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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.9652 (1)
    Συγχώνευση του Ν.Π.Ι.Δ «Παρατηρητήριου για την Ψη−

φιακή Ελλάδα» με την Ανώνυμη Εταιρία «Κοινωνία 
της Πληροφορίας Α.Ε.» με δ.τ. «ΚτΠ Α.Ε.». 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4002/2011, όπως 

αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο, άρθρο 1 
παρ. 9 και άρθρο πέμπτο παρ. 10 του νόμου 4047/2012 
(ΦΕΚ 31 Α΄/23.2.2012) και του άρθρου 65 του Ν. 4002/2011 
(ΦΕΚ 180Α΄/2011), «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής 
νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη 
και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

2) Του άρθρου 32 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267) «Δια−
χείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά−
σεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013».

3) Του Ν. 3059/2002 (ΦΕΚ Α΄ 241/11.10.2002) «Σύσταση 
Νομικού προσώπου με την επωνυμία «Ελληνικό Παρατη−
ρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας», όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ Α΄ 93).

4) Τις Κ.Υ.Α. α) Κύρωση Κανονισμού Προμηθειών, Έργων, 
Μελετών και Υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού 
Δικαίου με επωνυμία «Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας», β) Κύρωση Κανονισμού του Νομικού Προσώ−
που Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Παρατηρητήριο για 
την Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΦΕΚ Β΄ 169/30−1−2004). 

5) Τις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 78 Κ.Ν. 2190/1920 
(ΦΕΚ 37 Α΄) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει.

6) Του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄) «Κίνητρα ανάπτυξη 
επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση 
φορολογία και άλλες διατάξεις».

7) Του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄) «Δημόσιες Επιχειρή−
σεις και Οργανισμοί», όπως ισχύει,

8) Την ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης υπ’ αριθμ. 
263/24−4−2002 (ΦΕΚ Β΄ 528/29−4−2002) «Κύρωση του 
Κανονισμού προμηθειών της Εταιρείας Κοινωνία της 
Πληροφορίας ΑΕ».

9) Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, β) Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης…».

10) Τον από 23.02.2012 Ισολογισμό μετασχηματισμού 
του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα.

11) Τον Κανονισμό της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία 
της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 2541/Β΄/7.11.2011 και την δι−
όρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2783/Β΄/2.12.11)

12) Την υπ’ αριθμ. 12966/19−3−2012 (ΦΕΚ Β΄ 810) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη». 

13) Την αριθμ. 23564/25.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2741) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη,

14) Την αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.8799/09−4−2012 κοινή από−
φαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: 
«Έγκριση της έκθεσης απογραφής της εταιρείας Πα−
ρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα» (ΑΔΑ: Β4ΩΗΧ−
ΒΝΧ).

15) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

21473
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Άρθρο πρώτο
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

1. Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Παρατηρητήριο για την 
Ψηφιακή Ελλάδα» με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου 33 
και με ΑΦΜ 999466574, ΔΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ, καταργείται 
ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με την 
«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» με δ.τ. «ΚτΠ Α.Ε.», (Αρ.
ΜΑΕ: 48886/01/278, Α.Φ.Μ.: 999983307, ΦΑΕ Αθηνών).

2. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα, ενο−
χικά και εμπράγματα, του Φορέα που συγχωνεύεται, 
μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση 
οποιασδήποτε άλλης διατυπώσεως, με την ολοκλήρω−
ση της συγχώνευσης τους, στην εταιρεία «Κοινωνία της 
Πληροφορίας Α.Ε.», ακόμη και εάν δεν περιγράφονται 
επακριβώς στην παρούσα.

3. Για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του 
καταργούμενου φορέα που συγχωνεύεται με την «Κοι−
νωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», δεν απαιτούνται οποιεσ−
δήποτε διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύ−
θυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά ή σχεδιαγράμματα. 

4. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η οποία 
συντελείται με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης 
σε ΦΕΚ, η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», καθίστα−
ται καθολικός διάδοχος όλων των υποχρεώσεων και 
απαιτήσεων του καταργούμενου Ν.Π.Ι.Δ. που συγχωνεύ−
εται, με την επωνυμία «Παρατηρητήριο για την Ψηφια−
κή Ελλάδα», υποκαθιστώντας αυτοδίκαια, πλήρως και 
χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, έννομες 
σχέσεις και στις υποχρεώσεις του τον καταργούμενο 
φορέα, χωρίς καταβολή φόρων και τελών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993 και τις 
διατάξεις του Ν. 4002/2011, οι δε τυχόν δίκες του κα−
ταργούμενου φορέα που συγχωνεύεται, θα συνεχίζονται 
από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», χωρίς καμία 
άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους 
με τη συγχώνευση.

5. Η διαδικασία συγχώνευσης ολοκληρώνεται και συ−
ντελείται με την δημοσίευση της παρούσας πράξης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο δεύτερο
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1. Με την συντέλεση της συγχώνευσης, η εταιρεία 
«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», έχει αρμοδιότητα, 
σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4002/2011, να υλοποιεί 
τους σκοπούς του καταργούμενου φορέα που συγχω−
νεύεται, όπως αυτοί αποτυπώνονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 1 του Ν. 3059/2002, όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 3959/2011, η οποία 
προβαίνει στις ενέργειες της παρ. 3 του άρθρου 1 του 
Ν. 3059/2002. Οι σκοποί αυτοί θα πρέπει να αποτυπω−
θούν σε σχετική τροποποίηση του καταστατικού της 
Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»

2. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης οι ενταγμέ−
νες πράξεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ με Δικαιούχο τον Φορέα που συγ−
χωνεύεται και χρηματοδοτούνται μέσω των ΣΑΕ (Συλλο−
γική Απόφαση Ένταξης) 019/8 και 019/2 του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως είχαν 
ως τώρα, ή άλλης/ων ΣΑΕ του ίδιου Υπουργείου ή ΣΑΕ 
άλλου φορέα ή Υπουργείου, θα υλοποιούνται από την 
Εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε», η οποία κα−
θίσταται αποκλειστικός δικαιούχος αυτών. 

3. Με την δημοσίευση της παρούσας καταργείται 
ο υφιστάμενος Κανονισμός προμηθειών, έργων, με−
λετών και υπηρεσιών (ΦΕΚ Β΄ 169/30−1−2004 (1) Κύ−
ρωση Κανονισμού Προμηθειών, Έργων, Μελετών και 
Υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαί−
ου με επωνυμία «Παρατηρητήριο για την Κοινωνία 
της Πληροφορίας») και εφαρμόζεται ο αντίστοιχος 
ισχύων Κανονισμός της Εταιρείας «Κοινωνία της Πλη−
ροφορίας Α.Ε»

4. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης όλοι οι τρα−
πεζικοί λογαριασμοί στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε 
οποιοδήποτε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα που τηρούνται επ’ 
ονόματι του καταργούμενου Φορέα που συγχωνεύεται 
περιέρχονται αυτοδικαίως και άνευ άλλης διατυπώσε−
ως στην εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ως 
δικαιούχο αυτών.

Άρθρο τρίτο
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1. Με την δημοσίευση της παρούσας καταργείται 
ο υφιστάμενος Εσωτερικός Κανονισμός (ΦΕΚ Β΄ 169/
30−1−2004 (2) Κύρωση Κανονισμού του Νομικού Προσώ−
που Ιδιωτικού Δικαίου με επωνυμία «Παρατηρητήριο για 
την Κοινωνία της Πληροφορίας»).

