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Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 34576/11/5.1.2001 (ΦΕΚ 35 
Β’ 2001) κοινής υπουργικής απόφασης Σύστασης 
Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, µε τίτλο «Υπη−
ρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της 
σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 του ν. 3614/2007. 4 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 (1)
Υπαγωγή της εταιρείας «ON ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟ−

ΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.» στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτι−
κού σχεδίου της µε το κίνητρο της επιχορήγησης.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. 33147/ΥΠΕ/4/00653/Ε/ν. 3299/2004 
/17.7.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης της επιχείρησης 
«ON ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗ−
ΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.» που αναφέρεται στην ανάπτυξη 
ευρυζωνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου, στο Νοµό Ατ−

τικής, συνολικής επιχορηγούµενης δαπάνης ποσού εί−
κοσι τριών εκατοµµυρίων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων 
χιλιάδων είκοσι επτά (23.764.027) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 30% επί 
του κόστους της επιχορηγούµενης επένδυσης δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης επτά εκατοµµυρίων εκατόν είκοσι 
εννέα χιλιάδων διακοσίων οκτώ (7.129.208) ευρώ.

Με την επένδυση θα δηµιουργηθούν εκατό (100) νέες 
θέσεις απασχόλησης (100 Ε.Μ.Ε.).

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Επιτροπής: 21.3.2008 
(οµόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
 (2)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση κόστους και πιστοποίηση 

της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν−
δυσης της εταιρείας «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΠΕ» 
που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Με την υπ’ αριθµ. 33149/ΥΠΕ/4/00021/ν. 3299 /17.7.2008 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονοµίας 
και Οικονοµικών πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΠΕ», που αναφέρεται στην ίδρυση µονάδας 
παραγωγής άσβεστου και υδράσβεστου θέση Πλαγιάρι 
του Δ. Κύρρου της Επαρχίας Γιαννιτσών του Ν. Πέλλας, 
µε τους εξής όρους:

• Το συνολικό οριστικοποιούµενο − ενισχυόµενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των πέντε 
εκατοµµυρίων τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εκα−
τόν τριάντα έξι (5.353.136) ευρώ.

• Το ύψος της ιδίας συµµετοχής ανέρχεται στο ποσό 
του ενός εκατοµµυρίου εξακοσίων πενήντα εννέα χιλι−
άδων τετρακοσίων εβδοµήντα δύο (1.659.472) ευρώ που 
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αποτελεί ποσοστό 31,00% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόµενης επένδυσης.

• Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των δύο εκατοµµυρίων εξακοσίων εβδοµήντα έξι χιλι−
άδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ (2.676.568) ευρώ που 
αποτελεί ποσοστό 50,00% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόµενης επένδυσης.

• Το ύψος του µακροπρόθεσµου δανείου ανέρχεται 
στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου δεκαεπτά χιλιάδων 
ενενήντα έξι (1.017.096) ευρώ που αποτελεί ποσοστό 
19,00% του συνολικού κόστους της ενισχυόµενης επέν−
δυσης.

• Αριθµός εργαζοµένων: πενήντα έξι (56).
• Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 20.7.2007.
Επίσης µε την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−

ταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού ενός 
εκατοµµυρίου διακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων τε−
τρακοσίων σαράντα τριών (1.214.443) ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
 (3)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και πι−

στοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουρ−
γίας της επένδυσης της εταιρείας «ΣΑΝΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» µε δ.τ. 
«ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΝΗ Α.Ε.» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Με την υπ’ αριθµ. 33082/17.7.2008 απόφαση του Υπουρ−
γού και του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 
πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του 
κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργί−
ας της επένδυσης της εταιρείας «ΣΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» µε δ.τ. «ΜΑΡΙ−
ΝΑ ΣΑΝΗ» Α.Ε., που αναφέρεται στον εκσυγχρονισµό 
ολοκληρωµένης µορφής του ξενοδοχείου «SANI BEACH 
HOTEL», 5*, δυναµικότητας 488 δωµατίων−914 κλινών, 
στο Δ.Δ. Νέας Φώκαιας, του Δήµου Κασσάνδρας, του 
Ν. Χαλκιδικής, µε τους εξής όρους:

• Το συνολικό και ενισχυόµενο κόστος της επένδυσης 
ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατοµµυρίων οκτακο−
σίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (5.830.000,00) €.

• Το ύψος της ιδίας συµµετοχής ανέρχεται στο ποσό 
του ενός εκατοµµυρίου τετρακοσίων πενήντα επτά χι−
λιάδων πεντακοσίων ευρώ (1.457.500,00) € που αποτελεί 
ποσοστό 25% του συνολικού κόστους της ενισχυόµενης 
επένδυσης.

• Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των δύο εκατοµµυρίων σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ (2.040.500,00) € που αποτελεί ποσοστό 35% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόµενης επένδυσης.

• Το ύψος του Τραπεζικού Δανείου, ανέρχεται στο 
ποσό των δύο εκατοµµυρίων τριακοσίων τριάντα δύο 
χιλιάδων ευρώ (2.332.000,00 €).

• Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 22.10.2007.
• Η συνολική απασχόληση των εργαζοµένων ανέρχε−

ται σε τετρακόσια ένα (401) άτοµα.
Επίσης µε την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η κα−

ταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού ενός 
εκατοµµυρίου τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιά−
δων ευρώ (1.484.000,00) €.

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
 Αριθμ. Οικ 121308 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 34576/11/5.1.2001 (ΦΕΚ 35 Β’ 

2001) κοινής υπουργικής απόφασης Σύστασης Ειδικής 
Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροτα−
ξίας και Δηµοσίων Έργων, µε τίτλο «Υπηρεσία Δια−
χείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΠΕΡΙΒΑΛ−
ΛΟΝ» µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύµφωνα µε 
τα άρθρα 3 και 5 του ν. 3614/2007.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267 Α΄/3.12.2007) και ειδικό−
τερα τα άρθρα 3, 5(ιδίως την παρ. 3), 7, 8, 18, 21, 22 και 
26, αυτού,

β. του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 251 Α΄/14.11.2000), όπως αυτός τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά,

γ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώ−
θηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 
Α΄/22.4.2005).

2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου της 
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευ−
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την 
κατάργηση του υπ’ αριθμ. 1260/1999 κανονισµού (ΕΚ).

