
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 125971 
Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Τουρισμού και κατάργηση της υπό 

στοιχεία 83066/ΕΥΘΥ 780/04.08.2016 (Β’ 2686) 

κοινής υπουργικής απόφασης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

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

2. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Πε-
ρίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό 
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 61) και 
ειδικότερα τα άρθρα 22 και 23, 63 παρ. 2 και 65 παρ. 23.

3. 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.

4. 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.

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

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α’ 121), το π.δ. 62/2020 «Διορισμός 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155), το 
π.δ. 2/2021 (Α’ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» και το π.δ. 68/2021 «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 155).

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

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

10. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α’ 208).

11. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Του-
ρισμού» (Α’ 157).

12. Την υπό στοιχεία 83066/ΕΥΘΥ 780/04.08.2016 
«Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Τομέα Τουρι-
σμού και αντικατάσταση των υπ’ αρ. 16446/23.11.2012 
(Β΄ 3109) και 26329/19.12.2008 (Β΄ 2654) κοινών υπουρ-
γικών Αποφάσεων» (Β’ 2686).

13. Την υπό στοιχεία ΕΔΕΤΤ/Γ/824/21.12.2022 (εισερχ. 
124956/22.12.2022) πρόταση της Γενικής Γραμματέως 
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Τουρισμού.

14. Την υπ’ αρ. 125044/22.12.2022 εισήγηση του Γενι-
κού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

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

Την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού» (εφεξής ΕΔΕΥΤ) ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Αποστολή

1. Η Επιτελική Δομή έχει ως αποστολή την υποστήριξη 
του οικείου Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύο-
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νται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευ-
ση των αναγκών στους τομείς πολιτικής αρμοδιότητας 
του Υπουργείου, καθώς και την ενίσχυση της διοικητι-
κής τους ικανότητας σε σχέση με τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 
2021-2027. Εξακολουθεί να ασκεί αρμοδιότητες που αφο-
ρούν την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 καθώς και 
λοιπές αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη 
νομοθεσία ή σε ειδικότερες κανονιστικές διατάξεις.

2. Η Επιτελική Δομή υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα 
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Τουρισμού.

Άρθρο 2
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 
«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού»

1. Η ΕΔΕΥΤ, διαρθρώνεται σε τρεις (3) μονάδες ως εξής:
Μονάδα Α: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΔΡΑΣΕΩΝ
Μονάδα Β: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Μονάδα Γ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας 
«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού»

Οι βασικές λειτουργίες και αρμοδιότητες της ΕΔ ΕΣΠΑ 
Υπουργείου Τουρισμού κατανέμονται μεταξύ των Μο-
νάδων ως εξής:

Μονάδα Α: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΔΡΑΣΕΩΝ

1. Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες και τους εποπτευ-
όμενους φορείς του Υπουργείου Τουρισμού, τις Περι-
φέρειες και την ΚΕΔΕ, καθώς και τους κατά περίπτωση 
κοινωνικούς εταίρους και φορείς που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, για την αποτύπωση, ιεράρχηση 
και εξειδίκευση των αναγκών τους, με την προοπτική 
διαμόρφωσης των σχετικών με τον τομέα πολιτικής του 
υπουργείου στρατηγικών των Προγραμμάτων και στη 
συνέχεια της εξειδίκευσης αυτών στην προοπτική υλο-
ποίησης των αναγκαίων δράσεων/έργων.

2. Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των Προ-
γραμμάτων 2021-2027 και επικοινωνεί με τις αρμόδιες 
Διαχειριστικές Αρχές προκειμένου να εντοπίσει και εξα-
σφαλίσει τη χρηματοδότηση δράσεων που σχετίζονται 
με τους τομείς πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού.

3. Συντονίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς 
του Υπουργείου Τουρισμού κατά τον προγραμματισμό 
των έργων/δράσεων των τομεακών πολιτικών του Υπουρ-
γείου, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο Προγραμμάτων.

4. Συμμετέχει στην εξειδίκευση των Προγραμμάτων 
για την εφαρμογή των πολιτικών του Υπουργείου Τουρι-
σμού μέσω αντίστοιχων δράσεων/προσκλήσεων, καθώς 
και στην ενδεχόμενη τροποποίηση αυτών. Για τον σκοπό 
αυτό, υποβάλλει προτάσεις στις αρμόδιες Διαχειριστικές 
Αρχές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν. 4914/2022 
και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

5. Συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου 
των προσκλήσεων για δράσεις που εμπίπτουν στις πο-
λιτικές του Υπουργείου Τουρισμού και των εποπτευό-
μενων φορέων του, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν 

από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή. Συνεργάζεται 
με τη Διαχειριστική Αρχή και παρακολουθεί τη διαδικα-
σία και τα αποτελέσματα υλοποίησης των αντίστοιχων 
προσκλήσεων.

6. Παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις των 
πολιτικών του Υπουργείου Τουρισμού σε σχέση με το 
ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και το σχετικό εθνικό και ευρω-
παϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Συμμετέχει 
σε Θεματικά Δίκτυα και τεχνικές συναντήσεις παρακο-
λούθησης προόδου των Εθνικών Αρχών με την ΕΕ, όταν 
αφορούν θέματα εφαρμογής των πολιτικών αυτών.

7. Παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των ενταγμένων 
πράξεων του Υπουργείου Τουρισμού, συνεργαζόμενη 
με τις Διαχειριστικές Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων 
αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται.

8. Εξακολουθεί να ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες 
που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Μονάδα Β: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
1. Υποστηρίζει τον σχεδιασμό Πράξεων που θα χρημα-

τοδοτηθούν από τα Προγράμματα και συνεισφέρει στην 
κατάλληλη προετοιμασία για την ωρίμανση και την έντα-
ξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και εισηγείται τις 
προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδι-
άγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων 
υλοποίησης των Πράξεων/Δράσεων που προωθούνται 
προς υλοποίηση.

2. Εισηγείται προτάσεις για τη διαμόρφωση του απα-
ραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την 
υλοποίηση των Πράξεων/Δράσεων.

3. Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των 
ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση εν δυνάμει 
επιλέξιμων Πράξεων/Δράσεων, στο πλαίσιο σχετικής 
Πρόσκλησης και για τις οποίες η ΕΔΕΥΤ θα είναι δικαι-
ούχος.

4. Συντονίζει και υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους 
εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Τουρισμού, 
στην ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/Δράσε-
ων τους, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης. Στο πλαίσιο 
αυτό, συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων 
των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμαση μίας 
Πράξης/Δράσης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία ή επο-
πτευόμενο φορέα του Υπουργείου Τουρισμού που θα 
αναλάβει τον ρόλο του δικαιούχου.

5. Συνδράμει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους 
φορείς του Υπουργείου Τουρισμού, για τους οποίους 
θα προωθηθεί η υλοποίηση Πράξεων/Δράσεων μέσω 
Προγραμμάτων 2021- 2027, στην προετοιμασία των 
στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που πρέπει να υπο-
βληθούν στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την 
ένταξη των Πράξεων/Δράσεων στα Προγράμματα. Η 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού αναλαμ-
βάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αίτημα 
της Υπηρεσίας/φορέα και έγκρισή του από τον Γενικό 
Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.

6. Υλοποιεί η ίδια, ως δικαιούχος, Πράξεις του Υπουρ-
γείου Τουρισμού στο πλαίσιο Προγραμμάτων 2021-2027. 
Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες 
από τον ν. 4914/2022 και το ΣΔΕ υποχρεώσεις.

7. Σε περιπτώσεις αδύναμων δικαιούχων του Υπουρ-
γείου Τουρισμού για Πράξεις/Δράσεις Προγραμμάτων 
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2021-2027, η ΕΔΕΥΤ δύναται να τους υποκαθιστά στο 
ρόλο τους. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατό να ανα-
λαμβάνει τον ρόλο αυτό η Μονάδα Β, μετά από σχετικό 
αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκρισή 
του από τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής 
και Ανάπτυξης, να εφαρμόζει τις σχετικές υποχρεώσεις 
δικαιούχου.

8. Υποστηρίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς 
του Υπουργείου Τουρισμού, στην παρακολούθηση της 
υλοποίησης των Πράξεων/Δράσεων που υλοποιούν ως 
δικαιούχοι στο πλαίσιο Προγραμμάτων 2021-2027. Η 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Τουρισμού ανα-
λαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιο-
λογημένο αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκρισή του 
Γενικού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.

9. Εξακολουθεί να ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες 
που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Μονάδα Γ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
1. Διαχειρίζεται τα θέματα που αφορούν στο προσω-

πικό της ΕΔΕΥΤ, και ειδικότερα τα θέματα οργάνωσης 
και τα διοικητικά και οικονομικά θέματα. Οργανώνει την 
εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΔΕΥΤ, κατόπιν διαπί-
στωσης σχετικών αναγκών και αιτημάτων κατάρτισης 
του προσωπικού των Μονάδων τα οποία εγκρίνονται 
από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Τηρεί αρχείο προ-
σωπικού με τα απαραίτητα έγγραφα.

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.

3. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνι-
κή υποδομή της ΕΔΕΥΤ.

4. Έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λει-
τουργία, εντός της ΕΔΕΥΤ, του ΟΠΣ και άλλων πληροφο-
ριακών συστημάτων και υποστηρίζει το προσωπικό της 
για τη χρήση τους.

5. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της ΕΔΕΥΤ, έχει 
την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και 
της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματει-
ακή υποστήριξη των Μονάδων και του προσωπικού της.

6. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελε-
τών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις 
ανάγκες της ΕΔΕΥΤ.

7. Έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υπο-
στήριξης ημερίδων, τεχνικών συναντήσεων εργασίας 
που διοργανώνονται από την ΕΔΕΥΤ.

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

9. Υλοποιεί πράξεις τεχνικής βοήθειας, ως δικαιούχος, 
στο πλαίσιο της σχετικής προτεραιότητας ενός Προγράμ-
ματος, καθώς και στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμ-
ματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων», 
σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. Στο πλαί-
σιο αυτό: α) Συντάσσει τις προτάσεις για τη χρηματο-
δότηση των πράξεων και τις υποβάλλει στην αρμόδια 
Διαχειριστική Αρχή, β) υλοποιεί τις πράξεις και τηρεί τις 
υποχρεώσεις του δικαιούχου σύμφωνα με την απόφαση 
ένταξης, γ) 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, 
δ) πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών προς τους 
αναδόχους των πράξεων τεχνικής βοήθειας μέσω του 
ΟΠΣ-ΠΔΕ (e-pde).

10. Τηρεί αρχείο παρεχόντων υπηρεσίες (εμπειρογνω-
μόνων, αξιολογητών, ελεγκτών, κ.λπ.) και προμηθευτών 
(αναδόχων τεχνικής βοήθειας).

11. Υλοποιεί πράξεις τεχνικής βοήθειας, ως δικαιούχος, 
στο πλαίσιο των σχετικών Αξόνων Προτεραιότητας Επι-
χειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020 και εκτελεί τις 
σχετικές πληρωμές μέσω του ΟΠΣ-ΠΔΕ (e-pde).

12. Ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες οργάνωσης 
και υποστήριξης για την προγραμματική περίοδο 2014 -
2020.

Άρθρο 4
Προσόντα για τη στελέχωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου, 
Τομέα Τουρισμού

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 ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισό-
τιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος της αλλοδαπής,

β) δεκαετής (10ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους 
κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισό-
τιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος της αλλοδαπής, ή οκταετής (8ετής) επαγγελ-
ματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτ-
λου 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 (ΕΣΔΔΑ), ή εξαετής (6ετής) επαγγελματι-
κή εμπειρία για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος 
της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, και

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

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

β) Οκταετής (8ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους 
κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή 
ισότιμου ή και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαι-
δευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή εξαετής (6ετής) 
επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχι-
ακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου 
τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της 
αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καθώς και 
για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοί-
κησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ή πενταετής (5ετής) 
επαγγελματική 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 
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εμπειρία επί των διαδικασιών σχεδιασμού, διαχείρισης ή/
και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής ευρω-
παϊκών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και 
εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά 
προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύ-
νης της ΕΔΕΥΤ, η ικανότητα διοίκησης και οργάνωσης, η 
ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ικα-
νότητα παρακίνησης των υφισταμένων και εστίασης στο 
αποτέλεσμα, η ικανότητα για συνεργασία και επικοινω-
νία, η καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ), η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματι-
σμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου, η ικανότητα 
αντίληψης ηλεκτρονικών εφαρμογών 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 Αυτοδι-
οίκησης (ΕΣΔΔΑ) 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 ΑΕΙ (ΠΕ/TE) της ημεδαπής ή ισό-
τιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Τριετής (3ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους 
κατόχους πτυχίου ΑΕΙ 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 
απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ή μονοετής (1ετής) για τους 
κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισό-
τιμου 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 
σχεδιασμού, αξιολόγησης, διαχείρισης ή/και συντονι-
σμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής ευρωπαϊκών 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 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 (ΕΣΔΔΑ) και η γνώση μιας δεύτερης ξέ-
νης 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 
«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού»

1. Το προσωπικό ΕΔΕΥΤ ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) 
άτομα, τα οποία ανά κατηγορία εκπαίδευσης κατανέ-
μονται ως εξής:

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκ-
παίδευσης (ΠΕ και ΤΕ), δεκατέσσερα (14) άτομα.

β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ένα 
(1) άτομο.

Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις

Η παρούσα από την έναρξη ισχύος της καταργεί 
την κοινή υπουργική απόφαση υπό στοιχεία 83066/
ΕΥΘΥ 780/04.08.2016 «Αναδιάρθρωση της Επιτελικής 
Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, Τομέα Τουρισμού και αντικατάσταση των 
υπ’ αρ. 16446/23.11.2012 (Β΄ 3109) και 26329/19.12.2008 
(Β΄ 2654) κοινών υπουργικών αποφάσεων» (Β΄ 2686).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της και την τοποθέτηση προϊσταμένου στην 
Ειδική Υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 
66 του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τουρισμού
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