
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για δράσεις/
έργα του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύ-
λου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 
2014-2020 στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊ-
κών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

2 Ορισμός Διευθυντών/Διευθυντριών και Β΄ Υποδι-
ευθυντριών για τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας».

3 Έγκριση χορήγησης Δωρεάν Κρατικής Αρωγής σε 
σεισμόπληκτους για την αποκατάσταση των ζη-
μιών σε κτίρια που προκάλεσε ο σεισμός της 8ης 
Ιουνίου 2008 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενό-
τητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 245 (1)

Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για δράσεις/

έργα του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την 

περίοδο 2014-2020 στην Υπηρεσία Διαχείρισης 

Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

(Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη    .

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22.4.2005).

2. Το ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α’/03.04.2016) «Οργάνωση 
και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, 
Υπηρεσίας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νο-
μοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά 
με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας», διατάξεις για την 

εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες δια-
τάξεις και ειδικότερα το άρθρο 77 και 79, όπως ισχύουν.

3. Το π.δ. 123/16 (ΦΕΚ 208 Α’/4-11-2016): «Ανασύσταση 
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

4. Το π.δ.147/17 (ΦΕΚ 192 Α’/13-12-2017) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 
σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφο-
ρά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και 
το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής 
συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκλη-
ματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.

6. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 1042/2014 
της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2014 για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 όσον αφορά τον 
ορισμό και τις αρμοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου των 
υπεύθυνων αρχών και όσον αφορά το καθεστώς και τις 
υποχρεώσεις των ελεγκτικών αρχών.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανά-
στευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 
2008/381ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των 
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ 
και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου.

8. Την αριθ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 απόφαση της 
Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος 
της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο από το 
2014 έως το 2020, ως έχει τροποποιηθεί με την αριθ.
(2015) 9607 από 16.12.2015, την αριθ.C(2O16) 1836 από 
21.3.2016, την αριθ.C(2016) 7527 από 25.11.2016, την 
αριθ.C(2O17) 5791 από 28.8.2017 και την αριθ. C(2018) 
8108 από 06.12.2018 απόφαση της Επιτροπής
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9. Την υπ’ αριθμ. 42356/ΥΦ 776/18-04-2016 (ΦΕΚ Β’ 
1121/20-04-2016) υπουργική απόφαση «Διάρθρωση 
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης 
Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και 
άλλων πόρων και καθορισμός των τυπικών και ουσια-
στικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται 
ή αποσπάται σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 76 του 
ν.4375/2016.

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 82350 υπουργική απόφαση 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προ-
γραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης (TAME/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/
ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 
2451/Β’/09.08.2016).

11. Την υπ’ αριθμ. 8000/20/45/119-δ/03-09-2015 (ΦΕΚ Β’ 
1880/07-09-2015) κοινή υπουργική απόφαση «Διάρθρω-
ση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυ-
ξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης του άρθρου 9 
παρ. 11 εδαφ. γ’του ν. 4332/2015».

12. Το π.δ. 86 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσι-
ας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ Α’159/ 
29-08-2018).

13. Τα π.δ. 87 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και 88 «Διορι-
σμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών» (ΦΕΚ Α’160/29-08-2018).

14.Την υπ’ αριθμ. 91589 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 
3814/τ.Β’/04.09.2018) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαν-
νακίδη».

15. Την υπ’ αριθμ. 2694 υπουργική απόφαση «Εκχώ-
ρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για δράσεις/έργα του 
εθνικού προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανά-
στευσης και Ένταξης για την περίοδο 2014-2020 στην 
«Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 2356/Β/03-11-2015).

16. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ.ΤΑΜΕ/1-ρμβ’/04.09.2018 έγ-
γραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Ανα-
πτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) και συγκεκριμένα 
του Τμήματος Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του 
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης προς την 
ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ με θέμα: «Αίτημα νέας εκχώρησης 
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης- Αύξηση 
π/υ-Τροποποίηση Υφιστάμενης Απόφασης Εκχώρησης ».

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο ανατίθενται 
καθήκοντα διαχείρισης

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξι-
ακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του ανασυοταθέντος 
βάσει του π.δ. 86 (ΦΕΚ Α’159/29-08-2018) Υπουργεί-

ου Προστασίας του Πολίτη, ορίζεται Εντεταλμένη 
Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος δ του 
ν.4375/2016, όπως κάθε φορά ισχύει, και αναλαμβάνει 
την άσκηση καθηκόντων διαχείρισης για μέρος του Εθνι-
κού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευ-
σης και Ένταξης για την περίοδο 2014-2020.

