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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. 335/2012 (1)
Καύσιμα αυτοκινήτων – Υγραέρια (LPG) − Απαιτήσεις

και Μέθοδοι Δοκιμών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ −
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα υπ’ αριθμ. οικ. 30/005/612/14.10.2011,30/005/595/

06.09.2012 έγγραφα της Διεύθυνσης Πετροχημικών του 
Γενικού Χημείου του Κράτους.

2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4328/1929 
(Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του 
Κράτους», όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών 
του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α/1929).

4. Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 
229/Α/1989).

5. Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006Α/6−8−1992 απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός 
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992).

6. Το Π.Δ 39/2001 «Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληρο−
φόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προ−
διαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες 
της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς 
τις Οδηγίες 98/34/Ε.Κ και 98/48/Ε.Κ.» (Α΄ 28).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 235 του Ν.4072/2012 «Με−
ταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας» (ΦΕΚ Α΄ 86).

8. Το Π.Δ 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α/1989), 
όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγο−
ράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει (Α΄ 230).

10. Τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγρά−
φου 4 του άρθρου 14 του ν.2251/1994, όπως το έδάφιο 
αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 
του Ν.3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης 
προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 90).

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 197/1997 « Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Καταναλωτή» (Α΄ 156).

12. Τις διατάξεις του Ν.Δ 136/46 «περί Κυρώσεως, Τρο−
ποποιήσεως και Συμπληρώσεως του από 10/11.5.1946 
Ν.Δ. περί Αγορανομικού Κώδικος» όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

13. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετο−
νοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδο−
νίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της 
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Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(Φ.Ε.Κ. 213/Α/7−10−2009).

14. Το Π.Δ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»(Α΄ 221)

15. Το Π.Δ 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141)

16. Το Π.Δ 87/2012 «Διορισμός Υφυπουργών» (Α΄ 142)
17. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.09.2012 απόφα−

ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/Β/24.09.2012)

18. Την υπ’ αριθμ. 34240/6.7.2012 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (ΦΕΚ 
2101/B/9.07.2012) η οπoία τροποποίηθηκε με την όμοια 
απόφαση με αριθμό 15378/19−07−2012 (ΦΕΚ 2166/Β΄/
19−07−2012).

19. Την υπ’ αριθμ. 30376/Δ 106 721/5.07.2012 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύ−
ων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 2094/B/6.07.2012).

20. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005).

21. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 335/2012 του Ανω−

τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρίαση της 12/09/2012 και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε τις απαιτήσεις και μεθόδους δοκιμής των 

καυσίμων αυτοκινήτων − Υγραέρια (LPG) ως εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η καθιέρωση 

νέων προδιαγραφών, απαιτήσεων και μεθόδων δοκιμών 
για τα υγραέρια κίνησης, τα οποία προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν στην ελληνική αγορά ως καύσιμα σε 
μηχανές εσωτερικής καύσεως σχεδιασμένες να λειτουρ−
γούν με καύσιμα του είδους αυτού.

Όλες οι απαιτήσεις της παρούσας απόφασης είναι 
σύμφωνες προς τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
589 «Καύσιμα αυτοκινήτων – Υγραέρια (LPG) – Απαιτή−
σεις και Μέθοδοι Δοκιμής», το οποίο καθίσταται υπο−
χρεωτικό.

Άρθρο 2
Δειγματοληψία

Η δειγματοληψία των υγραερίων κίνησης γίνεται σύμ−
φωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 4257.

Άρθρο 3
Σήμανση αντλιών

Οι σημάνσεις στις αντλίες παροχής υγραερίων κί−
νησης και οι διαστάσεις των σημάνσεων αυτών καθο−

ρίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων.

Άρθρο 4
Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών

4.1 Τo υγραέριο κίνησης που διατίθεται στην ελληνική 
επικράτεια ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας 
που καθορίζονται στον Πίνακα 1 (Table 1) του σημείου 
6.1 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 589:2008 ή του αντίστοιχου 
της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης του προτύπου, εφό−
σον εξετάζονται με τις μεθόδους δοκιμών που αναφέρει

ο Πίνακας 1 του προτύπου αυτού.
4.2 Οι ανωτέρω αναφερόμενες μέθοδοι δοκιμών 

καθορίζονται από τα πρότυπα που αναφέρονται στο 
σημείο 2 «Πρότυπα Αναφοράς (Normative References)» 
του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 589:2008 ή του αντίστοιχου 
της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης του προτύπου και τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
Σε όσα εξ αυτών δεν αναφέρεται το έτος εκδόσεως 
θεωρείται ότι ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. Είναι 
δυνατόν να εφαρμόζεται άλλη μέθοδος δοκιμής η οποία 
καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση μεθόδου δο−
κιμής προβλεπόμενης από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 589, 
εφόσον η νέα μέθοδος παρέχει τουλάχιστον την ίδια 
ακρίβεια και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο πιστότητας 
με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά.

