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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. οικ. 173993 (1)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007−2013» στην Ενδιάμε−
ση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μα−
κεδονίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 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 ισχύει. 

iv. του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/27.6.2011) περί διά−
σπασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συγχώνευσης των 
Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας.

v. του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/τ.Α΄/11.11.2011) περί διορι−
σμού Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

vi. της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Δια−
χείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27−03−2008 (ΦΕΚ 
540/27.03.2008) όπως ισχύει.

vii. της με αρ. 2876/τ.Β΄/07.10.09 (ΦΕΚ 2234/7.10.2009) 
απόφασης του Πρωθυπουργού περί αλλαγής τίτλου 
Υπουργείων.
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viii. της με αριθμό 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 Δη−
μοσίων Έργων, με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επι−
χειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με σκοπό 
την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 
του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 
οικ. 166200/24.2.2011, ΦΕΚ 361/Β/8.3.2011 κοινή υπουργική 
απόφαση.

ix. της με αριθμό 51116/3184/25−11−2011 (ΦΕΚ 2741/β’/
25−11−2011) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη.

2. Τη με α.π. E(2007) 5442/5−11−2007 απόφαση έγκρι−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη», όπως ισχύει. 

3. Την με αρ. πρωτ. οικ 163860/4−05−2009 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων με θέμα “Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχεί−
ρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007−2013» στην 
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας” και την τροποποίηση αυτής με αρ. πρωτ. 
168679/ 23−9−2009 (ΦΕΚ 2111/β’/ 29−9−2009). 

4. Το με αρ. πρωτ. 46080/ΕΥΣ5060/31−10−2011 έγγραφο 
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των 
Επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

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 Δυτικής 
Μακεδονίας, ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρι−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη».

Άρθρο 2 
Αντικείμενο της εκχώρησης

1. Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτι−
κής Μακεδονίας,, αναλαμβάνει αρμοδιότητες 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.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται 

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, αναλαμβάνει στο πλαίσιο του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυ−
ξη» 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 κλπ. 

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

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

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

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

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

(β) τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρη−
ματοδότησης και τις σχετικές χρονικές περιόδους, 

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

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

(ε) την υποχρέωση δημοσιοποίησης εφόσον η πρό−
ταση επιλεγεί, του τίτλου της πράξης, του δικαιούχου 
και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χο−
ρηγείται.

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

(x) Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρ−
μόζοντας τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακο−
λούθησης κριτήρια επιλογής και ένταξης. 

(xi) Ο Περιφερειάρχης που προΐσταται της Ενδιάμεσης 
Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 
εκδίδει τις αποφάσεις ένταξης των πράξεων στους άξο−
νες προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος, 
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης συμ−
φώνου αποδοχής των όρων ένταξης. Ο Περιφερειάρχης 
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που προΐσταται της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εκδίδει τις τροποποι−
ήσεις 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 υλοποίησής 
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 σύμβασης. 
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας εκφράζει τη γνώμη της εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήψη των σχε−
τικών στοιχείων. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης 
της ανωτέρω προθεσμίας, λογίζεται ότι η Ενδιάμεση 
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
έχει παράσχει σύμφωνη γνώμη. Η σύμφωνη γνώμη της 
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας ή η κατά το προηγούμενο εδάφιο τεκμαι−
ρόμενη 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 καταχώρηση 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−
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 νομικές 
δεσμεύσεις. Σε περίπτωση απόκλισης από τους όρους 
της απόφασης ένταξης ή χρονικών καθυστερήσεων με−
γαλύτερων των έξι μηνών, σε σχέση με την προγραμ−
ματισθείσα πρόοδο, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 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−
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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 
Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρι−
σης 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 Διαχειρι−
στική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αναλαμ−
βάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Κοινοποιεί στη Διαχειριστική Αρχή το ετήσιο πρό−
γραμμα ενεργειών για τις πράξεις που διαχειρίζεται 
καθώς και τις εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου και ενη−
μερώνει συστηματικά το ΟΠΣ με τα στοιχεία προόδου 
εκτέλεσης του Προγράμματος

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 
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 περίπτω−
ση εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς 
ελέγχους για πράξεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμε−
νο του μερικού κλεισίματος, τα ανωτέρω διαστήματα 
διακόπτονται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασι−
ών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της 
Επιτροπής.