Ο αρχικός ορισμός της Υ.Δ.Ε.Α.Π. ως εντεταλμένη 
αρχή των ειδικότερων Κανονισμών 516/2014, 515/2014, 
513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ως μέρος του ευρύτε-
ρου προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευ-
σης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 
για την περίοδο 2014-2020 βασίζεται στο άρθρο 9, πα-
ράγραφος 11 (γ) του ν.4332/2015.

Άρθρο 2
Αντικείμενο της εκχώρησης

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξια-
κών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) αναλαμβάνει την άσκη-
ση καθηκόντων της Υπεύθυνης Αρχής για τη διαχείριση 
δράσεων/έργων του Εθνικού Προγράμματος του Ταμεί-
ου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 
2014-2020, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3.

Η εκχωρούμενη προς διαχείριση συνολική χρημα-
τοδότηση ανέρχεται σε 178.759.131,59 €. Η κατανομή 
της συνολικής χρηματοδότησης ανά Ειδικό και Εθνικό 
Στόχο αποτυπώνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας 
Απόφασης.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξι-
ακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) αναλαμβάνει τα ακό-
λουθα καθήκοντα:

1. Προβαίνει στην εξειδίκευση των δράσεων που δι-
αχειρίζεται και κοινοποιεί στην Υπεύθυνη Αρχή για τη 
διατύπωση γνώμης. Καταρτίζει ετήσιο προγραμματισμό 
των προσκλήσεων και εντάξεων των εξειδικευμένων 
δράσεων και των απορροφήσεων αυτών, σύμφωνα με 
τις κατευθύνσεις του εθνικού προγράμματος και τις κα-
τευθύνσεις της Υπεύθυνης Αρχής.

2. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των δράσεων 
που διαχειρίζεται και ειδικότερα, τη χρηματοοικονομι-
κή τους πρόοδο, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες, τις 
προοπτικές εξέλιξής τους και λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα για την απορρόφηση των ετήσιων δεσμεύσεων 
και εισηγείται στην Υπεύθυνη Αρχή προτάσεις αναθε-
ώρησής τους.

3. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στην Υπεύθυνη 
Αρχή για την εκπόνηση των αξιολογήσεων των Εθνι-
κών Προγραμμάτων, και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των εν λόγω 
αξιολογήσεων σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Αρχή.

4. Συνεργάζεται με την Υπεύθυνη Αρχή στο πλαίσιο
α) της παρακολούθησης των ευρωπαϊκών και εθνικών 

πολιτικών για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, την 
ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και τη νόμιμη μετανά-
στευση, την επιστροφή, τη διαχείριση των εξωτερικών 
συνόρων και την κοινή πολιτική θεωρήσεων,
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β) των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Κανονισμών 
των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας που πραγματο-
ποιούνται σε επίπεδο θεσμών της ΕΕ και συμμετέχει, 
υποστηρίζοντας την Υπεύθυνη Αρχή, στην «Επιτροπή 
ταμείων ασύλου, μετανάστευσης και ενσωμάτωσης και 
εσωτερικής ασφάλειας» που προβλέπεται στο άρθρο 
59 του Καν. 514/2014. Υποστηρίζει την Υπεύθυνη Αρχή 
στην επεξεργασία και διατύπωση των εθνικών θέσεων 
επί των σχετικών θεμάτων,

γ) της παρακολούθησης των δράσεων που αναλαμβά-
νονται από τα αρμόδια Υπουργεία για το σύστημα ασύ-
λου, την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και τη νόμιμη 
μετανάστευση, την επιστροφή, τη διαχείριση των εξω-
τερικών συνόρων και την πολιτική θεωρήσεων, ώστε να 
διασφαλιστεί η συνοχή και συμπληρωματικότητα μεταξύ 
αυτών των δράσεων με τις δράσεις που χρηματοδοτού-
νται από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας και δράσεων/έργων που χρηματοδοτούνται 
από άλλα εθνικά και ενωσιακά μέσα,

δ) της διατύπωσης προτάσεων αναθεώρησης του Εθνι-
κού Προγράμματος.

5. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται 
από την Υπεύθυνη Αρχή για την υποστήριξη της διενέρ-
γειας του πολιτικού διαλόγου του άρθρου 13 του Καν. 
514/2014 και την κοινή παρακολούθηση του Εθνικού 
Προγράμματος του άρθρου 55 του Καν. 514/2014.

6. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές για την κατάρτι-
ση των ετήσιων και τελικών εκθέσεων υλοποίησης και 
την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολού-
θησης και της υποβάλλει στην Υπεύθυνη Αρχή.

7. Υποστηρίζει την Υπεύθυνη Αρχή στη σύνταξη αι-
τημάτων εξαίρεσης από την εφαρμογή της διαδικασίας 
αποδέσμευσης για τις δεσμεύσεις που δεν απορροφή-
θηκαν, εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών εμπλοκών ή/
και για λόγους ανωτέρας βίας στις περιπτώσεις που τα εν 
λόγω αιτήματα αφορούν στις δράσεις που διαχειρίζεται.

8. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα εργα-
λεία, πρότυπα και προδιαγραφές για τη σωστή άσκηση 
των καθηκόντων διαχείρισης που έχουν ανατεθεί σε συ-
νεργασία με την Υπεύθυνη Αρχή και εφόσον απαιτείται 
και την Ειδική Υπηρεσία Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης 
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, ως εντεταλμέ-
νη αρχή που έχει αναλάβει την κατάρτιση των ετήσιων 
λογαριασμών που περιλαμβάνονται στο αίτημα πληρω-
μής του ετήσιου υπολοίπου ή του τελικού υπολοίπου.

9. Οργανώνει και παρακολουθεί ενέργειες δημοσιό-
τητας για τις δράσεις που διαχειρίζεται, με στόχο την, 
όσο το δυνατόν, ευρύτερη διάδοση πληροφοριών προς 
τους δυνητικούς δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματο-
δότησης τους από το ΕΠ, προς τους ωφελούμενους για 
τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν και προς τους 
πολίτες της χώρας για τον ρόλο και τα επιτεύγματα του 
Εθνικού Προγράμματος και της υποστήριξης της Ένωσης.

10. Καταρτίζει τις προσκλήσεις για την υποβολή αιτή-
σεων χρηματοδότησης/προτάσεων από τους ειδικούς 
στόχους του Ε.Π. που διαχειρίζεται και τις αποστέλλει 
στην Υπεύθυνη Αρχή για τη σύμφωνη γνώμη. Μετά τη 

σύμφωνη γνώμη της Υπεύθυνης Αρχής του Ε.Π., προωθεί 
τα σχέδια των προσκλήσεων στο αρμόδιο όργανο για 
την έγκρισή τους. Μετά την έκδοση των προσκλήσεων 
μεριμνά για τη δημοσιοποίηση τους στην ιστοσελίδα 
του Ε.Π.. Οι προσκλήσεις παρέχουν προς τους δυνητι-
κούς δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες 
τουλάχιστον σχετικά με:

(α) τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, βάσει των στόχων 
του Εθνικού Προγράμματος και ανάλογα με τον τύπο 
των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης και το ποσοστό συγχρηματοδότησης με 
την οποιαδήποτε δυνατότητα εφαρμογής υψηλότερου 
ποσοστού, σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 5 του Καν. 
514/2014,

(β) τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών που 
πρέπει να ικανοποιούν οι προτεινόμενες δράσεις/έργα, 
προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από το Εθνικό Πρό-
γραμμα, 

(γ) τα κριτήρια επιλογής και χορήγησης βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθούν και επιλεγούν προς χρηματο-
δότηση οι δράσεις/τα έργα, 

(δ) την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των 
προτάσεων, 

(ε) τη διάρκεια, εντός της οποίας δύναται να υλοποιη-
θεί η δράση/το έργο, 

(στ) τις χρηματοοικονομικές και άλλες πληροφορίες 
που πρέπει να τηρούνται και να γνωστοποιούνται, 

(ζ) τις υποχρεώσεις των δικαιούχων και ειδικότερα 
την υποχρέωση τους, εφόσον η πρόταση τους επιλεγεί, 
να συμπεριληφθούν στοιχεία της δράσης τους στον κα-
τάλογο των χρηματοδοτούμενων δράσεων ανά εθνικό 
πρόγραμμα, που είναι διαθέσιμος μέσω διαδικτυακού 
τόπου ή διαδικτυακής πύλης και ο οποίος περιλαμβάνει 
ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς 
δικαιούχους, τις ονομασίες των έργων και το ύψος της 
ενωσιακής χρηματοδότησης που τους χορηγείται, σύμ-
φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 53 του Καν. 514/2014.