3. Την υπ’ αριθμ. Ε(2001)1357/24.7.2001 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον» του Γ΄ ΚΠΣ όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

4. Την Ανακοίνωση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
URBAN II για την περίοδο 2000−2006, η οποία δηµο−
σιεύθηκε στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
στις 18 Μαίου 2000, την αρµοδιότητα διαχείρισης και 
εφαρµογής της οποίας έχει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

5. Τις αποφάσεις έγκρισης του Προγράµµατος της Κοι−
νοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II για τις παρεµβάσεις του 
ΕΤΠΑ στις αστικές περιοχές Κοµοτηνής, Ηρακλείου και 
Περάµατος σύµφωνα µε τις υπ’ αριθμ. C (2001) 3582/11.12.2001, 
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C (2001) 4074/18.12.2001 και C (2001) 4073/19.12.2001 αντί−
στοιχα, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5442/5.11.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά−
πτυξη», όπως ισχύει κάθε φορά.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται:
i. ετήσια δαπάνη σε βάρος:
α) του Π.Δ.Ε. ύψους 229.000 ΕΥΡΩ περίπου
β) της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ύψους 255.000 ΕΥΡΩ περίπου.
ii. εφάπαξ δαπάνη σε βάρος της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ύψους 

32.000 ΕΥΡΩ περίπου, αποφασίζουµε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 34576/11/5.1.2001 

(ΦΕΚ 35 Β’ 2001) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει και την κατάργηση της 
υπ’ αριθµ. 2745/177/12.2.2001 (ΦΕΚ 174 Β’ 2001) κοινής 
υπουργικής απόφασης και των τροποποιήσεων αυτής 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 3 περ. α’ του ν. 3614/2007, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας

Η συσταθείσα µε την υπ’ αριθμ 34576/11/5.1.2001 (ΦΕΚ 
35 Β’) κοινή υπουργική απόφαση. Ειδική Υπηρεσία στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δηµοσίων 
Έργων η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στο Γενικό 
Γραµµατέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας 
και Δηµοσίων Έργων, µε βάση το άρθρο 5 του ν. 3614/2007 
µετονοµάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Διαχει−
ριστική Αρχή) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περι−
βάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Σκοπός της υπηρεσίας 
είναι η άσκηση των αρµοδιοτήτων που ορίζονται στο ν. 
2860/2000 και η άσκηση των αρµοδιοτήτων διαχείρισης 
που αναλαµβάνει µε βάση το άρθρο 5 του ν. 3614/2007 
σύµφωνα µε το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου του 
εδαφίου (γ) της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν. 3614/2007 
και την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 
Για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
εφαρµόζονται αναλόγως οι ρυθµίσεις των άρθρων 5 
και 18 του ν. 3614/2007.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN 
II καταργείται.

Άρθρο 2 

Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
συγκροτείται από πέντε (5) Μονάδες:

Α. Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης
Β. Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων
Γ. Προεγκρίσεων και Επιτόπιων Επαληθεύσεων
Δ. Οργάνωσης − Υποστήριξης
Ε. Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Κοινο−

τικής Πρωτοβουλίας URBAN II.

Άρθρο 3 

Αρµοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη»

Οι αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας ανά προγραµ−

µα τική περίοδο κατανέµονται µεταξύ των Μονάδων της 
ως εξής:

Ι. Μονάδα Α: Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης

Ι.1 Προγραµµατική περίοδος 2000−2006: Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Περιβάλλον».

(i) Μεριµνά για τις προσαρµογές του συµπληρώµατος 
προγραµµατισµού µετά από συνεργασία µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες και όργανα για τον προγραµµατισµό και για 
την υποβολή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 
επιχειρησιακού προγράµµατος. Επεξεργάζεται και ει−
σηγείται τα κριτήρια ένταξης των πράξεων στα µέτρα 
του επιχειρησιακού προγράµµατος.

(ii) Συντάσσει τις ετήσιες και την τελική έκθεση του 
επιχειρησιακού προγράµµατος και µεριµνά για την 
υποβολή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης, στη 
διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ και τη διαβίβασή τους στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(iii) Συνεργάζεται µε τη Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ 
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των αξιολο−
γήσεων του Προγράµµατος και παρέχει σε αυτές κάθε 
πληροφορία που ζητείται.

(iv) Οργανώνει και παρακολουθεί τη δηµοσιότητα του 
επιχειρησιακού προγράµµατος σε συνεργασία µε τη 
διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ.

(v) Παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής του επιχει−
ρησιακού προγράµµατος στο πλαίσιο εξελίξεων του 
τοµέα και των εν γένει κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών, 
των τεθέντων στόχων και ειδικότερα όσον αφορά τους 
ποσοτικοποιηµένους δείκτες και των προοπτικών εξέ−
λιξης και εισηγείται µέτρα αναθεώρησής του. Επίσης 
παρακολουθεί την πρόοδο συναφών µε το επιχειρησι−
ακό πρόγραµµα έργων.

(vi) Συνεργάζεται µε τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ, 
την Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού 
προγράµµατος και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρο−
χή σε αυτές κάθε πληροφορίας που ζητείται στο πλαίσιο 
εφαρµογής του επιχειρησιακού προγράµµατος. Μεριµνά 
για την εφαρµογή και εξειδίκευση όπου απαιτείται των 
απαραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για 
την σωστή λειτουργία της διαχειριστικής αρχής. Συνεργά−
ζεται µε άλλες αρµόδιες υπηρεσίες και δηµόσιους φορείς 
για θέµατα του επιχειρησιακού προγράµµατος.

(vii) Μεριµνά, σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες µονάδες, 
για την επεξεργασία και εισήγηση θεµάτων στην Επιτρο−
πή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράµµατος 
στα πλαίσια του κανονισµού λειτουργίας της.

(viii) Μεριµνά για την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επι−
τροπή όλων των τυποποιηµένων αρχείων (flat files) που 
προβλέπονται για την ηλεκτρονική διασύνδεση µε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το επιχειρησιακό πρόγραµµα 
στα πλαίσια του προγραµµατισµού.

Ι.2 Προγραµµατική περίοδος 2007−2013: Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Aειφόρoς Ανάπτυξη».

(i) Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση του επιχει−
ρησιακού προγράµµατος σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις 
της Εθνικής Αρχής Συντονισµού.

(ii) Εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης τα 
κριτήρια ένταξης των πράξεων στους άξονες προτε−
ραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.

(iii) Σχεδιάζει, οργανώνει και παρακολουθεί τη δηµο−
σιότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος σύµφωνα µε 
τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισµού.
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(iv) Μεριµνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό 
ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά µε τις ευκαιρίες 
χρηµατοδότησης µέσω των αξόνων προτεραιότητας 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Στο πλαίσιο αυτό 
εµπλέκει στα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, οικονοµικούς 
και κοινωνικούς εταίρους, κλαδικές και επαγγελµατικές 
ενώσεις.

(v) Συντάσσει τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις εκτέ−
λεσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, τις οποίες 
υποβάλλει στην Επιτροπή µετά από την έγκριση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης.

(vi) Οργανώνει και παρακολουθεί τις αξιολογήσεις 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος σύµφωνα µε τις 
κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισµού. Πα−
ρακολουθεί τις αξιολογήσεις του Προγράµµατος και 
λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την αξιοποίηση των 
συµπερασµάτων τους.

(vii) Παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής του Επι−
χειρησιακού Προγράµµατος και ειδικότερα τη χρηµατο−
οικονοµική πρόοδό του, τους ποσοτικο ποιηµένους δεί−
κτες και τις προοπτικές εξέλιξης τους και εισηγείται 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης προτάσεις αναθεώ−
ρησής τους.