2. Με την δημοσίευση της παρούσας καταργείται αυ−
τοδίκαια και η θέση του Γενικού Διευθυντή, όπως και οι 
εκτελεστικές αρμοδιότητες που απορρέουν από αυτή. 
Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι−
σμένου χρόνου, που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες 
του στο Ν.Π.Ι.Δ. «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλά−
δα», κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 
απόφασης, μεταφέρεται και συνεχίζει να παρέχει τις 
υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας ορισμένου 
χρόνου, στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., μέχρι τη 
λήξη της σύμβασής του, διατηρώντας τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, 
κατά το χρόνο της συγχώνευσης, συμβάσεις και σχέ−
σεις εργασίας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην 
επόμενη παράγραφο.

3. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης: α) το με−
ταφερόμενο προσωπικό του «Παρατηρητηρίου για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας», συμπεριλαμβανομένου και 
του τέως Γενικού Διευθυντή, εντάσσεται με απόφαση 
της Διοίκησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. σε 
θέση αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικό−
τητας, και κατανέμεται ανάλογα με τα προσόντα του 
σε αντίστοιχου αντικειμένου δραστηριοτήτων οργα−
νικές μονάδες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στον Κανονισμό της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.» 
(ΦΕΚ 2541/Β΄/7.11.2011 και την διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 
2783/Β΄/2−12−11), 

β) οι αμοιβές του μεταφερόμενου προσωπικού στην 
ΚτΠ ΑΕ προσαρμόζονται ανάλογα και εφαρμόζονται 
σε αυτές ό,τι έχει εφαρμοστεί και ισχύει περί αμοιβής 
του προσωπικού των εταιρειών του κεφαλαίου Α του 
Ν. 3429/2005, σύμφωνα και με τις σχετικές ρυθμίσεις 
του Ν. 4024/2011, όπως εφαρμόζεται και ισχύει στην 
ΚτΠ ΑΕ. 

γ) Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται κάθε 
ειδικότερη ρύθμιση περί καθορισμού αμοιβών του μετα−
φερόμενου προσωπικού συμπεριλαμβανομένου και του 
τέως Γενικού Διευθυντή της εταιρείας «Παρατηρητήριο 
για την Ψηφιακή Ελλάδα». 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Απριλίου 2012

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 

  F

Αριθμ. οικ. 117768 (2)
   Τροποποίηση της Απόφασης Εκχώρησης αρμοδιοτήτων 

διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πε−
ριβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στην Ειδική Υπη−
ρεσία «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ −

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 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/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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

iv. του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/27−6−2011) περί διάσπα−
σης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και συγχώνευσης των Υπουρ−
γείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

v. της υπουργικής απόφασης Συστήματος Διαχείρισης 
με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27−03−2008 (ΦΕΚ 540/27−3−2008) 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

vi. της με αρ. 2876/τ.Β΄/7−10−2009 (ΦΕΚ 2234/7−10−2009) 
απόφασης του Πρωθυπουργού περί αλλαγής τίτλου 
Υπουργείων.

vii. της υπ’ αριθμ. 121308/18−7−2008 κοινής υπουργι−
κής απόφασης (ΦΕΚ 1499 Β΄/30−7−2008) 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 τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
οικ. 166200/24−2−2011, ΦΕΚ 361/Β΄/8−3−2011 ΚΥΑ.

2. Την Απόφαση της Επιτροπής ΕΚ με αριθμό Ε(2007) 
5442/5−11−2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Περι−
βάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007−2013» (ΕΠΠΕΡΑΑ), 
όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό Ε(2011) 6975 
τελικό/4−10−2011 απόφαση.

3. Την υπ’ αριθμ. 12966/19−3−2012 (ΦΕΚ 810/Β΄/19−3−2012) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη. 

4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 168879/28−9−2009 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
με την οποία εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες διαχείρισης 
για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περι−
βάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007−2013» στην Ειδική 
Υπηρεσία «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 2179/Β΄/2−10−2009), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 184369/16−12−2010 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

5. Το με αρ. 8905/7−12−2011 έγγραφο του Δημάρχου 
Θεσσαλονίκης με θέμα «Αντικατάσταση πεπαλαιωμένου 
και ρυπογόνου στόλου οχημάτων καθαριότητας του Δή−
μου Θεσσαλονίκης – χρηματοδότηση προμήθειας οχη−
μάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας από το ΕΣΠΑ».

