
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 121148 
Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουρ-

γείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 

και κατάργηση της υπ’  αρ. 124507/24.11.2020 

(Β’ 5228) κοινής υπουργικής απόφασης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 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 παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο-
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματι-
κή Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 
”Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.“ και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 61) και ειδικότερα τα άρθρα 22, 23, την 
παρ. 2 του άρθρου 63 και την παρ. 12 του άρθρου 65.

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 Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄  121), το π.δ.  62/2020 «Διορισμός 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155), 
το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2) και το π.δ. 68/2021 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και 
Υφυπουργών» (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. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 161).

11. Το π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργού, Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας» (Α΄ 162).

12. Την υπ’ αρ. 124507/24.11.2020 κοινή υπουργική 
απόφαση Διάρθρωσης της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τομέα Πολιτικής 
Προστασίας» (Β’ 5228).

13. Την υπ’  αρ. 14308/5.12.2022 (εισερχ. 117804/ 
6.12.2022) πρόταση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πο-
λιτικής Προστασίας.

14. Την υπ’ αρ. 120663/13.12.2022 εισήγηση του Γενι-
κού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αποστολή

1. Η Επιτελική Δομή έχει ως αποστολή: 
α. την υποστήριξη του Υπουργείου Κλιματικής Κρί-

σης και Πολιτικής Προστασίας και των φορέων που 
εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση 
και εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς πολιτικής αρ-
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μοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και την ενίσχυση της 
διοικητικής τους ικανότητας σε σχέση με τα Προγράμ-
ματα ΕΣΠΑ 2021-2027 και

β. τη συμμετοχή στον σχεδιασμό, στην παρακολούθηση 
και στην υλοποίηση δράσεων/πράξεων χρηματοδοτού-
μενων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.) 
και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.).

2. Δύναται να συμμετέχει στον σχεδιασμό, στην πα-
ρακολούθηση και στην υλοποίηση δράσεων/πράξεων 
χρηματοδοτούμενων από άλλα προγράμματα (Εθνικό 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), Ταμείο για 
την Πολιτική Προστασία (RESC EU) και λοιπά ευρωπαϊκά 
προγράμματα.

3. Εξακολουθεί να ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν 
την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 καθώς και λοι-
πές αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη νο-
μοθεσία ή σε ειδικότερες κανονιστικές διατάξεις.

4. Η Επιτελική Δομή υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρί-
σης και Πολιτικής Προστασίας.

Άρθρο 2
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας»

1. Η ΕΔ ΕΣΠΑ Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πο-
λιτικής Προστασίας διαρθρώνεται σε τρεις (3) μονάδες 
ως εξής:

Μονάδα Α: Προγραμματισμού, Εξειδίκευσης και Ωρί-
μανσης Δράσεων.

Μονάδα Β: Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης 
Πράξεων.

Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας 
«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας»

Οι αρμοδιότητες της ΕΔ ΕΣΠΑ Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατανέμονται μεταξύ 
των Μονάδων ως εξής:

Ι. Μονάδα Α: Προγραμματισμού, Εξειδίκευσης και Ωρί-
μανσης Δράσεων

α. Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες και τους εποπτευ-
όμενους φορείς του Υπουργείου, καθώς και τους κατά 
περίπτωση κοινωνικούς εταίρους και φορείς που εκπρο-
σωπούν 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 Προγραμ-
μάτων και στη συνέχεια της εξειδίκευσης αυτών στην 
προοπτική υλοποίησης των αναγκαίων δράσεων/έργων.

β. Βρίσκεται σε στενή διαβούλευση με τις Διαχειριστι-
κές Αρχές, κατά τη διαδικασία εξειδίκευσης των δράσεων 
πολιτικής προστασίας των Περιφερειακών Προγραμ-
μάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συ-
ντονισμού.

γ. 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.

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

ε. Συμμετέχει στην εξειδίκευση των Προγραμμάτων 
για την εφαρμογή των πολιτικών του Υπουργείου μέσω 
αντίστοιχων δράσεων/προσκλήσεων, καθώς και στην 
ενδεχόμενη τροποποίηση αυτών. Για τον σκοπό αυτό, 
συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα 
της πολιτικής προστασίας για τις δράσεις που περιλαμ-
βάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας 
και υποβάλλει προτάσεις στις αρμόδιες Διαχειριστικές 
Αρχές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν. 4914/2022 
και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

στ. Συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των 
προσκλήσεων για δράσεις που εμπίπτουν στις πολιτικές 
του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, 
προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη 
Διαχειριστική Αρχή. Συνεργάζεται με τη Διαχειριστική 
Αρχή και παρακολουθεί τη διαδικασία και τα αποτελέ-
σματα υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων.