(viii) Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές για την 
προετοιµασία της ετήσιας εξέτασης του Επιχειρησια−
κού Προγράµµατος, ενηµερώνει την Επιτροπή Παρακο−
λούθησης για τα αποτελέσµατα της και παρακολουθεί 
τη συνέχεια που δίνεται στα σχόλια της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

(ix) Συνεργάζεται µε την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού 
των Περιβαλλοντικών Δράσεων, για τη διασφάλι−
ση της συµβατότητας των συγχρηµατοδοτούµενων 
παρεµβάσεων µε τις προτεραιότητες της εθνικής και 
κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και µε το θεσµικό 
πλαίσιο στον τοµέα του περιβάλλοντος.

(x) Συνεργάζεται µε την Εθνική Αρχή Συντονισµού και 
την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία 
που ζητείται, σχετική µε το πλαίσιο των αρµοδιοτήτων 
της.

(xi) Υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και παρέχει σε αυτή τα 
απαιτούµενα έγγραφα και πληροφορίες, τα οποία καθι−
στούν δυνατή την παρακολούθηση της ποιότητας υλο−
ποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος σε σχέση 
µε τους στόχους του.

(xii) Μεριµνά για την εφαρµογή και εξειδίκευση των 
οριζοµένων στην κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης 
της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
του προγράµµατος στο πλαίσιο της υλοποίησής του.

(xiii) Προγραµµατίζει και προετοιµάζει τις προσκλή−
σεις για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης λαµβά−
νοντας υπόψη το χρηµατοδοτικό σχήµα του Επιχει−
ρησιακού Προγράµµατος, τους ειδικότερους στόχους 
και δείκτες που πρέπει να επιτευχθούν µέσω του κάθε 
άξονα προτεραιότητας, την πορεία των ήδη ενταγµένων 
πράξεων καθώς και τυχόν πρότερες ενέργειες που απαι−
τούνται για την έκδοση της πρόσκλησης.

(xiv) Εκδίδει τις προσκλήσεις, µετά από τη διαδικα−
σία συντονισµού µε την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού 
Περιβαλλοντικών Δράσεων, για την υποβολή αιτήσεων 
χρηµατοδότησης από τους άξονες προτεραιότητας του 
προγράµµατος που διαχειρίζεται και παρέχει προς τους 

δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και λεπτοµερείς πλη−
ροφορίες τουλάχιστον σχετικά µε:

(α)  τους όρους επιλεξιµότητας τους οποίους πρέπει 
να πληρούν οι προτεινόµενες πράξεις προκειµένου 
να ενταχθούν για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του 
ΕΠ,

(β)  τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων 
χρηµατοδότησης και τις σχετικές χρονικές περι−
όδους,

(γ)  τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηµατοδότηση 
πράξεων,

(δ)  τα αρµόδια στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής τα 
οποία µπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά 
µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα,

(ε)  την υποχρέωση δηµοσιοποίησης εφόσον η πρότα−
ση επιλεγεί, του τίτλου της πράξης, του δικαιούχου 
και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που 
χορηγείται.

(xv) Εισηγείται σχετικά µε τον ορισµό ενδιάµεσων 
φορέων διαχείρισης στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, κα−
θώς και των στοιχείων της απόφασης εκχώρησης που 
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3614/2007 
και κάθε τροποποίηση αυτής.

(xvi) Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των 
αρµοδιοτήτων των Ενδιάµεσων Φορέων Διαχείρισης 
/ Ενδιάµεσων Διαχειριστικών Αρχών σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου 
και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής για 
το ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό:

(α)  Μεριµνά για την πλήρη εφαρµογή του συστήµατος 
αναφοράς και παρακολούθησης των δράσεων, η 
διαχείριση των οποίων έχει εκχωρηθεί σύµφωνα 
µε τους όρους της απόφασης εκχώρησης.

(β)  Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενηµέρωση 
του ΟΠΣ µε τα απαραίτητα δεδοµένα και έγγρα−
φα από τους Ενδιάµεσους Φορείς Διαχείρισης ή 
Ενδιάµεσες Διαχειριστικές Αρχές.

(γ)  Παρέχει κατευθύνσεις για προτάσεις αναθεώρησης 
του ΕΠ τις οποίες συνθέτει, επεξεργάζεται και τις 
υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

(δ)  Δύναται να προβεί σε επιτόπια επιθεώρηση στον 
Ενδιάµεσο Φορέα

     Διαχείρισης ή Ενδιάµεση Διαχειριστική Αρχή, και 
εισηγείται τη λήψη τυχόν διορθωτικών µέτρων και 
τροποποίηση της απόφασης εκχώρησης. Για τη 
διενέργεια των επιτόπιων επιθεωρήσεων δύναται 
να ορίζεται οµάδα εξειδικευµένων στελεχών της 
Ειδικής Υπηρεσίας.

(ε)  Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαί−
ες πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες και τις 
επαληθεύσεις που πραγµατοποιούνται σε σχέση 
µε κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, 
για σκοπούς πιστοποίησης.

ΙΙ. Μονάδα Β: Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πρά−
ξεων

II.1 Προγραμματική περίοδος 2000−2006: Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Περιβάλλον»

(i) Μεριµνά για την εφαρµογή των διαδικασιών 
ένταξης των πράξεων στα µέτρα του επιχειρησιακού 
προγράµµατος. Στο πλαίσιο αυτό:

(α)  Μεριµνά για την ενηµέρωση των κατηγορι−
ών τελικών δικαιούχων που προβλέπονται στο 
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συµπλήρωµα προγραµµατισµού µε βάση και τις 
οδηγίες της διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ.

(β)  Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα των στοι−
χείων των προτάσεων που υποβάλλονται.

(γ)  Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρµό−
ζοντας τα κριτήρια ένταξης των πράξεων στα 
µέτρα του επιχειρησιακού προγράµµατος.

(δ)  Μεριµνά για την έκδοση των αποφάσεων έντα−
ξης των πράξεων στα µέτρα του επιχειρησιακού 
προγράµµατος µετά την ολοκλήρωση της διαδι−
κασίας διατύπωσης γνώµης της διαχειριστικής 
αρχής του ΚΠΣ και των αρµοδίων Υπουργείων. 
Για τα έργα που η εκτέλεση τους διέπεται από το 
ν. 1418/1984 εξετάζει και προτείνει τα στάδια εξέ−
λιξης για τα οποία απαιτείται προέγκριση.

(ii) Μεριµνά για την κατ’ αρχήν αξιολόγηση των προ−
τάσεων έργων που υποβάλλονται στο Ταµείο Συνοχής 
και εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Υπηρεσίας.