11. Αξιολογεί τις αιτήσεις/προτάσεις που υποβάλλο-
νται, στη βάση της μεθοδολογίας και τα κριτήρια αξιο-
λόγησης που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση.

12. Ενημερώνει τους αιτούντες εγγράφως σχετικά με 
την απόφαση ή μη χορήγησης χρηματοδότησης και 
γνωστοποιεί στους απορριφθέντες υποψηφίους τους 
λόγους απόρριψής τους.

13. Εισηγείται στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα την έκ-
δοση των αποφάσεων χορήγησης και των συμφωνιών 
επιδότησης, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήμα-
τος διαχείρισης και ελέγχου.

14. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των δράσε-
ων/έργων και μεριμνά για την υλοποίησή τους με βάση 
την απόφαση χορήγησης και συμφωνία επιδότησης, τις 
αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις, καθώς και μεριμνά 
για τη συμμόρφωση τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς 
και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποί-
ησης τους. Στο πλαίσιο αυτό:

α) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίη-
σης των δράσεων/έργων και την τήρηση των χρονικών 
προθεσμιών που τίθενται για την ολοκλήρωσή τους, 
διοικητικά και επιτοπίως. 
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(β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποί-
ησης των δράσεων/έργων και λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα για την έγκαιρη επίλυσή τους. 

(γ) Εισηγείται στον οικείο Γενικό Γραμματέα την έκδοση 
τροποποιήσεων της απόφασης χορήγησης/συμφωνιών 
επιδότησης ή ανάκλησης αυτών. 

(δ) Διενεργεί ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξε-
ων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων 
συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, προκειμέ-
νου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών τους, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εγχειρίδιο των διαδικα-
σιών διαχείρισης και ελέγχου του ΣΔΕ. 

(ε) Εισηγείται στον οικείο Γενικό Γραμματέα την έκδοση 
της Απόφασης Ολοκλήρωσης Δράσης/Έργου. 

(στ) Τηρεί πλήρη φάκελο έργου κατά τα προβλεπό-
μενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Τα στοιχεία 
του φακέλου του κάθε έργου δύναται να τηρούνται ηλε-
κτρονικά στο ΟΠΣ.

15. Διενεργεί διοικητικές και συμπληρωματικό επιτό-
πιες επαληθεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 514/2014, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η 
παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση των δα-
πανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι, η τήρηση χωριστού 
λογιστικού συστήματος ή επαρκής λογιστική κωδικοποί-
ηση, στην οποία αποτυπώνονται όλες οι συναλλαγές που 
σχετίζονται με τη δράση/έργο, η τήρηση των κανόνων 
δημοσιότητας, καθώς και η συμμόρφωση των δράσεων/
έργων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.

16. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις 
διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περι-
γράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο, 
βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση δρά-
σεις ή οι συναλλαγές τους.

17. Καταρτίζει και εφαρμόζει ετήσιο πρόγραμμα επι-
τόπιων ελέγχων.

18. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επα-
λήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη 
παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, και όπου 
απαιτείται προβαίνει σε αναστολή χρηματοδότησης 
δράσης/έργου.

19. Προβαίνει στη διενέργεια αιφνιδιαστικών επαλη-
θεύσεων επί των δαπανών που συνδέονται με τις αιτή-
σεις τελικής πληρωμής από τους δικαιούχους, οι οποίες 
δηλώνονται στους ετήσιους λογαριασμούς με στόχο την 
εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου αξιοπιστίας.

20. Συντάσσει τις αντίστοιχες εκθέσεις επαληθεύσεων 
και τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για την παρακολούθηση τυχόν 
ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες 
του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

21. Εισηγείται στον οικείο Γενικό Γραμματέα την ακύ-
ρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της 
δράσης/έργου, βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπι-
ας επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας 
τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην πε-
ρίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού 
δικαίου λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της 
παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται 
να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρη-
ματοδότησης της δράσης από το εθνικό πρόγραμμα, 

καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο 
ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες εθνικές 
αρχές ή στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγε-
λικές αρχές, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου.

22. Εισηγείται στον οικείο Γενικό Γραμματέα την έκδο-
ση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επα-
ληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα 
δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών 
ποσών.

23. Παρέχει στην Υπεύθυνη Αρχή και στην Εντεταλμέ-
νη Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Πιστοποίησης και Εξακρίβω-
σης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις 
επαληθεύσεις που πραγματοποιεί για κάθε δαπάνη των 
δράσεων που διαχειρίζεται, προκειμένου να καταρτι-
στούν οι ετήσιοι λογαριασμοί που συμπεριλαμβάνονται 
στο αίτημα πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου και του 
τελικού υπολοίπου, σύμφωνα με το άρθρο 40 και 44 του 
Καν. 514/2014.