4.3 Τα υγραέρια κίνησης, όταν εξετάζονται μακροσκο−
πικά δεν πρέπει να περιέχουν ελεύθερο νερό στους 0οC 
και ατμούς σε κατάσταση κορεσμού.

4.4 Η οσμή του αερίου, όταν εξετάζεται όπως περι−
γράφεται στο παράρτημα Α του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
589:2008 ή του αντίστοιχου της εκάστοτε ισχύουσας 
έκδοσης του προτύπου θα είναι χαρακτηριστική (ευδι−
άκριτη και δυσάρεστη) και θα επιτρέπει την ανίχνευση 
της παρουσίας του αερίου στον αέρα σε συγκεντρώσεις 
μεγαλύτερες του 20% του κατώτερου ορίου αναφλε−
ξιμότητας

4.5 Όλες οι μέθοδοι που αναφέρονται στον Πίνακα 1 
του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 589:2008 ή του αντίστοιχου της 
εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης του προτύπου περιλαμ−
βάνουν δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβη−
τήσεων τα αποτελέσματα των δοκιμών αξιολογούνται 
και ερμηνεύονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 4259.

4.6 Τα υγραέρια κίνησης που διατίθενται στην ελληνι−
κή επικράτεια την χειμερινή και την θερινή περίοδο είναι 
των κλάσεων που ορίζονται στο εθνικό παράρτημα ΝΑ1 
του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 589 :2008 ή του αντίστοιχου της 
εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης του προτύπου.

Άρθρο 5
Ελεύθερη Κυκλοφορία και Ρήτρα Αμοιβαίας Αναγνώ−

ρισης
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, 

υγραέρια κίνησης μπορούν να διατίθενται στην ελληνική 
αγορά μόνον εφόσον συμφωνούν με τις απαιτήσεις της 
παρούσας απόφασης.

Υγραέρια κίνησης τα οποία έχουν παρασκευασθεί 
νομίμως ή/ και έχουν διατεθεί στο εμπόριο σε άλλα 
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρες ΕΖΕΣ που 
είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία Ε.Ο.Χ., ή στην 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2705

Τουρκία μπορούν να διατεθούν στην ελληνική αγορά, 
εφόσον έχουν παρασκευασθεί σύμφωνα με πρότυπα, 
προδιαγραφές ή και διαδικασίες παραγωγής και ελέγ−
χου ώστε αποδεδειγμένα να εγγυώνται ισοδύναμο επί−
πεδο ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον στις ίδιες κλιματολογικές συνθήκες.

Άρθρο 6
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα−

ταργείται η απόφαση Α.Χ.Σ. 264/2003,ΦΕΚ 47/Β/2004 
«Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Καυσίμων αυτοκινήτων 
− Υγραέρια (LPG)».

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ.α.α. 
 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Γ. ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ Ε. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τα μέλη: Θ. Στριλάκος, Κ. Δημητρίου, Δ. Τσίπη, Σ. Συ−

νούρη − Βρετάκου, Χ. Παπαχρήστου, Ι. Πετροχείλου.

Άρθρο 2
H ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

 ΥΦΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ   

F
 Αριθμ. Δ6Α 1000737 ΕΞ2013 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 

1144678 ΕΞ2012/19−10−2012 (Β΄ 2828) απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών, περί αναστολής λειτουργί−
ας ορισμένων Δ.Ο.Υ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α΄2) «Αναμόρφω−

ση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», 
όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 
3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α΄265) «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες 
διατάξεις» και της παρ. 12 του άρθρου 55 του Ν. 4002/ 
2011 (A΄ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομο−
θεσίας του δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και 
τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

β) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38) 
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

γ) Της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.2873/2000 (Α΄285) 
«Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλ−
λες διατάξεις».

