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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 2694 (1)
  Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για δράσεις/έργα 

του εθνικού προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Με−
τανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2014−2020 
στην «Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Ανα−
πτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).

2. Το Ν. 4332/2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας−Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για 
την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγί−
ες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής 
αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών 
ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια 
κράτους−μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιω−
μάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που 
διαμένουν νομίμως σε κράτος− μέλος και 2014/36/ ΕΕ 
σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πο−
λιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 76/Α΄/9.7.2015) και ειδικότερα 
το άρθρο 9 αυτού.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον 
αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνο−
μικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της 
εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανά−
στευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 
2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των 
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου αριθμ. 573/2007/ΕΚ και αριθμ. 575/2007/ΕΚ και 
της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου.

5. Τους εκτελεστικούς Κανονισμούς (ΕΕ) αριθμ. 
799/2014, 800/2014, 801/2014, 802/2014, 1049/2014, 
377/2015, 378/2015 και 840/2015 και τους κατ’ εξουσιο−
δότηση Κανονισμούς (ΕΕ) αριθμ. 1042/2014, 1048/2014 για 
την εφαρμογή και συμπλήρωση των Κανονισμών (ΕΕ) 
αριθμ. 513/2014, 514/2014, 515/2014 και 516/2014.

6. Την αριθμ. C(2015) 5313 απόφαση της Επιτροπής της 
31−07−2015, για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος 
της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, Μετα−
νάστευσης και Ένταξης, για την περίοδο 2014 έως 2020. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι−
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγί−
ας 2011/85/ΕΕ)− δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» 
(ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2014).

8. Την υπουργική απόφαση 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 
2573 Β΄) Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων.

9. Την αριθμ. 85334/ΕΥΘΥ 717/13−08−2015 (ΦΕΚ Β΄ 1825/
24−08−2015) κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση 
της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (το−
μέας εσωτερικών) του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν. 4314/2014 και 
αντικατάσταση της αριθμ. 16356/ 24−4−2013 (ΦΕΚ Β΄ 1024/
25−4−2013) κοινής υπουργικής απόφασης.

10. Την αριθμ. 8000/20/45/119−δ/03−09−2015 (ΦΕΚ Β΄ 1880/
07−09−2015) κοινή υπουργική απόφαση «Διάρθρωση της 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών 
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Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης του άρθρου 9 παρ. 11 
εδαφ. γ΄ του Ν. 4332/2015».

11. Το Π.δ. 73 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη−
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 116/23−09−2015).

12. Την αριθμ. 2514/07−10−2015 υπουργική απόφαση Συ−
στήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Ταμείων Ασύ−
λου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και Εσωτερικής 
Ασφάλειας (ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014−
2020 (ΦΕΚ 2161/Β΄/07−10−2015).

13. Το αριθμ. 8000/20/73−α/12−10−2015 έγγραφο της 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) με θέμα: «Υποβολή Πινάκων 
Εξειδικευμένων Δράσεων».

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Φορέας στον οποίο εκχωρούνται
αρμοδιότητες διαχείρισης

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 11 περ. γ. του Ν. 4332/2015 
η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ορίστηκε ως Εντε−
ταλμένη Αρχή των ειδικότερων Κανονισμών 516/2014, 
515/2014, 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ως μέρος του 
ευρύτερου προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετα−
νάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας για την περίοδο 2014−2020.

Στην εν λόγω Εντεταλμένη Αρχή εκχωρούνται αρ−
μοδιότητες από την Υπεύθυνη Αρχή (Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης −Τομέας Εσωτερικών), η οποία ορί−
στηκε με το άρθρο 9, παρ. 11 περ. α. του ιδίου Νόμου, 
Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Οριζόντιου Κανονισμού 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, 
όπως εξειδικεύεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό 
(ΕΕ) αριθμ. 1042/2014 και των ειδικότερων Κανονισμών 
516/2014, 515/2014 και 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, για 
τη σύσταση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, για 
την προγραμματική περίοδο 2014−2020.

Άρθρο 2

Αντικείμενο της εκχώρησης

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναλαμβάνει την άσκηση μέρους των καθηκόντων της Υπεύθυνης Αρχής στον 
τομέα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2014−2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 1γ του άρθρου 25 του Οριζόντιου Κανονισμού 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου της 16ης Απριλίου 2014, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 5 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 1042/2014, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2015−2017 σε ευρώ

1 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 14.828.880

2 ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ 32.472.000

3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟ−ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ (Π.Κε. Κ) 7.009.974

4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟ−ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΚΡΑΤΗΣΗΣ (Π.Κε. Κ) 28.039.896

5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 400.000

6 ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1.055.340

7 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΤΡΑ 2.706.000

8 ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ− ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 162.360

9. Τεχνική Βοήθεια 1.598.132,48

ΣΥΝΟΛΟ 88.272.582,48

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξι−
ακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναλαμβάνει 
τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

i. Διοργανώνει και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για την 
υποβολή προσφορών και για την υποβολή προτάσεων, 

και διοργανώνει και δημοσιεύει την επακόλουθη επιλογή 
και ανάθεση έργων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
του εθνικού προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Με−
τανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας για την περίοδο 2014−2020, σύμφωνα με το 
πεδίο και τους στόχους των ειδικών κανονισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθμ. 514/2014 και με τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 9 του κανονισμού.
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ii. Παρακολουθεί τα έργα και ελέγχει κατά πόσον οι 
δηλωθείσες για έργα δαπάνες έχουν όντως πραγμα−
τοποιηθεί και συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς και 
εθνικούς κανόνες.