(iii) Συγκεντρώνει και ελέγχει τα στοιχεία παρακολού−
θησης εκτέλεσης των πράξεων (µηνιαία δελτία δήλωσης 
δαπανών και εξαµηνιαία δελτία παρακολούθησης) που 
υποβάλλουν οι τελικοί δικαιούχοι και µεριµνά για την 
καταχώρησή τους στο ΟΠΣ. Συνεργάζεται µε τη Δια−
χειριστική Αρχή του ΚΠΣ και την Αρχή Πιστοποίησης 
για το περιεχόµενο των στοιχείων που υποβάλλουν οι 
τελικοί δικαιούχοι.

(iv) Παρακολουθεί τους τελικούς δικαιούχους σχετικά 
µε την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλά−
βει, καθώς και την πορεία των πράξεων που εκτελούν, 
ιδίως όσον αφορά το φυσικό, τεχνικό και οικονοµικό 
αντικείµενο, το χρονοδιάγραµµα και τις προοπτικές 
του, καθώς και τις υποχρεώσεις για τη δηµοσιότητα, 
την τήρηση χωριστής λογιστικής µερίδας για το έργο 
και την τήρηση των πολιτικών.

(v) Διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις µε τις οποίες 
επαληθεύεται η πρόοδος του έργου σύµφωνα µε τους 
όρους της απόφασης ένταξης. Συντάσσει σχετική έκ−
θεση την οποία καταχωρεί στο ΟΠΣ.

(vi) Μετά τη γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της πράξης 
από τον τελικό δικαιούχο προβαίνει σε διοικητικό έλεγ−
χο όλων των δικαιολογητικών εγγράφων και ανάλογα 
µε τη φύση της πράξης επαληθεύει και επιτοπίως την 
παράδοση του φυσικού αντικειµένου της πράξης και το 
λειτουργικό αποτέλεσµα αυτής και εκδίδει τη βεβαίωση 
τήρησης υποχρεώσεων τελικού δικαιούχου.

(vii) Παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής των µέτρων 
και τις προοπτικές τους και επεξεργάζεται προτάσεις 
βελτίωσης.

(viii) Για τα έργα που η εκτέλεση τους διέπεται από το 
ν. 1418/1984, προβαίνει σε προέγκριση των σταδίων εξέ−
λιξής τους που αναφέρονται στην απόφαση ένταξης.

ΙΙ.2 Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»,

(i) Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα όλων των 
προτάσεων που υποβάλλονται.

(ii) Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, 
εφαρµόζοντας τα εγκεκριµένα από την Επιτροπή Πα−
ρακολούθησης κριτήρια ένταξης.

(iii) Μεριµνά για την έκδοση της απόφασης έντα−
ξης των πράξεων στους άξονες προτεραιότητας του 
επιχειρησιακού προγράµµατος, και την κοινοποίησή 
τους στους δικαιούχους, µετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας διατύπωσης γνώµης και την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας έκδοσης συµφώνου αποδοχής όρων 
ένταξης καθώς και για την έκδοση τροποποιήσεων της 
απόφασης ένταξης ή ανάκλησης αυτής. Μεριµνά για τη 
δηµοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων στην οικεία 
ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής.

(iv) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και 
πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ.

(v) Παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν γρα−
πτού σχετικού αιτήµατός της, τις πληροφορίες που ανα−
φέρονται στο Παράρτηµα III του Καν. 1828/2006 εντός 
δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή του 
αιτήµατος ή εντός οποιασδήποτε άλλης συµφωνηµένης 
περιόδου, µε σκοπό τον έλεγχο εγγράφων για τη διε−
νέργεια επιτόπιων ελέγχων.

(vi) Μεριµνά για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής 
επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων του επιχειρησι−
ακού προγράµµατος, µε βάση τα προβλεπόµενα στο 
σύστηµα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας 
των δικαιούχων.

(vii) Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των 
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων και µεριµνά για την 
υλοποίησή τους µε βάση την απόφαση ένταξης και τις 
αναληφθείσες νοµικές δεσµεύσεις καθώς και για τη 
συµµόρφωσή τους µε τους ισχύοντες κοινοτικούς και 
εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησής 
τους. Στο πλαίσιο αυτό:

(α)  Συλλέγει τις περιοδικές εκθέσεις προόδου που 
υποβάλλουν οι δικαιούχοι, παρακολουθεί συστηµα−
τικά και µέσω επιτόπιων επαληθεύσεων το χρονο−
διάγραµµα και την πορεία υλοποίησης των 
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων. 

(β)  Εντοπίζει προβλήµατα κατά τη διάρκεια υλοποί−
ησης των πράξεων και µεριµνά για την έγκαιρη 
επίλυσή τους. 

(γ)  Καταχωρεί στο ΟΠΣ τα δελτία παρακολούθησης 
της προόδου των πράξεων. 

(δ)  Εξετάζει το βαθµό επίτευξης των ετήσιων ποσοτι−
κών στόχων των πράξεων, σύµφωνα µε τις αρχικά 
αναληφθείσες νοµικές δεσµεύσεις. Σε περίπτωση 
απόκλισης από τους όρους της απόφασης ένταξης 
ή χρονικών καθυστερήσεων µεγαλύτερων των έξι 
µηνών, σε σχέση µε την προγραµµατισθείσα πρόο−
δο, προβαίνει σε επανεξέταση της πράξης και στην 
περίπτωση αδικαιολόγητων αποκλίσεων, δύναται 
να εισηγηθεί την ανάκληση της απόφασης έντα−
ξης της πράξης. Οι αποφάσεις ένταξης πράξεων 
που ανακαλούνται δηµοσιεύονται στην κεντρική 
ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.

(ε)  Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά µε την 
τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, 
την πορεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρε−
ώσεις για τη δηµοσιότητα, την τήρηση χωριστής 
λογιστικής µερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδι−
κοποίησης και την τήρηση των πολιτικών σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες και κα−
τευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισµού.

(στ ) Μεριµνά για την έκδοση της απόφασης ολοκλή−
ρωσης της πράξης.

(ζ)  Τηρεί πλήρη φάκελο έργου κατά τα προβλεπόµενα 
στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου.

(viii) Υποβάλλει στην Επιτροπή τις απαιτούµενες για 
τα µεγάλα έργα πληροφορίες µε βάση το άρθρο 40 
του Κανονισµού.



21492 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

(ix) Διενεργεί διοικητικές επαληθεύσεις κατά τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 8 του ν. 3614/2007 προ κει −
µένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηµατοδο−
τούµενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγµατική 
πραγµατοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαι−
ούχοι καθώς και η συµµόρφωση των πράξεων προς τους 
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό συλ−
λέγει τα δελτία δήλωσης δαπανών που υποβάλλονται 
από τους δικαιούχους και τις καταχωρεί στο ΟΠΣ, µετά 
από τη διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης σε κάθε 
δήλωση δαπάνης, κατά την οποία επιβεβαιώνεται µε τα 
κατάλληλα έγγραφα, ότι:

(α)  η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική,
(β)  τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί 

σύµφωνα µε την απόφαση ένταξης,
(γ)  οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι 

ακριβείς,
(δ)  η πράξη και η δαπάνη είναι σύµφωνες µε το εθνικό 

και κοινοτικό δίκαιο,
(ε)  τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την απο−

φυγή διπλής χρηµατοδότησης της δαπάνης από 
άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα ή 
από άλλη προγραµµατική περίοδο.