24. Παρέχει στην Υπεύθυνη Αρχή όλα τα απαιτούμενα 
στοιχεία, προκειμένου να καταρτιστεί η δήλωση διαχεί-
ρισης και η ετήσια σύνοψη που υποστηρίζουν το αίτη-
μα πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου και του τελικού 
υπολοίπου.

25. Συνεργάζεται με την Υπεύθυνη Αρχή και κατά πε-
ρίπτωση, με την Αρχή Ελέγχου για την υποβολή απαντή-
σεων σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργούνται 
στην ίδια και σε δράσεις που διαχειρίζεται, από τα αρμό-
δια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.

26. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τις απαιτήσεις για τη 
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά 
με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για 
τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 27 του Καν. 514/2014.

27. Παρέχει στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΠΔΕ) και την 
Υπεύθυνη Αρχή τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτι-
ση του προγραμματισμού των ετήσιων πιστώσεων του 
Ε.Π., καθώς και για τις χρηματοδοτήσεις (διάθεση ποσών 
στους λογαριασμούς κάθε συλλογικής απόφασης) του 
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, σύμφωνα με 
τις διαδικασίες του ΣΔΕ.

28. Παρακολουθεί τις χρηματοροές και τη λήψη των 
πληρωμών, καθώς και την πληρωμή των δικαιούχων 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Διασφαλίζει ότι οι 
δικαιούχοι λαμβάνουν πλήρως το συνολικό ποσό της 
οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, σε εύλογο χρονικό 
διάστημα, χωρίς την αφαίρεση ή παρακράτηση κανενός 
ποσού και χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυν-
σης ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα 
επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδό-
τησης για τους δικαιούχους.

29. Διασφαλίζει τη συλλογή και έγκαιρη καταχώριση 
στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν 
διαδικασίες αρμοδιότητας της και έχει την ευθύνη για 
την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων 
που καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Εκδίδει όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα και αποφάσεις που προβλέπονται από το σύ-
στημα διαχείρισης και ελέγχου.
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30. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων, αντίστοιχων των 
θεμάτων αρμοδιοτήτων της. Τα αρχεία δύνανται να τη-
ρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του φορέα στον οποίο 
εκχωρούνται αρμοδιότητες διαχείρισης

Τα καθήκοντα διαχείρισης που ανατίθενται, ασκούνται 
από την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυ-
ξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.), σύμφωνα με το Σύ-
στημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως αυτό ισχύει, και την 
αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Επιπροσθέτως των καθηκόντων του άρθρου 3, η Εντε-
ταλμένη Αρχή, Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.), αναλαμβάνει 
τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Κοινοποιεί στην Υπεύθυνη Αρχή τον ετήσιο προ-
γραμματισμό των προσκλήσεων και εντάξεων των δρά-
σεων που διαχειρίζεται και το ετήσιο πρόγραμμα των 
επιτόπιων επαληθεύσεων, εντός του πρώτου τριμήνου 
του κάθε έτους, και περιοδικές αναφορές προόδου σε 
προθεσμίες που ορίζει η Υπεύθυνη Αρχή. Διαμορφώνει 
τεκμηριωμένες προτάσεις διορθωτικών ή/και προλη-
πτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη 
και αποδοτικότερη διαχείριση και υλοποίηση του Ε.Π.

2. Ενημερώνει συστηματικά το ΟΠΣ με τα στοιχεία 
προόδου εκτέλεσης του προγράμματος.

3. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ενημέρωσης 
και δημοσιότητας που προσδιορίζονται από την Υπεύ-
θυνη Αρχή και τις απαιτήσεις του άρθρου 53 του Καν. 
514/2014.

4. Συμμετέχει σε ομάδες της Υπεύθυνης Αρχής για τη 
διερεύνηση/εξέταση ενδείξεων απάτης και αναφορών 
υπονοιών απάτης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.

5. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επιθεωρήσεις 
από την Υπεύθυνη Αρχή και παρέχει σε αυτήν τα ανα-
γκαία στοιχεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η κατά το 
δέον άσκηση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί.

6. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους αρχών/οργάνων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ελεγκτικών αρχών, 
τόσο στην έδρα της όσο και στους χώρους υλοποίησης 
των δράσεων που διαχειρίζεται, και διευκολύνει τον 
έλεγχο, προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο αφορά 
στην εκτέλεση της δράσης, εφόσον ζητηθεί.

7. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή διορθωτικών ή/ και 
προληπτικών μέτρων που την αφορούν.

8. Εισηγείται στην Υπεύθυνη Αρχή, σε περίπτωση με-
ταβολής του οργανογράμματος της, την τροποποίηση 
της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την οργάνωση και 
τη λειτουργία της ΥΔΕΑΠ, τις αρμοδιότητες, τον αριθμό 
των θέσεων, τα προσόντα κάλυψης των θέσεων αυτών 
που ορίζεται στο άρθρο 79, παράγραφος 1 του ν.4375 
(ΦΕΚ 51/Α’/03.04.2016).

9. Παρέχει στην αρχή ελέγχου όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την υλοποίηση των δράσεων και τις 
διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζει, 
για τους σκοπούς των λογιστικών ελέγχων του άρθρου 
29 του Καν. 514/2014 και της διατύπωσης ελεγκτικής 
γνώμης.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της Υπεύθυνης Αρχής του εθνικού 
προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020.

Η Υπεύθυνη Αρχή στο πλαίσιο της παρακολούθησης 
εφαρμογής της παρούσας απόφασης από την Υπηρε-
σία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προ-
γραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.), υποχρεούται στην τήρηση των 
παρακάτω:

1. Κοινοποιεί στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών 
και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) το Εγχειρί-
διο διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 και κάθε προσαρμογή, 
τροποποίηση/αναθεώρηση του.

2. Υποστηρίζει την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών 
και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) στην ορθή 
εφαρμογή των διαδικασιών του ΣΔΕ και την ενημερώ-
νει για τις υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένης της 
τήρησης των κανόνων δημοσιότητας και επικοινωνίας, 
τις μεθοδολογίες και τις διαδικασίες παρακολούθησης 
των δεικτών εκροών, καθώς και κάθε ειδικό θέμα που 
σχετίζεται με το ΣΔΕ.

3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση 
των καθηκόντων της Εντεταλμένης Αρχής, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση και το Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου, και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει 
κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. «Εχει την τελική ευθύνη 
έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ε.Π. Στο πλαί-
σιο παρακολούθησης της Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρω-
παϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΥΑΠ), η 
Υπεύθυνη Αρχή:

3.1. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση 
του ΟΠΣ με τα απαραίτητα δεδομένα υλοποίησης που 
απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση και 
την παρακολούθηση, την επίτευξη των στόχων και των 
δεικτών, την αξιολόγηση, τις επαληθεύσεις, καθώς και τις 
λογιστικές εγγραφές για κάθε δράση που διαχειρίζεται 
η Εντεταλμένη Αρχή.

3.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές της Υπηρεσία Δια-
χείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
(Υ.Δ.Ε.Α.Π.) και του ΟΠΣ, προκειμένου να επιβεβαιώσει 
την εφαρμογή του προγραμματισμού της ΥΔΕΑΠ, να αξι-
ολογήσει ενδεχόμενες αποκλίσεις και να διαμορφώσει 
προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, 
με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση και υλο-
ποίηση του Ε.Π.

3.3. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των επαληθεύσε-
ων που διενεργούνται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευ-
ρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.).

3.4. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που 
διενεργούνται στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών 
και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) από την 
Αρχή Ελέγχου και άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά 
όργανα/αρχές.

3.5. Δύναται να πραγματοποιεί διοικητικές ή/και επι-
τόπιες επιθεωρήσεις στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρω-
παϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.), 
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η άσκηση των καθηκό-
ντων που της έχουν ανατεθεί με βάση το εφαρμοζόμε-
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νο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

3.6. Εποπτεύει και συντονίζει, πριν από κάθε αίτημα 
πληρωμής ετήσιου υπολοίπου ή του τελικού υπολοίπου, 
την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από 
την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξια-
κών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) και συντονίζει τις ερ-
γασίες της Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Ανα-
πτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.), καθώς και της 
Εντεταλμένης Αρχής: Ειδική Υπηρεσία Πιστοποίησης και 
Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 
για την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών και του 

αιτήματος πληρωμής.
4. Εισηγείται την τροποποίηση της παρούσας Απόφα-

σης ιδίως ως προς την κατανομή της χρηματοδότησης, 
στον συνημμένο πίνακα, ανά ειδικό και εθνικό στόχο και 
ειδική δράση.

