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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1284/Α331 (1)
Έγκριση χορήγησης Δωρεάν Κρατικής Αρωγής σε σει−

σμόπληκτους για την αποκατάσταση των ζημιών σε 
κτίρια που προκάλεσε ο σεισμός της 8ης Ιουνίου 2008 
σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλο−
ακαρνανίας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 και του άρθρου 

5, παρ. 4 της από 28.07.1978 Πράξεως Νομοθετικού Πε−
ριεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί απο−
καταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή 
Βορείου Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών 
θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με το Ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/07.02.1979).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.03.81 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρα−
τίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981 
και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1190/81 (Φ.Ε.Κ. 203/Α΄/ 
30.07.1981).

3. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 1190/1981 
(Φ.Ε.Κ. 203/Α΄/30.07.1981) όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του Ν. 2412/ 
1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμ−
βούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατά−
ξεις» (Φ.Ε.Κ. 123/Α΄/17.06.1996).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδά−
φιο του Ν. 1266/82 (Φ.Ε.Κ. 81/Α΄) «Περί οργάνων ασκήσεως 
της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πο−
λιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 25, παρ. 6 του Ν. 1418/84 «Περί Δημοσίων Έργων 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 23/Α΄).

5. Το Π.Δ. 69/1988 (Φ.Ε.Κ. 28/Α΄/18.02.1988) «Οργανισμός 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων», όπως ισχύει 
σήμερα.

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

7. Την με αριθμό 50148/542/24.6.1992 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου 
«Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Φ.Ε.Κ. 420/
Β΄/01.07.1992).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

9. Το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/
Α΄/05.11.2009) «Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύ−
νολο αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στο 
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Έργων Π.Δ. 69/1988, Α΄ 28, Π.Δ. 
63/2005, Α΄ 98, άρθρο 52 (στ), (αα)».

10. Τα αντίστοιχα ενάριθμα έργα της ΣΑΕ 069 του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

11. Το Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/21.06.2012), για την 
ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση Υπηρεσιών.
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12. Το Π.Δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/21.06.2012), για το δι−
ορισμό των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών.

13. Την υπ’ αριθμ. Υ43/05.07.12 (Φ.Ε.Κ. 2094/Β/06.07.12) 
Απόφαση του Πρωθυπουργού Αντώνιου Σαμαρά με θέμα 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη».

14. Την υπ’ αριθμ. οικ/5322/Α32/08.07.08 (Φ.Ε.Κ. 1336/
Β΄/08.07.08) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Οριοθέτηση 
περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκα−
τάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 8ης 
Ιουνίου 2008 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας 
και Αιτωλοακαρνανίας.».

15. Την υπ’ αριθμ. οικ/7320/Α32/19.09.2008 (Φ.Ε.Κ. 2007/
Β΄/29.09.2008) 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 Αιτωλοακαρνανίας» και ιδίως το άρθρο 2.

16. Τo υπ’ αριθμ. οικ.1403/24.2.2012 έγγραφο του Τ.Α.Σ. 
Ν. Αχαΐας.

Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που 
έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους σε περιοχές των 
Νομών Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, αποφασίζουμε:

 Τον καθορισμό δικαιούχων Δωρεάν Κρατικής Αρω−
γής (Δ.Κ.Α.) από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008, ως 
κατωτέρω:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Α/Α
ΑΡ. 
ΠΡΩΤ. 
ΑΙΤΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Α.Φ.Μ Α.Μ.Κ.Α. Δ/Κ ή Τ/Κ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΑΥΤΟΨΙΑΣ

1 22617/09 ΧΕΛΑΚΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗ 213028 50661603 14114700215 ΚΟΥΝΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 22617/11

2 14843/09 ΔΙΑΜΑΝΤΗ 
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΒ 628107 129805255 14048300884 ΚΟΥΝΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 14843/11

3 14844/09 ΔΙΑΜΑΝΤΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ρ 79284 104656124 1078001649 ΚΟΥΝΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 14844/11