Στην περίπτωση µεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγ−
γράφων είναι δυνατόν να πραγµατοποιούνται δειγµατο−
ληπτικές επαληθεύσεις βάσει µεθόδου δειγµατοληψίας 
κατά τα προβλεπόµενα στο Σύστηµα Διαχείρισης και 
Ελέγχου.

(x) Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις επαληθεύσεις που 
διενεργεί σύµφωνα µε τα πρότυπα και διαδικασίες του 
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου.

(xi) Προβαίνει στην ακύρωση µέρους ή του συνόλου 
της δηµόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επι−
βάλλεται βάσει πορίσµατος επαλήθευσης σύµφωνα µε 
τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 του 
ν. 3614/2007 και στις κανονιστικές πράξεις που εκδί−
δονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, καταχωρώντας τις 
αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ.

(xii) Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί, βάσει των επα−
ληθεύσεων που διενεργεί, αχρεωστήτως καταβληθείσα 
δαπάνη, εισηγείται στον αρµόδιο διατάκτη της σχετικής 
δαπάνης για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεω−
στήτως καταβληθέντων ποσών.

(xiii) Παρέχει στη Μονάδα Γ τα απαιτούµενα στοιχεία 
για την υποβολή απαντήσεων στα σχετικά πορίσµατα 
ελέγχου των αρµόδιων εθνικών και κοινοτικών ελεγκτι−
κών οργάνων.

(xiv) Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη 
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά 
µε τις δαπάνες και τους ελέγχους κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 90 του Κανονισµού σύµφωνα µε τους κανό−
νες του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου.

(xv) Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις τήρη−
σης στοιχείων στο επίπεδο των δικαιούχων για τη δια−
σφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου.

(xvi) Μεριµνά για την επικαιροποίηση της µελέτης 
κόστους−οφέλους των έργων που παράγουν έσοδα, 
µετά την ολοκλήρωσή τους, και παρακολουθεί τα έσο−
δα των έργων που δεν είναι δυνατό να εκτιµηθούν εκ 
των προτέρων.

(xvii) Μεριµνά για την παροχή στοιχείων προό−
δου εκτέλεσης των πράξεων στις αρµόδιες για τη 
χρηµατοδότηση δηµόσιες υπηρεσίες.

(xviii) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα 
και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ 
σύµφωνα µε τους κανόνες του συστήµατος διαχείρισης 
και ελέγχου.

(xix) Συνεργάζεται µε τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρι−
σης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας για την διασφά−
λιση της συµπληρωµατικότητας των παρεµβάσεων µε 
αυτές που χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γε−
ωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ)

ΙΙΙ. Μονάδα Γ: Προεγκρίσεων και Επιτόπιων Επαλη−
θεύσεων

III.1 Προγραμματική περίοδος 2000−2006: Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον»

(i) Μεριµνά για την πραγµατοποίηση των ελέγχων 
σε πράξεις που είναι ενταγµένες στο επιχειρησιακό 
πρόγραµµα. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης 
των πράξεων ή µετά την ολοκλήρωσή τους ελέγχει:

(α)  Τη νοµιµότητα των πράξεων, τη νοµιµότητα και 
κανονικότητα των δαπανών και την τήρηση των 
διαδικασιών

(β)  Την αξιοπιστία των πληροφοριών και οικονοµικών 
στοιχείων που δηλώνονται από τον τελικό δικαιού−
χο στα µηνιαία και τριµηνιαία / εξαµηνιαία δελτία 
παρακολούθησης

(γ)  Την τήρηση των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει 
ο τελικός δικαιούχος κατά την ένταξη του έργου 
στο επιχειρησιακό πρόγραµµα και

(δ)  Την τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας
Οι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτικό όργανο, στο 

οποίο µπορούν να συµµετέχουν και στελέχη άλλων 
µονάδων της διαχειριστικής αρχής.

(ii) Συντάσσει εκθέσεις ελέγχου και µεριµνά για την 
καταχώρηση των πορισµάτων ελέγχων στο ΟΠΣ και 
την κοινοποίησή τους στην Αρχή Πιστοποίησης, την 
Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουργείου 
Οικονοµικών και τον τελικό δικαιούχο.

(iii) Αξιολογεί τα αποτελέσµατα των ελέγχων και ειση−
γείται την λήψη των απαραίτητων µέτρων για τη βελ−
τίωση του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου και για 
την υποστήριξη των τελικών δικαιούχων προκειµένου 
να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

(iv) Στις περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις 
για την ύπαρξη παρατυπιών µεριµνά για την άµεση συ−
γκρότηση ελεγκτικού οργάνου και τη διενέργεια έκτα−
κτου ελέγχου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 
του άρθρου 6 του ν.2860/2000.

(v) Μεριµνά για την έκδοση των πράξεων και την 
πραγµατοποίηση των διαδικασιών εφαρµογής του 
Εθνικού Συστήµατος Δηµοσιονοµικών Διορθώσεων της 
υπ’ αριθµ. 907/052/2.7.2003 (ΦΕΚ 878 Β/2.7.2003) κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει.

(vi) Συνεργάζεται µε τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά 
ελεγκτικά όργανα και την Εθνική Αρχή Συντονισµού για 
την υποβολή των σχετικών απαντήσεων στα σχετικά 
πορίσµατα ελέγχου.

(vii) Μεριµνά για την πραγµατοποίηση των ελέγχων για 
τα έργα που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής 
και εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της υπηρεσίας.
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III.2 Προγραµµατική περίοδος 2007−2013: Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

(i) Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης 
δηµοσίων συµβάσεων και ιδίως κατά τη διαδικασία δι−
ακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύµβασης. Η 
Διαχειριστική Αρχή εκφράζει γνώµη εντός δέκα πέντε 
(15) ηµερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων ή 
εντός είκοσι (20) ηµερών σε περιπτώσεις συµβάσεων 
άνω των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων ευρώ. Η σύµφωνη 
γνώµη της Διαχειριστικής Αρχής αποτελεί όρο για τη 
χρηµατοδότηση της πράξης. Για την εξέταση των σταδί−
ων εξέλιξης δηµοσίων συµβάσεων η Μονάδα Γ΄, δύναται 
να συνεπικουρείται από τη Μονάδα Β΄.

(ii) Διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις κατά τα προβλε−
πόµενα στο άρθρο 8 του ν. 3614/2007 προκειµένου να επι−
βεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηµατοδοτούµενων προϊ−
όντων και υπηρεσιών και η πραγµατική πραγµατοποίηση 
των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι, η τήρηση 
χωριστής λογιστικής µερίδας ή επαρκούς λογιστικής 
κωδικοποίησης, καθώς και η συµµόρφωση των πράξεων 
προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.