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

6. Στην περίπτωση που η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 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 «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007−2013» συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 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 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 
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας 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 Περιφέ−
ρειας Δυτικής Μακεδονίας 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 Μακεδονίας.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 41953

3.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, τα ετή−
σια προγράμματα ενεργειών που υποβάλλει η Ενδιά−
μεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακε−
δονίας, και τις εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου τους και 
διαμορφώνει τεκμηριωμένες προτάσεις διορθωτικών/και 
προληπτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικό−
τερη και αποδοτικότερη διαχείριση και υλοποίηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος.

3.3. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων και 
επιθεωρήσεων που διενεργούνται στην Ενδιάμεση Δια−
χειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής 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 Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυ−
τικής Μακεδονίας.

3.5. Δύναται να πραγματοποιεί διοικητικές και επι−
τόπιες επιθεωρήσεις στην Ενδιάμεση Διαχειριστική 
Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου 
να επιβεβαιωθεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων που του 
έχουν ανατεθεί με βάση το εφαρμοζόμενο Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης.

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

Άρθρο 6
Κατάργηση διατάξεων

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η αριθ. 
πρωτ. οικ. 163860/4−5−2009 Απόφαση της Υπουργού Πε−
ριβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα 
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος “Περιβάλλον και Αειφό−
ρος Ανάπτυξη 2007−2013” στην Ενδιάμεση Διαχειριστική 
Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», και όλες οι 
τροποποιήσεις αυτής.

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα,   28 Νοεμβρίου 2011 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

    Ö 

 Αριθμ. απόφ. 2260 (2)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέ−

σεων που κενώνονται λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης 
και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των 
υπαλλήλων που τις κατείχαν, κατ’ εφαρμογή των 
παρ. 1β, 1γ και 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ/87/Α/2010).
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1β, 1γ, 2 και 9 του 

άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226 Α΄). 

3. Την υπ’ αριθμ. 40328/37159/7.11.2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
«Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Αχαρνών» (ΦΕΚ 2709/Β/11−11−2011).

4. Την υπ’ αριθ ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872/04−11−2011 
(ΦΕΚ 2619/Β/08−11−2011) κοινή υπουργική απόφαση των 
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών, διαπιστώνουμε:

Την αυτοδίκαιη κατάργηση τριών (3) οργανικών θέσε−
ων και δύο (2) προσωρινών θέσεων με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου ανά κλάδο και κατηγορία προσωπικού 
που κενώθηκαν λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης και θέσης 
σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των υπαλλήλων 
που τις κατείχαν, κατ’ εφαρμογή των παρ. 1β, 1γ και 2 
του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, ως ακολούθως: 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αριθμός οργανικών θέσεων φορέα
Σύνολο 

οργανικών θέσεων 
μετά την κατάργηση

ΜΟΝΙΜΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ

Καλυμμένες 
(Α)

Καταργούμε−
νες (Β)

Λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης του κατέχοντος 
την καταργούμενη θέση υπαλλήλου κατ’ 

εφαρμογή των παρ. 1β ή/και 1γ του αρ.33 του 
Ν.4024/2011 ή θέσης του σε προσυνταξιοδοτι−
κή διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή της παρ.1γ 
του ιδίου άρθρου και νόμου (συμπληρώστε 

τον αριθμό των καταργούμενων θέσεων που 
αντιστοιχεί στις παρακάτω περιπτώσεις)

Καλυμμένες  
(Α μείον Β)

Αυτοδίκαιη 
απόλυση

Θέση σε προσυνταξιο−
δοτική διαθεσιμότητα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 
Κλάδος 
Διοικητικού

69 3 0 (1β) 2 (1γ) 1 (1γ) 66
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 
Κλάδος Ελεγκτών 
Εσόδων Εξόδων

4 2 0 (1β) 2 (1γ) 0 (1γ) 2

ΣΥΝΟΛΟ 5 0 (1β) 4 (1γ) 1 (1γ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αχαρνές, 25 Νοεμβρίου 2011

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ. ΝΤΟΥΡΟΣ 

   Ö 
 Αριθ. 43016 (3)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δη−

μοσίου δικαίου του Δήμου Ελασσόνας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) Της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) 
2) Του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄)
3) Την υπ’ αριθ. 20852/127702/3.11.2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς 

Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελασσόνας (ΦΕΚ Β΄ 2485/4.11.2011), 
διαπιστώνουμε:

1. Την αυτοδίκαιη κατάργηση εβδομήντα (70) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται 
από τον οικείο οργανισμό του Δήμου Ελασσόνας, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και κλάδο, 
ως ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΜΟΝΙΜΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμε−
νες οργανικές 

θέσεις 
(Α + Β)

Καλυμμένες 
(Α)

Κενές 
(Β)

Κενές που εξαιρούνται από την 
κατάργηση, κατ’ εφαρμογή των 
περ. α’ η/ και β’ της παρ. 1α του 

άρθρου 33 του ν. 4024/2011.

Καταργούμενες 
κενές

[Β μείον (Γ + Δ)]

περ. α (Γ) περ. β (Δ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 41 26 15 15

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 34 19 15 15

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 55 30 25 1 24

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 69 51 18 2 16

ΣΥΝΟΛΟ 199 126 73 3 70

2. Ότι δεν υφίστανται στο Δήμο Ελασσόνας κενές οργανικές θέσεις, οι οποίες να υπερβαίνουν το 60% των 
προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ελασσόνα, 14 Νοεμβρίου 2011 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

    Ö 

 Αριθ. 3432 (4)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δη−

μοσίου δικαίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα Νομού Καρδίτσας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 
του Ν. 4024/2011.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) 
2. Του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄)
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ. 

18741/114504/07−10−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελ−
λάδας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2354/τ.Β΄/21−10−2011, διαπιστώνουμε:
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1. Την αυτοδίκαιη κατάργηση πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται από 
τον οικείο οργανισμό του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και κλάδο, 
ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟ−

ΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμενες
οργανικές θέ−
σεις (Α + Β)

Καλυμμένες
(Α)

Κενές
(Β)

Κενές που εξαιρούνται 
από την κατάργηση, κατ’ 
εφαρμογή των περ. α’ η/ 
και β’ της παρ. 1α του άρ−
θρου 33 του ν. 4024/2011.

Καταργούμε−
νες κενές [Β 
μείον (Γ + Δ)]

περ. α (Γ) περ. β (Δ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ       

Κλάδος ΠΟΛ. ΜΗΧ. 02 01 01 0 0 01

Κλάδος ΔΙΕΚ. ΥΠΟΘ. 
ΠΟΛΙΤΩΝ 04 02 02 0 0 02

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ       

Κλάδος ΔΙΟΙΚ. – ΛΟΓ. 02 01 01 0 0 01

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ       

Κλάδος ΔΕ 28 Χ.Μ.Ε. 03 02 01 0 0 01

ΣΥΝΟΛΟ 11 6 5 0 0 5

2. ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των 
προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμενες οργανικές 
θέσεις

Καλυμμένες Κενές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

Κλάδος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 01 0 01

Κλάδος ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ 01 0 01

Κλάδος ΔΟΙΚ−ΛΟΓΙΣΤ 01 0 01

Κλάδος ΑΡΧΙΤ − ΜΗΧ 01 0 01

Κλάδος ΗΛΕΚΤΡ− ΜΗ 01 0 01

Κλάδος ΤΟΠ. ΜΗΧ 01 0 01

Κλάδος ΓΕΩΠΟΝΩΝ 01 0 01

Κλάδος ΟΙΚ. & ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤ. 01 0 01

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

Κλάδος Π.Μ.ΔΟΜ. ΕΡ 01 0 01

Κλάδος ΤΕΧΝ.ΜΗΧ. ΜΗΧ. 01 0 01

Κλάδος ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤ. 01 0 01

Κλάδος ΕΠΙΚ. & ΠΛΗΡΟΦ. 01 0 01

Κλάδος ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΕΧΝ. Η/Υ 01 0 01

Κλάδος ΔΙΟΙΚ. 01 0 01
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

Κλάδος ΔΕ 29 ΟΔΗΓ 03 01 02

Κλάδος ΤΕΧΝ. ΥΔΡΑΥ 01 0 01

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

Κλάδος ΚΑΘΑΡΙΣΤΡ 03 0 03

ΣΥΝΟΛΟ 21 01 20

Με την κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, θα προσ−
διοριστεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων των παραπάνω κλάδων του πίνακα Β, που θα καταργηθούν.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μορφοβούνι, 21 Νοεμβρίου 2011