6. Την υπ’ αριθμ. οικ 116663/23−2−2012 εισήγηση της ΕΥΔ 
ΕΠΠΕΡΑΑ για έκδοση της απόφασης εκχώρησης.

7. 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 Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», ορίζεται ως Ενδι−
άμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Άρθρο 2
Αντικείμενο της εκχώρησης

1. Η Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» αναλαμβάνει αρ−
μοδιότητες διαχείρισης πράξεων για το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», όπως 
αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3.

2. Η εκχωρούμενη προς διαχείριση συγχρηματοδοτού−
μενη δημόσια δαπάνη και η κατανομή της ανά άξονα 
προτεραιότητας αποτυπώνεται στο Παράρτημα I.

3. Τα έργα που εντάσσονται μετά από την έκδοση 
των σχετικών προσκλήσεων από την Ειδική Υπηρεσία 
«Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας» θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋ−
ποθέσεις επιλεξιμότητας:

Ι. Για τον Κωδικό κατηγορίας πράξης 5302 «Αντι−
πλημμυρικά έργα», δύνανται να χρηματοδοτηθούν οι 
ακόλουθες δράσεις, α) σε μεγάλα αστικά κέντρα (Θεσ−
σαλονίκη), ή και β) σε εξωαστικές περιοχές με στόχο 
την προστασία του εδάφους όπου παρουσιάζεται συχνή 
εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων.

Διευθέτηση ρέματος.
Κατασκευή συνοδών έργων. 
Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου. 
Απαλλοτριώσεις. Εργασίες Αρχαιολογίας. 
ΟΚΩ. 
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Μελέτες – Υπηρεσίες.
Δεν είναι επιλέξιμα:
Έργα συλλογής και αποχέτευσης ομβρίων.
Έργα αποστράγγισης οδικών αξόνων και άλλων τε−

χνικών έργων.
Παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν κάλυψη ρέματος.
Η Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» υποχρεούται να 
κατανείμει το μεγαλύτερο ποσοστό των εκχωρούμενων 
πόρων σε αντιπλημμυρικά έργα για προστασία του Μη−
τροπολιτικού κέντρου Θεσσαλονίκης.

ΙΙ. Για τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», σύμφωνα με την 
εξειδίκευση που περιλαμβάνεται στην Θεματική Προ−
τεραιότητα με κωδικό αριθμό 44 «Διαχείριση οικιακών 
και βιομηχανικών αποβλήτων», προϋπόθεση για την 
ένταξη τους είναι η τήρηση όσων προβλέπονται στον 
εγκεκριμένο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων, καθώς και στον Περιφερειακό Σχεδιασμό 
Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων. Ειδικότερα δύνανται 
να χρηματοδοτούνται δράσεις αποκατάστασης χώρων 
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων.

ΙΙΙ. Για τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», σύμφωνα με την 
εξειδίκευση που περιλαμβάνεται στην Θεματική Προ−
τεραιότητα με κωδικό αριθμό 47 «Ποιότητα του αέρα», 
δύνανται να χρηματοδοτούνται δράσεις βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης και αντικατάστασης ρυπογόνων 
Δημοτικών οχημάτων με νέα οχήματα αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας, στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλο−
νίκης που αποτελεί το μεγάλο αστικό κέντρο στην Πε−
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται 

Η Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 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 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 
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 εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακο−
λούθησης κριτήρια επιλογής και ένταξης. 

(xi) Ο Γενικός Γραμματέας που προΐσταται της Ειδικής 
Υπηρεσίας «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας» 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 που προΐσταται 
της Ειδικής Υπηρεσίας «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 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 διακήρυξης 
και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Για όσες συμ−
βάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών 
Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων προβαίνει επιπλέον 
σε εξέταση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβα−
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σης. 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, λογίζεται ότι 
η Ειδική Υπηρεσία έχει παράσχει σύμφωνη γνώμη. Η 
σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας ή η κατά το προ−
ηγούμενο 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 ανά−
θεσης διενεργείται πριν από την καταχώριση 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. 

