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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας της
Έρευνας για τη Χρηματοδότηση των Επιχειρή−
σεων έτους 2010, έγκριση χρησιμοποίησης στα−
τιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους
για το έτος 2010. ............................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8706/Γ3−759
(1)
Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας της Έρευ−
νας για τη Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων έτους
2010, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων
και καθορισμός αμοιβής τους για το έτος 2010.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/9−3−2010) «Ελληνικό Στα−
τιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατι−
στικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής»,
β) του άρθρου 90 παρ. 8 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/
23−04−2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης
και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» βάσει του οποί−
ου επανήλθαν σε ισχύ – μέχρι την έκδοση Κανονισμού
Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. – τα άρθρα 9
και 10 του Ν. 2392/1996 (ΦΕΚ 60/Α΄/9−4−1996) «Πρόσβαση
της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρε−
σίας της Ελλάδος (Γ.Γ. ΕΣΥΕ) σε διοικητικές πηγές και
διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου,
ρύθμιση θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατι−

στικών εργασιών, καθώς και θεμάτων της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,
όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3
του άρθρου 14 του Ν. 3470/2006 (ΦΕΚ 132/Α΄/28−6−2006)
«Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις
και άλλες διατάξεις»,
γ) του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−
1997) «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 90
παρ. 9 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23−04−2010) «Απο−
κατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση
της φοροδιαφυγής»,
δ) του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α΄/18−2−1999) με θέμα:
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός
και εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010) «Προστασία της εθνικής οικονο−
μίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δη−
μοσιονομικής κρίσης»,
ε) του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α/8−9−2000) «Οργανισμός
της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,
στ) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α98).
ζ) του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπ. Οικονομι−
κών κλπ» (Α 213) και το άρθρο 4 παρ. 2 περ. γ΄του Π.Δ
189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων» (Α΄ 221).
η) του άρθρου 5 της αριθμ. 2672/3.12.2009 απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών
Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/τ.Β/3.12.09).
2. Τον Κανονισμό 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 11 Μαρτίου 2008, σχετικά
με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
3. Τον Κανονισμό 97/2009 της 2 Φεβρουαρίου 2009
της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με
τη διενέργεια ειδικής έρευνας χρηματοδότησης των
επιχειρήσεων.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους μέχρι δεκαεπτά χι−
λιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε (17.385,00) ευρώ για
το οικονομικό έτος 2010, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ όπου προκύψει, η οποία θα βαρύνει τον ειδ. φορέα
23−750 (ΚΑΕ 5354) του τακτικού προϋπολογισμού της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από Κοινο−
τική χρηματοδότηση. (συμφωνία χρηματοδότησης υπ’
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αριθ. 30102.2009.002−2009.738, με ποσό ύψους σαράντα
χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (40.970,00) ευρώ με−
ταξύ της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και του Στατιστικού Γραφείου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat), η οποία αφορά στη
διενέργεια της Έρευνας Χρηματοδότησης των επιχει−
ρήσεων, έτους 2010), αποφασίζουμε:
1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια
της Έρευνας για τη Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων,
κατά το έτος 2010.
β. Αναθέτουμε στις Διευθύνσεις Στατιστικών Δευτερο−
γενούς Τομέα και Στατιστικών Εμπορίου και Υπηρεσιών
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας.
2. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η συλλογή στοι−
χείων σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα των
επιχειρήσεων και συγκεκριμένα, τη διαθεσιμότητα κε−
φαλαίων, την ανάγκη για χρηματοδότηση και τις πηγές
από τις οποίες την αντλούν, προκειμένου να μελετηθούν
οι περιορισμοί χρηματοδότησης και οι τρόποι άρσης αυ−
τών. Τα εν λόγω στοιχεία είναι απαραίτητα για τη λήψη
των απαραίτητων μέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
για τη στήριξη των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση την
οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, ιδίως σε περιόδους
οικονομικής κρίσης.
Η έρευνα θα διενεργηθεί, άπαξ, στο πλαίσιο ειδικής
έρευνας που διενεργείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς των πα−
ραγράφων 2 και 3 του σκεπτικού της Απόφασης αυτής.
