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ΘEMA : Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής  Προγραµµάτων Κ.Π.Σ 
του ΥΠΕΠΘ. 

 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ,  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ KAI 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 

137/Α) όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν.2081/92  (ΦΕΚ 154/Α) και 
τροποποιήθηκε  µε το άρθρο 1 παρ.2α του ν.2469/97 (ΦΕΚ 38/Α).   

2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης µε αριθµό 
∆Ι∆Κ/Φ1/2/22875/31.10.2001 (ΦΕΚ 1480/Β/31.10.2001) 

3. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας µε 
αριθµό 37610/31.10.2001 «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Εθνικής 
Οικονοµίας» (ΦΕΚ 1485/Β/31.10.2001).  

4. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών µε αριθµό 
1100383/1330/Α0006/31.10.2001 «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονοµικών»(ΦΕΚ 1485/Β/31.10.2001).  

5. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & 
Θρησκευµάτων µε αρ. ΣΤ5/53/31.10.01 «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των 
Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» (ΦΕΚ 
1484/Β/31.10.2001) 

6. Τον ν. 3027/2002 περί «Ρύθµισης θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, 
ανώτατης εκπαίδευσης και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ 152/28-06-2002) άρθρο 6 
«∆ιάφορα θέµατα» παράγραφος 1 εδάφιο α και γ. 

7. Τον Κανονισµό (ΕΚ)/1260/99 του Συµβουλίου της 21-6-1999 περί γενικών 
διατάξεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. 
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8. Το Νόµο 2860/2000 (ΦΕΚ 251/14-11-2000) και ειδικότερα το άρθρο 7 παρ. 8. 
9. Τον Νόµο 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α) περί συστάσεως Ειδικού Λογαριασµού στο 

ΥΠΕΠΘ, όπως ισχύει σήµερα. 
10.Το Π.∆. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και 

Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών» (Α΄57). 
11. Το ΚΠΣ 2000-2006 και ειδικότερα το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και 

Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση», την αρµοδιότητα διαχείρισης και εφαρµογής 
του οποίου έχει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων.  

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλούνται οι ακόλουθες   δαπάνες: 
α.   Επί του τακτικού προϋπολογισµού 
     Ι. Τακτικός προϋπολογισµός  

i) Ετήσια δαπάνη ύψους 40.000 ΕΥΡΩ περίπου, από την καταβολή των 
προβλεπόµενων από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του ν.2860/2000 
αποδοχών, στον προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής 
Προγραµµάτων Κ.Π.Σ. του ΥΠΕΠΘ στην περίπτωση που η θέση του 
καλύπτεται µε πρόσληψη και 19.000 ΕΥΡΩ στην περίπτωση που η ανωτέρω 
θέση καλύπτεται µε µετακίνηση ή απόσπαση από δηµόσια υπηρεσία. 

Η εν λόγω δαπάνη  θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις των ΚΑΕ της οµάδας 
0200: α) του προϋπολογισµού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
(Ε.Φ. 19-110) στην περίπτωση κάλυψης  της ανωτέρω θέσης µε πρόσληψη ή 
µετακίνηση και β) του προϋπολογισµού του οικείου Υπουργείου, στην περίπτωση 
κάλυψης της θέσης αυτής µε απόσπαση από άλλη δηµόσια υπηρεσία. 
ii) Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη ύψους 315.000 ΕΥΡΩ  κατ΄ανώτατο όριο, στην 

περίπτωση κατά την οποία για την στελέχωση της ανωτέρω  υπηρεσίας 
προσληφθεί νέο προσωπικό. Η εν λόγω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις 
πιστώσεις των ΚΑΕ της οµάδας 0200 του προϋπολογισµού Υπουργείου  
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Ε.Φ. 19-110). 

 
ΙΙ. Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
Ετήσια δαπάνη ύψους 336.000 ΕΥΡΩ περίπου, από την καταβολή στο προσωπικό 
της Υπηρεσίας, του ειδικού επιδόµατος που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000, όπως αυτό καθορίστηκε µε την 
19248/60/Γ∆ΑΠΠΠ∆Ε απόφαση (Β΄760), καθώς και εξόδων εκτός έδρας 
µετακίνησης. Η εν λόγω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από πιστώσεις του 
προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 
 
β. Επί του προϋπολογισµού φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 
   (άρθρο 1 παρ. 2  Ν. 2000/91) 
   Ενδεχόµενη δαπάνη στην περίπτωση που υπάλληλος των ανωτέρω φορέων 
καταλαµβάνει τη θέση του Προϊσταµένου της εν λόγω Ειδικής Υπηρεσίας και 
ελάµβανε στο Φορέα προέλευσης χαµηλότερες αποδοχές από τις αποδοχές 
Γενικού ∆ιευθυντή Υπουργείου. Η εν λόγω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από 
πιστώσεις του προϋπολογισµού των ανωτέρω φορέων. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 

Άρθρο 1 
 

∆ιάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ. 
 

