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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 15078
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19883/2008 Κοινής Υπουρ−

γικής Απόφασης (ΦΕΚ 1957Β /2008) με τίτλο «Δι−
άρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
Περιβαλλοντικών Δράσεων στο Υπουργείο Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφω−
να με τις παραγράφους 3 και 5γ του άρθρου 5 του 
ν.3614/2007».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α’ 267/3.12.2007), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 5, 10, 
12 και 18 αυτού,

2. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 251/14.11.2000), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε το 
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005),

4. 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,

5. Την με υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5442/5.11.2007 απόφαση 
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την 
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛ−
ΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», 

6. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/2009) «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως 
τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 24/2010 και 28/2010,

7. Την υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 (ΦΕΚ 2234/Β/7.10.2009) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουρ−
γείων»,

8. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α/11−11−2011) «Διορισμός 
Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών»,

9. Το Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» 
(ΦΕΚ 62/Α΄/21−03−2012),

10. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009) «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανά−
πτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α/07.10.2009),

11. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/27.6.2011) περί διάσπα−
σης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συγχώνευσης των 
Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας,

12. Το Π.Δ. 178/2000 (165/Α΄/2000) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.

13. Την αριθμ. 4014/ΔΙΟΕ 120/2011 (ΦΕΚ 134/Β΄/9.2.2011) 
κοινή υπουργική απόφαση σύστασης Ειδικής Γραμματεί−
ας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)

14. Την υπ’ αριθμ. 23564/25−11−2011 (ΦΕΚ 2741/Β’/2011) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη.»

15. Την υπ’ αριθμ. 12966/19−03−2012 (ΦΕΚ 810/Β/2012) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, Αθανάσιο Μωραΐτη».

16. Το Ν. 3889/2010, «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών 
Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρ−
τών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 182/Α/14−10−2010),

17. Την υπ’ αριθμ. 19883/2008 Κοινή Υπουργική Απόφα−
ση (ΦΕΚ 1957Β/2008) με τίτλο «Διάρθρωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων στο 
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Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5γ του 
άρθρου 5 του ν.3614/2007»,

18. Το γεγονός ότι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού 
Περιβαλλοντικών Δράσεων ορίστηκε ως «Διαχειριστής 
Προγράμματος» (Programme Operator) στο πλαίσιο του 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονο−
μικού Χώρου,

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 19883/2008 Κοινής Υπουρ−
γικής Απόφασης (ΦΕΚ 1957Β /2008) με τίτλο «Διάρθρωση 
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών 
Δράσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 
και 5γ του άρθρου 5 του ν.3614/2007», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού 
Περιβαλλοντικών Δράσεων

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δρά−
σεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.), η οποία έχει συσταθεί στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (νυν 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής − ΥΠΕΚΑ) με την παράγραφο 5 (γ) του Άρθρου 
5 του ν. 3614/2007, υπάγεται απ’ ευθείας στον Ειδικό 
Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Η Ειδική Υπηρεσία είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της 
συμβατότητας των συγχρηματοδοτούμενων και μη παρεμ−
βάσεων με τις προτεραιότητες της εθνικής και κοινοτικής 
περιβαλλοντικής πολιτικής και με το θεσμικό πλαίσιο στον 
τομέα του περιβάλλοντος, καθώς και για τη διαχείριση Θε−
ματικών Πεδίων των Περιοχών Προτεραιότητας του Χρημα−
τοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ) και άλλων Προγραμμάτων. 

Η Ειδική Υπηρεσία ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και 
έχει όλες υποχρεώσεις, που απορρέουν από τον Κανονι−
σμό για την εφαρμογή του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 
(ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περι−
όδου 2009−2014 (εφεξής Κανονισμός) και ειδικότερα το 
άρθρο 5 αυτού. Η Ειδική Υπηρεσία λειτουργεί, στο πλαί−
σιο των αρμοδιοτήτων της και ως Δικαιούχος Πράξεων 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (2007−2013), 
κατά την έννοια της παραγράφου 5, του άρθρου 1, του 
Νόμου 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Ει−
δική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων 
εκπροσωπείται στις Επιτροπές Παρακολούθησης των 
συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμά−
των της Περιόδου 2007 − 2013 του ΕΣΠΑ και των Τομέων 
Γεωργίας και Αλιείας, καθώς και στην Ετήσια Διάσκεψη 
των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης.