3. Το συνολικό δείγμα της έρευνας, σε ευρωπαϊκό επί−
πεδο, ανέρχεται σε 18.266 επιχειρήσεις και η χώρα μας
θα διαβιβάσει στοιχεία για τουλάχιστον 900 επιχειρή−
σεις. Για το λόγο αυτό, θα ερευνηθούν 1.200 επιχειρήσεις
που ανήκουν στους κλάδους οικονομικής δραστηριότη−
τας B (Ορυχεία και λατομεία), C (Μεταποίηση), D (Πα−
ροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και
κλιματισμού), E (Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων,
διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης),
F (Κατασκευές), G (Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επι−
σκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών),
H (Μεταφορά και αποθήκευση), I (Δραστηριότητες υπη−
ρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης),
J (Ενημέρωση και επικοινωνία), L (Διαχείριση ακίνητης
περιουσίας), M (Επαγγελματικές, επιστημονικές και τε−
χνικές δραστηριότητες) και Ν (Διοικητικές και υποστη−
ρικτικές δραστηριότητες), της στατιστικής ταξινόμησης
οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NACE Rev.2.
Η έρευνα είναι δειγματοληπτική, για το σχεδιασμό της
θα εφαρμοστεί η μονοσταδιακή στρωματοποιημένη τυ−
χαία δειγματοληψία, με μονάδα έρευνας την επιχείρηση
που απασχολούσε 10 έως 249 άτομα το 2005, λειτουργεί
ακόμη το 2008 και απασχολεί 10 ή περισσότερα άτομα
το 2010 (περίοδος αναφοράς).
Κριτήρια στρωμάτωσης θα είναι:
1. Ο μονοψήφιος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας
NACE Rev.2.
2. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της απασχό−
λησης της επιχείρησης, ο οποίος διακρίνεται στις εξής
επιμέρους κατηγορίες:
α) μεγαλύτερος του 20%, κατά την περίοδο 2005−2008,
με έτος ίδρυσης της επιχείρησης το 2003 ή το 2004
(υψηλή και ταχεία ανάπτυξη).
β) μεγαλύτερος του 20%, κατά την περίοδο 2005−
2008, με έτος ίδρυσης της επιχείρησης διαφορετικό
του 2003 ή 2004.

γ) λοιπές επιχειρήσεις, που δεν ανήκουν στις ανωτέρω
δύο κατηγορίες (α και β).
3. Η τάξη μεγέθους απασχόλησης των επιχειρήσεων.
4. Οι επιχειρήσεις του δείγματος θα επιλεγούν από
το Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το οποίο κα−
ταρτίζεται από διοικητικές πηγές (Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομι−
κών, ΙΚΑ κ.ά.) και ενημερώνεται από τις διενεργούμενες
στατιστικές έρευνες.
5. Αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ερ−
γασίες:
• Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας, ήτοι:
− Υπολογισμός ρυθμού ανάπτυξης των επιχειρήσεων
− Στρωματοποίηση των επιχειρήσεων
− Επιλογή δείγματος επιχειρήσεων
− Κατάρτιση του ερωτηματολογίου
− Ανάπτυξη του απαραίτητου λογισμικού (software)
για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων που
θα συλλεχθούν
• Εκπαίδευση προσωπικού και ιδιωτών−συνεργατών,
για την ορθή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της
έρευνας
• Αποστολή – συλλογή ερωτηματολογίων
• Έλεγχος και κωδικογράφηση των ερωτήσεων και
απαντήσεων
• Εισαγωγή των δεδομένων σε Η/Υ
• Κατάρτιση έκθεσης ποιότητας των αποτελεσμάτων
της έρευνας
6. Τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στη EUROSTAT υπό
μορφή αρχείου ατομικών δεδομένων, ανά επιχείρη−
ση, με απόκρυψη των στοιχείων ταυτότητάς τους. Η
EUROSTAT θα προβεί στην κατάρτιση συγκεντρωτικών
πινάκων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
7. Τα όργανα της έρευνας θα είναι:
Α. Ομάδα Εργασίας. Η Ομάδα Εργασίας θα αποτε−
λείται από υπαλλήλους των Διευθύνσεων Οργάνωσης,
Μεθοδολογίας και Διεθνών Σχέσεων, Στατιστικών Δευ−
τερογενούς Τομέα, Στατιστικών Εμπορίου και Υπηρεσι−
ών και Πληροφορικής. Έργο της Ομάδας Εργασίας θα
είναι η τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης της έρευνας
και η παρακολούθηση διενέργειάς της, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στη σχετική Συμφωνία Χρηματοδότη−
σης που μνημονεύεται στη παράγραφο 4 του σκεπτικού
της απόφασης αυτής, καθώς και η επίλυση των πάσης
φύσεως προβλημάτων που τυχόν ανακύψουν, κατά την
εκτέλεση των εργασιών της παραγράφου 4, του δια−
τακτικού της απόφασης αυτής. Η ανωτέρω ομάδα θα
εργάζεται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των
Δημοσίων Υπηρεσιών.