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ 

   Ö 

Αριθμ. 8706 (5)
 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δη−

μοσίου δικαίου του φορέα Επιμελητήριο Κοζάνης (Ν.Π.Δ.Δ.), κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του 
Ν. 4024/2011.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) και
2) του Π.Δ. 337/95 (ΦΕΚ Α΄ 179) «Περί οργανώσεως του Επιμελητηρίου Κοζάνης», όπως αυτό τροποποιήθηκε με 

το Π.Δ. 136/2003 (ΦΕΚ Α΄ 117).
3) Την με αριθμό 2811/7−9−2006 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 2 του ν.3389/05 περί μετάταξης υπαλλήλου του 
Επιμελητηρίου Κοζάνης, κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας με ταυτόχρονη κατάργηση της οργανικής θέσης που κατείχε, με αποτέλεσμα οι εναπο−
μείνασες οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικ. − Οικ/κού να είναι δύο και όχι τρείς που αναφέρονται στο Π.Δ. 
136/2003 «περί οργανώσεως των Υπηρεσιών Του Επιμελητηρίου Κοζάνης», διαπιστώνουμε:

1. Την αυτοδίκαιη κατάργηση δύο (2) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται από 
τον οικείο οργανισμό του Επιμελητηρίου Κοζάνης, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και κλάδο, 
ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΦΟΡΕΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμενες 
οργανικές 

θέσεις (Α+Β)

Καλυμμένες 
(Α) Κενές (Β)

Κενές που εξαιρούνται από 
την κατάργηση κατ’ εφαρ−
μογή των περ. α ή/ και β 

της παρ. 1α του αρ. 33 του 
ν. 4024/2011 

Καταργούμενες 
κενές 

[Β μείον (Γ+Δ)]

περ. α (Γ) περ. Β (Δ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 
Κλάδος Διοικητικού – 
Οικονομικού

2 1 1  0 0 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 
Κλάδος Διοικητικού – 
Οικονομικού

2 1 1  0 0 1

ΣΥΝΟΛΟ 4 2 2  0 0 2
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2. ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των 
προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΦΟΡΕΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμενες 
οργανικές θέσεις Καλυμμένες Κενές 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 
Κλάδος Πληροφορικής 2 0 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 
Κλάδος Μεταφραστών − Διερμη−
νέων

1 0 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 
Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων 6 2 4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ  
Κλάδος Επιμελητών 1 0 1

ΣΥΝΟΛΟ 10 2 8

Με την κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, θα προσ−
διοριστεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων των παραπάνω κλάδων του πίνακα Β, που θα καταργηθούν.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

  Κοζάνη, 22 Νοεμβρίου 2011 

Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

    Ö 

 Αριθμ. 1239 (6)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέ−

σεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημο−
σίου δικαίου του φορέα: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ, κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 

226 Α΄) και
2) του Π.Δ. 452/1985 (Φ.Ε.Κ. 162 Α΄/24.9.1985) «Περί Οργά−

νωσης των Υπηρεσιών του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Φωκίδας», διαπιστώνουμε: 

Ότι όλες οι κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία 
και κλάδο προσωπικού, υπερβαίνουν το 60% των προ−
βλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων 
και έχουν ως ακολούθως:

ΦΟΡΕΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμενες 
οργανικές θέσεις Καλυμμένες Κενές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε. 
Κλάδος: Διοικ.−Οικον. 2 0 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.
Κλάδος: Διοικ .− Λογιστ. 3 1 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.
Κλάδος: Προσ. Καθαρ. 
Κλάδος: Εισπρ.

1 
1

0 
0

1 
1

ΣΥΝΟΛΟ 7 1 6

Με την κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδα−
φίου της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, θα 
προσδιοριστεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέσε−
ων των κλάδων του παραπάνω πίνακα που θα καταρ−
γηθούν.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άμφισσα, 22 Νοεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΑΡΑΣ

    Ö 

Αριθμ. 3394 (7)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης  κενών οργανικών 

θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY ΛΙΜΕΝΟY ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226 Α΄).
2) τον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης 

και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της εταιρείας Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. (ΦΕΚ 
7985/20−07−2010), όπως ισχύει, διαπιστώνουμε:

Την κατάργηση Δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που 
προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό του φορέα 
Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε., όπως αναλυτικά 
προσδιορίζονται κατά κατηγορία και ειδικότητα, ως 
ακολούθως:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε.