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Α/Α
ΑΡ. 
ΠΡΩΤ. 
ΑΙΤΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Α.Φ.Μ Α.Μ.Κ.Α. Δ/Κ ή Τ/Κ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΑΥΤΟΨΙΑΣ

1 22005/09 ΜΕΣΣΗΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μ 198691 16254043 29065201179 ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΘΕΣΗ 

ΠΟΤΑΜΙΑ 22005/11

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Α/Α
ΑΡ. 
ΠΡΩΤ. 
ΑΙΤΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Α.Φ.Μ Α.Μ.Κ.Α. Δ/Κ ή Τ/Κ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΑΥΤΟΨΙΑΣ

1 8251/09 ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Τ 280524 36763191 7096800755 ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 8251/11

2 21832/09 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒ 758231 61869942 5015400848 ΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 21832/11

3 19602/09 ΜΠΑΤΑΛΗ 
ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ξ 611479 135372900 8037104380 ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 19602/11

4 19602/09 ΜΠΑΤΑΛΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ζ 200125 61321988 14113700208 ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 19602/11

5 10170/09 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕ 706742 59966102 16117300836 ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 14782/11
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4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Α/Α
ΑΡ. 
ΠΡΩΤ. 
ΑΙΤΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Α.Φ.Μ Α.Μ.Κ.Α. Δ/Κ ή Τ/Κ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΑΥΤΟΨΙΑΣ

1 12828/11 ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ 228703 77813209 4057602866 ΨΑΘΟΠΥΡ−

ΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 12828/11

2 12828/11 ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ 226508 77813258 12077802341 ΨΑΘΟΠΥΡ−

ΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 12828/11

3 22630/09 ΤΣΟΡΔΙΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΙ 209698 27891916 3124502992 ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 22630/09

4 14473/11 ΜΠΕΤΙΧΑΒΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Φ 441522 74884516 29087702410

ΡΙΟΥ ΚΟΛΟΚΟ−
ΤΡΩΝΗ 11 14473/09

5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Α/Α
ΑΡ. 
ΠΡΩΤ. 
ΑΙΤΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Α.Φ.Μ Α.Μ.Κ.Α. Δ/Κ ή Τ/Κ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΑΥΤΟΨΙΑΣ

1 10284/09 ΓΚΙΩΝΗ 
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ 218187 63692562 22126301005 ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 10284/11

2 10284/09 ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΒ 759337 68000864 1086605381 ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 10284/11

3 22609/09 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ 271785 68005626 9037604817 ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 22609/11

4 9752/09
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Ι. 
Ν. ΑΛΣΟΥΣ)

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ 804610 57401027 19013200753 ΑΛΣΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 9752/09

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

Α/Α
ΑΡ. 
ΠΡΩΤ. 
ΑΙΤΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Α.Φ.Μ Α.Μ.Κ.Α. Δ/Κ ή Τ/Κ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΑΥΤΟΨΙΑΣ

1 15682/09
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥ−
ΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

 ΑΕ 725721 59696773 28017504011 ΑΓΙΑΣ 
ΣΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 15682/09

2 16306/08 ΣΚΑΜΠΑΡΔΟΥΚΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ 552631 76060363 31017103339 ΝΕΡΟΧΩ−

ΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 16306/12

3 16306/08 ΣΚΑΜΠΑΡΔΟΥΚΑΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ725736 76060314 7037303810 ΝΕΡΟΧΩ−

ΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
16306/12

4 16306/08 ΣΚΑΜΠΑΡΔΟΥΚΑΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ 722169 49986930 19067501056

ΝΕΡΟΧΩ−
ΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 16306/12

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Α/Α
ΑΡ. 
ΠΡΩΤ. 
ΑΙΤΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Α.Φ.Μ Α.Μ.Κ.Α. Δ/Κ ή Τ/Κ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΑΥΤΟΨΙΑΣ

1 13388/09 ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ 
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι 834417 57575027 30015900370 ΚΑΤΩ 

ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΟΔΟΣ 13388/10
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3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Α/Α
ΑΡ. 
ΠΡΩΤ. 
ΑΙΤΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Α.Φ.Μ Α.Μ.Κ.Α. Δ/Κ ή Τ/Κ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΑΥΤΟΨΙΑΣ

1 20770/09 ΜΟΥΡΚΟΒΙΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ 039337 74090126 15087002190 ΣΠΟΛΑΙΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 931/12

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, γιατί έχει προβλεφθεί στην υπ’ αριθμ. 
οικ/7320/Α32/19.09.2008 (Φ.Ε.Κ. 2007/Β΄/29.09.2008) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

 F
Αριθμ. οικ. 123940 (2)
 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αει−
φόρος Ανάπτυξη» στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
I. 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΄/22.04.2005).

