμό GR680100023000000234111
7464 − «Ε.Δ.−Προϊόν από την κυκλοφορία επιμελημένων 
σειρών Ελληνικών κερμάτων Ευρώ έτους 2008 σε συ−
σκευασία τριπτύχου εντύπου Blister», που τηρείται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
Αριθμ. 010.2/ΑΣ560 (5)
    Σύσταση και λειτουργία Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο 

«Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρη−
ματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων» στο 
Υπουργείο Εξωτερικών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 3 στοιχεία 

(β) και (γ) του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προ−
γραμματική Περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α΄ 267).

2. Τις διατάξεις του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του 
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ Α΄117).

3. Την υπ’ αριθμ. Π23/23431/ΑΣ10035/20.7.2007 απόφαση 
της Υπουργού Εξωτερικών με θέμα «Ορισμός αρμοδιο−
τήτων του Ειδικού Γραμματέα στην Ειδική Γραμματεία 
αξιοποίησης διεθνών προγραμμάτων του Υπουργείου 
Εξωτερικών» (ΦΕΚ Β΄ 1383).

4. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 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) αριθ. 1260/1999, το εγκεκριμένο Εθνικό Στρατηγικό 
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013, (Μάρτιος 2007).

5. Το εγκεκριμένο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφο−
ράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013.

6. Τη διάταξη του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98).

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται συνολική δαπάνη ύψους 4.468.000 Ευρώ περίπου, η 
οποία κατανέμεται σε 496.445 Ευρώ για κάθε ένα από 
τα επόμενα οικονομικά έτη και η οποία θα βαρύνει τον 
κρατικό προϋπολογισμό. Ειδικότερα:

α) ποσό 3.776.350 Ευρώ θα βαρύνει το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών και συγκεκριμένα:

−το έργο με ΚΑ2001ΣΕ01900040:Επιχορήγηση ΜΟΔ 
Α.Ε. της ΣΑΕ 019 και

−το έργο με ΚΑ2003ΣΕ01930001: Ειδικό επίδομα άρ−
θρου 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 της ΣΑΕ0193 και το νέο 
έργο το οποίο θα ενταχθεί στη νέα ΣΑΕ0198 μετά την 
έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 6 (α) του 
άρθρου 18 του ν.3614/2007 και
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β) ποσό 691.650 Ευρώ θα βαρύνει τον τακτικό προϋ−
πολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εξωτερικών, Ειδικό 
Φορέα 09−110, ΚΑΕ 1100, 1500, 1700, 0700, 0800.

Άρθρο 1
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμο−
γής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων

Στο Υπουργείο Εξωτερικών συνιστάται Ειδική Υπη−
ρεσία ως ενιαίος διοικητικός τομέας με τίτλο «Ειδική 
Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών 
και Επενδυτικών Προγραμμάτων», (εφεξής καλούμενη 
ΕΥΣΧΕΠ) η οποία υπάγεται στον Ειδικό Γραμματέα 
Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων του Υπουργείου 
Εξωτερικών.

Η Ειδική Υπηρεσία ασκεί αρμοδιότητες δικαιούχου 
κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 5 του ν. 
3614/2007 (ΦΕΚ Α΄267) καθώς και αρμοδιότητες συντονι−
σμού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και εποπτευόμενων 
νομικών προσώπων του Υπουργείου Εξωτερικών για την 
υλοποίηση συγχηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Άρθρο 2
Διάρθρωση

Η ΕΥΣΧΕΠ διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Μονάδες, 
ως ακολούθως:

Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Συντονισμού
Μονάδα Β1: Παρακολούθησης και Εφαρμογής Έργων 

Νέων Τεχνολογιών & ΤΠΕ
Μονάδα Β2: Παρακολούθησης και Εφαρμογής Έργων 

βελτίωσης διαδικασιών και ενίσχυσης οικονομικής δι−
πλωματίας

Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Υποστήριξης

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της ΕΥΣΧΕΠ εξειδικεύονται και κα−
τανέμονται μεταξύ των Μονάδων της, ως εξής:

Α. Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Συντονισμού
Η Μονάδα Α έχει την ευθύνη του συνολικού προ−

γραμματισμού καθώς και της αξιολόγησης του βαθ−
μού επίτευξης των στόχων και προτεραιοτήτων της 
Υπηρεσίας. Είναι αρμόδια για τη σύνταξη του ετήσιου 
προγραμματισμού σχεδίων δράσης καθώς και για τον 
συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών για την προ−
ετοιμασία ένταξης έργων σε εθνικά ή συγχρηματοδο−
τούμενα αναπτυξιακά προγράμματα, σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Οργανώνει τις ενέργειες προβολής και δημοσιότητας 
των έργων και της Υπηρεσίας. Ειδικότερα, η εν λόγω 
Μονάδα:

1. Συντονίζει τις καθ’ ύλη αρμόδιες Υπηρεσίες του 
Υπουργείου για την υποβολή προτάσεων υλοποίησης 
δράσεων που εντάσσονται σε εθνικά, ή συγχρηματοδο−
τούμενα προγράμματα και προετοιμάζει τις απαιτούμε−
νες ενέργειες προετοιμασίας για ένταξη των έργων.

2. Καταρτίζει, σε συνέχεια των προσκλήσεων των 
αρμόδιων διαχειριστικών αρχών των ΕΠ τον ετήσιο 
προγραμματισμό υλοποίησης έργων, με βάση και τις 
προτάσεις που συγκεντρώνει από τις επιμέρους Υπη−
ρεσίες και προβαίνει σε αναθεώρησή του όταν αυτό 
κριθεί απαραίτητο.

3. Υποστηρίζει την επιτροπή για το συντονισμό και 
την παρακολούθηση των στρατηγικών προτεραιοτή−
των των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Στόχου 

«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (άρθρο 10 εδάφιο 4. 
στ του ν. 3614/2007) για την προώθηση της Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας, κι έχει εν γένει το συντονισμό 
για την προετοιμασία δράσεων του Υπουργείου Εξωτε−
ρικών σε διακρατικά, διαπεριφερειακά και διασυνοριακά 
(πολυμερή ή διμερή) έργα.

4. Μεριμνά για την ανάπτυξη δικτυακού τόπου πλη−
ροφόρησης της Ειδικής Υπηρεσίας.

5. Μελετά τη συνέργια και συμπληρωματικότητα όλων 
των υλοποιούμενων έργων του Υπουργείου Εξωτερικών 
και μεριμνά για το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων 
Υπηρεσιών του Υπουργείου.

6. Έχει την ευθύνη οργάνωσης των απαιτούμενων 
ενεργειών προβολής και δημοσιότητας των συγχρη−
ματοδοτούμενων έργων, που υλοποιεί η ΕΥΣΧΕΠ, και 
μεριμνά για την παρουσίαση και προβολή του έργου 
που επιτελεί συνολικά η Ειδική Υπηρεσία.

7. Συγκεντρώνει στοιχεία και επεξεργάζεται οριζόντια 
θέματα −σε συνεργασία με τις Μονάδες Παρακολού−
θησης και Εφαρμογής με στόχο τον εντοπισμό προ−
βλημάτων και την εισήγηση μεθόδων βελτίωσης της 
υλοποίησης και παρακολούθησης των έργων.

8. Ενημερώνει τακτικά τον Ειδικό Γραμματέα Αξιοποί−
ησης Διεθνών Προγραμμάτων για την πορεία εξέλιξης 
των συγχρηματοδοτούμενων έργων, με εκθέσεις ή άλλα 
υπομνήματα.

9. Μεριμνά για τη διαδικασία πιστοποίησης των εμπλε−
κόμενων υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών σύμ−
φωνα με το ελληνικό πρότυπο διαχειριστικής επάρκει−
ας των δικαιούχων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς.

10. Παρακολουθεί τις εκθέσεις και αποτελέσματα 
των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων στα οποία έχουν ενταχθεί έργα του 
Υπουργείου ή άλλων Προγραμμάτων που άπτονται των 
αρμοδιοτήτων του.