δ) Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 

και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ε) Του Π.Δ. 551/1988 (Α΄259) «Οργανισμός Νομαρχιών 
(Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

στ) Του Π.Δ. 16/1989 (Α΄ 6) «Κανονισμός λειτουργίας 
Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών 
Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Tης Υποπαραγράφου Ε.2. του άρθρου πρώτου του 
ν.4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέ−
τρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98 ) 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

2. Των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών αριθ. 
Δ6Α 1131253 ΕΞ2011/20−9−2011 (Β΄ 2111), Δ6Α 1133062 
ΕΞ2011/21−9−2011 (Β΄ 2241), Δ6Α 1159129 ΕΞ2011/21−11−
2011 (Β΄2739), Δ6Α 1033220 ΕΞ2012/24−2−2012 (Β΄ 465), 
Δ6Α 1130258 ΕΞ2012/20−9−2012 (Β΄ 2552), Δ6Α 1144678 
ΕΞ2012/19−10−2012 ( Β΄2828), Δ6Α 1144680 ΕΞ2012/19−10−
2012, Δ6Α 1144729 ΕΞ2012/19−10−2012 (Β΄2828), και της 
αριθ. Δ6Α 1157277 ΕΞ2012/15−11−2012 (Β΄ 3042), περί ανα−
στολής λειτουργίας Δ.Ο.Υ.

3. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των φορολογουμένων σε 
νησιωτικές, ορεινές και παραμεθόριες περιοχές, καθώς 
και σε περιοχές μεγάλης έκτασης.

4. Τα έγγραφα των καθ’ ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων 
σχετικά με τις αρμοδιότητες που μπορούν να ασκούνται 
και από τα Γραφεία των Δ.Ο.Υ. Υποδοχής.

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

1. Τροποποιούμε την υποπαράφραφο γ΄ της παρα−
γράφου 1 της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19−10−2012 
(Β΄ 2828) απόφασής μας, όπως συμπληρώθηκε με την 
παρ. 1ii της αριθ. Δ6Α 1157277 ΕΞ2012/15−11−2012 (Β’ 3042) 
ομοίας, αντικαθιστώντας το πρώτο εδάφιο αυτής και 
προσθέτοντας Πίνακα 4, ως εξής:

«1γ) Ορίζουμε ότι μέρος των αρμοδιοτήτων των Τμη−
μάτων των Δ.Ο.Υ. της Στήλης Γ΄ του Πίνακα 2,καθώς και 
του Πίνακα 4, που προστίθεται με την παρούσα απόφα−
ση, ασκείται και από Γραφεία αυτών που λειτουργούν 
εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασής τους, στην έδρα 
των Δ.Ο.Υ. των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία ή 
στην έδρα των Δήμων ή των Δημοτικών Ενοτήτων ή 
των Δημοτικών Κοινοτήτων ή των Τοπικών Κοινοτή−
των των παρακάτω Πινάκων 3 και 4, εφόσον διατεθούν 
οι κατάλληλοι χώροι στέγασης αυτών και αναληφθεί 
το πλήρες κόστος λειτουργίας τους από τους Δήμους, 
πλην της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. που 
εργάζονται σε αυτά».
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4

(Α) ΝΟΜΟΣ
(Β)

Δ.Ο.Υ. 
(Γ)

ΔΗΜΟΣ στον οποίο λειτουργεί
Γραφείο Δ.Ο.Υ.

(Δ)

1.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ             

Αγρινίου (Αγρινίου – Αστακού 
– Θέρμου − Αμφιλοχίας −

Βόνιτσας)

Ξηρομέρου (Αστακός)

2. Θέρμου (Θέρμο)

3. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Τρίπολης (Τρίπολης −
Δημητσάνας – Τροπαίων −

Λεωνιδίου − Μεγαλόπολης – 
Παρ. Άστρους)

Δημητσάνης (Τρόπαια)

4.

ΑΧΑΪΑΣ
Α΄ Πατρών − (Α΄ Πατρών –

Αιγίου – Ακράτας –
Καλαβρύτων – Κλειτορίας)

Αιγιαλείας (Ακράτα)

5. Καλαβρύτων (Κλειτορία)

6.