Β. Υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Υπάλληλοι μόνιμοι και με
σύμβαση Ι.Δ., που θα απασχοληθούν σε όλες τις φάσεις
της έρευνας.
Γ. Ιδιώτες−συνεργάτες. 20−40 ιδιώτες συνεργάτες, οι
οποίοι θα χρησιμοποιηθούν, κατά το στάδιο της συλ−
λογής των ερωτηματολογίων.
Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων θα γίνει με απόφα−
ση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ..
8. Η αμοιβή των ιδιωτών−συνεργατών καθορίζεται σε
12,00 ευρώ, ανά πλήρως και σωστά συμπληρωμένο ερω−
τηματολόγιο.
Συνολική δαπάνη (ΚΑΕ 5354): 1.200 ερωτηματολόγια
x 12,00 ευρώ = 14.400,00 ευρώ
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Στο πλαίσιο διενέργειας της ειδικής έρευνας για τη
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, η χώρα μας θα συμ−
μετάσχει στη σχετική ομάδα εργασίας της EUROSTAT.
Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και η ημερήσια αποζη−
μίωση θα καλυφθούν από τη συμφωνία χρηματοδότη−
σης της παραγράφου 4 του σκεπτικού της απόφασης.
Η συνολική δαπάνη καθορίζεται μέχρι 2.985,00 ευρώ
ήτοι:
Συνολική δαπάνη (ΚΑΕ 5354): 3 συναντήσεις x 1 άτομο
x 995,00 ευρώ = 2.985,00 ευρώ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 5 Αυγούστου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
(2)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και πιστο−
ποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης της Εταιρείας «ΡΥΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ»
με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ» που έχει
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 32825/ΥΠΕ/5/00036/Ν. 3299/04/
6−8−2010 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7 παρ. 11,12 εδάφιο β΄
του Ν. 3299/04), πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης της Εταιρείας «ΡΥΣΑΦΗΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ»
που αναφέρεται στην παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει−
ας ισχύος 99,75 KWP σε μονοαξονικά περιστρεφόμενο
σύστημα παρακολούθησης του ήλιου στο Δ.Δ. Αχλαδο−
χωρίου του Δήμου Κύρρου του Νομού Πέλλης με τους
εξής όρους:
− Το συνολικό οριοτικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων
τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ (538.408).
− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
των εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων δύο
(134.602) Ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολι−
κού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
− Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
των διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα
τριών (215.363) Ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 40% του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
− Το ύψος του μη επιδοτούμενου Τραπεζικού Δανείου
ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων
τετρακοσίων σαράντα τριών (188.443) Ευρώ.
− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 3.10.2008.
− Την από 3.6.2010 (Πρακτικό 530) ομόφωνη Γνωμοδότη−
ση της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/04.
Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού ενενή−
ντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τριών (98.563)
Ευρώ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
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Αριθμ. Οίκ. 181405
(3)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αει−
φόρος Ανάπτυξη 2007−2013» στην Ειδική Υπηρεσία
«Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδας».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του “Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα” που κυρώθηκε
για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−
04−2005).
β) του Ν.3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα τα άρθρα 4, 5 και 6
αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί από το Ν.3840/2010
(ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010), «Αποκέντρωση, απλοποίηση και
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
2007−2013» και ειδικότερα από τα άρθρα 4,7 και 8 αυ−
τού,
γ) του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009) «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»,
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας
Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»,
δ) του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/5−11−2009) περί Καθο−
ρισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α΄
56/15.4.2010).
ε) της Πρωθυπουργικής Απόφασης με αρ. 2876/7.10.09
(ΦΕΚ 2234/07.10.09) αλλαγής τίτλου Υπουργείων, που
μετονομάζει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
στ) της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχεί−
ρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27−03−2008, όπως τρο−
ποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
ζ) της ΚΥΑ με αριθμό 121308/18−7−2008 (ΦΕΚ 1499 Β΄
30−7−2008)Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 34576/11/5−1−2001
(ΦΕΚ 35 Β΄ 2001) κοινής υπουργικής απόφασης Σύστα−
σης Ειδικής Υπηρεσίας, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με τίτλο «Υπηρεσία
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛ−
ΛΟΝ» με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με
τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3614/2007 όπως ισχύει κάθε
φορά.