11. Αναπτύσσει δικτυώσεις με άλλες Ειδικές Υπηρεσίες 
με σχετικό με αυτή αντικείμενο.

12. Παρακολουθεί την αξιολόγηση του βαθμού επίτευ−
ξης των στόχων και προτεραιοτήτων της ΕΥΣΧΕΠ.

13. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που εμπίπτει στην 
αποστολή της Μονάδας.

Μονάδα Β1: Παρακολούθησης και Εφαρμογής Έργων 
Νέων Τεχνολογιών & ΤΠΕ

Έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής των 
εγκεκριμένων χρηματοδοτούμενων έργων που αφορούν 
Νέες Τεχνολογίες & ΤΠΕ. Μεριμνά σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου για την τήρηση 
των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν την 
υλοποίηση των έργων. Λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος 
με τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης (Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης, Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, Ενδιάμεση 
Διαχειριστική Αρχή) των Επιχειρησιακών Προγραμμά−
των του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και 
του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για θέματα που 
σχετίζονται με την πορεία υλοποίησης, την πιστοποί−
ηση και την καλή εκτέλεση των έργων. Ειδικότερα, η 
εν λόγω Μονάδα:

1. Συντάσσει και υποβάλλει στις αρμόδιες διαχειρι−
στικές αρχές, τα Τεχνικά Δελτία Πράξεων/ Υποέργων 
καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί σύμφωνα 
με την εκάστοτε πρόσκληση για υποβολή προτάσεων.

2. Μεριμνά για την προκήρυξη των ενταγμένων στα 
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Επιχειρησιακά Προγράμματα έργων. Οι διαδικασίες της 
προκήρυξης και της σύναψης συμβάσεων των έργων διε−
ξάγονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του 
Υπουργείου Εξωτερικών, ανάλογα με τη φύση του έργου.

3. Ελέγχει την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας κατά 
την προετοιμασία εκτέλεσης των υποέργων, εφαρμόζο−
ντας τις διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού θεσμικού 
πλαισίου καθώς και τις οδηγίες και κατευθύνσεις των 
Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προ−
γραμμάτων στο πλαίσιο των οποίων υλοποιεί έργα.

4. Υποβάλλει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευ−
θύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, τα προβλεπόμε−
να έντυπα και στοιχεία καθώς και οποιοδήποτε άλλο 
στοιχείο απαιτείται από το Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου στις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές.

5. Μεριμνά για την τήρηση των αναγκαίων στοιχείων 
και δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου.

6. Συνεργάζεται και ενημερώνει, όποτε της ζητηθεί, 
τις αρμόδιες αρχές των επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 
την Εθνική Αρχή Συντονισμού, την Αρχή Συντονισμού, 
την Αρχή Πιστοποίησης καθώς και άλλες αρμόδιες εθνι−
κές αρχές και αρχές της ΕΕ για ζητήματα που αφορούν 
τα έργα.

7. Προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για 
την υλοποίηση συγχρηματοτοδούμενων πράξεων για 
τις οποίες ασκεί καθήκοντα δικαιούχου σύμφωνα με το 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό: 
α) Μεριμνά για την ανάθεση σε τρίτους (σύνταξη προ−
κήρυξης, διενέργεια διαγωνισμού, σύναψη σύμβασης) 
της υλοποίησης πράξεων, σύμφωνα με την εκάστοτε 
απόφαση ένταξης, β) Παρακολουθεί συστηματικά την 
εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 
πράξεων γ) Προβαίνει στην πιστοποίηση του φυσικού 
αντικειμένου των πράξεων συντάσσοντας σχετικό έγ−
γραφο πιστοποίησης. Δ) Μεριμνά για τη διενέργεια 
πληρωμών προς τους αναδόχους, σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες.

8. Υποστηρίζει την παρακολούθηση του επενδυτικού 
προγράμματος του Υπουργείου Εξωτερικών.