Με την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων, 
διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς οι οποί−
οι συμμετέχουν στην υλοποίηση των έργων που χρημα−
τοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος, 
τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε επαρκή 
λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που 
σχετίζονται με το έργο.

iii. Εφαρμόζει τις διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όλα 
τα έγγραφα σχετικά με δαπάνες, αποφάσεις και δραστη−
ριότητες ελέγχου ακολουθούν την απαιτούμενη διαδρομή 
ελέγχου και τηρούνται σύμφωνα με τους εκτελεστικούς 
κανονισμούς της Επιτροπής που εκδίδονται βάσει του άρ−
θρου 27 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 514/2014.

iv. Διασφαλίζει ότι η ελεγκτική αρχή λαμβάνει, για τους 
σκοπούς της διεξαγωγής των λογιστικών ελέγχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
514/2014 και της διατύπωσης της ελεγκτικής γνώμης, 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις εφαρμοζόμε−
νες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου και τις δαπάνες 
που χρηματοδοτούνται βάσει των ειδικών κανονισμών

ν. Διενεργεί διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
514/2014.

vi. Ανταποκρίνεται στα πορίσματα της ελεγκτικής αρ−
χής είτε λαμβάνοντας τα υπόψη, είτε, σε περίπτωση που 
τα πορίσματα της ελεγκτικής αρχής δεν είναι αποδεκτά, 
παρέχοντας λεπτομερή αιτιολόγηση.

νii. Συντάσσει την αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το 
άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 514/2014 και την 
υποβάλλει στην Υπεύθυνη Αρχή.

viii. Συντάσσει τις εκθέσεις εφαρμογής που αναφέρο−
νται στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 514/2014, 
καθώς και τις εκθέσεις αξιολόγησης που αναφέρονται 
στο άρθρο 57 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
514/2014 και τις υποβάλλει στην Υπεύθυνη Αρχή.

ix. Ασκεί δραστηριότητες ενημέρωσης και δημοσιό−
τητας και διαδίδει τα αποτελέσματα του εθνικού προ−
γράμματος των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις του φορέα στον οποίο εκχωρούνται
αρμοδιότητες διαχείρισης

Οι αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται, ασκού−
νται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Ανα−
πτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα 
με την αριθμ. 85334/ΕΥΘΥ 717/13−08−2015 (ΦΕΚ Β΄ 1825/24−
08−2015) υπουργική απόφαση, την αριθμ. 2514/ 7.10.2015 
υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγ−
χου των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
(AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) για την προγραμ−
ματική περίοδο 2014−2020 (ΦΕΚ 2161/Β΄/ 7.10.2015) και την 
αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων του άρθρου 3 η Εντε−
ταλμένη Αρχή αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

i. Προβαίνει, όπου απαιτείται, στην αναγκαία εξειδίκευ−
ση των δράσεων/έργων που διαχειρίζεται σύμφωνα με 
τις κατευθύνσεις του εθνικού προγράμματος.

ii. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση 
των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του εθνικού 
προγράμματος.

iii. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των δράσε−
ων/έργων που διαχειρίζεται και ειδικότερα τη χρημα−
τοοικονομική πρόοδο τους, τους ποσοτικοποιημένους 
δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξης τους και εισηγείται 
στην Υπεύθυνη Αρχή προτάσεις αναθεώρησης τους.

iv. Παρέχει στην Υπεύθυνη Αρχή τα αναγκαία στοιχεία 
για την προετοιμασία της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του εθνικού προγράμματος.

ν. Μεριμνά για εξειδίκευση, όπου απαιτείται, των απα−
ραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για τη 
σωστή άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που της 
έχουν εκχωρηθεί σε συμφωνία με την Υπεύθυνη Αρχή.

vi. Επεξεργάζεται, για τις δράσεις/έργα που διαχει−
ρίζεται, αναλυτικά κριτήρια επιλογής και ένταξης στο 
εθνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. 

νii. Μεριμνά ώστε να διαδίδονται, όσο το δυνατό ευ−
ρύτερα, οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρη−
ματοδότησης για τις δράσεις/έργα που διαχειρίζεται.