2. την με α.π. E(2007) 5442/5−11−2007 απόφαση έγκρι−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη», όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Το με αρ. πρωτ. 8996/21−7−2009 έγγραφο του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το
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οποίο ζητά την εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης
κατασκευής εργοστασίου επεξεργασίας στερεών απο−
βλήτων στο Ν. Αχαΐας.
4. Το με αρ. πρωτ. 118133/3.12.2008 έγγραφο του Γενι−
κού Γραμματέα που προΐσταται της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, με
το οποίο στάλθηκε η εξειδίκευση του ΕΠΠΕΡΑΑ στο
ΥΠΟΙΟ
5. Το με αρ. πρωτ. 10354/ΕΥΣΑΠ 3407/23−2−2009 έγ−
γραφο του ΥΠΟΙΟ με το οποίο δίνεται η γνώμη επί της
εξειδίκευσης του ΕΠΠΕΡΑΑ
6. την με αριθμ. 168678/23−9−2009 ΚΥΑ Εκχώρησης
αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2007−2013» στην Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάμεση
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
7. Το με αρ. πρωτ. 3727/4−6−2010 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το οποίο
ζητά την αύξηση του προϋπολογισμού εκχώρησης για
την κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας στερεών
αποβλήτων στο Ν. Αχαΐας.
8. 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
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας ορίζεται με βάση το άρθρο 6 και το 4 άρθρο
παρ. 1 του Ν. 3614/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Άρθρο 2
Αντικείμενο της εκχώρησης
1. Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδας αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης για
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 3.
2. Η εκχωρούμενη προς διαχείριση συγχρηματοδοτού−
μενη δημόσια δαπάνη και η κατανομή της ανά Άξονα
προτεραιότητας αποτυπώνεται στον συνημμένο Πίνακα.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας αναλαμβάνει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
τις ακόλουθες αρμοδιότητες.
(i) Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση των κατηγο−
ριών πράξεων που διαχειρίζεται σύμφωνα με τις κατευ−
θύνσεις της Διαχειριστικής Αρχής του επιχειρησιακού
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 κ.λπ.
(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
της 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 εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακο−
λούθησης κριτήρια ένταξης.
(xi) Ο Γενικός Γραμματέας εκδίδει τις αποφάσεις έντα−
ξης των πράξεων στους άξονες προτεραιότητας του
επιχειρησιακού προγράμματος, μετά την ολοκλήρω−
ση της διαδικασίας έκδοσης συμφώνου αποδοχής των
όρων ένταξης. Ο Γενικός Γραμματέας εκδίδει τις τρο−
ποποιήσεις των αποφάσεων ένταξης ή τις ανακλήσεις
αυτών. Οι σχετικές αποφάσεις δημοσιοποιούνται στην
οικεία ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας.
(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
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συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοι−
νοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων προβαίνει
επιπλέον σε εξέταση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης. Η ειδική υπηρεσία εκφράζει τη γνώμη της
εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών
από τη λήψη των σχετικών στοιχείων. Σε περίπτωση
άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, λο−
γίζεται ότι η ειδική υπηρεσία έχει παράσχει σύμφωνη
γνώμη. Η σύμφωνη γνώμη της ειδικής υπηρεσίας ή η
κατά το προηγούμενο εδάφιο τεκμαιρόμενη σύμφωνη
γνώμη αυτής, αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της
πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21. Σε
περίπτωση δημόσιας σύμβασης που έχει ήδη συναφθεί
κατά την ένταξη της σχετικής πράξης, καθώς και στις
περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων που δεν εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί
δημοσίων συμβάσεων, η εξέταση της διαδικασίας ανά−
θεσης διενεργείται πριν από την καταχώρηση δαπανών
στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.
(xv) Διενεργεί επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 8 του Ν. 3614/2007 προκειμένου να επιβεβαι−
ωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊό−
ντων και υπηρεσιών και η πραγματική 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,
(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.
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(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 μέθο−
δο και καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που
επιλέγονται προς επαλήθευση. Καθορίζει το μέγεθος
του δείγματος, προκειμένου να αποκτήσει εύλογη βε−
βαιότητα ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των
σχετικών πράξεων, όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου
που διαπιστώνεται τον τύπο των σχετικών δικαιούχων
και πράξεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστη−
μα Διαχείρισης και Ελέγχου. 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).
(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.