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής  Προγραµµάτων ΚΠΣ διαρθρώνεται σε πέντε (5) 
µονάδες: 
 
Μονάδα Α1:  Υλοποίησης και αξιολόγησης προγραµµάτων ΕΚΤ.  
Μονάδα Α2:  Υλοποίησης και αξιολόγησης προγραµµάτων ΕΤΠΑ. 
Μονάδα Β:    Στήριξης έργων ΥΠΕΠΘ χρηµατοδοτούµενων από ΠΕΠ.  
Μονάδα Γ:  Οργάνωσης και υποστήριξης.  
Μονάδα ∆:  Ειδικού Λογαριασµού. 
 

Άρθρο 2 
 

Αρµοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ. 
 
 
Μονάδες Α1 και Α2. Υλοποίησης και αξιολόγησης προγραµµάτων  
 
Οι Μονάδες Α1 και Α2 είναι αρµόδιες για την προκήρυξη  και υλοποίηση ενεργειών και  
πράξεων του ΚΠΣ, τη διαχείριση της αξιολόγησής τους, έγκριση και εκτέλεση των 
έργων, καθώς και την υποβολή στην αρµόδια διαχειριστική αρχή των απαραίτητων 
στοιχείων.  
 
Αναλυτικότερα: 
 
1. Συνεργάζονται µε την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του σχετικού Ε.Π. και τις 

αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για την Υλοποίηση των ενεργειών του Ε.Π. 
σύµφωνα µε την εξειδίκευση του Συµπληρώµατος Προγραµµατισµού.  

2. Είναι αρµόδιες για την σύνταξη και υποβολή στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 
Ε.Π. των Τεχνικών ∆ελτίων έργων και υποέργων που αναλαµβάνει  η Ειδική 
Υπηρεσία ως τελικός δικαιούχος. 

3. Σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, συντάσσουν τις 
προδιαγραφές και προκηρύξεις για τα έργα που έχουν αναλάβει. Προβαίνουν σε 
προκηρύξεις ενεργειών, έργων ή υποέργων, (που περιέχονται σε µέτρο ή  
κατηγοριών πράξεων του µέτρου του Ε.Π.) που τους ανατίθεται, βάσει της 
απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. εξασφαλίζοντας κάθε δυνατή δηµοσιότητα 
αυτών.  

4. Οργανώνουν σε συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. την 
ενηµέρωση των υποψηφίων για την υποβολή προτάσεων αναδόχων, σχετικά µε 
τους στόχους και τη φύση των ενεργειών, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, τον 
τρόπο υποβολής, το σύστηµα αξιολόγησης των προτάσεων και το σύστηµα 
διαχείρισης των εν λόγω ενεργειών. 

5. Οργανώνουν και υλοποιούν τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων και 
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λαµβάνουν κάθε πρόσφορο µέτρο προκειµένου αυτή να είναι αποτελεσµατική, 
διαφανής και συνεπής µε το  ισχύον θεσµικό πλαίσιο.  

6. Προετοιµάζουν τις εγκριτικές αποφάσεις των έργων (ενεργειών) και τις 
αποστέλλουν στους αναδόχους µεριµνούν για τις  διαδικασίες ανάθεσης, 
υπογραφής συµβάσεων και υλοποίησής τους όπου απαιτούνται, µέχρι και την 
παραλαβή των έργων. 

7. Συγκεντρώνουν τα στοιχεία παρακολούθησης εκτέλεσης των ενεργειών και έργων 
(µηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών και τριµηνιαία δελτία παρακολούθησης). 
Παρακολουθούν τους αναδόχους ως προς την τήρηση των υποχρεώσεών τους. 

8. Υποβάλλουν στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται, σύµφωνα µε τις ανάγκες του ΟΠΣ «Εργόραµα», για την 
παρακολούθηση των έργων και υποέργων.  

9. Συλλέγουν, ελέγχουν και χορηγούν στην µονάδα ∆ (Ειδικό Λογαριασµό) τα 
απαραίτητα συµβατικά στοιχεία και τα παραστατικά για την χρηµατοδότηση και 
πληρωµή των έργων. 

 
Μονάδα Β. Στήριξης έργων ΥΠΕΠΘ χρηµατοδοτούµενων από ΠΕΠ. 
 