(iii) Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας 
επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την 
ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, 
ενηµερώνει την Αρχή Πιστοποίησης και όπου απαιτείται 
ζητά την αναστολή χρηµατοδότησης της πράξης από 
την αρµόδια υπηρεσία.

(iv) Συντάσσει τις εκθέσεις επιτόπιας επαλήθευσης 
που διενεργεί και εισηγείται την έγκρισή της από το 
αρµόδιο όργανο. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις επι−
τόπιες επαληθεύσεις που πραγµατοποιούνται και για 
την παρακολούθηση τυχόν ευρηµάτων, σύµφωνα µε τα 
πρότυπα και τις διαδικασίες του συστήµατος διαχείρι−
σης και ελέγχου.

(v) Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις διε−
νεργούνται δειγµατοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγρά−
φουν και τεκµηριώνουν τη δειγµατοληπτική µέθοδο και 
καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται 
προς επαλήθευση. Καθορίζει το µέγεθος του δείγµατος, 
προκειµένου να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως προς 
τη νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, 
όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που διαπιστώνεται, τον 
τύπο των σχετικών δικαιούχων και πράξεων. Επανεξετάζει 
τη µέθοδο δειγµατοληψίας σε ετήσια βάση σύµφωνα µε 
τους κανόνες του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου.

(vi) Προβαίνει στην ακύρωση µέρους ή του συνόλου της 
δηµόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται 
βάσει πορίσµατος επιτόπιας επαλήθευσης σύµφωνα µε 
τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 του 
ν. 3614/2007 και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδο−
νται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ή πορίσµατος ελέγχου 
καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές 
στο ΟΠΣ. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των 
επαληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβλη−
θείσα δαπάνη, εισηγείται, στον αρµόδιο διατάκτη της 
σχετικής δαπάνης για την έκδοση απόφασης ανάκτησης 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

(vii) Συνεργάζεται µε τη Μονάδα Β για την έκδοση της 
απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης.

(viii) Συνεργάζεται µε τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά 
ελεγκτικά όργανα και την Εθνική Αρχή Συντονισµού για 
την υποβολή των απαντήσεων στα σχετικά πορίσµατα 
ελέγχου.

(ix) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα 
και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ 
σύµφωνα µε τους κανόνες του Συστήµατος Διαχείρισης 
και Ελέγχου.

IV. Μονάδα Δ: Οργάνωσης − Υποστήριξης

IV.1 Προγραµµατική περίοδος 2000−2006: Επιχειρησι−
ακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον»

(i) Μεριµνά για την κατάρτιση του προγράµµατος 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας −Στήριξης σε συνεργα−
σία µε τις άλλες µονάδες, και την υποβολή του προς 
έγκριση. Εκτελεί τα έργα Τεχνικής Βοήθειας µε τελικό 
δικαιούχο τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και 
τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου 
των έργων αυτών.

(ii) Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣ, το 
οποίο σε συνεργασία µε την αντίστοιχη υπηρεσία της 
Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ, έχει την ευθύνη για την 
ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στην Διαχει−
ριστική Αρχή και παρέχει υποστήριξη προς τους χρή−
στες και τους τελικούς δικαιούχους για την ορθή χρήση 
και λειτουργία του. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκ−
παίδευση στο προσωπικό της Διαχειριστικής Αρχής για 
τη λειτουργία του εξοπλισµού και του λογισµικού.

(iii) Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών 
για την παροχή άµεσης ενηµέρωσης και κατευθύνσεων 
στους ενδιαφερόµενους για θέµατα του επιχειρησιακού 
προγράµµατος.

(iv) Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, 
µελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθηµάτων για 
τις ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας.

(v) Χειρίζεται τα θέµατα που αφορούν στην υλικο−
τεχνική υποδοµή και το προσωπικό και ειδικότερα τα 
διοικητικά, οικονοµικά και τα θέµατα οργάνωσης και 
εκπαίδευσης.

(vi) Μεριµνά για την οργάνωση των συνεδριάσεων της 
Επιτροπής Παρακολούθησης.

(vii) Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσί−
ας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την 
εν γένει γραµµατειακή υποστήριξη των µονάδων και 
του προσωπικού της.

(viii) Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυ−
ρώνει αντίγραφα.

IV.2 Προγραµµατική περίοδος 2007−2013: Επιχειρησια−
κό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

(i) Μεριµνά για την κατάρτιση του ετήσιου προγράµ−
µατος ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής 
σε συνεργασία µε τις άλλες µονάδες και την υποβολή 
του προς έγκριση. Εκτελεί τα έργα τεχνικής υποστή−
ριξης της εφαρµογής µε δικαιούχο τη Διαχειριστική 
Αρχή και τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου των έργων αυτών.

(ii) Καταρτίζει σε συνεργασία µε την Μονάδα Α΄ και 
υποβάλλει στο Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Περι−
βάλλοντος Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, µέχρι την 
30 Νοεµβρίου εκάστου έτους, ετήσιο πρόγραµµα ενερ−
γειών για το επόµενο έτος µε ποσοτικούς και ποιοτικούς 
στόχους µε βάση τον στρατηγικό προγραµµατισµό της 
Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολού−
θησης. Καταρτίζει τις περιοδικές εκθέσεις για τα επι−
τευχθέντα αποτελέσµατα σε σχέση µε τους ετήσιους 
στόχους σε συνεργασία µε τις άλλες Μονάδες.
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(iii) Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣ, το 
οποίο σε συνεργασία µε την αντίστοιχη υπηρεσία της 
Εθνικής Αρχής Συντονισµού, έχει την ευθύνη για την 
ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στην Δι−
αχειριστική Αρχή και παρέχει υποστήριξη προς τους 
χρήστες και τους δικαιούχους για την ορθή χρήση και 
λειτουργία του. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαί−
δευση στο προσωπικό της Διαχειριστικής Αρχής για τη 
λειτουργία του εξοπλισµού και του λογισµικού.

(iv) Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών 
για την παροχή άµεσης ενηµέρωσης και κατευθύνσεων 
στους ενδιαφερόµενους για θέµατα του επιχειρησιακού 
προγράµµατος και ιδίως για τα δικαιώµατα και τις υπο−
χρεώσεις τους, τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες 
επιλεξιµότητας που εφαρµόζονται για το Επιχειρησια−
κό Πρόγραµµα, τις ειδικότερες απαιτήσεις για τις επί 
µέρους προκηρύξεις πράξεων, τις απαιτήσεις τήρησης 
χωριστού λογιστικού συστήµατος ή επαρκούς λογιστι−
κής κωδικοποίησης, τα στοιχεία που πρέπει να τηρού−
νται και να αποστέλλονται στη Διαχειριστική Αρχή.

(v) Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, µελε−
τών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθηµάτων για τις 
ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας.

(vi) Χειρίζεται τα θέµατα που αφορούν στην υλικο−
τεχνική υποδοµή και το προσωπικό και ειδικότερα τα 
διοικητικά, οικονοµικά και τα θέµατα οργάνωσης και 
εκπαίδευσης.