II. του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα το άρθρο 4 όπως 
έχει τροποποιηθεί από το Ν. 3840/2010.

III. του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009) περί Καθορι−
σμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, 
όπως ισχύει.

IV. του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών».

V. του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών».

VI. της υπ’ αριθμ. 2876/7.10.09 (ΦΕΚ 2234/Β΄/07.10.2009) 
απόφασης του Πρωθυπουργού περί αλλαγής τίτλου 
Υπουργείων, που μετονομάζει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε Υπουρ−
γείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα−
γής. 

VII. της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (540/Β΄/ 
27.03.2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών «Υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρι−
σης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

VIII. της υπ΄αριθμ. 121308/18.7.2008 (ΦΕΚ 1499/Β΄/ 
30.7.2008) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, περί Τροποποίησης 
της υπ’ αριθμ. 34576/11/5.1.2001 (ΦΕΚ 35/Β΄/2001) κοινής 
υπουργικής απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας, 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων, με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με σκοπό την 
αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του 
Ν. 3614/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

IX. της υπ’ αριθμ. Υ 46/2012 (ΦΕΚ 2101/Β΄/09.07.2012) 
απόφασης του Πρωθυπουργού περί Καθορισμού αρμο−
διοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. E(2007) 5442/5.11.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ οικ. 173431/10.11.2011 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στο Κέ−
ντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 
(ΚΑΠΕ)» (ΦΕΚ 2683/Β΄/10.11.2011).

4. Το υπ’ αριθμ. 475/ΕΦΔ ̈ ΕΠΠΕΡΑΑ¨/07.06.2012 έγγρα−
φο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας.

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 123349/21.09.2012 εισήγηση της 
ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.

6. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται

αρμοδιότητες διαχείρισης

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρι−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Άρθρο 2
Αντικείμενο της εκχώρησης

1. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμη−
σης Ενέργειας αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρι−
σης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη» όπως αυτές εξειδικεύονται 
στο άρθρο 3.
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2. Η εκχωρούμενη προς διαχείριση συγχρηματοδοτού−
μενη δημόσια δαπάνη και η κατανομή της ανά άξονα 
προτεραιότητας αποτυπώνεται στο Παράρτημα I.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας αναλαμβάνει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
τις ακόλουθες αρμοδιότητες.

(i) Προβαίνει στην περαιτέρω αναγκαία εξειδίκευση 
των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται σύμφωνα 
με τις κατευθύνσεις της Διαχειριστικής Αρχής του επι−
χειρησιακού προγράμματος.

(ii) Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση 
των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του Προγράμ−
ματος. 

(iii) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των κατη−
γοριών πράξεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα τη 
χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποι−
ημένους δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής τους και 
εισηγείται στη Διαχειριστική Αρχή προτάσεις αναθε−
ώρησής τους.

(iv) Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται 
από τη Διαχειριστική Αρχή για την υποβολή των ετήσιων 
και τελικών εκθέσεων εκτέλεσης, την προετοιμασία της 
ετήσιας εξέτασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 
την προετοιμασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Προγράμματος κλπ. 

(v) Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, 
την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία συντονισμού και την 
Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που 
ζητείται. 

(vi) Μεριμνά για εξειδίκευση όπου απαιτείται των απα−
ραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για 
τη σωστή άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που 
του έχουν εκχωρηθεί σε συμφωνία με τη Διαχειριστική 
Αρχή του Προγράμματος και την Εθνική Αρχή Συντο−
νισμού. 