Άρθρο 2
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 

Περιβαλλοντικών Δράσεων

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δρά−
σεων διαρθρώνεται σε τρεις (3) Μονάδες: 

i. Μονάδα Συντονισμού και Αξιολόγησης της Εφαρμο−
γής Περιβαλλοντικών Πολιτικών 

ii. Μονάδα Παρακολούθησης Προγραμμάτων 
iii. Μονάδα Οργάνωσης και Υποστήριξης

Άρθρο 3 
Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 

Περιβαλλοντικών Δράσεων

Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας κατανέμονται 
μεταξύ των Μονάδων της ως εξής:

Ι. Μονάδα Α:
1. Παραλαμβάνει και εξετάζει τις εκθέσεις, που προ−

βλέπονται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης 
των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώ−
σεων (ΣΜΠΕ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της 
προγραμματικής περιόδου 2007 −2013, προκειμένου να 
διασφαλίζεται, με τη λήψη κατάλληλων μέτρων, η τή−
ρηση των προβλεπομένων στην Οδηγία 2001/42/ΕΚ των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιείται και 
ισχύει, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σχεδίων και προγραμμάτων. Παράλληλα, 
δημοσιοποιεί σχετικά αποτελέσματα.

2. Παρακολουθεί την περιβαλλοντική διάσταση των 
οριζόντιων κοινοτικών και εθνικών πολιτικών και την 
ενσωμάτωση τους στα συγχρηματοδοτούμενα Προ−
γράμματα και τα Εθνικά Αναπτυξιακά Προγράμματα.

3. Παρακολουθεί την επίτευξη των στόχων, των υπο−
χρεώσεων και των προτεραιοτήτων, που τίθενται στην 
εθνική και κοινοτική νομοθεσία, σχετικά με το Περιβάλ−
λον και διατυπώνει σχετικές προτάσεις και εισηγήσεις 
στους αρμόδιους, κατά περίπτωση, φορείς, ενημερώ−
νοντας, παράλληλα, τη Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλ−
λοντικής Πολιτικής του Νόμου 3889/2010, όπως αυτός 
τροποποιείται και ισχύει.

4. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, τις 
Διαχειριστικές Αρχές όλων των Επιχειρησιακών Προ−
γραμμάτων, τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των 
Περιφερειών και τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής, καθώς και τις λοιπές υπηρεσίες και φορείς 
που έχουν αρμοδιότητες στα θέματα περιβάλλοντος 
για κάθε συναφές προς τις αρμοδιότητες της θέμα. 
Προτεραιότητα στη συνεργασία αυτή έχουν τα θέματα 
περιβαλλοντικής πληροφόρησης, ενημέρωσης και δημο−
σιότητας σε σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα και μη 
προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από δημόσιους 
πόρους στον τομέα του περιβάλλοντος. Υποστηρίζει δε, 
σε σχετικά θέματα αρμοδιότητας της, την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού, στο πλαίσιο της Ετήσιας Διάσκεψης των 
Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης.

5. Ενημερώνεται από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρ−
χές και την Εθνική Αρχή Συντονισμού σε θέματα Αξιολό−
γησης των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων, σε σχέση με τους τεθέντες στόχους 
για κάθε τομέα άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής 
και εκφράζει άποψη/εισήγηση κατευθύνσεων, για τη 
βελτιστοποίηση της Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων, σε σχέση με τους στόχους της Εθνικής 
και Κοινοτικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

6. Παρέχει κατευθύνσεις, με τη συνεργασία της Μονά−
δας Β της ίδιας υπηρεσίας και της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙ−
ΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), 
για την αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμά−
των, σε σχέση με τους στόχους και τις δεσμεύσεις της 
περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας.

7. Οργανώνει, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Πε−
ριβάλλοντος και Αειφορου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και τις 
Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, τη λειτουργία του περιβαλλοντικού 
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δικτύου μεταξύ των Υπηρεσιών που είναι αρμόδιες σε 
θέματα Περιβάλλοντος. Το περιβαλλοντικό δίκτυο απαρ−
τίζεται από εκπροσώπους − σημεία επαφής από όλο το 
φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης και έχει ως στόχο τη συλ−
λογή και διάχυση της πληροφορίας για την εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής πολιτικής με τα έργα και τις δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους στη χώρα.