Άρθρο 6 
Καταργούμενες Διατάξεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθμ. 
2694 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2356/Β’/03-11-2015). 

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ: Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης η διαχείριση των 
οποίων εκχωρείται στην Εντεταλμένη Αρχή: Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
(Υ.Δ.Ε.Α.Π.)

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

Ειδικός Στόχος 3: Επαναπατρισμός ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

(1) (2)=(3)+(4) (3) (4)

Εθνικός Στόχος 1: Συνοδευτικά μέτρα 72.113.248,44 54.084.936,33 18.028.312,11

Εθνικός Στόχος 2: Μέτρα για τον επαναπατρισμό 104.747.750,67 78.560.813,00 26.186.937,67

Εθνικός Στόχος 3: Συνεργασία 300.000,00 225.000,00 75.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Ειδικού Στόχου 3 Επαναπατρισμός 177.160.999,11 132.870.749,33 44.290.249,78

Τεχνική Βοήθεια 1.598.132,48 1.598.132,48 0

ΣΥΝΟΛΟ 178.759.131,59 134.468.881,81 44.290.249,78

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2019

Ο Υφυπουργός
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Ι

    Αριθ.: 19028/Ν1 (2)
Ορισμός Διευθυντών/Διευθυντριών και Β΄ Υπο-
διευθυντριών για τα σχολεία Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του α.ν. 4/1936 (47/Α΄/24.1.1936) «Περί των Σχολεί-

ων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας»,
β) των άρθρων 34 και 37 του ν. 682/1977 (Α’ 244) «Περί 

Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών 
Οικοτροφείων»,

γ) των άρθρων 14 και 62 παρ. 7 του ν. 1566/1985 (Α’ 
167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύουν, και του άρθρου 29 («Κλάδοι και ειδικότητες 
εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης») του ν. 4521/2018 (Α’ 38).

δ) του άρθρου 30, παρ. 4, του ν. 2009/1992 (Α’ 18), 
«Εθνικό σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης και άλλες διατάξεις»,

ε) των άρθρων 22, παρ. 1, 6, 7, 9, 10 και 11, και 30, παρ. 
4 έως 6, του ν. 4547/2018 (Α’ 102) «Αναδιοργάνωση των 
δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,

στ) των αριθμ. Δ5/4995/1983 (Β’ 629), Δ5/710/1997 
(Β’ 489) και 383/65814/Δ5/2007 (Β’ 1074) υπουργικών 
αποφάσεων, όπως ισχύουν, με τις οποίες καθορίζεται η 
οργανική σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού των 
σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαι-
δευτικής Εταιρείας,

ζ) του π.δ/τος 125/2016 (Α’ 210), «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

η) του π.δ/τος 18/2018 (Α’31), «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Το αριθμ. 24075/21.11.2018 (ΕΙΣ 200071/Ν1/ 
21.11.2018) έγγραφο της ΔΔΕ Β΄ Αθήνας, με το οποίο 
διαβιβάστηκε η αριθμ. 4151/08-11-2018 εισήγηση της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Φ.Ε.) για τον ορισμό Β΄ Υπο-
διευθυντών και τις συνημμένες σε αυτήν Βεβαιώσεις και 
Πιστοποιήσεις.
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3. Τα αρίθμ. Φ.17.1/12432/11.12.2018 (ΕΙΣ 213839/
Ν1/11.12.2018) και Φ.17/19812/10.12.2018 (ΕΙΣ 213563/
Ν1/11.12.2018) έγγραφα των ΔΔΕ Ιωαννίνων και ΔΔΕ 
Αχαΐας αντίστοιχα, με τα οποία κοινοποιήθηκαν οι αριθμ. 
2448/12.07.2018 και 2462/13.07.2018 εισηγήσεις της Φ.Ε. 
και οι συνημμένες σε αυτά Βεβαιώσεις και Πιστοποιήσεις.