(vii) Επεξεργάζεται και εισηγείται στη Διαχειριστική 
Αρχή αναλυτικά κριτήρια ένταξης για τις κατηγορίες 
πράξεων που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

(viii) Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευ−
ρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρη−
ματοδότησης για τις κατηγορίες πράξεων που διαχει−
ρίζεται. Στο πλαίσιο αυτό εκδίδει τις προκηρύξεις των 
κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται για την υποβολή 
προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους και πα−
ρέχει προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και 
λεπτομερείς πληροφορίες προς τους δυνητικούς δι−
καιούχους 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 χρη−
ματοδότησης και τις σχετικές χρονικές περιόδους, 

(γ) τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδό−
τηση πράξεων, 

(δ) τα αρμόδια στελέχη του, τα οποία μπορούν να 
παρέχουν πληροφορίες 

(ε) την υποχρέωση δημοσιοποίησης εφόσον η πρό−
ταση επιλεγεί, του τίτλου της πράξης, του δικαιούχου 

και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χο−
ρηγείται.

(ix) Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλες τις προτάσεις που 
υποβάλλονται και ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων 
τους.

(x) Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρ−
μόζοντας τα εξειδικευμένα για τις συγκεκριμένες κατη−
γορίες πράξης κριτήρια ένταξης. 

(xi) Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης εισηγείται στον 
Ειδικό Γραμματέα Υδάτων που προΐσταται της Διαχει−
ριστικής Αρχής την ένταξη των πράξεων στους άξονες 
προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος, 
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης συμφώ−
νου αποδοχής των όρων ένταξης. Ο Ειδικός Γραμματέ−
ας Υδάτων εκδίδει τις τροποποιήσεις των αποφάσεων 
ένταξης ή τις ανακλήσεις αυτών μετά από εισήγηση του 
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. Οι σχετικές αποφάσεις 
δημοσιοποιούνται στην οικεία ιστοσελίδα του Ενδιάμε−
σου Φορέα Διαχείρισης. 

(xii) Υποβάλλει στην Επιτροπή τις απαιτούμενες για τα 
μεγάλα έργα πληροφορίες με βάση το άρθρο 40 του 
Κανονισμού 1083/2006.

(xiii) Μεριμνά για τη συμμόρφωση των συγχρηματοδο−
τούμενων πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς και 
εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησης 
τους. 

(xiv) Προβαίνει σε εξέταση της διαδικασίας διακήρυ−
ξης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Για όσες 
συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοι−
νοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων προβαίνει 
επιπλέον σε εξέταση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης. Ο Ενδιάμεσος Φορέας εκφράζει τη γνώμη 
της εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
από τη λήψη των σχετικών στοιχείων. Σε περίπτωση 
άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, λογί−
ζεται ότι ο Ενδιάμεσος Φορέας έχει παράσχει σύμφωνη 
γνώμη. Η σύμφωνη γνώμη του Ενδιάμεσου Φορέα ή η 
κατά το προηγούμενο εδάφιο τεκμαιρόμενη σύμφω−
νη γνώμη αυτού, αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση 
της πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 
του Ν. 3614/2007 όπως ισχύει κάθε φορά. Σε περίπτω−
ση δημόσιας σύμβασης που έχει ήδη συναφθεί κατά 
την ένταξη της σχετικής πράξης, καθώς και στις περι−
πτώσεις δημοσίων συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημο−
σίων συμβάσεων, η εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης 
διενεργείται πριν από την καταχώρηση δαπανών στο 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

(xv) Διενεργεί επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 8 του Ν. 3614/2007 όπως ισχύει κάθε φορά, 
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρη−
ματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγ−
ματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν 
οι δικαιούχοι καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων 
προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. 

Στο πλαίσιο αυτό:
(xvi) Συλλέγει τις δηλώσεις δαπανών (δελτία δήλωσης 

δαπανών) που υποβάλλονται από τους δικαιούχους και 
τις καταχωρεί στο ΟΠΣ μετά από τη διενέργεια διοικη−
τικής επαλήθευσης σε κάθε δήλωση δαπάνης, κατά την 
οποία επιβεβαιώνεται με τα κατάλληλα έγγραφα, ότι:

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

(στ) Στην περίπτωση μεγάλου πλήθους δικαιολογη−
τικών εγγράφων είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται 
δειγματοληπτικές επαληθεύσεις βάσει μεθόδου δειγ−
ματοληψίας. 