8. Συνεργάζεται με τις συναφείς αρχές άλλων Κρατών 
− Μελών για ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών 
και πληροφόρησης, στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού 
Δικτύου.

9. Υποστηρίζει το ΥΠΕΚΑ στη δημόσια διαβούλευση 
με τους Κοινωνικούς Εταίρους και τις Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις, σε θέματα αρμοδιότητας της.

10. Επεξεργάζεται προτάσεις, σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, και εισηγείται σχετικά 
προς την Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΥΠ.Α.Α.Ν., στο 
πλαίσιο της διαμόρφωσης των Κανονισμών των Διαρ−
θρωτικών Ταμείων, των δημοσιονομικών προοπτικών, 
των στρατηγικών κειμένων και των προγραμμάτων για 
θέματα σχετικά με το Περιβάλλον.

11. Ασκεί τις αρμοδιότητες και έχει τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τον Κανονισμό για την εφαρμογή του Χρη−
ματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομι−
κού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009−2014, και ειδικότερα το 
άρθρο 5 αυτού, όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω:

α. Συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Α.Α.Ν. 
− Εθνικό Σημείο Επαφής (National Focal Point − NFP), στο 
πλαίσιο της διαβούλευσης του Μνημονίου Κατανοήσεως 
(MoU) και των Παραρτημάτων αυτού.

β. Υποβάλλει επίσημη πρόταση Προγράμματος στον 
ΕΟΧ, στη βάση του σχετικού εγκεκριμένου Μνημονίου 
Κατανοήσεως, MoU, και των αναγνωρισμένων θεματι−
κών πεδίων των περιοχών προτεραιότητας, μέσω του 
Εθνικού Σημείου Επαφής (NFP), μέσα σε 8 μήνες από την 
ημερομηνία της τελευταίας υπογραφής του Μνημονίου 
Κατανοήσεως και όχι αργότερα από τις 30 Απριλίου 
του 2012.

γ. Έχει την υποχρέωση να λειτουργεί με βάση το «Σύ−
στημα Διαχείρισης και Ελέγχου», το οποίο υποβάλλεται 
από την Αρχή Πιστοποίησης, μέσω του Εθνικού Σημείου 
Επαφής (NFP), στον ΕΟΧ.

δ. Έχει την ευθύνη προετοιμασίας και εφαρμογής του 
Προγράμματος, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, 
της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.

ε. Διασφαλίζει ότι το Πρόγραμμα θα συνεισφέρει 
στους γενικούς στόχους του ΧΜ του ΕΟΧ περιόδου 
2009−2014 και τα αποτελέσματα και οι στόχοι του Προ−
γράμματος θα είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό, την 
Προγραμματική Συμφωνία (άρθρο 5.9 του Κανονισμού), 
καθώς επίσης και με την εφαρμογή της εθνικής και κοι−
νοτικής νομοθεσίας, σε όλες τις φάσεις εφαρμογής 

στ. Προετοιμάζει και υποβάλλει στην Αρχή Πιστοποίησης 
οικονομικές εκθέσεις, τελική οικονομική έκθεση και εκθέσεις, 
σύμφωνα με τα άρθρα 8.3, 8.4 και 8.7 του Κανονισμού 

ζ. Υποβάλλει στην Αρχή Πιστοποίησης προβλέψεις 
των πιθανών αιτήσεων πληρωμής, απαραίτητες για να 
πραγματοποιηθούν σχετικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με 
το Άρθρο 8.5. του Κανονισμού η. Προετοιμάζει και υπο−
βάλλει στο ΧΜ του ΕΟΧ και το Εθνικό Σημείο Επαφής 
τις ετήσιες και τις τελικές εκθέσεις του προγράμματος, 
σύμφωνα με τα άρθρα 5.12 και 5.13, αντίστοιχα, του 
Κανονισμού 

θ. Συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που καθορί−
ζονται στην Προγραμματική Συμφωνία (άρθρο 5.9 του 
Κανονισμού) 

ι. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Δημοσιότητας 
και Πληροφόρησης του Προγράμματος (Παράρτημα 4 
του Κανονισμού), παρέχοντας πληροφορίες για το Πρό−
γραμμα, τους στόχους και την εφαρμογή του, καθώς 
επίσης και τη συνεργασία με τις Δότριες Χώρες (όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1.5 του Κανονισμού) 

ια. Περιγράφει και δικαιολογεί κάθε προτεινόμενη 
τροποποίηση (Άρθρο 5.10 του Κανονισμού), που κρίνε−
ται απαραίτητη στο πλαίσιο του Προγράμματος, κα−
θώς επίσης και την επίπτωση της τροποποίησης στα 
οικονομικά δεδομένα, την «εκτίμηση κινδύνου» και τα 
αποτελέσματα του Προγράμματος.