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Αριθμός οργανικών θέσεων φορέα

Προβλεπόμενες οργανικές θέσεις
Καταργούμενες κενές ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Καλυμμένες Κενές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ  

Διοικητικού Οικονομικού 1 1 1 2

Μηχανικών 2 0 0 2

Μ.Μ.Ε. 0 1 1 1

Διοικητικού 0 1 1 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ    

Διοικητικού Λογιστικού 0 1 1 1

Μηχανικών 0 1 1 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ    

Διοικητικού Λογιστικού 
Γραμματέων

3 3 3 6

Τεχνικών 1 0 0 1

Οδηγών 1 0 0 1

Εποπτών 0 1 1 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ    

Βοηθητικό Προσωπικό 0 1 1 1

Εργατών Καθαριότητας 1 0 0 1

ΣΥΝΟΛΟ 9 10 10 19

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ραφήνα, 18 Νοεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

   Ö 

 Αριθμ. 1065 (8)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄).
2) Την υπ’ αριθμ. 108/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας «Συγχώνευση Δημοτικών Κοινοφελών 

Επιχειρήσεων Δήμου Βέροιας και σύσταση νέας με την επωνυμία “Κοινοφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης 
(Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας”» (ΦΕΚ Β΄ 1574/27.6.2011).

3) Την αριθ. 10/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας περί κανονισμού υπηρεσιών της ΚΕΠΑ Δήμου 
Βέροιας, όπως ισχύει, διαπιστώνουμε:

Την κατάργηση σαράντα έξι (46) κενών οργανικών θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται κατά 
κατηγορία και ειδικότητα, ως ακολούθως:



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 41959

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Αριθμός οργανικών θέσεων φορέα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.

Προβλεπόμενες 
Οργανικές θέσεις Καταργούμενες 

κενές

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ

(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ)Καλυμμένες Κενές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Ειδικότητα

Διευθυντής 1 − − 1

Προϊστάμενος οικονομικών διοικητικών 1 − − 1

Υπεύθυνος Λογιστηρίου − 1 1 −

Υπεύθυνος διοικητικής υποστήρ. 1 − − 1

Υπεύθυνος νομικής υποστήριξης 1 − − 1

Υπεύθυνος επιχειρ. σχεδιασμού − 1 1 −

Υπεύθυνος προγραμματισμού − 1 1 −

Υπεύθυνος προβ. επικοιν. − 2 2 −

Υπεύθυνος εκπαιδ. μουσείων − 11 11 −

Υπεύθυνος τεχν. Υποστήριξης − 1 1 −

Οργάνωση παραγωγής − 2 2 −

Μηχανοργάνωση Υπευθ. − 1 1 −

Σύνολο Π.Ε. 4 20 20 4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE Ειδικότητα

Ταμίας − 1 1 −

Διοικητική υποστήριξη − 3 3 −

Προγραμματισμός − 1 1 −

Προβολή επικοινωνία − 2 2 −

Βιβλιοθηκονόμοι 1 5 5 1

Προϊστάμενος
Τεχνικής υποστήρ. − ηλεκτρ. 1 1 1 1

Τεχν. υποστήρ. − τεχν. ήχου − 2 2 −

Μηχανολόγοι − 2 2 −

Σύνολο Τ.Ε. 2 17 17 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Ειδικότητα

Γενικών καθηκόντων διοικ. Υποστήριξης 2 − − 2

Τεχνικός σκηνής − τεχν. υποστήριξη 6 2 2 6

Προϊστάμ. Επιχειρ. Σχεδ. 1 − − 1

Γραμματειακή υποστήριξη 1 − − 1

Υπεύθυνη εκπαιδευτικού και διοικητικού 1 − − 1

Ξεναγοί − 2 2 −

Τεχνικός ασφαλείας − 1 1 −

Καθαρίστρια 1 − − 1

Σύνολο Δ. Ε. 12 5 5 12



41960 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Ειδικότητα

Καθαρίστρια 3 4 4 3

Σύνολο Υ.Ε. 3 4 4 3

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΠΕ−ΤΕ−ΔΕ−ΥΕ) 21 46 46 21

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

  Βέροια, 23 Νοεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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