ΗΛΕΙΑΣ

Πύργου (Πύργου − Αμαλιάδας 
−Γαστούνης – Ζαχάρως − Κρε−

στένων – Ανδρίτσαινας – Λεχαι−
νών − Βάρδας)

Ανδρίτσαινας−Κρεστένων
Ανδρίτσαινα)

7.
Πηνειού (Γαστούνη)

8.  Ανδραβίδας – Κυλλήνης (Βάρδα)

9.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α΄ Ηρακλείου − (Α΄ Ηρακλείου – 
Μοιρών − Τυμπακίου)  Φαιστού (Τυμπάκι)

10.
Β΄ Ηρακλείου (Β’ Ηρακλείου 

– Αρκαλοχωρίου – Καστελλίου 
Πεδιάδας – Λ. Χερσονήσου)

Μινώα−Πεδιάδας (Καστέλλι
Πεδιάδας)

11.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδά (Λαγκαδά –
Ζαγκλιβερίου − Σοχού)

Λαγκαδά (Ζαγκλιβέρι)

12. Λαγκαδά (Σοχού)

13. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσας (Ηγουμενίτσας−
Παραμυθιάς−Φιλιατών) Σουλίου (Παραμυθιά)
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14.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Α΄ − Β΄) Ιωαννίνων – (Α΄ − Β΄

Ιωαννίνων – Δελβινακίου –
Κόνιτσας – Μετσόβου)

Μετσόβου (Μέτσοβο)

15. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσας (Καρδίτσας –
Μουζακίου – Παλαμά −

Σοφάδων) Παλαμά (Παλαμά)

16. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριάς (Καστοριάς –
Άργους Ορεστικού−Νεστορίου) 

Ορεστίδος (Άργος Ορεστικό) 

17. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αργοστολίου (Αργοστολίου−
Ληξουρίου−Ιθάκης) Παλίκης (Ληξουρίου)

18.

ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνης (Κοζάνης – Σερβίων – 
Νεάπολης Βοΐου − Σιάτιστας)

Σερβίων−Βελβεντού (Σέρβια)

19. Βοΐου (Σιάτιστα)

20.

ΚΟΡΙΝΘΟΥ Κορίνθου (Κορίνθου−Νεμέας−
Κιάτου−Ξυλοκάστρου−Δερβενίου)

Ξυλοκάστρου−Ευρωστίνης (Δερβένι)

21. Νεμέας (Νεμέα)

22.

ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Σπάρτης (Σπάρτης − Γυθείου 

− Αρεόπολης – Μολάων – Νεάπο−
λης Βοιών – Σκάλας – Κροκεών)

Ανατολικής Μάνης (Αρεόπολη)

23. Μονεμβασιάς (Νεάπολη Βοιών)

24. Ευρώτα (Κροκεές)

25. ΛΑΣΗΘΙΟΥ Αγίου Νικολάου (Αγίου
Νικολάου – Νεάπολης −
Ιεράπετρας − Σητείας)

Αγίου Νικολάου (Νεάπολη)

26.

ΛΕΣΒΟΥ
Μυτιλήνης (Μυτιλήνης –
Πλωμαρίου – Καλλονής –

Μηθύμνης − Λήμνου)

Λέσβου (Πλωμάρι)

27 Λέσβου (Μήθυμνα)
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28.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Καλαμάτας (Καλαμάτας −
Μελιγαλά − Μεσσήνης −

Κυπαρισσίας − Γαργαλιάνων – 
Φιλιατρών − Πύλου)

Τριφυλίας (Φιλιατρά)

29. Τριφυλίας (Γαργαλιάνοι)

30. Οιχαλίας (Μελιγαλά)

31. ΠΕΛΛΑΣ Έδεσσας (Έδεσσας – Σκύδρας 
– Αριδαίας)

 Σκύδρας (Σκύδρα)

32. ΠΙΕΡΙΑΣ Α΄−Β΄ Κατερίνης (Α΄−Β΄
Κατερίνης−Αιγινίου)

Πύδνας−Κολινδρού (Αιγίνιο)

33. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Πρέβεζας (Πρέβεζας –
Φαναρίου – Πάργας –

Φιλιππιάδας)

Πάργας (Πάργα)

34 ΣΑΜΟΥ Σάμου (Σάμου – Καρλοβασίου – 
Αγίου Κηρύκου)

Σάμου (Καρλόβασι)

35.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τρικάλων (Τρικάλων−
Καλαμπάκας−Πύλης−

Φαρκαδόνας)

Πύλης (Πύλη)

36. Φαρκαδόνας (Φαρκαδόνα)

37. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Λαμίας (Λαμίας − Στυλίδας – 
Αμφίκλειας – Αταλάντης –

Δομοκού − Μακρακώμης)

Στυλίδος (Στυλίδα)

38. ΦΩΚΙΔΑΣ Άμφισσας (Άμφισσας−
Λιδωρικίου)