II. Μονάδα Β:
1. Παρακολουθεί την πρόοδο του συνόλου των πε−

ριβαλλοντικών έργων και πράξεων, ανεξάρτητα από 
την πηγή χρηματοδότησης τους, σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο. Στο επίπεδο αυτό, ειδικά για τις περιβαλλοντι−
κές πράξεις στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και των το−
μέων Γεωργίας και Αλιείας, η παρακολούθηση γίνεται 
και με τη βοήθεια των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών 
Συστημάτων, που προβλέπονται στα αντίστοιχα συ−
στήματα διαχείρισης και ελέγχου των συγκεκριμένων 
προγραμμάτων.

2. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, συ−
νεπικουρούμενη από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, στον προγραμ−
ματισμό υλοποίησης πράξεων του τομέα περιβάλλοντος 
στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

3. Ενημερώνεται, με κοινοποίηση, από τις αρμόδιες 
Διαχειριστικές Αρχές και τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές 
Αρχές, τόσο κατά τη δημοσίευση των προσκλήσεων 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όσο και κατά την 
ένταξη των πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, 
προκειμένου να παρακολουθεί τη συμβατότητα τους 
με τις αντίστοιχες εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και 
ενημερώνει σχετικά την Εθνική Αρχή Συντονισμού και 
την Ετήσια Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Πα−
ρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ενώ, 
παράλληλα, εισηγείται μέτρα βελτίωσης της αποτελε−
σματικότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

4. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την 
έκδοση οδηγιών και κατευθύνσεων, που άπτονται της 
θεματικής ενότητας «Περιβάλλον».

5. Παρακολουθεί την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
πολιτικής μέσω των έργων και δράσεων που εκτελού−
νται στο πλαίσιο των τομεακών και περιφερειακών συγ−
χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και των Εθνικών 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, καθώς και των έργων 
και δράσεων που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνι−
κούς (π.χ. Πράσινο Ταμείο) ή αμιγώς κοινοτικούς πόρους 
(π.χ. Life+) ή μέσω Συμπράξεων Δημόσιου − Ιδιωτικού 
Τομέα (ΣΔΙΤ), με στόχο τη διασφάλιση της αναγκαίας 
συνέργειας και συμπληρωματικότητας στον τομέα του 
περιβάλλοντος.

6. Υποστηρίζει τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών, ως τελικών δικαιούχων 
πράξεων του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α, σε συνεργασία με την ΕΥΔ 
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, για 
την αποτελεσματική εφαρμογή της Εθνικής και Κοινο−
τικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής.
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7. Ασκεί τις αρμοδιότητες και έχει τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τον Κανονισμό για την εφαρμογή 
του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009−2014, και ει−
δικότερα το άρθρο 5 αυτού, όπως αυτές αναφέρονται 
παρακάτω:

α. Επαληθεύει την ποιότητα εφαρμογής του εγκεκρι−
μένου Προγράμματος του ΧΜ του ΕΟΧ και την πρόοδο 
των έργων−δράσεων προς τα αναμενόμενα αποτελέ−
σματα, μέσα από αναθεωρήσεις και επί τόπου επαλη−
θεύσεις των έργων, που εκτελέστηκαν, σε μια δειγμα−
τοληπτική βάση. 

β. Εκτελεί ετήσια παρακολούθηση σε δείγμα έργων 
που επιλέχθηκαν, βασισμένη στην εκτίμηση κινδύνου 
(risk assessment) 

γ. Διασφαλίζει τη διαφάνεια και τη διαθεσιμότητα των 
εγγράφων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8.8 
του Κανονισμού 

δ. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει όλη 
την απαραίτητη πληροφορία για τις διαδικασίες και 
επαληθεύσεις που πραγματοποιήθηκαν, σχετικά με τη 
Δαπάνη της Πιστοποίησης 

ε. Λειτουργεί, όσον αφορά στις επιλέξιμες δαπάνες, με 
βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού.