(vii) Υποστηρίζει την οργάνωση των συνεδριάσεων 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος.

(viii) Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρε−
σίας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και 
την εν γένει γραµµατειακή υποστήριξη των µονάδων 
και του προσωπικού της.

(ix) Υλοποιεί το έργο της Δηµοσιότητας.
(x) Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει 

αντίγραφα.

V.  Μονάδα Ε: Διαχείριση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II

Προγραµµατική περίοδος 2000−2006
(i) Μεριµνά για την κατάρτιση των συµπληρωµάτων 

προγραµµατισµού και τις προσαρµογές τους µετά από 
συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και όργανα για 
τον προγραµµατισµό και µεριµνά για την υποβολή τους 
στις Επιτροπές Παρακολούθησης των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II. 
Επεξεργάζεται και εισηγείται τα κριτήρια ένταξης των πρά−
ξεων στα µέτρα των επιχειρησιακών προγραµµάτων.

(ii) Συντάσσει τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων και µεριµνά για την 
υποβολή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, στο ΥΠΟΙΟ και τη δια−
βίβασή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(iii) Οργανώνει και παρακολουθεί την ενδιάµεση αξιο−
λόγηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων, σε συνερ−
γασία µε το ΥΠΟΙΟ και επεξεργάζεται προτάσεις για 
την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της.

(iv) Οργανώνει και παρακολουθεί τη δηµοσιότητα των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων της Κοινοτικής Πρωτο−
βουλίας URBAN II σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩΔΕ και 
το ΥΠΟΙΟ.

(v) Παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής των επιχει−
ρησιακών προγραµµάτων της Κοινοτικής Πρωτοβου−
λίας URBAN II στα πλαίσια των κοινωνικοοικονοµικών 
συνθηκών των περιοχών παρέµβασης, µε βάση τους 
στόχους που έχουν τεθεί και ειδικότερα όσον αφορά 
τους ποσοτικοποιηµένους δείκτες και τις προοπτικές 
εξέλιξης και εισηγείται µέτρα αναθεώρησής τους. Πα−
ρακολουθεί επίσης την πρόοδο συναφών µε τα Επιχει−
ρησιακά Προγράµµατα έργων.

(vi) Συνεργάζεται µε το ΥΠΟΙΟ, τις επιτροπές παρα−
κολούθησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την παροχή κάθε πληροφορίας που ζη−
τείται σχετικά µε την εφαρµογή των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων. Επίσης συνεργάζεται µε άλλες αρµόδιες 
υπηρεσίες και δηµόσιους φορείς για θέµατα των επιχει−
ρησιακών προγραµµάτων. Μεριµνά για την εφαρµογή και 
εξειδίκευση, όπου απαιτείται, των απαραίτητων εργαλεί−
ων, προτύπων και προδιαγραφών για τη σωστή λειτουργία 
της διαχειριστικής αρχής, καθώς και για την παροχή των 
αναγκαίων υπηρεσιών για τη λειτουργία της επιτροπής 
παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων.

(vii) Μεριµνά για την επεξεργασία, εκπόνηση και εισή−
γηση των θεµάτων, στις Επιτροπές Παρακολούθησης 
των επιχειρησιακών προγραµµάτων της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας URBAN II στα πλαίσια λειτουργίας της.

(viii) Μεριµνά για την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επι−
τροπή όλων των τυποποιηµένων αρχείων (flat files) που 
προβλέπονται για την ηλεκτρονική διασύνδεση µε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα.

(ix) Προωθεί τις διαδικασίες ένταξης των πράξεων στα 
µέτρα των επιχειρησιακών προγραµµάτων και παρακο−
λουθεί την πορεία εφαρµογής τους. Ειδικότερα:

α)  Μεριµνά για την ενηµέρωση των κατηγοριών τελικών 
δικαιούχων που προβλέπονται στα συµπληρώµατα 
προγραµµατισµού µε βάση και τις οδηγίες του 
ΥΠΟΙΟ.

β)  Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα των στοι−
χείων των προτάσεων που υποβάλλονται.

γ)  Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρµό−
ζοντας τα κριτήρια ένταξης των πράξεων στα 
µέτρα των επιχειρησιακών προγραµµάτων.

δ)  Προωθεί την έκδοση των αποφάσεων ένταξης των 
πράξεων στα µέτρα των επιχειρησιακών προγραµ−
µάτων µετά από γνώµη των αρµοδίων Υπουργείων 
και σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Οικονοµίας 
και Οικονοµικών. Για τα έργα που η εκτέλεσή τους 
διέπεται από τον ν. 1418/1984 προτείνει τα στάδια 
εξέλιξης για τα οποία απαιτείται προέγκριση.

ε)  Συγκεντρώνει και ελέγχει τα στοιχεία παρακολούθη−
σης, εκτέλεσης των πράξεων (µηνιαία και τριµηνιαία 
δελτία παρακολούθησης) που υποβάλλουν οι τελι−
κοί δικαιούχοι και µεριµνά για την καταχώρισή τους 
στο ΟΠΣ. Συνεργάζεται µε το ΥΠΟΙΟ και την Αρχή 
Πληρωµής για το περιεχόµενο των στοιχείων που 
οι τελικοί δικαιούχοι υποβάλλουν στα µηνιαία και 
τριµηνιαία δελτία παρακολούθησης.

στ ) Παρακολουθεί την τήρηση εκ µέρους των τελικών 
δικαιούχων των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, 
καθώς και την πορεία των πράξεων που εκτελούν. 
Ειδικότερα παρακολουθεί:

 •  την πορεία του φυσικού, τεχνικού και οικονοµικού 
αντικειµένου
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 • το χρονοδιάγραµµα
 •  την τήρηση χωριστής λογιστικής µερίδας για το 

πρόγραµµα
 • την τήρηση των υποχρεώσεων δηµοσιότητας
 • την τήρηση των πολιτικών
(x) Παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής των µέτρων 

και επεξεργάζεται προτάσεις βελτίωσης.
(xi) Παρέχει στοιχεία προόδου εκτέλεσης των πρά−

ξεων στις αρµόδιες για τη χρηµατοδότηση δηµόσιες 
υπηρεσίες.

(xii) Προτείνει µέτρα υποστήριξης των τελικών δικαιού−
χων προκειµένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 
τους.

(xiii) Μεριµνά για την πραγµατοποίηση των ελέγχων 
που προβλέπονται στο άρθρο 6 του ν. 2860/2000 και 
ειδικότερα:

α)  Κατά την υποβολή της πρότασης ένταξης του έρ−
γου ή και µετά την ένταξή του στο επιχειρησιακό 
πρόγραµµα, ελέγχει την εκ µέρους των τελικών 
δικαιούχων τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας. Ει−
δικά για τα έργα που η εκτέλεσή τους διέπεται από 
το ν. 1418/1984 ελέγχει προληπτικά την τήρηση της 
νοµιµότητας στα οριζόµενα στην απόφαση ένταξης, 
στάδια εξέλιξης της πράξης.