(xvii) Διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις επιμέρους 
πράξεων κατά τις οποίες επαληθεύεται: ότι οι πράξεις 
όντως εκτελούνται και τα παραδιδόμενα προϊόντα ή/και 
παρεχόμενες υπηρεσίες συμμορφώνονται προς τους 
όρους της αντίστοιχης σύμβασης ή απόφασης ένταξης, 
η φυσική πρόοδος της πράξης, η τήρηση των κοινοτικών 
κανόνων όσον αφορά τη δημοσιότητα και η ακρίβεια 
των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφο−
ρά τη φυσική και οικονομική πρόοδο της πράξης. 

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

(xix) Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και 
επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σύμ−
φωνα με τα πρότυπα και διαδικασίες του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου. Εάν οι επιτόπιες επαληθεύσεις 
διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περι−
γράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο 
και καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επι−
λέγονται προς επαλήθευση. Επανεξετάζει τη μέθοδο 
δειγματοληψίας σε ετήσια βάση. 

(xx) Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου 
της κοινοτικής ή και δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, 
η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσματος επαλήθευσης 
ή πορίσματος ελέγχου καταχωρώντας τις αντίστοιχες 
λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. 

(xxi) Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επα−
ληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθεί−
σα δαπάνη, διαβιβάζει την απόφαση δημοσιονομικής 
διόρθωσης στο αρμόδιο διατάκτη για την έκδοση 
απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΠΑΣΥΔ (ΦΕΚ 
540/τ.Β/27.03.08), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(xxii) Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά 
ελεγκτικά όργανα και μεριμνά για την υποβολή των 
απαντήσεών του στα σχετικά πορίσματα ελέγχου στη 
Διαχειριστική Αρχή. 

(xxiii) Συλλέγει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα στοιχεία 
παρακολούθησης εκτέλεσης των πράξεων (δελτία πα−
ρακολούθησης φυσικού αντικειμένου) που υποβάλλουν 
οι δικαιούχοι. Με βάση τα στοιχεία αυτά εξετάζει το 
βαθμό επίτευξης των ετήσιων ποσοτικών στόχων των 
πράξεων, σύμφωνα με τις αρχικά αναληφθείσες νο−
μικές δεσμεύσεις. Σε περίπτωση απόκλισης από τους 
όρους της απόφασης ένταξης ή χρονικών καθυστερή−
σεων μεγαλύτερων των έξι μηνών, σε σχέση με την 

προγραμματισθείσα πρόοδο, ο Ενδιάμεσος Φορέας 
Διαχείρισης προβαίνει σε επανεξέταση της πράξης και 
στην περίπτωση αδικαιολόγητων αποκλίσεων, δύναται 
να εισηγηθεί την ανάκληση της απόφασης ένταξης της 
πράξης. Οι αποφάσεις ένταξης πράξεων που ανακα−
λούνται δημοσιεύονται στην κεντρική ιστοσελίδα του 
ΕΣΠΑ. 

(xxiv) Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την 
τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την 
πορεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για 
τη δημοσιότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 
8 και 9 του Καν.1828/06, την τήρηση χωριστής λογιστι−
κής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης και 
την τήρηση των πολιτικών σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις και τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Εθνικής 
Αρχής Συντονισμού. Προτείνει μέτρα υποστήριξης των 
δικαιούχων προκειμένου να ανταποκριθούν στις υπο−
χρεώσεις τους.

(xxv) 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.

(xxvi) Παρέχει στη Διαχειριστική Αρχή όλες τις ανα−
γκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και 
τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση 
με κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για 
σκοπούς πιστοποίησης.

(xxvii) Μεριμνά για την παρακολούθηση των εσόδων 
των έργων που παράγουν έσοδα, μετά την ολοκλήρωσή 
τους, καθώς και των έργων που δεν είναι δυνατό τα 
έσοδα να εκτιμηθούν εκ των προτέρων.