Στο πλαίσιο αυτό εκδίδει τις προσκλήσεις των δρά−
σεων/έργων που διαχειρίζεται για την υποβολή προτά−
σεων και παρέχει σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες 
τουλάχιστον σχετικά με:

(α) τους όρους επιλεξιμότητας οι οποίοι πρέπει να 
πληρούνται προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδό−
τηση στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος,

(β) τις διαδικασίες αξιολόγησης και τις σχετικές χρο−
νικές περιόδους,

(γ) τα κριτήρια για την επιλογή των προτεινόμενων 
αιτήσεων χρηματοδότησης στο εθνικό πρόγραμμα,

(δ) τα αρμόδια στελέχη της εντεταλμένης αρχής τα 
οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες

(ε) την υποχρέωση δημοσιοποίησης, εφόσον η αίτηση 
χρηματοδότησης επιλεγεί, του τίτλου του σχεδίου, του 
δικαιούχου και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότη−
σης που χορηγείται.

viii. Στις περιπτώσεις αιτημάτων χρηματοδότησης που 
υποβάλλονται:

• Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλα τα αιτήματα που 
υποβάλλονται και ελέγχει την πληρότητα των στοι−
χείων τους.

• Αξιολογεί τα αιτήματα που υποβάλλονται, σύμφωνα 
με τα κριτήρια ένταξης.

• Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης χρηματο−
δότησης τους.

• Μεριμνά για την έκδοση τροποποιήσεων της από−
φασης χρηματοδότησης ή ανάκλησης αυτής.

• Μεριμνά για τη συμμόρφωση των συγχρηματοδο−
τούμενων δράσεων/έργων με τους ισχύοντες κοινοτι−
κούς και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της 
υλοποίησής τους.

ix. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις/
ελέγχους, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση 
των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών 
και η πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που 
δηλώνουν οι δικαιούχοι, η τήρηση χωριστού λογιστι−
κού συστήματος ή επαρκής λογιστική κωδικοποίηση, η 
τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, καθώς και η συμ−
μόρφωση των δράσεων/έργων προς τους εθνικούς και 
κοινοτικούς κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων.
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Στο πλαίσιο αυτό:
Συλλέγει τα αιτήματα χρηματοδότησης που υποβάλ−

λονται από τους δικαιούχους και τα καταχωρεί στο 
ΟΠΣ ή στο πληροφοριακό σύστημα του, μετά από πι−
στοποίηση του φυσικού αντικειμένου για κάθε αίτημα 
χρηματοδότησης, κατά την οποία επιβεβαιώνεται ότι:

(α) ο δικαιούχος έχει πράγματι καταβάλλει τις δαπά−
νες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο αίτημα χρημα−
τοδότησης,

(β) το αντίστοιχο τμήμα του έργου έχει υλοποιηθεί 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της από−
φασης χρηματοδότησης και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες 
έχουν παραδοθεί,

(γ) οι αιτήσεις των δικαιούχων είναι ακριβείς,
(δ) οι δαπάνες είναι σύμφωνες με το εθνικό και κοι−

νοτικό 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.

x. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις 
διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που πε−
ριγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθο−
δο, βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση 
δράσεις/έργα ή οι συναλλαγές τους σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

xi. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επα−
λήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρ−
ξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, και όπου 
απαιτείται αποφασίζει την αναστολή χρηματοδότησης 
της δράσης/έργου.

xii. Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι εισπράττουν το συ−
ντομότερο δυνατόν και πλήρως το συνολικό ποσό της 
δημόσιας συνεισφοράς. Κανένα ποσό δεν αφαιρείται 
ούτε παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε 
ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέ−
σματος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση 
των ποσών αυτών για τους δικαιούχους.

xiii. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί, βάσει των επιθε−
ωρήσεων ή ελέγχων που διενεργούνται, αχρεωστήτως 
καταβληθείσα δαπάνη, εφαρμόζει τις διαδικασίες για 
την ανάκτηση της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

xiv. Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά 
ελεγκτικά όργανα και μεριμνά για την υποβολή των 
τεκμηριωμένων απαντήσεων του στα σχετικά πορίσμα−
τα ελέγχου.

xv. Μεριμνά ώστε οι τελικοί δικαιούχοι για την υλο−
ποίηση των δράσεων, τηρούν είτε χωριστό λογιστικό 
σύστημα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για όλες 
τις συναλλαγές που σχετίζονται με τη δράση με την 
επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων.

xvi. Κοινοποιεί στην Υπεύθυνη Αρχή, το ετήσιο πρό−
γραμμα ενεργειών με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους 
για τις κατηγορίες δράσεων/έργων που διαχειρίζεται, με 
ημερομηνία έναρξης του ετήσιου προγράμματος του 2016 
την 30/11/2015, καθώς και εξαμηνιαίες εκθέσεις ανάλυσης 
της προόδου που επιτεύχθηκε το 1ο δεκαήμερο του Ιου−
λίου και το 1ο δεκαήμερο του Ιανουαρίου εκάστου έτους.

xνii. Αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους, από το 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους και επι−
θεωρήσεις, καθώς και από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 
απρόσκοπτη διενέργεια αυτών.

xviii. Συνεργάζεται με την Υπεύθυνη Αρχή και παρέχει 
σε αυτή κάθε πληροφορία που ζητείται.

xix. Συνεργάζεται με τη Υπεύθυνη Αρχή για την εξει−
δίκευση εργαλείων και προτύπων που απαιτούνται για 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

xx. Διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα, 
σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους 
των δράσεων/έργων που διαχειρίζεται, τηρούνται στη 
διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για:

α. διάστημα πέντε ετών μετά το κλείσιμο του επιχει−
ρησιακού προγράμματος,

β. διάστημα πέντε ετών μετά το έτος κατά το οποίο 
πραγματοποιείται το μερικό κλείσιμο, στην περίπτωση 
εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγ−
χους για δράσεις/έργα οι οποίες αποτέλεσαν αντικεί−
μενο του μερικού κλεισίματος, τα ανωτέρω διαστήματα 
διακόπτονται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών 
είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Επι−
τροπής.

xxi. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ενημέρωσης και 
δημοσιότητας που προσδιορίζονται από τη Υπεύθυνη 
Αρχή για το σύνολο των δράσεων/έργων που διαχει−
ρίζεται.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις της Υπεύθυνης Αρχής
του εθνικού προγράμματος του Ταμείου Ασύλου,

Μετανάστευσης και Ένταξης
και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας

για την περίοδο 2014−2020.

1. Η Υπεύθυνη Αρχή του εθνικού προγράμματος συντο−
νίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων της 
Εντεταλμένης Αρχής στην οποία εκχωρούνται αρμοδι−
ότητες διαχείρισης του εθνικού προγράμματος.

2. Η Υπεύθυνη Αρχή του εθνικού προγράμματος ενη−
μερώνει την Εντεταλμένη Αρχή για το εφαρμοζόμενο 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και κάθε τροποποίη−
ση αυτού και την υποστηρίζει στην ορθή εφαρμογή του.

3. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της 
εντεταλμένης αρχής, σε σχέση με τις δράσεις που εκ−
χωρούνται, ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελούνται 
σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης 
και ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό:

3.1. Παρακολουθεί την ενημέρωση του ΟΠΣ από την 
Εντεταλμένη Αρχή με τα απαραίτητα δεδομένα υλο−
ποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική 
διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, την 
αξιολόγηση καθώς και τις λογιστικές εγγραφές για κάθε 
δράση/έργο που διαχειρίζεται η Εντεταλμένη Αρχή. 

3.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, τα ετή−
σια προγράμματα ενεργειών που υποβάλλει η Εντεταλ−
μένη Αρχή και τις εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου και 
διαμορφώνει τεκμηριωμένες προτάσεις διορθωτικών 
ή/και προληπτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελε−
σματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση και υλο−
ποίηση του εθνικού προγράμματος. Παρακολουθεί τα 
αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται στην 
Εντεταλμένη Αρχή από την Αρχή Ελέγχου και τα λοιπά 
εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.
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4. Εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε αίτημα 
πληρωμής την πληρότητα των πληροφοριών που πα−
ρέχονται από την Εντεταλμένη Αρχή.

Άρθρο 6

Ειδικοί Όροι

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοι−
κητικής Ανασυγκρότησης οι κατηγορίες δράσεων/έρ−
γων και οι προϋπολογισμοί αυτών, που ορίζονται στο 
άρθρο 2 της παρούσης, δύνανται να τροποποιούνται 
προκειμένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των στό−
χων του εθνικού προγράμματος των Ταμείων Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερι−
κής Ασφάλειας, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της 
Εντεταλμένης Αρχής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ 
F

Αριθμ.      4408 (2)
Τροποποίηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων, κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην εται−
ρεία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ξ.Ε.» με τον δ.τ. «ΕΥ ΖΗΝ» στο Ζού−
μπερι Ν. Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα Αττικής.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7−6−2010).

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α΄ 238/27.12.2010) 
«Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιή−
θηκε με την αριθμ. 44403 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
Β΄ 2494/04−11−2011).

3. Την αριθμ. 4905/9−02−2011 εγκύκλιο της Περιφέρειας 
Αττικής περί Αρμοδιοτήτων Οργανικών Μονάδων της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Περιφέρειας Αττικής.

4. Την οικ. 17707/10−9−2014 απόφαση της Περιφερειάρ−
χη Αττικής περί Ανάθεσης − Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
στους Αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ 2542/τ. Β΄/24−9−2014).

5. Το Ν. 3861/10(ΦΕΚ 112/τ. Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της 
Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση των νόμων 
& πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο − Πρόγραμμα Διαύγεια 
και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του Ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213Α΄) με θέμα: 
«Οργανωμένες Υπηρεσίες παροχής προστασίας από 
φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις».

7. Την αριθμ. Π1 γ/οικ.81551/25−06−2007 υπουργική 
απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 
αριθμ. Π4β/οικ. 3176/06−06−1996 (ΦΕΚ 455/Β΄/14−06−1996) 
και Π4β/οικ4690/30−08−1996 (ΦΕΚ 833/Β΄/1996) υπουρ−
γικών αποφάσεων περί προϋποθέσεων ίδρυσης και 
λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) 
από ιδιώτες, κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μη κερδο−
σκοπικού αντίστοιχα» (ΦΕΚ 1136/Β΄/06−07−2007).

8. Την Π1 γ/οικ. 80794/14−07−2011 υπουργική απόφαση 
με θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση των αριθμ. Π 
1γ/οικ. 81551/25−06−2007 και Π1 γ/οικ. 129673/28−09−2009 

υπουργικών αποφάσεων περί προϋποθέσεων ίδρυσης 
και λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
(Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες, κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μη 
κερδοσκοπικού αντίστοιχα» (ΦΕΚ 1736/Β΄/03−08−2011).