III. Μονάδα Γ:
1. Υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία του πε−

ριβαλλοντικού δικτύου, που αναφέρεται στο σημείο 7 
των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Α.

2. Μεριμνά για τη λειτουργία Helpdesk της Υπηρεσί−
ας, διαβιβάζοντας τα ερωτήματα του κοινού αρμοδίως 
ή απαντώντας σε αυτά, σε συνεργασία με τις λοιπές 
Μονάδες.

3. Μεριμνά για τη δημιουργία και την ενημέρωση ιστο−
σελίδας σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της 
Υπηρεσίας.

4. Έχει την ευθύνη υλοποίησης έργων συναφών προς 
το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, τα οποία 
χρηματοδοτούνται από Επιχειρησιακά Προγράμματα, στα 
οποία η Υπηρεσία μπορεί να ορίζεται ως δικαιούχος.

5. Καταρτίζει το Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας 
της Υπηρεσίας, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕ−
ΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», το υποβάλλει, 
μέσω της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.ΑΑ, στην Ειδική Υπηρεσία Στρα−
τηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) του ΥΠ.Α.Α.Ν. προς έγκριση 
και έχει την ευθύνη υλοποίησης αυτής

6. Έχει την ευθύνη υλοποίησης της Τεχνικής Βοήθειας, 
στο πλαίσιο του Προγράμματος του Χρηματοδοτικού 
Μηχανισμού του ΕΟΧ, που αντιστοιχεί στην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.

7. Υποστηρίζει, σε συνεργασία με την Δ/νση Οργάνω−
σης του ΥΠΕΚΑ, τη συγκέντρωση και διάχυση της πλη−
ροφορίας στο ευρύ κοινό, καθώς και σε ειδικές ομάδες 
αυτού, σε σχέση με κάθε μελέτη, έρευνα και επεξεργα−
σμένη πληροφορία που συγκεντρώνεται από την Υπη−
ρεσία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, και σε σχέση 
πάντα με έργα και δράσεις, που χρηματοδοτούνται από 
δημόσιους πόρους στον τομέα του Περιβάλλοντος.

8. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτε−
χνική υποδομή και το προσωπικό και, ειδικότερα, τα 
διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και 
εκπαίδευσης.

9. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, 
έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν 
γένει γραμματειακή υποστήριξη των λοιπών Μονάδων.

10. Καταρτίζει και υποβάλλει στον Ειδικό Γραμματέα 
Υδάτων του ΥΠΕΚΑ μέχρι την 30 Νοεμβρίου κάθε έτους 
το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών για το επόμενο έτος με 
ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους με βάση το στρα−
τηγικό προγραμματισμό της Διάσκεψης των Προέδρων 
των Επιτροπών Παρακολούθησης. Καταρτίζει σε συνερ−
γασία με τις υπόλοιπες μονάδες τις περιοδικές εκθέσεις 
για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους 
τεθέντες στόχους αναφορικά με τις δραστηριότητες 
της Υπηρεσίας.

Άρθρο 4
Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 

Περιβαλλοντικών Δράσεων

i. Η στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
Περιβαλλοντικών Δράσεων γίνεται σύμφωνα με το άρ−
θρο 18 του ν.3614/2007. 

ii. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε 
είκοσι έξι (26) άτομα τα οποία κατά κατηγορία είναι:

Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 
είκοσι (20) άτομα. 

Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τέσ−
σερα (4) άτομα 

Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), δύο 
(2) άτομα.

Για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντι−
κών Δράσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις 
των άρθρων 5 και 18 του ν. 3614/2007, όπως εκάστοτε 
τροποποιείται και ισχύει.

Άρθρο 5 
Ορισμός Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων, 
προϊσταμένων Μονάδων της και αναπλήρωση 

του προϊσταμένου της

i. Για τον ορισμό του προϊσταμένου της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων και των 
προϊσταμένων των επιμέρους Μονάδων της εφαρμόζεται 
το άρθρο 18 του ν. 3614/2007, όπως εκάστοτε ισχύει.

ii. Απόντος ή κωλυόμενου του προϊσταμένου της Ειδι−
κής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων 
αυτός αναπληρώνεται από υπάλληλο, ο οποίος ασκεί 
καθήκοντα προϊσταμένου Μονάδος της, και ο οποίος 
προσδιορίζεται στην Υπουργική απόφαση ορισμού του 
προϊσταμένου της.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Μαρτίου 2012
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