9. Μεριμνά για την παρακολούθηση της ορθής υλο−
ποίησης των έργων συντάσσοντας εκθέσεις προόδου, 
προς τον Ειδικό Γραμματέα.

10. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που εμπίπτει στην 
αποστολή της Μονάδας.

Μονάδα Β2: Παρακολούθησης και Εφαρμογής Έργων 
βελτίωσης διαδικασιών και ενίσχυσης οικονομικής δι−
πλωματίας.

Έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής των 
εγκεκριμένων χρηματοδοτούμενων έργων που αφορούν 
στη βελτίωση διαδικασιών και ενίσχυση της οικονομικής 
διπλωματίας. Μεριμνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
Διευθύνσεις του Υπουργείου για την τήρηση των εθνικών 
και κοινοτικών κανόνων που αφορούν την υλοποίηση των 
έργων. Λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος με τους αρμό−
διους φορείς διαχείρισης (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, 
Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, Ενδιάμεση Διαχειριστική 
Αρχή) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και του Εθνικού Προ−
γράμματος Ανάπτυξης για θέματα που σχετίζονται με 
την πορεία υλοποίησης, την πιστοποίηση και την καλή 
εκτέλεση των έργων. Ειδικότερα, η εν λόγω Μονάδα:

1. Συντάσσει και υποβάλλει στις αρμόδιες διαχειριστι−
κές αρχές, τα Τεχνικά Δελτία Πράξης/ Υποέργων καθώς 
και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί σύμφωνα με την 
εκάστοτε πρόσκληση για υποβολή προτάσεων.

2. Μεριμνά για την προκήρυξη των ενταγμένων στα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα έργων. Οι διαδικασίες της 
προκήρυξης και της σύναψης συμβάσεων των έργων 
διεξάγονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύν−
σεις του Υπουργείου Εξωτερικών, ανάλογα με τη φύση 
του έργου.

3. Ελέγχει την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας κατά 
την προετοιμασία εκτέλεσης των υποέργων, εφαρμόζο−
ντας τις διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού θεσμι−
κού πλαισίου καθώς και τις οδηγίες και κατευθύνσεις 
των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Επιχειρησια−
κών Προγραμμάτων στο πλαίσιο των οποίων υλοποιεί 
έργα.

4. Υποβάλλει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευ−
θύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, τα προβλεπόμε−
να έντυπα και στοιχεία καθώς και οποιοδήποτε άλλο 
στοιχείο απαιτείται από το Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου στις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές.

5. Μεριμνά για την τήρηση των αναγκαίων στοιχείων 
και δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου.

6. Συνεργάζεται και ενημερώνει, όποτε της ζητηθεί, 
τις αρμόδιες αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 
την Εθνική Αρχή Συντονισμού, την Αρχή Πιστοποίησης 
καθώς και άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές και αρχές της 
ΕΕ για ζητήματα που αφορούν τα έργα.

7. Προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για 
την υλοποίηση συγχρηματοτοδούμενων πράξεων για 
τις οποίες ασκεί καθήκοντα δικαιούχου σύμφωνα με το 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό: 
α) Μεριμνά για την ανάθεση σε τρίτους (σύνταξη προ−
κήρυξης, διενέργεια διαγωνισμού, σύναψη σύμβασης) 
της υλοποίησης πράξεων, σύμφωνα με την εκάστοτε 
απόφαση ένταξης, β) Παρακολουθεί συστηματικά την 
εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 
πράξεων γ) Προβαίνει στην πιστοποίηση του φυσικού 
αντικειμένου των πράξεων συντάσσοντας σχετικό έγ−
γραφο πιστοποίησης. Δ) Μεριμνά για τη διενέργεια 
πληρωμών προς τους αναδόχους, σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες.

8. Υποστηρίζει την παρακολούθηση του επενδυτικού 
προγράμματος του Υπουργείου Εξωτερικών.

9. Μεριμνά για την παρακολούθηση της ορθής υλο−
ποίησης των έργων συντάσσοντας εκθέσεις προόδου, 
προς τον Ειδικό Γραμματέα.

10. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που εμπίπτει στην 
αποστολή της Μονάδας.

Γ. Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Υποστήριξης
Έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας του ηλεκτρο−

νικού δικτύου της ΕΥΣΧΕΠ και της υποστήριξης των 
Μονάδων σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των 
στοιχείων παρακολούθησης των Έργων. Αποτελεί τον 
κεντρικό αποδέκτη διακίνησης εγγράφων για θέματα 
που αφορούν την ΕΥΣΧΕΠ. Μεριμνά για την οργάνωση 
και δημιουργία βιβλιοθήκης, εργαλείων/ μελετών, λει−
τουργώντας υποοτηρικτικά στην άντληση πληροφοριών 
για τον Προγραμματισμό και την Παρακολούθηση των 
Έργων. Ειδικότερα, η εν λόγω Μονάδα:

1. Αναπτύσσει συστήματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
και έχει την ευθύνη λειτουργίας του ηλεκτρονικού δι−
κτύου της Υπηρεσίας καθώς και της υποστήριξης των 
Μονάδων για την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων 
των έργων /υποέργων σε συνεργασία με τη Μονάδα Β.

2. Μεριμνά για τη λειτουργία δικτυακού τόπου πλη−
ροφόρησης.
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3. Υποστηρίζει την διοργάνωση ενημερωτικών ημερί−
δων ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων (εξειδικευμένα 
σεμινάρια εκπαίδευσης).

4. Μεριμνά για διοικητικά θέματα του προσωπικού της 
Υπηρεσίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Εξωτερικών.

5. Μεριμνά για την υλοποίηση και παρακολούθηση 
ενεργειών τεχνικής υποστήριξης.

6. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων/ μελε−
τών καθώς και του ελληνικού και κοινοτικού θεσμικού 
πλαισίου που διέπει τα αναπτυξιακά προγράμματα και 
άλλων απαραίτητων βοηθημάτων για τη λειτουργία της 
Ειδικής Υπηρεσίας.

7. Σχεδιάζει και προτείνει −όπου αυτό είναι απαραί−
τητο− τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες για τη δι−
ευκόλυνση της λειτουργίας της Υπηρεσίας.

8. Τηρεί το πρωτόκολλο και αρχείο της Υπηρεσίας και 
έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και εν γένει 
της γραμματειακής υποστήριξης της Υπηρεσίας.

9. Μεριμνά για την απρόσκοπτη λειτουργία του τε−
χνικού εξοπλισμού και λογισμικού της Υπηρεσίας, σε 
συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Εξωτερικών.

10. Aσκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που εμπίπτει στην 
αποστολή της Μονάδας.

Άρθρο 4
Προσωπικό

1. Η στελέχωση της ΕΥΣΧΕΠ γίνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 18 του ν. 3614/2007.

2. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται 
σε 15 άτομα, από τα οποία έξι άτομα προέρχονται από 
τους κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών και εννέα 
από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: 7 άτομα
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: 2 άτομα

Άρθρο 5
Ορισμός Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και 
Επενδυτικών Προγραμμάτων, Προϊσταμένου 

Μονάδων και Αναπληρωτή Προϊσταμένου της

Για τον ορισμό του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρε−
σίας Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και 
Επενδυτικών Προγραμμάτων και των επιμέρους Μο−
νάδων της εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 3614/2007. 
Απόντος ή κωλυόμενου του προϊσταμένου της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτι−
κών και Επενδυτικών Προγραμμάτων αυτός αναπλη−
ρώνεται όπως θα προβλέπει η Υπουργική Απόφαση 
ορισμού του Προϊσταμένου της.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία της δημοσίευσής της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
   ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Αριθμ. 010.2/ΑΣ561 (6)
    Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του 

προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρε−
σίας Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών 
και Επενδυτικών Προγραμμάτων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
  Έχοντας υπόψη:
1. α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυ−
ρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄98/22.4.2005).