ζ. Υποστηρίζει τον σχεδιασμό Πράξεων που θα χρη-
ματοδοτηθούν από τα Προγράμματα και συνεισφέρει 
στην κατάλληλη προετοιμασία για την ωρίμανση και την 
ένταξή τους.

η. Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των 
ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση και την 
ένταξη εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/Δράσεων, στο 
πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης και για τις οποίες η ΕΔ θα 
είναι δικαιούχος.

θ. Συντονίζει και υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους 
εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, στη διαδικα-
σία ωρίμανσης και ένταξης εν δυνάμει επιλέξιμων Πρά-
ξεων/Δράσεων τους, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλη-
σης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔ συντονίζει και μεριμνά για 
την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται 
για την ωρίμανση και ένταξη μίας Πράξης/Δράσης, σε 
συνεργασία με την Υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του 
Υπουργείου που θα αναλάβει το ρόλο του δικαιούχου. Η 
Επιτελική Δομή αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά 
από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκρισή 
του από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
(αρμόδιος για την ΕΔ πολιτικός προϊστάμενος).

ι. Παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις των 
πολιτικών του Υπουργείου σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2021-
2027, καθώς και το σχετικό εθνικό και ευρωπαϊκό νομο-
θετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Συμμετέχει σε Θεματικά 
Δίκτυα και τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προ-
όδου των Εθνικών Αρχών με την Ε.Ε., όταν αφορούν θέ-
ματα εφαρμογής των πολιτικών αυτών.

ια. Παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των ενταγμέ-
νων πράξεων του Υπουργείου, συνεργαζόμενη με τις 
Διαχειριστικές Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμε-
τώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται.

ιβ. Συντάσσει σχετικές εισηγήσεις και κείμενα θέσε-
ων προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο 
πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού.
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ιγ. Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασί-
ας και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο 
πλαίσιο της διαρκούς παρακολούθησης εκπλήρωσης 
του Αναγκαίου Όρου 2.4 «Αποτελεσματικό πλαίσιο δι-
αχείρισης του κινδύνου καταστροφών» και διασφαλίζει 
την εκπλήρωση των απαιτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια 
της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

ιδ. Εισηγείται τη σκοπιμότητα, προδιαγράφει και μερι-
μνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμο-
σύνων, εγχειριδίων σχετικών με την υλοποίηση έργων, 
στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας, λαμβάνοντας υπόψη 
και τις εισηγήσεις των άλλων μονάδων.

ιε. Σχετικές αρμοδιότητες ασκούνται αναλογικά και 
στην περίπτωση έργων/δράσεων που χρηματοδοτού-
νται από λοιπά προγράμματα και χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία.

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

ΙΙ. Μονάδα Β: Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης 
Πράξεων

α. Σχεδιάζει το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαι-
τούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των Πράξεων/
Δράσεων που προωθούνται προς υλοποίηση.

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

γ. Συνδράμει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους 
φορείς του Υπουργείου στην υλοποίηση Πράξεων/Δρά-
σεων μέσω Προγραμμάτων 2021-2027, στην προετοιμα-
σία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που πρέπει να 
υποβληθούν στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την 
υλοποίηση των Πράξεων/Δράσεων στα Προγράμματα. Η 
Επιτελική Δομή αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά 
από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκρισή 
του από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
(αρμόδιος για την ΕΔ πολιτικός προϊστάμενος).

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

ε. Σε περιπτώσεις αδύναμων δικαιούχων του Υπουρ-
γείου για Πράξεις/Δράσεις Προγραμμάτων 2021- 2027, 
η ΕΔ δύναται να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους. Στις 
περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατό να αναλαμβάνει το ρόλο 
αυτό η Μονάδα Β, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτη-
μα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκρισή του από τον Γενικό 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (αρμόδιο για την ΕΔ 
πολιτικός προϊστάμενος), να εφαρμόζει τις σχετικές υπο-
χρεώσεις δικαιούχου.

στ. Υποστηρίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φο-
ρείς του Υπουργείου, στην παρακολούθηση της υλο-
ποίησης των Πράξεων/Δράσεων που υλοποιούν ως 
δικαιούχοι στο πλαίσιο Προγραμμάτων 2021- 2027. Η 
Επιτελική Δομή αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, 
μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσί-
ας/φορέα και έγκρισή του από τον Γενικό Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας (αρμόδιος για την ΕΔ πολιτικός 
προϊστάμενος).