(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 καταβληθείσα 
δαπάνη, διαβιβάζει την απόφαση δημοσιονομικής διόρ−
θωσης στο αρμόδιο διατάκτη για την έκδοση απόφα−
σης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΠΑΣΥΔ (ΦΕΚ 540/τ.Β΄/
27−3−2008), 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 νομι−
κές δεσμεύσεις. Σε περίπτωση απόκλισης από τους 
όρους της απόφασης ένταξης ή χρονικών καθυστε−
ρήσεων μεγαλύτερων των έξι μηνών, σε σχέση με την 
προγραμματισθείσα πρόοδο, η Ειδική Υπηρεσία «Εν−
διάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας» 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 ανα−
καλούνται δημοσιεύονται στην κεντρική ιστοσελίδα 
του ΕΣΠΑ. 

(xxiv) Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την 
τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την πο−
ρεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη 
δημοσιότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 8 
και 9 του Καν.1828/2006, τη τήρηση χωριστής λογιστι−
κής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης και 
τη 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.
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(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 Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάμεση Διαχειριστική 
Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», 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 δι−
αχείρισης. 

Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζο−
νται στο άρθρο 3 της παρούσας, η Ειδική Υπηρεσία 
«Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας», αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώ−
σεις:

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

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 Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάμεση 
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 
είναι και δικαιούχος στο πλαίσιο των κατηγοριών πράξεων 
που διαχειρίζεται, 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 Ειδικής Υπηρεσίας «Ενδιάμεση 
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 
και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής για 
τη διαχείριση του συνόλου του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης. 

2. Ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάμεση 
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» για 
το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και κάθε τροποποίηση 
αυτού και την υποστηρίζει στην ορθή εφαρμογή του. 

3. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων 
της Ειδικής Υπηρεσίας «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» σε σχέση με τις 
δράσεις που εκχωρούνται, ώστε να βεβαιώνεται ότι αυ−
τές 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 Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάμεση Διαχειρι−
στική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» με τα 
απαραίτητα δεδομένα υλοποίησης που απαιτούνται για 
τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, 
τις επαληθεύσεις, την αξιολόγηση καθώς και τις λογιστι−
κές εγγραφές για κάθε πράξη που διαχειρίζεται η Ειδική 
Υπηρεσία «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας».

3.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, τα ετή−
σια προγράμματα ενεργειών που υποβάλλει η Ειδική 
Υπηρεσία «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας», και τις εξαμηνιαίες εκθέσεις 
προόδου τους και διαμορφώνει τεκμηριωμένες προτά−
σεις διορθωτικών/και προληπτικών ενεργειών, με στόχο 
την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση 
και υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος.

3.3. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων και 
επιθεωρήσεων που διενεργούνται στην Ειδική Υπηρεσία 
«Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας» από την Αρχή Ελέγχου και τα λοιπά εθνικά 
και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.

3.4. Εγκρίνει τη τροποποίηση της προβλεπόμενης στο 
συνημμένο πίνακα κατανομής κοινοτικής συνδρομής ανά 
κωδικό θεματικής προτεραιότητας μετά από πρόταση 
της Ειδικής Υπηρεσίας «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
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3.5. Δύναται να πραγματοποιεί διοικητικές και επιτό−
πιες επιθεωρήσεις στην Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάμεση Δι−
αχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», 
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η άσκηση των αρμοδιοτή−
των 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. 168879/28−9−2009 κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλ−
λοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποία 
εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007−2013» στην Ειδική Υπηρεσία 
«Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας» (ΦΕΚ 2179/Β΄/2−10−2009) και όλες οι τρο−
ποποιήσεις αυτής.
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