β)  Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων ελέγχει τη 
νοµιµότητα και κανονικότητα των δαπανών, την αξι−
οπιστία των πληροφοριών και οικονοµικών στοιχεί−
ων που δηλώνονται από τους τελικούς δικαιούχους 
στο πλαίσιο των µηνιαίων και τριµηνιαίων δελτίων 
παρακολούθησης, την τήρηση των δεσµεύσεων που 
έχουν αναλάβει οι τελικοί δικαιούχοι κατά την έντα−
ξη του έργου στα επιχειρησιακά προγράµµατα και 
την τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας σύµφωνα 
µε τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις.

γ)  Πραγµατοποιεί επιτόπιο έλεγχο µετά τη γνωστο−
ποίηση ολοκλήρωσης της πράξης από τον τελικό 
δικαιούχο και εκδίδει τη βεβαίωση τήρησης των 
υποχρεώσεων του τελικού δικαιούχου.

(xiv) Αξιολογεί τα αποτελέσµατα των ελέγχων και 
εισηγείται τη λήψη των απαραίτητων µέτρων για βελ−
τίωση του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου, καθώς 
και µέτρων για την υποστήριξη των τελικών δικαιού−
χων, προκειµένου να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις 
τους.

(xv) Εξειδικεύει τις λειτουργικές υποχρεώσεις της ει−
δικής υπηρεσίας σε σχέση µε τα θέµατα που θέτουν η 
Αρχή Πληρωµής, η Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου 
και τα Ελεγκτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(xvi) Σε περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις 
για την ύπαρξη παρατυπιών, προωθεί την εφαρµογή της 
παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2860/2000, µε την άµεση 
συγκρότηση ελεγκτικού οργάνου, τη διενέργεια του 
ελέγχου, την έκδοση του σχετικού πορίσµατος και την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας µέχρι το οριστικό κλείσιµο 
του θέµατος.

(xvii) Συντάσσει εκθέσεις ελέγχου και µεριµνά για την 
καταχώρηση των πορισµάτων ελέγχων στο ΟΠΣ και την 
κοινοποίησή τους στην Αρχή Πληρωµής, την Επιτροπή 
Δηµοσιονοµικού Ελέγχου και τον τελικό δικαιούχο.

(xviii) Μεριµνά για την κατάρτιση του προγράµµατος 
ενεργειών τεχνικής βοήθειας −στήριξης και υποστηρίζει 
το έργο της διαχείρισης των Ε.Π. του URBAN II στην 
εκτέλεση των ενεργειών αυτών, µετά την έγκρισή τους. 

Τηρεί τα οικονοµικά και τεχνικά στοιχεία των ενεργειών 
αυτών.

(xix) Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών 
για την παροχή άµεσης ενηµέρωσης και κατευθύνσεων 
στους ενδιαφερόµενους για θέµατα των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων.

(xx) Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο ΟΠΣ, το οποίο 
σε συνεργασία µε την αντίστοιχη µονάδα του ΥΠΟΙΟ, 
έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουρ−
γία του ΟΠΣ στην Μονάδα και παρέχει υποστήριξη προς 
τους χρήστες για την ορθή χρήση και λειτουργία του. 
Επίσης παρέχει τεχνική υποστήριξη για την λειτουργία 
του εξοπλισµού και του λογισµικού καθώς και υποστή−
ριξη στο προσωπικό της Μονάδας.

(xxi) Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, 
µελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθηµάτων για 
τις ανάγκες των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II.

(xxi) Μεριµνά για την οργάνωση των συνεδριάσεων 
των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II.

Η αρµοδιότητα της παρακολούθησης του Διευρωπαϊ−
κού Προγράµµατος URBACT για τις πόλεις που υλοποίη−
σαν προγράµµατα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN και 
του Διευρωπαϊκού Δικτύου Αστικής Πληροφορίας EUKN, 
όπως οριζόταν στην υπ’αρ. 155511/30.5.2007 κοινή υπουρ−
γική απόφαση, µεταφέρεται σε αρµόδια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δηµοσίων 
Έργων, η οποία θα καθορισθεί µε απόφαση του Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων.

Με την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των εγγρά−
φων κλεισίµατος των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II, από τη Μονά−
δα Ε΄, σύµφωνα µε τον υπ’ αριθμ. 1260/1999 κανονισµό 
(ΕΚ), η Μονάδα Ε΄ καταργείται. Το προσωπικό αυτής 
κατανέµεται στις λοιπές Μονάδες της Ειδικής Υπηρε−
σίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», µε απόφαση του 
Προϊσταµένου της.

Την αρµοδιότητα υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρ−
χής µέχρι την οριστική αποπληρωµή των Ε.Π. της Κοινο−
τικής Πρωτοβουλίας URBAN II, από την ΕΕ, αναλαµβάνει 
η Μονάδα Α΄.

Το Αρχείο της Μονάδας Ε΄ µεταφέρεται στην Μονάδα 
Δ΄.

Άρθρο 4

Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι−
σης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη» εφαρµόζονται τα άρθρα 18 
και 5 παρ.2 περ. στ’ του ν. 3614/2007. Το προσωπικό 
της καταργούµενης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Κοινοτικής Πρω−
τοβουλίας URBAN II, κατανέµεται στις Μονάδες της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 
µε απόφαση του Προϊσταµένου της.

Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε 
56 άτοµα τα οποία είναι:
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Α. Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 
συµπεριλαµβανοµένου και του ειδικού επιστηµονικού 
προσωπικού, 44 άτοµα.

Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 7 
άτοµα.

Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 5 
άτοµα.

Τα στελέχη των Μονάδων, δύνανται να ασκούν παράλ−
ληλα καθήκοντα άλλων Μονάδων, σε ότι αφορά θέµατα 
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2000−2006.

Άρθρο 5

Ορισµός Προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», των 
ασκούντων καθήκοντα προϊσταµένων στις

 µονάδες της και αναπλήρωση του 
προϊσταµένου της.

Για τον ορισµό του προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσί−
ας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Πε−
ριβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και του Αναπληρωτή 
του εφαρµόζεται το άρθρο 18 του ν. 3614/2007. Απόντος 
ή κωλυόµενου του Προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλ−
λον και Αειφόρος Ανάπτυξη», αναπληρώνεται από υπάλ−

ληλο ο οποίος ασκεί καθήκοντα προϊσταµένου µονάδος 
της. Με υπουργική απόφαση µπορεί να µεταβιβάζονται 
αρµοδιότητες του Προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσίας 
στον Αναπληρωτή Προϊστάµενο.

Για τον ορισµό προϊσταµένων των επιµέρους µονάδων 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
εφαρµόζεται το άρθρο 18 του ν. 3614/2007.

Η θητεία του Προϊσταµένου της Μονάδας Ε΄ λήγει µε 
την κατάργηση της Μονάδας Ε΄, ήτοι, µε την υποβολή 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των εγγράφων κλεισίµατος 
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας URBAN II.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δηµοσίευση της.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ





21498 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02014993007080012*
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