9. Τις αριθμ. Δ27/οικ. 7603/329/15−3−2013 (ΦΕΚ Β΄ 745/
01.04.2013) και Π1γ/οικ 129673 (ΦΕΚ Β΄ 2190 2.10.2009) 
υπουργικές αποφάσεις.

10. Την αριθμ. 1958/2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 21/
13−01−2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 
(ΦΕΚ Α΄ 209/2011).

11. Την αριθμ. 59845 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 3438/
24−12−2012) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 
(ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β 
της 6ης Ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα 
αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και 
αναψυχής» του Παραρτήματος VI της αριθμ. 1958/2012 
(ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστη−
ριότητες με α/α 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 και 18».

12. Την αριθμ. οικ. 2694/19−05−2009 (ΦΕΚ Β΄ 1123/
10−06−2009) απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής με 
θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 719/17−03−2008 (ΦΕΚ 
Β΄ 633/10−04−2008) αναθεωρημένης άδειας λειτουργίας 
Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χα−
ρακτήρα (Μ.Φ.Η. κερδ) στην εταιρεία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ξ.Ε.» 
με τον δ.τ. «ΕΥ ΖΗΝ» στο Ζούμπερι Ν. Μάκρης Αττικής.

13. Την αριθμ. 4408/11−09−2015 αίτηση της αναφερόμενης 
στο θέμα εταιρείας με την οποία καταθέτει την Δήλωση 
Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

14. Το σχηματισθέντα με τα προβλεπόμενα δικαιολο−
γητικά φάκελο, αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της υπό το ανωτέρω στοιχείο 
12 υπ’ αριθμ. 719/17−03−2008 (ΦΕΚ Β΄ 633/10−04−2008)  
απόφασης και υπάγουμε την Μονάδα Φροντίδας Ηλι−
κιωμένων με τον δ.τ «ΕΥ ΖΗΝ» στις Πρότυπες Περιβαλ−
λοντικές Δεσμεύσεις όπως αυτές απαριθμούνται στον 
κατάλογο των εφαρμοζόμενων Π.Π.Δ του Παραρτήματος 
Α της παρούσας απόφασης το οποίο προσαρτάται και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Κατά τα άλλα ισχύει η υπ’ αριθμ. 719/17−03−2008  
(ΦΕΚ Β΄ 633/10−04−2008) απόφαση.

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Υπηρεσία: Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριμνας. Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.
2. Άδεια: Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλι−

κιωμένων.
3. Ονομασία του έργου: ΕΥ ΖΗΝ − ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙ−

ΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ.
4. Θέση του έργου: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 55 ΖΟΥΜΠΕΡΙ ΤΚ 

19005, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, ΑΤΤΙΚΗ.
5. Φορέας του έργου: ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ξ.Ε.
6. Υπεύθυνος του έργου: ΚΑΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

Μηχανολόγος Μηχανικός, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 161695.
Το ανωτέρω έργο και σύμφωνα με τα δηλωθέντα 

στοιχεία από το φορέα του έργου, υπάγεται στις κά−
τωθι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που 
περιγράφονται στην κοινή υπουργική απόφαση 59845/
3−12−2012 (ΦΕΚ 3438 Β΄/24.12.2012).
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Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Ι.1 Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη 

για την τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δε−
σμεύσεων (ΠΠΔ) έστω και αν μέρος ή το σύνολο των 
εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγματοποιού−
νται από τρίτους.

Ι.2 Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση 
που αποτελεί μέρος του έργου, πρέπει προ της υλοποί−
ησης και λειτουργίας της να έχουν εξασφαλιστεί όλες 
οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες 
και εγκρίσεις.

Ι.3 Να οριστεί από το φορέα του έργου αρμόδιο πρό−
σωπο για τη παρακολούθηση της τήρησης των ΠΠΔ και 
να γνωστοποιηθεί το όνομα του στην κατά περίπτωση 
αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2.

III. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΙΙΙ.1 ΓΕΝΙΚΑ
ΙΙΙ.1.1 Το έργο να διαθέτει τις κατ’ ελάχιστον απαιτού−

μενες θέσεις στάθμευσης οχημάτων σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΙΙΙ.1.2 Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων 
μέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη και πυρόσβεση) κα−
θώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακεί−
μενες περιοχές και κτίρια, κατόπιν έγκρισης από της 
αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου απαιτείται.

ΙΙΙ.1.3 Στην περίπτωση που το έργο διαθέτει μετασχη−
ματιστές ανύψωσης τάσης:

(α) Έκαστος μετασχηματιστής να είναι εγκατεστημέ−
νος εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας. Ο ενεργός 
όγκος της λεκάνης ασφαλείας έκαστου μετασχηματι−
στή να είναι ίσος με τον όγκο των περιεχόμενων στον 
μετασχηματιστή διηλεκτρικών ελαίων.

(β) Απαγορεύεται η χρήση διηλεκτρικών ελαίων, τα 
οποία περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) 
και πολυχλωριωμένα τριφαινύλια (PCTs).