1. Συλλέγει όλες τις πληροφορίες για τα χρηµατοδοτούµενα έργα παιδείας από τα 

ΠΕΠ και ενηµερώνει τις αντίστοιχες των έργων υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ. 
2. Ενηµερώνει τις ∆ιαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ, Νοµαρχίες και περιφερειακές 

υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ για τις υπάρχουσες προδιαγραφές έργων Παιδείας. 
3. Συµβάλλει στην εξεύρεση εν δυνάµει τελικών δικαιούχων στην περιφέρεια, για 

έργα παιδείας. 
4. Εκφράζει, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, την 

προβλεπόµενη από το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2860/00 γνώµη κατά την  έγκριση 
των έργων που προτείνονται στις  ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης των επί µέρους 
ΠΕΠ. 

5. Φροντίζει για τον εναρµονισµό και την συµπληρωµατικότητα των εκτελούµενων 
έργων Παιδείας, στα Τοµεακά προγράµµατα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ΚτΠ, µε αυτά των ΠΕΠ.  

 
 
Μονάδα Γ:  Οργάνωσης και Υποστήριξης. 
 
1. Παρέχει οριζόντια υποστήριξη στις υπόλοιπες µονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας. 

Θέτει στη διάθεση των υπολοίπων µονάδων τα κατάλληλα µηχανογραφικά 
συστήµατα για την αξιολόγηση, την έγκριση και την παρακολούθηση των 
αναλυτικών στοιχείων των αναδόχων. Μεριµνά ώστε να υπάρχει απόλυτη 
συµβατότητα των στοιχείων µε το ΟΠΣ- ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Για το σκοπό αυτό 
συνεργάζεται µε  την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠΕΠΘ. 

2. Οργανώνει και συντηρεί και διατηρεί εργαλεία, µελέτες στοιχείων και απαραίτητα 
βοηθήµατα για την λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας. 

3. Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών για την παροχή άµεσης 
ενηµέρωσης και κατευθύνσεων στους ενδιαφεροµένους. 

4. Χειρίζεται τα θέµατα προσωπικού και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονοµικά και τα 
θέµατα οργάνωσης και εκπαίδευσης. 

5. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της  υπηρεσίας και έχει την ευθύνη 
διακίνησης των εγγράφων. 
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Μονάδα ∆: Ειδικού Λογαριασµού. 
 
Ο Ειδικός Λογαριασµός έχει σκοπό τη διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που 
συνδέονται µε το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο που 
διέπει την λειτουργία του. Λειτουργεί για την εκτέλεση δαπανών έργων σύµφωνα µε 
το υφιστάµενο κανονιστικό πλαίσιο. 
Οι αρµοδιότητες αυτές είναι δυνατόν να εκτελούνται: 
1. Για τη χρηµατοδότηση και πληρωµή έργων που αναλαµβάνει η Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρµογής ως τελικός δικαιούχος όπως περιγράφεται ανωτέρω. 
2. Για τη χρηµατοδότηση δράσεων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ σε συνεργασία µε την Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ.  
 

Άρθρο  3 
 

Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ. 
 
1. Η στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ γίνεται µε 
προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης,  σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 
2860/2000.     

2. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής  Προγραµµάτων ΚΠΣ ανέρχεται 
σε είκοσι πέντε (25) άτοµα τα οποία κατά κατηγορία είναι: 
Α. Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, 17 άτοµα.   
Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης , 5 άτοµα.   
Γ. Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 3 άτοµα.  
 

Άρθρο  4 
 
Ορισµός προϊσταµένου της Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ , 

των ασκούντων καθήκοντα προϊσταµένου στις µονάδες της και 
αναπλήρωση προϊσταµένου της. 

 
1.  Ο Προϊστάµενος της ειδικής υπηρεσίας ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 

2860/2000.  
3. Καθήκοντα προϊσταµένου των επί µέρους µονάδων της Υπηρεσίας Εφαρµογής  

Προγραµµάτων του ΚΠΣ ασκεί υπάλληλός της, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα, µετά από πρόταση του Προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσίας. 
Απόντος ή κωλυοµένου του Προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσίας, αναπληρώνεται 
από τον αρχαιότερο υπάλληλο που υπάγεται στις διατάξεις του ν. 2683/1999  και 
ο οποίος ασκεί  καθήκοντα προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής 
Προγραµµάτων ΚΠΣ. 
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Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
                                              & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 
 
 
                                              ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
 
 
              Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ                                     Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 
 
          ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΦΛΩΡΙ∆ΗΣ  
 
 
 
                                           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
                                  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ  
                              ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
 
 
 
                                    ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ  
 
 
                             