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(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 την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας 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 χρη−
στής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζο−
νται στο άρθρο 3 της παρούσας, η Ενδιάμεση Διαχειρι−
στική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει
τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Κοινοποιεί στη διαχειριστική αρχή ετησίως τους επι−
καιροποιημένους πίνακες της Επιχειρησιακής Συμφωνί−
ας Υλοποίησης και ενημερώνει συστηματικά το ΟΠΣ με
τα στοιχεία προόδου εκτέλεσης του Προγράμματος.
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, Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστή−
ριξης για την εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων που
απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
4. Διασφαλίζει – με την επιφύλαξη των κανόνων που
διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 87
της συνθήκης− ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχε−
τικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των
πράξεων που διαχειρίζεται, τηρούνται στη διάθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου για:
• διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του επιχει−
ρησιακού 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 περίπτωση
εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγ−
χους για πράξεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο του
μερικού κλεισίματος,
τα ανωτέρω διαστήματα διακόπτονται είτε στην πε−
ρίπτωση ενδίκων διαδικασιών 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 η Ενδιάμεση Διαχειριστική
Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι και δικαιούχος
στο πλαίσιο των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζε−
ται, η υλοποίηση της πράξης θα γίνεται από μονάδα
διαφορετική από τη μονάδα που είναι αρμόδια για τη
διενέργεια των επαληθεύσεων, ώστε να διασφαλίζεται
η απαιτούμενη διάκριση καθηκόντων στο εσωτερικό
της.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της διαχειριστικής αρχής
του επιχειρησιακού προγράμματος
1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση
των αρμοδιοτήτων της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρ−
χής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και έχει την τελική
ευθύνη έναντι της Επιτροπής για τη διαχείριση του
συνόλου του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφω−
να με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης.
2. Ενημερώνει έγκαιρα την Ενδιάμεση Διαχειριστική
Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου και κάθε τροποποίηση αυτού
και την υποστηρίζει στην ορθή εφαρμογή του.
3. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, 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 την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περι−
φέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τα απαραίτητα δεδομένα
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομι−
κή διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις,
την αξιολόγηση καθώς και τις λογιστικές εγγραφές για
κάθε πράξη που διαχειρίζεται η Ενδιάμεση Διαχειριστική
Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3.2. Αξιολογεί την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμμα−
τος όπως έχει εξειδικευτεί με τον συνημμένο Πίνακα
3.3. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων
και επιθεωρήσεων που διενεργούνται στην Ενδιάμεση
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από
την Αρχή Ελέγχου και τα λοιπά εθνικά και ευρωπαϊκά
ελεγκτικά όργανα.
4. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει
τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες
και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο

24337

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
πλαίσιο αυτό εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε
αίτημα πληρωμής την πληρότητα των πληροφοριών
που παρέχονται στην αρχή πιστοποίησης,
Άρθρο 6
Ειδικοί Όροι
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομίας Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η συγχρηματοδοτούμενη
δημόσια δαπάνη που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρού−
σης, δύναται να τροποποιείται μετά από τεκμηριωμένη
εισήγηση της διαχειριστικής αρχής του Επιχειρησιακού
Προγράμματος ή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής
της Περιφέρειας.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα που προΐστα−
ται της διαχειριστικής αρχής δύναται να τροποποιείται
η προβλεπόμενη στο συνημμένο πίνακα κατανομή κοι−
νοτικής συνδρομής ανά κωδικό θεματικής προτεραιότη−
τας μετά από πρόταση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής
Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Τα έργα που θα ενταχθούν μετά από την έκδοση
των σχετικών προσκλήσεων από την Ενδιάμεση Δια−
χειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα
πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις επιλεξι−
μότητας:
• Η παρούσα απόφαση αφορά στη χρηματοδότηση
των έργων κατασκευής εργοστασίου επεξεργασίας
στερεών αποβλήτων στο Ν. Αχαΐας.

• Προϋπόθεση για την ένταξη των σχετικών έργων
είναι η τήρηση όσων προβλέπονται στον εγκεκριμένο
Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων,
καθώς και στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης
Στερεών αποβλήτων (ΚΥΑ 50910/2727/29.12.2003, άρθρα
5 και 6) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην Εθνική
Αρχή Συντονισμού, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Ει−
δική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης και στην Αρχή
Πιστοποίησης.
Άρθρο 7
Κατάργηση διατάξεων
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, κα−
ταργείται η υπ’ αριθ. 168678/23−9−2009 ΚΥΑ «Εκχώρηση
αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2007−2013 στην Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστι−
κή Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Η ισχύς της παρούσας απόφασης ισχύει από τη δη−
μοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
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