ΙΙΙ.1.4 Έκαστη εκ των δεξαμενών υγρών καυσίμων επι−
μέρους τμημάτων του έργου να είναι εγκατεστημένη 
εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας, ώστε σε περί−
πτωση σταδιακής διαρροής ή ολικής διάρρηξης των 
τοιχωμάτων της δεξαμενής τα περιεχόμενα καύσιμα 
να συγκρατηθούν εντός της λεκάνης ασφαλείας και 
να μην διαφύγουν. Ο ενεργός όγκος έκαστης λεκάνης 
ασφαλείας να είναι ίσος με τον όγκο της αντίστοιχης 
δεξαμενής καυσίμου.

ΙΙΙ.1.5 Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του 
έργου εργασία συντήρησης οχημάτων, εκτός εάν το 
έργο διαθέτει κατάλληλη αδειοδότηση για τον σκοπό 
αυτό. Οι εργασίες αυτές να πραγματοποιούνται σε κα−
τάλληλα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις.

III. 1.6 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του 
έργου, η διαχείριση υλικών και εξοπλισμού που κατά την 
οριστική παύση λειτουργίας του έργου αποτελούν από−
βλητα, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην κοινή υπουργική απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 
Β΄ 1909), στην κοινή υπουργική απόφαση 13588/2006 
(ΦΕΚ Β΄ 383), στην κοινή υπουργική απόφαση 8668/2007 
(ΦΕΚ Β΄ 287), στο Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) και στο Ν. 
4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24) όπως εκάστοτε ισχύουν.

III.1.7 Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφα−
νειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των όμβρι−
ων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών 
έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμύρων.

III.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
III.2.1 Από τη λειτουργία του έργου να μην προκαλεί−

ται επιβάρυνση της ποιότητας της ατμόσφαιρας όπως 
καθορίζεται σύμφωνα με τις οριακές τιμές που δίνο−
νται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις ΗΠ 14122/549/
Ε103/2011 (ΦΕΚ Β΄ 488) και κοινή υπουργική απόφαση 
ΗΠ 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ Β΄ 920), όπως εκάστοτε 
ισχύουν.

III.2.2 Στην περίπτωση έργων που διαθέτουν λέβητες 
θέρμανσης νερού ή θέρμανσης κτιριακών εγκαταστά−
σεων:

III.2.2.1 Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης που χρησιμο−
ποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης ή αέρια καύσιμα: 
Η λειτουργία των λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού και 
θέρμανσης του κτιρίου να είναι σύμφωνη με την υπουρ−
γική απόφαση 189533/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2654), όπως εκάστοτε 
ισχύει, και να πραγματοποιούνται μετρήσεις έτσι ώστε 
να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι οριακές τιμές στα 
καυσαέρια σχετικά με τις εξής παραμέτρους: απώλειες 
θερμότητας, CO, ΝΟx, 02, δείκτη αιθάλης. Η συντήρηση 
της εγκατάστασης του συστήματος να γίνεται μια φορά 
ετησίως για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης των κτιρί−
ων και μια φορά ανά εξάμηνο για τις εγκαταστάσεις 
παραγωγής ζεστού νερού ή ατμού και να λαμβάνεται 
φύλλο συντήρησης.

III.2.2.2 Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης που χρησι−
μοποιούν καύσιμα στερεής βιομάζας: Να τηρούνται οι 
οριακές τιμές εκπομπών όπως ορίζονται στην υπουργική 
απόφαση 189533/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2654), όπως εκάστοτε 
ισχύει, για το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), το ολικό 
αέριο οργανικό άνθρακα, σωματίδια, τα οξείδια του 
αζώτου (ΝΟx, εκφρασμένα ως ΝO2) και να μετράται ο 
βαθμός απόδοσης. Η συντήρηση της εγκατάστασης του 
συστήματος να γίνεται μια φορά ετησίως για τις εγκα−
ταστάσεις θέρμανσης των κτιρίων και μια φορά ανά 
εξάμηνο για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ζεστού νε−
ρού ή ατμού σε συχνότερα χρονικά διαστήματα εφόσον 
αυτό προβλέπεται από τις οδηγίες του κατασκευαστή.

III.2.2.3 Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης των κτιρίων 
με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από 400 
KW όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση 189533/2011 
(ΦΕΚ Β΄ 2654), όπως εκάστοτε ισχύει: να πραγματο−
ποιείται έλεγχος και να διενεργούνται μετρήσεις, του−
λάχιστον μια φορά το μήνα και τα αποτελέσματα να 
καταχωρούνται σε βιβλίο μετρήσεων καυσαερίων, θεω−
ρημένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες τις Περιφερειακής 
Αυτοδιοίκησης.

III.2.2.4 Για Εγκαταστάσεις εντός της περιοχής του 
Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας: η χρήση καυσίμου για 
τη θέρμανση νερού και χώρων καθορίζεται σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στις διατάξεις της υπουργική απόφα−
σης 4241/796/2000 (ΦΕΚ Β΄ 239) όπως εκάστοτε ισχύει.