β. Του ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα 
τα άρθρα 3, 5, 7, 8 18, 21, 22 και 26, αυτού,

2. 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.

3. Τις διατάξεις του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα 
του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 
117).

4. Την υπ’ αριθμ. Π23/23431/ΑΣ 10035/20.7.2007 απόφα−
ση της Υπουργού Εξωτερικών με θέμα «Ορισμός αρμοδι−
οτήτων του Ειδικού Γραμματέα στην Ειδική Γραμματεία 
αξιοποίησης διεθνών προγραμμάτων του Υπουργείου 
Εξωτερικών» (ΦΕΚ Β΄ 1383).

5. Την υπ’ αριθμ. 010.2/ΑΣ560/1/12/2008 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Οικονομικών και Εξωτερικών για τη σύσταση και οργά−
νωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών 
με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής 
Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων».

6. Την πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Αξιοποίησης 
Διεθνών Προγραμμάτων για τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπά−
ται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 36114/2007, στην 
Ειδική Υπηρεσία «Συντονισμού και Εφαρμογής Χρημα−
τοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων».

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη η οποία θα αντιμετωπιστεί από 
τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού, αποφα−
σίζουμε:

Τον καθορισμό των τυπικών και ουσιαστικών προσό−
ντων του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Συντο−
νισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυ−
τικών Προγραμμάτων, σύμφωνα με το άρθρο−18 του 
ν.3614/2007, κατά κατηγορία όπως περιγράφεται στα 
παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 1

Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για τη 
θέση του Προϊσταμένου και των Προϊσταμένων των 
Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας.

Α. Για τη θέση του Προϊσταμένου και Αναπληρωτή 
Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 
Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Εξωτερικών 
απαιτούνται τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προ−
σόντα:

Α. Τυπικά Προσόντα:
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α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου 
ιδρύματος της αλλοδαπής Νομικών, Πολιτικών, Οικονομι−
κών Επιστημών ή Θετικών Επιστημών ή άλλων συναφών 
ειδικοτήτων.

β) Επαγγελματική εμπειρία:
1) Εξαετής εμπειρία για τους κατόχους διδακτορικού 

διπλώματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής,
2) Οκταετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου 

διπλώματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής,
3) Δεκαετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 

της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής.
γ) Άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και ιδίως άσκηση 

αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε οποιοδήποτε επίπεδο 
διοίκησης ή άσκηση αρμοδιοτήτων συντονισμού ομάδας 
έργου ή εργασίας.

Β. Ουσιαστικά Προσόντα:
i. Γνώση και εμπειρία σε θέματα Ευρωπαϊκών Σχέσε−

ων/Χρηματοδοτικών Πλαισίων.
ii. Διοικητική και οργανωτική ικανότητα, 
iii. Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμάτων 

και εκτέλεσης έργων, του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα, 

iν. Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, 
ν. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, 
νi. Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και ελέγ−

χου εφαρμογής στόχων και εργασιών,
vii. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή άλλης Ευρωπα−

ϊκής γλώσσας, 
viii. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−

φείου και υπηρεσιών διαδικτύου.
Γ. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
i. Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακές σπουδές με αντικεί−

μενο συναφές με αυτό της Ειδικής Υπηρεσίας, 
ii. Γνώση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής που 

διέπει την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013, 
iii. Εμπειρία στο σχεδιασμό/συντονισμό ή/ και εκτέλεση 

κοινοτικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων 
iv. Γνώσεις θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της 

Δημόσιας Διοίκησης,
Β. Για τη θέση Προϊσταμένου Μονάδας της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων 
του Υπουργείου Εξωτερικών απαιτούνται τα κατωτέρω 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

Α. Τυπικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα A.E.I ή T.E.I της ημεδαπής ή ισο−

τίμου ιδρύματος της αλλοδαπής Νομικών, Πολιτικών, 
Οικονομικών Επιστημών ή Θετικών Επιστημών ή άλλων 
συναφών ειδικοτήτων.