Δωρίδος (Λιδωρίκι)

39 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιών (Ν. Μουδανιών – 
Κασσάνδρας) Κασσάνδρας (Κασσάνδρα)

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ2012/20−9−2012 (Β΄ 2552), Δ6Α 1144680 ΕΞ2012/19−10−2012, 
Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19−10−2012, Δ6Α 1144729 ΕΞ2012/19−10−2012 (Β΄ 2828) αποφάσεις μας, όπως τροποποιήθηκαν 
και συμπληρώθηκαν με την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1157277 ΕΞ2012/15−11−2012 (Β΄ 3042) ομοία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ   
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Αριθμ. οικ. 126577  (3)   
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» στην Ενδιάμεση Διαχειριστική 
Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου.

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 κυρώθη−
κε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.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/τ.Α΄/5.11.2009) περί Κα−
θορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων, όπως ισχύει.

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

V. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21.6.2012) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

VI. Της υπ’ αριθμ. 2876/7.10.09 (ΦΕΚ 2234/Β΄/07.10.09) 
απόφασης του Πρωθυπουργού περί αλλαγής τίτλου 
Υπουργείων, που μετονομάζει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε Υπουρ−
γείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

VII. Της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/27−03−2008 (540/
τ.Β΄/27.03.2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχεί−
ρισης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

VIII. Της υπ’ αριθμ. 121308/18.7.2008 (ΦΕΚ 1499/τ.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/τ.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/τ.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. Το υπ’ αριθμ. 49504/18468/07.08.2012 έγγραφο της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εκχώρηση ποσού 
68,5 εκ. € για το έργο «Ολοκληρωμένη διαχείριση Απορ−
ριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με Σύμπραξη Δη−
μοσίου και Ιδιωτικού Τομέα».

4. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 125524/29−11−2012 εισήγηση της 
ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.

5. 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 Πελο−

ποννήσου ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αει−
φόρος Ανάπτυξη».

Άρθρο 2
Αντικείμενο της εκχώρησης

1. Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πε−
λοποννήσου αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης 
πράξεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη» όπως αυτές εξειδικεύονται στο 
άρθρο 3. Οι πράξεις αυτές αφορούν το έργο «Ολοκλη−
ρωμένη διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα»

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

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου, αναλαμβάνει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(i) Προβαίνει, όπου απαιτείται, στην αναγκαία εξει−
δίκευση των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 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 κατηγο−
ριών πράξεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα τη χρη−
ματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους 
δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής τους και εισηγείται 
στη Διαχειριστική Αρχή προτάσεις αναθεώρησής 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.
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(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, μετά από τη γνωμοδότηση 
της Διαχειριστικής Αρχής, εκδίδει τις προκηρύξεις των 
κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται για την υποβο−
λή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους και 
παρέχει προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και 
λεπτομερείς πληροφορίες προς τους δυνητικούς δικαι−
ούχους 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 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 Παρακολού−
θησης κριτήρια επιλογής και ένταξης. Στη διαδικασία 
αξιολόγησης συμμετέχει εκπρόσωπος της Διαχειριστι−
κής Αρχής.

(xi) Ο Περιφερειάρχης που προΐσταται της Ενδιάμεσης 
Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου, εκδί−
δει τις αποφάσεις ένταξης των πράξεων στους άξονες 
προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος, 
μετά από τη γνωμοδότηση της Διαχειριστικής Αρχής και 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης συμφώνου 
αποδοχής των όρων ένταξης. Ο Περιφερειάρχης που 
προΐσταται της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περι−
φέρειας Πελοποννήσου εκδίδει τις τροποποιήσεις των 
αποφάσεων ένταξης ή τις ανακλήσεις αυτών μετά από 
τη γνωμοδότηση της Διαχειριστικής Αρχής. 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 υλοποίησής 
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. Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περι−
φέρειας Πελοποννήσου εκφράζει τη γνώμη της εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη 
λήψη των σχετικών στοιχείων. Σε περίπτωση άπρακτης 
παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, λογίζεται ότι 

η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου έχει παράσχει σύμφωνη γνώμη. Η σύμφωνη 
γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέ−
ρειας Πελοποννήσου ή η κατά το προηγούμενο εδάφιο 
τεκμαιρόμενη σύμφωνη γνώμη αυτής, αποτελεί όρο για 
τη χρηματοδότηση της πράξης. 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 ανάθεσης διενεργείται πριν 
από την καταχώριση δαπανών στο Ολοκληρωμένο Πλη−
ροφοριακό 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.