III.2.2.5 Απαγορεύεται η χρήση βαρέως πετρελαίου (μα−
ζούτ) στις εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού και χώρων.

III.2.3 Στην περίπτωση που υπάρχουν εγκαταστάσεις 
σταθερού εξοπλισμού ψύξεως ή κλιματισμού, οι οποίες 
περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες με φορτίο ψυκτικού ρευ−
στού άνω των τριών κιλών, ελέγχονται ετησίως σύμφωνα 
με την κοινή υπουργική απόφαση 37411/1829/Ε103/2007 
(ΦΕΚ Β΄ 1827), όπως εκάστοτε ισχύει, και υποβάλλεται 
στο ΥΠΕΚΑ το Δελτίο Ψυκτικής Εγκατάστασης.

III.2.4 Στις περιπτώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων, να 
εφαρμόζονται κατά το δυνατό πρακτικές για την βελ−
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τίωση των εσωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών στο 
κτίριο, όπως ενδεικτικά:

• Στην περίπτωση ύπαρξης κεντρικής μονάδας αε−
ρισμού/κλιματισμού, να πραγματοποιηθεί κατάλληλος 
σχεδιασμός και λειτουργία του συστήματος αερισμού / 
εισαγωγής νωπού αέρα στο κτίριο λαμβάνοντας υπόψη 
την επιφάνεια, τον αριθμό ατόμων σε κάθε χώρο, όπως 
και τις διάφορες πηγές ρύπων. Οργάνωση προγράμμα−
τος τακτικής συντήρησης και καθαρισμού των φίλτρων 
της κεντρικής μονάδας αερισμού όπως και των τοπικών 
στομίων και προγράμματος έλεγχου καλής λειτουργίας 
του συστήματος.

• Εγκατάσταση ξεχωριστού συστήματος αερισμού σε 
χώρους με ρυπαντικό φορτίο ή οσμές (για παράδειγμα 
χώροι στάθμευσης, κουζίνα, πλυντήριο, καπνιστήριο, 
κ.λπ.).

• Οργάνωση ετήσιας επιθεώρησης, συντήρησης και 
καθαρισμού των τοπικών κλιματιστικών συσκευών και 
των fan coils, εφόσον υπάρχουν.

• Χρήση κατασκευαστικών υλικών, προϊόντων επίχρι−
σης και καθαριστικών προϊόντων που παρουσιάζουν 
χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ).

ΙΙΙ.3 ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
III.3.3 Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου υδρο−

δότησης του έργου και να επιδιορθώνεται άμεσα οια−
δήποτε βλάβη σε αυτό προς αποφυγή απωλειών νερού.

III.3.4 Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία 
του κτιρίου να λαμβάνουν υπόψη τις ελάχιστες απαι−
τήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 
(Κ.ΕΝ.Α.Κ.) σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 
Δ6/Β/οικ. 5825/2010 (ΦΕΚ Β΄ 407) και τις σχετικές τρο−
ποποιήσεις και εγκυκλίους εφαρμογής όπως εκάστοτε 
ισχύουν, ο οποίος στοχεύει στην μείωση της κατανά−
λωσης συμβατικής ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, κλι−
ματισμό, φωτισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 
με την ταυτόχρονη διασφάλιση συνθηκών άνεσης στους 
εσωτερικούς χώρους των κτιρίων.

Ενδεικτικά να λαμβάνονται υπόψη οι κάτωθι παρά−
μετροι:

• Κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισμός του 
κτιρίου για τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιμα−
τικών συνθηκών.

• Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση 
του μικροκλίματος.

• Κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των ανοιγ−
μάτων ανά προσανατολισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις 
ηλιασμού, φυσικού φωτισμού και αερισμού.

• Ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός εκ των Παθητικών 
Ηλιακών Συστημάτων όπως νότια ανοίγματα, τοίχος 
μάζας, θερμοκήπιο κ.α.

• Ηλιοπροστασία
• Εξασφάλιση οπτικής άνεσης μέσω τεχνικών και συ−

στημάτων φυσικού φωτισμού.
Να εφαρμόζονται κατά το δυνατό πρακτικές εξοι−

κονόμησης ενέργειας όπως ενδεικτικά χρήση ηλιακών 
συλλεκτών για την κάλυψη των αναγκών σε θερμό νερό, 
χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, κ.λπ.

ΙΙΙ.4 ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ
ΙΙΙ.4.1.4 Στις περιπτώσεις Εγκαταστάσεων με μηχανολο−

γικό εξοπλισμό, ο θόρυβος κατά τη λειτουργία της δρα−
στηριότητας να μην υπερβαίνει τα όρια του Π.δ. 1180/1981
 (ΦΕΚ Α΄ 293), όπως εκάστοτε ισχύει, μετρούμενος στα 
όρια του οικοπέδου.

ΙΙΙ.4.2 Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος των 
μηχανημάτων για την όσο το δυνατόν πιο αθόρυβη λει−
τουργία τους. Τα μηχανήματα που κατά τη λειτουργία 
τους δύναται να προκαλέσουν δονήσεις να εδράζονται 
σε αντικραδασμική βάση, κατάλληλα πιστοποιημένη.