β) Επαγγελματική εμπειρία:
1) Τετραετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώ−

ματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής.
2) Εξαετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπου−
δών της αλλοδαπής.

3) Οκταετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 
της ημεδαπής ή ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

Β. Ουσιαστικά Προσόντα:
Ι. Γνώση και εμπειρία σε θέματα Ευρωπαϊκών Σχέσεων /

Χρηματοδοτικών Πλαισίων.
II. Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας,
III. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών,
IV. Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης.
V. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ή άλλης 

Ευρωπαϊκής Γλώσσας

VI. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−
φείου και υπηρεσιών διαδικτύου

Γ. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα: 
Ι. Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακές σπουδές με αντικεί−

μενο συναφές με αυτό της Ειδικής Υπηρεσίας.
II. Εμπειρία στο σχεδιασμό/συντονισμό ή/ και εκτέλεση 

κοινοτικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων.
III. Γνώση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής που 

διέπει την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013,
IV. Γνώση άλλων Ευρωπαϊκών γλωσσών

Άρθρο 2
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για το 

προσωπικό της κατηγορίας Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Για το προσωπικό της κατηγορίας ΠΕ απαιτούνται τα 
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

Α. Τυπικά Προσόντα
α) Πτυχίο ή δίπλωμα A.E.I της ημεδαπής ή ισοτίμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής Νομικών, Πολιτικών, Οικονομι−
κών Επιστημών ή Θετικών Επιστημών ή άλλων συναφών 
ειδικοτήτων.

β) Επαγγελματική εμπειρία:
1) Διετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος 

της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής.
2) Τριετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπου−
δών της αλλοδαπής.

3) Τετραετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 
της ημεδαπής ή ισοτίμου Ιδρύματος της αλλοδαπής.

Β. Ουσιαστικά Προσόντα:
Ι. Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμάτων 

και εκτέλεσης έργων, του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα.

II. Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας,
III. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών,
IV. Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και πα−

ρακολούθησης εργασιών,
V. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ή άλλης Ευ−

ρωπαϊκής Γλώσσας
VI. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−

φείου και υπηρεσιών διαιδικτύου.
Γ. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
i. Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακές σπουδές με αντικεί−

μενο συναφές με αυτό της Ειδικής Υπηρεσίας,
ii. Γνώση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής που 

διέπει την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013, 
iii. Γνώση άλλων Ευρωπαϊκών γλωσσών

Άρθρο 3
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για το 

προσωπικό της κατηγορίας Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (ΤΕ)

Α. Τυπικά Προσόντα
α) Πτυχίο ή δίπλωμα T.E.I της ημεδαπής ή ισοτίμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής διοίκησης επιχειρήσεων ή 
πληροφορικής ή λογιστικής ή βιβλιοθηκονομίας.

β) Επαγγελματική εμπειρία
1) Διετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος 

της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής.
2) Τριετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπου−
δών της αλλοδαπής,
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3) Τετραετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 
της ημεδαπής ή ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

Β. Ουσιαστικά Προσόντα:
Για το προσωπικό της κατηγορίας ΤΕ απαιτούνται τα 

κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
i. Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, 
ii. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών,
iii. Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και πα−

ρακολούθησης εργασιών, 
iv. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ή άλλης Ευ−

ρωπαϊκής Γλώσσας 
ν. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−

φείου και υπηρεσιών διαδικτύου.
Γ. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
i. Βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακές σπουδές με αντικεί−

μενο συναφές με αυτό της Ειδικής Υπηρεσίας,
ii. Εμπειρία στην εκτέλεση, διαχείριση, συντονισμό, 

σχεδιασμό, έλεγχο προγραμμάτων συγχρηματοδοτού−
μενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

iii. Γνώση άλλων Ευρωπαϊκών γλωσσών

Άρθρο 4
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για το 

προσωπικό της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Για το προσωπικό της κατηγορίας ΔΕ απαιτούνται τα 
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

Α. Τυπικά Προσόντα:
α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου γενικής κατεύθυνσης 

ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου χωρίς ειδικότητα ή 
Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου χωρίς ειδικότητα 
ή εξατάξιου γυμνασίου ή τμήματος υπαλλήλων γρα−
φείου (διοίκησης) ή τμήματος υπαλλήλων λογιστηρίου 
τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικού − επαγ−
γελματικού λυκείου ή κλάδου διοικητικών υπηρεσιών 
−γραμματέων ή κλάδου οικονομίας Ενιαίου Πολυκλα−
δικού Λυκείου.