ζ. Ασκεί τον ρόλο του φορέα υλοποίησης δράσεων 
ή/και έργων που έχουν περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με βάση τα οριζόμενα 
στην υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) 
υπουργική απόφαση περί καθορισμού Συστήματος Δι-
αχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και των έργων του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

η. Ασκεί τον ρόλο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουρ-
γείου ευθύνης για τον συντονισμό και την παρακολούθη-
ση των σχετικών δράσεων και έργων του ΤΑΑ αρμοδιό-
τητας του Υπουργείου, με βάση τα οριζόμενα στην υπό 
στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) υπουργική 
απόφαση περί καθορισμού Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας.

θ. Σχετικές αρμοδιότητες ασκούνται αναλογικά και 
στην περίπτωση έργων/δράσεων που χρηματοδοτού-
νται από λοιπά προγράμματα και χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία.

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

ΙII. Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης
α. Διαχειρίζεται τα θέματα που αφορούν στο προσω-

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

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

γ. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνι-
κή υποδομή της ΕΔ.

δ. Έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λει-
τουργία, εντός της ΕΔ, του ΟΠΣ και άλλων πληροφορι-
ακών συστημάτων και υποστηρίζει το προσωπικό της 
ΕΔ για τη χρήση τους.

ε. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της ΕΔ, έχει την 
ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της 
διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματεια-
κή υποστήριξη των Μονάδων και του προσωπικού της.

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

ζ. Έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υπο-
στήριξης ημερίδων, τεχνικών συναντήσεων εργασίας 
που διοργανώνονται από την Ειδική Υπηρεσία.

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

θ. Υλοποιεί πράξεις τεχνικής βοήθειας, ως δικαιούχος, 
στο πλαίσιο της σχετικής προτεραιότητας ενός Προγράμ-
ματος, καθώς και στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμμα-
τος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων», σύμ-
φωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό:
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θα. Συντάσσει τις προτάσεις για τη χρηματοδότηση 
των πράξεων και τις υποβάλλει στην αρμόδια Διαχει-
ριστική Αρχή

θβ. υλοποιεί τις πράξεις και τηρεί τις υποχρεώσεις του 
δικαιούχου σύμφωνα με την απόφαση ένταξης 

θγ. έχει την ευθύνη για την καταχώριση στο ΟΠΣ των 
δεδομένων για τις πράξεις τεχνικής βοήθειας που υλο-
ποιεί ως δικαιούχος και διασφαλίζει την ακρίβεια, την 
ποιότητα και την πληρότητα των στοιχείων αυτών θδ. 
πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών προς τους 
αναδόχους των πράξεων τεχνικής βοήθειας μέσω του 
ΟΠΣ-ΠΔΕ (e-pde).

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

ια. 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).

ιβ. 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 
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας»

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) επαγ-
γελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού 
τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου 
αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδα-
πής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καθώς και για τους 
απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (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 και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Οκταετής (8ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους 
κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή 
ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευ-
τικού 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 Υπη-
ρεσίας και των Προϊσταμένων των Μονάδων της συνεκτι-
μώνται ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία 
επί των διαδικασιών σχεδιασμού, διαχείρισης ή/και συντο-
νισμού 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 Ειδι-
κής Υπηρεσίας, η ικανότητα διοίκησης και οργάνωσης, 
η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η 
ικανότητα παρακίνησης των υφισταμένων και εστίασης 
στο αποτέλεσμα, η ικανότητα για συνεργασία και επικοι-
νωνία, 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 Ε.Ε. 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 
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καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας της Ε.Ε. 
και η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα-
φείου 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 Ε.Ε.

3. Για τα στελέχη της κατηγορίας ΔΕ της Ειδικής Υπη-
ρεσίας απαιτούνται, ως τυπικά προσόντα, απολυτήριος 
τίτλος Γενικού (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 
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 Ε.Ε.

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 Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας»

Το προσωπικό της ΕΔ ΕΣΠΑ Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανέρχεται σε είκοσι 
δύο (22) άτομα, τα οποία ανά κατηγορία εκπαίδευσης 
κατανέμονται ως εξής:

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκ-
παίδευσης (ΠΕ και ΤΕ), δεκαεννέα (19) άτομα. 

β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), τρία 
(3) άτομα.

Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις

Η παρούσα από την έναρξη ισχύος της καταργεί την 
υπ’ αρ. 124507/24-11-2020 κοινή υπουργική απόφαση 
«Διάρθρωση της “Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, τομέα Πολιτικής Προστασίας”»  
(Β’ 5228).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της και την τοποθέτηση του 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, 14 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης Κλιματικής Κρίσης και
και Επενδύσεων Πολιτικής Προστασίας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ     
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*02064961712220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

ΑΔΑ: 6ΝΦΣ46ΜΤΛΡ-6ΡΨ
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