(xxviii) Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου 
εκτέλεσης των πράξεων στις αρμόδιες για τη χρημα−
τοδότηση δημόσιες υπηρεσίες.

(xxix) 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. 

(xxx) Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις ανα−
γκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις 
επαληθεύσεις που πραγματοποιεί σε σχέση με κάθε 
δαπάνη, για σκοπούς πιστοποίησης.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του φορέα στον οποίο

εκχωρούνται αρμοδιότητες διαχείρισης

Οι αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται, ασκού−
νται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικο−
νόμησης Ενέργειας σύμφωνα με Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου του εδαφίου (γ) της παρ.1 του άρθρου 2 
του Ν. 3614/2007, όπως αυτό ισχύει, και την αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 

Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζο−
νται στο άρθρο 3 της παρούσας, το Κέντρο Ανανεώσι−
μων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας αναλαμβάνει 
τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Κοινοποιεί στη Διαχειριστική Αρχή το ετήσιο πρό−
γραμμα ενεργειών για τις πράξεις που διαχειρίζεται 
καθώς και τις εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου και ενη−
μερώνει συστηματικά το ΟΠΣ με τα στοιχεία προόδου 
εκτέλεσης του Προγράμματος .
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2. Αποδέχεται τους προβλεπόμενους από το Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους και επιθεωρήσεις, 
καθώς και ελέγχους από άλλα αρμόδια ελεγκτικά όρ−
γανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
παρέχει σε αυτά τα αναγκαία στοιχεία για την απρό−
σκοπτη διενέργεια αυτών. Αποδέχεται διοικητικές και 
επιτόπιες επιθεωρήσεις από τη Διαχειριστική Αρχή και 
παρέχει σε αυτή τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου 
να επιβεβαιωθεί η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

3. Συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή, την Εθνική 
Αρχή Συντονισμού, την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υπο−
στήριξης για την εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων 
που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
του.

4. Διασφαλίζει –με την επιφύλαξη των κανόνων που 
διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 
87 της συνθήκης− ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα 
σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους 
των πράξεων που διαχειρίζεται, τηρούνται στη διάθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελε−
γκτικού Συνεδρίου για:

− διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του επιχειρη−
σιακού προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 89 παράγραφος 3 του Κανονισμού 1083/2006, 

− διάστημα τριών ετών μετά το έτος κατά το οποίο 
πραγματοποιείται το μερικό κλείσιμο, στην περίπτω−
ση εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς 
ελέγχους για πράξεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμε−
νο του μερικού κλεισίματος, τα ανωτέρω διαστήματα 
διακόπτονται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασι−
ών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της 
Επιτροπής.

5. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ενημέρωσης και 
δημοσιότητας που προσδιορίζονται από το Σύστημα 
Διαχείρισης, τη Διαχειριστική Αρχή και με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 5 του Καν.1828/2006 για τις 
κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται. 

6. Στην περίπτωση που το Κέντρο Ανανεώσιμων Πη−
γών και Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι και δικαιούχος 
στο πλαίσιο των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται, 
η υλοποίηση της πράξης θα γίνεται από υπηρεσιακή 
μονάδα διαφορετική από την υπηρεσιακή μονάδα που 
είναι αρμόδια για τη διενέργεια των επαληθεύσεων, 
ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη διάκριση καθη−
κόντων στο εσωτερικό του.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της Διαχειριστικής Αρχής του

Επιχειρησιακού Προγράμματος

1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας και έχει την τελική ευθύνη 
έναντι της Επιτροπής για τη διαχείριση του συνόλου του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με τις απαιτή−
σεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και την 
αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 

2. Ενημερώνει έγκαιρα το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας για το Σύστημα Διαχεί−
ρισης και Ελέγχου και κάθε τροποποίηση αυτού και το 
υποστηρίζει στην ορθή εφαρμογή του. 

3. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων 
του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας, σε σχέση με τις δράσεις που εκχωρούνται, 
ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελούνται σύμφωνα 
με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο 
αυτό: 

3.1 Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση 
του ΟΠΣ από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοι−
κονόμησης Ενέργειας, με τα απαραίτητα δεδομένα υλο−
ποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική 
διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, την 
αξιολόγηση καθώς και τις λογιστικές εγγραφές για κάθε 
πράξη που διαχειρίζεται το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

3.2 Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, τα ετή−
σια προγράμματα ενεργειών που υποβάλλει το Κέντρο 
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, και 
τις εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου τους και διαμορφώνει 
τεκμηριωμένες προτάσεις διορθωτικών/και προληπτι−
κών ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη διαχείριση και υλοποίηση του επιχειρη−
σιακού προγράμματος.

3.3 Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων και 
επιθεωρήσεων που διενεργούνται στο Κέντρο Ανανε−
ώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας από την 
Αρχή Ελέγχου και τα λοιπά εθνικά και ευρωπαϊκά ελε−
γκτικά όργανα.

3.4 Εγκρίνει τη τροποποίηση της προβλεπόμενης στο 
συνημμένο πίνακα κατανομής κοινοτικής συνδρομής ανά 
κωδικό θεματικής προτεραιότητας μετά από πρόταση 
του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας.

3.5 Δύναται να πραγματοποιεί διοικητικές και επιτό−
πιες επιθεωρήσεις στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας, προκειμένου να επιβεβαιωθεί 
η άσκηση των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί 
με βάση το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης.

4 Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει τις 
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες 
και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο 
πλαίσιο αυτό εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε 
αίτημα πληρωμής την πληρότητα των πληροφοριών 
που παρέχονται στην αρχή πιστοποίησης.

Άρθρο 6
Κατάργηση διατάξεων

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπ’ 
αριθμ οικ. 173431/10.11.2011 κοινή υπουργική απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης 
για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περι−
βάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στο Κέντρο Ανανεώσι−
μων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)» (ΦΕΚ 
2683/Β΄/10.11.2011).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης ισχύει από τη δη−
μοσίευσή της. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2012 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  Ο ΑΝΑΠ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

            F 
 Αριθμ. Φ 21230/19039/1319 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ21230/8422/476/2009 

υπουργικής απόφασης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων» 
(ΦΕΚ 1051 Β΄/2009).

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

   Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 18 του 

άρθρου 75 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α΄ 58) «Διοικητική και 
οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής 
Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ 141 Α΄)

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
141 Α).

4. Τις διατάξεις Φ21230/8422/476/2009 υπουργικής από−
φασης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 1051 Β΄/2009).

5. Το υπ’ αριθμ. 48038/11019/15/03.07.2012 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του ΤΑΥΤΕΚΩ, σύμφω−
να με το οποίο τα έκτακτα οικονομικά βοηθήματα που 

προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
23 του Ν. 4491/1966 (ΦΕΚ 1 A΄/1966) εντάσσονται στη 
έννοια των «πάσης φύσεως παροχών».

6. Τις υπ’ αριθμ. 21/07/06/2012 και 25/12.07.2012 αποφά−
σεις του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, με τις οποίες εκφράζεται 
η βούληση να παραμείνει στην αρμοδιότητα του Δ.Σ η 
χορήγηση των έκτακτων οικονομικών βοηθημάτων, που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
23 του Ν. 4491/1966 (ΦΕΚ 1 Α/1968).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 25/12.07.2012 απόφαση 
του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, και τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 
Φ21230/8422/476/2009 υπουργική απόφαση «Εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ1051 Β), ως ακολούθως:

Στο τέλος της περίπτωσης 1 της παρ. Β προστίθεται 
το εξής εδάφιο:

«Η χορήγηση των έκτακτων οικονομικών βοηθημάτων 
που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 23 του Ν. 4491/1966 (ΦΕΚ 1Α/1966) παραμένουν 
στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΤΑΥΤΕΚΩ». 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ21230/8422/476/2009 
Υπουργ. Απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 1051 
Β΄).

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/CD:

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. − − 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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   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.

•   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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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