β) Διετής εμπειρία σε θέση γραμματέως ή άλλων δι−
οικητικών καθηκόντων ή σε χειρισμό εφαρμογών αυτο−
ματισμού γραφείου.

Β. Ουσιαστικά Προσόντα:
1. Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
2. Ικανότητα οργάνωσης γραφείου και αρχειοθέτησης
3. Γνώση της αγγλικής γλώσσας
4. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−

φείου και υπηρεσιών διαδικτύου.
Γ. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα: 
i. Πτυχίο Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 

ισότιμου διπλώματος από την αλλοδαπή. 
ii. Γνώσεις λογιστικής ή/και διοικητικής υποστήριξης.

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά

1. Ως διδακτορικό δίπλωμα και ως μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών νοούνται εκείνα που χορηγούνται με 
αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου 
ή διπλώματος A.E.I ή T.E.I ή ισότιμο αντίστοιχης ειδι−
κότητας σχολών της αλλοδαπής. Για τα μεταπτυχιακά 
και διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας. Ομοίως οι 
τίτλοι βασικών σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι 
αρμοδίως αναγνωρισμένοι.

2. O χρόνος εμπειρίας αποδεικνύεται με βεβαίωση 
αρμόδιας ελληνικής ή αλλοδαπής δημοσίας υπηρεσίας ή 

φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα από την οποία 
προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και 
η χρονική διάρκεια της παροχής της, ή με βεβαίωση του 
οικείου ασφαλιστικού φορέα ή του εργοδότη και στην 
περίπτωση που δεν προκύπτει το είδος της παρασχε−
θείσας εργασίας, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση 
του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1996.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ  Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

F

(7)
    Ένταξη εργαζομένων Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης 

Βριλησσίων στο ΝΠΔΔ «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου 
Βριλησσίων» και σύσταση προσωποπαγών θέσεων.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Αριθμ. Απόφ. 119/25.8.2008)

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 του ν. 3491/2.10.2006 (ΦΕΚ 207 τ.Α΄).
2. Το άρθρο 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄).
3. Η παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 

Α΄).
4. Το άρθρο 11 του π.δ. 164/2004.
5. Την υπ’ αριθμ. 5911/21.8.2008 αίτηση της Αικατερίνης 

Κασιμάτη.
6. Την υπ’ αριθμ. 5909/21.8.2008 αίτηση της Αγάπης 

Κουφάκη.
7. Τις από 22.8.2008 βεβαιώσεις προϋπηρεσίας της 

Δ.Ε.Α.Β.
8. Την υπ’ αριθμ. 1008/9.5.2006 απόφαση του Δ΄ 

τμήματος ΑΣΕΠ.
9. Τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 41/2008 
απόφαση.

10. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κ.Α. 10.6021 του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Παιδικοί 
Σταθμοί Δήμου Βριλησσίων» ποσού 4.500 € για το έτος 
2008 και ποσού 51.760 € για κάθε ένα από τα επόμενα 
έτη, που θα προβλεφθούν στους αντίστοιχους προϋπο−
λογισμούς, αποφασίζουμε ομόφωνα:

1. Τη σύσταση στον ΟΕΥ του ΝΠΔΔ «Παιδικοί Σταθμοί 
Δήμου Βριλησσίων» δύο (2) προσωποπαγών θέσεων 
κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου και

2. Την ένταξη των υπαλλήλων Κασιμάτη Αικατερίνη 
του Ευαγγέλου και Κουφάκη Αγάπη του Νικολάου στις 
ανωτέρω θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
16 του ν. 3491/2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ  
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