(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−
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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, η Ενδιάμεση Διαχειριστική 
Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου, προβαίνει σε επανε−
ξέταση της πράξης και στην περίπτωση αδικαιολόγητων 
αποκλίσεων, δύναται να εισηγηθεί την ανάκληση της 
απόφασης ένταξης της πράξης. Οι αποφάσεις ένταξης 
πράξεων που ανακαλούνται δημοσιεύονται στην κεντρι−
κή 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, τη τήρηση χωριστής λογιστικής 
μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης και τη 
τήρηση των πολιτικών σύμφωνα με τις ισχύουσες δι−
ατάξεις 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 την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, σύμφωνα με το 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, η Ενδιάμεση Διαχει−
ριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου, αναλαμβάνει 
τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Κοινοποιεί στη Διαχειριστική Αρχή το ετήσιο πρό−
γραμμα ενεργειών για τις πράξεις που διαχειρίζεται 
καθώς και τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου και ενημερώ−
νει συστηματικά τη Διαχειριστική Αρχή και το ΟΠΣ με 
τα στοιχεία προόδου εκτέλεσης του Προγράμματος 
(συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που έγιναν στο 
πλαίσιο των Προεγκρίσεων των Τευχών Δημοπράτησης 
και των Σχεδίων Σύμβασης των Υποέργων των ενταγ−
μένων Πράξεων).

2. Υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή για γνωμοδότη−
ση πριν την έκδοσή τους:

• τις προκηρύξεις των κατηγοριών πράξεων που δι−
αχειρίζεται για την υποβολή προτάσεων από τους δυ−
νητικούς δικαιούχους,

• τα σύμφωνα αποδοχής όρων, καθώς και
• τις αποφάσεις ένταξης και τις τροποποιήσεις ή τις 

ανακλήσεις αυτών.
3. Υποβάλλει στην Διαχειριστική Αρχή τον Ετήσιο 

Προγραμματισμό Επιτόπιων Επαληθεύσεων, στην αρχή 
κάθε έτους καθώς και τα Πορίσματα των Επιτόπιων 
Επαληθεύσεων, στο τέλος κάθε έτους υποβάλλει και 
την αξιολόγηση του ανωτέρω προγράμματος σύμφω−
να με το άρθρο 3.6.6 του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2007−2013.

4. 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, 
καθώς και επιτόπιες επαληθεύσεις, σε Υποέργα ενταγ−
μένων Πράξεων, σε περιπτώσεις που κριθεί αναγκαίο 
και παρέχει σε αυτή τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου 
να επιβεβαιωθεί η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

5. Συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή, την Εθνική 
Αρχή Συντονισμού, Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστή−
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ριξης για την εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων που 
απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

6. 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 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.

7. 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.

8. Στην περίπτωση που η Ενδιάμεση Διαχειριστική 
Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου 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 Επιχειρη−

σιακού Προγράμματος
1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007−2013» συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και έχει την τελική ευθύνη 
έναντι της Επιτροπής για τη διαχείριση του συνόλου 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

2. Ενημερώνει έγκαιρα την Ενδιάμεση Διαχειριστική 
Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου για το Σύστημα Δια−
χείρισης και Ελέγχου και κάθε τροποποίηση αυτού και 
την υποστηρίζει στην ορθή εφαρμογή του.

3. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της 
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου 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 Πελοποννήσου 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 Πελοποννήσου.

3.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, τα ετή−
σια προγράμματα ενεργειών που υποβάλλει η Ενδιάμε−
ση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου, 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 στην Ενδιάμεση 
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου από 
την Αρχή Ελέγχου και τα λοιπά εθνικά και ευρωπαϊκά 
ελεγκτικά όργανα.

3.4. Δύναται να πραγματοποιεί διοικητικές και επιτό−
πιες επιθεωρήσεις στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να επιβεβαι−
ωθεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανα−
τεθεί 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
Η απόφαση αυτή ανακαλείται αυτοδίκαια εάν δεν 

έχουν εκδοθεί μέχρι 31.12.2013 οι αποφάσεις ένταξης 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αει−
φόρος Ανάπτυξη» των πράξεων που αφορούν το έργο 
«Ολοκληρωμένη διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας 
Πελοποννήσου με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Τομέα».

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της.
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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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