4. Την αριθμ. 30/19.12.2018 Πράξη του Κεντρικού Υπη-
ρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε για το σχολικό έτος 2018-2019 τους παρα-
κάτω εκπαιδευτικούς ως Διευθύντρια, Διευθυντές, και 
Υποδιευθύντριες στα ακόλουθα σχολεία Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ/ΛΥΚΕΙΟΥ
1. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΤΣΗ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01 

Φυσικών, Διευθύντρια στο Αρσάκειο Γυμνάσιο Ιωαννί-
νων

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, εκπαιδευτι-
κός κλάδου ΠΕ04.04 Βιολόγων, Διευθυντής στο Αρσάκειο 
Γυμνάσιο Πατρών

3. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, εκπαιδευτικός κλάδου 
ΠΕ02 Φιλολόγων, Διευθυντής στο Αρσάκειο Γενικό Λύ-
κειο Ιωαννίνων

Β. Β΄ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
1. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΩΪΔΟΥ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 

Φυσικής Αγωγής, Β΄ Υποδιευθύντρια στο Α΄ Αρσάκειο 
Γυμνάσιο Ψυχικού

2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΟΥΒΟΥ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 
Μαθηματικών, Β΄ Υποδιευθύντρια στο Β΄ Αρσάκειο Γυ-
μνάσιο Ψυχικού

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 7 Φεβρουαρίου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ.: Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./14112/Α331 (3)
Έγκριση χορήγησης Δωρεάν Κρατικής Αρωγής σε 

σεισμόπληκτους για την αποκατάσταση των ζη-

μιών σε κτίρια που προκάλεσε ο σεισμός της 8ης 

Ιουνίου 2008 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενό-

τητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθε-

τικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις 
περιοχή Βορείου Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως ετέρων 

συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Α΄ 24), καθώς και το 
άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25), όπως τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), βάσει του 
οποίου εκδίδεται η παρούσα απόφαση.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.03.1981 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των 
σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 1190/1981 (Α΄ 203) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του 
ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 123).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο 
του ν. 1266/1982 (Α΄ 81) «Περί οργάνων ασκήσεως της 
νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτι-
κής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρ-
θρο 25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 (Α΄23) «Περί Δημοσίων 
Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ̈ Πρόγραμμα Διαύγεια¨ 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

5. Την κοινή απόφαση Δ16α/04/773/29.11.1990 (Β΄ 746) 
του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων και 
εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

6. Την με αριθμό 50148/542/24.6.1992 (Β΄ 420) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών 
και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου 
«Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.

8. Τα αντίστοιχα ενάριθμα έργα της ΣΑΕ 069 του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

9. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) που αφορά στη 
μετονομασία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

10. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

11. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

12. Την αριθ. οικ. 20699/30.03.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ./204) 
απόφαση διορισμού του Γενικού Γραμματέα Υποδομών 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού.

13. Την αριθ. οικ. 78967/03.11.2017 απόφαση του 
υπουργού Υ.ΜΕ. με θέμα ¨Τοποθέτηση Προϊσταμένων 
Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών¨.
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Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02005102002190008*

14. Την αριθμ. οικ. 268/29.05.2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄1911) με θέμα «Μετα-
βίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού», κατά περίπτωση στους: Γενικό Γραμματέα 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου, καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή 
ΣΕΕΥΜΕ.».

15. Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)-(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

16. Την αριθμ. οικ.5322/Α32/08.07.2008 (Β΄ 1336) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε 
κτίρια από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.».

17. Την αριθμ. οικ.7320/Α32/19.09.2008 (Β΄ 2007) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση 
των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρ-
νανίας» και ιδίως το άρθρο 2.

18. Το με αριθμ. πρωτ. 2049/13.11.2018 έγγραφο του Τ.Α.Σ. Ν. Αχαΐας με τα συνημμένα του, αποφασίζουμε:
Α) Τον καθορισμό δικαιούχων Δωρεάν Κρατικής Αρωγής από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008, ως κατωτέρω:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

ΑΙΤΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤ/ΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Α.Φ.Μ. Α.Μ.Κ.Α. Τ/Κ Δ/ΝΣΗ ΑΡ. ΔΕΛΤ. 

ΑΥΤΟΨΙΑΣ

1 12558/09 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΘΩΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΜ 308373 43891861 29016404773 ΧΡΥΣΑΝΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 3182 /16

2 12558/09 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ300168 34502929 26016800182 ΧΡΥΣΑΝΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 3182 /16

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

ΑΙΤΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤ/ΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Α.Φ.Μ. Α.Μ.Κ.Α. Τ/Κ Δ/ΝΣΗ ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΑΥΤΟΨΙΑΣ

13237/09 ΙΕΡΑΣ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 

ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ)

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ 759449 70268220 18047601697 ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 331/18

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι-
σμού, γιατί έχει προβλεφθεί στην κοινή υπουργική απόφαση με αρ.πρωτ. οικ/7320/Α32/19.09.2008 (Β΄ 2007) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα 6 Φεβρουαρίου 2019

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ  
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