ΙΙΙ.4.3 Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εξωτε−
ρικούς χώρους του έργου (π.χ. χλοοκοπτικές μηχανές, 
μηχανές ξακρίσματος χλοοτάπητα, κ.λπ.) για τη συ−
ντήρηση φυτών και πρασίνου, να φέρουν τη σήμανση 
CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητι−
κής ισχύος όπως προβλέπεται στην κοινή υπουργική 
απόφαση 37393/2028/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1418) και στην κοινή 
υπουργική απόφαση 9272/471/2007 (ΦΕΚ Β΄ 286) όπως 
εκάστοτε ισχύουν.

ΙΙΙ.5 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
III.5.1.4 Στην περίπτωση που εφαρμόζεται επαναχρη−

σιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
με κάποια εκ των μεθόδων που ορίζονται στο άρθρο 
3 της αριθμ. 145116/2011 (ΦΕΚ Β΄ 354) κοινή υπουργική 
απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, να εφαρμόζονται οι 
ακόλουθες δεσμεύσεις:

III.5.1.4.1 Τα αστικά υγρά απόβλητα να διοχετεύονται 
σε εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σύμ−
φωνα με τις απαιτήσεις τις αριθμ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 
Β΄ 192) και 145116/2011 (ΦΕΚ Β΄ 354) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις όπως εκάστοτε ισχύουν.

III.5.1.4.2 Η εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων να είναι σύμφωνη με 
τις απαιτήσεις της Άδειας Επαναχρησιμοποίησης Νερού 
που χορηγείται από την Διεύθυνση Υδάτων σύμφωνα 
με την αριθμ. 145116/2011 (ΦΕΚ Β΄ 354) κοινή υπουργική 
απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

III.5.1.4.3 Τα αστικά υγρά απόβλητα μετά την επεξεργα−
σία τους να διατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
αριθμ. 145116/2011 (ΦΕΚ Β΄ 354) και 5673/400/1997 (ΦΕΚ 
Β΄ 192) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε 
ισχύουν, ανάλογα με τη μέθοδο επαναχρησιμοποίησης 
που εφαρμόζει η εγκατάσταση (περιορισμένη ή απερι−
όριστη άρδευση, τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων, 
αστική και περιαστική χρήση, διάθεση σε υδατικά συ−
στήματα που χρησιμοποιούνται για την απόληψη ύδατος 
με σκοπό την ανθρώπινη κατανάλωση).

III.5.1.4.4 Να γίνεται συστηματικός έλεγχος της καλής 
λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας των υγρών 
αποβλήτων, ώστε τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα 
να πληρούν τους όρους σχετικά με τις οριακές τιμές 
που καθορίζονται στις αριθμ. 145116/2011 (ΦΕΚ Β΄ 354) 
και 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β΄ 192) κοινές υπουργικές απο−
φάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι έλεγχοι πέραν των 
μετρήσεων των ποιοτικών παραμέτρων σύμφωνα με 
τις ως άνω κοινές υπουργικές αποφάσεις να περιλαμ−
βάνουν και μακροσκοπικούς ελέγχους σε τακτική βάση 
(οπτικό έλεγχο, έλεγχο οσμής, λειτουργίας ήλεκτρο 
μηχανολογικού εξοπλισμού, ροής λυμάτων, στάθμης 
δεξαμενών, κατάστασης σχάρας, κ.λπ.) και ετήσιους 
ελέγχους συντήρησης.

III.5.1.4.5 Να πραγματοποιούνται μετρήσεις στα χα−
ρακτηριστικά των προς διάθεση υγρών αποβλήτων με 
βάση τις απαιτήσεις της αριθμ. 145116/2011 (ΦΕΚ Β΄ 354) 
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, για 
την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων ανάλογα με το είδος επαναχρησιμοποίησης. 
Ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων αποβλήτων προσδιο−
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ρίζεται με βάση τις απαιτήσεις της αριθμ. 145116/2011 
(ΦΕΚ Β΄ 354) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκά−
στοτε ισχύει.

III.5.1.4.6 Για τον έλεγχο της ποιότητας των επεξεργα−
σμένων υγρών αποβλήτων, να υπάρχει φρεάτιο δειγμα−
τοληψίας στην έξοδο της εγκατάστασης επεξεργασίας.

III.5.1.4.7 Η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων να δια−
θέτει εφεδρικό μηχανολογικό εξοπλισμό και δεξαμενές 
κατάλληλου όγκου για την συγκέντρωση των υγρών 
αποβλήτων σε περίπτωση βλάβης της μονάδας για μία 
ημέρα τουλάχιστον και την μεταφορά τους προς τελική 
διάθεση με βυτιοφόρο μέχρι την επισκευή της.

III.5.1.4.8 Τα στερεά που συλλέγονται στην μονάδα 
εσχάρωσης της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας να 
συλλέγονται, απομακρύνονται και διαχειρίζονται από 
τον οικείο Δήμο είτε από αδειοδοτημένη εταιρεία συλ−
λογής αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 
50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909) κοινή υπουργική απόφαση 
και στο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.

III.5.1.4.9 Η παραγόμενη ιλύς από την επεξεργασία 
των αστικών υγρών αποβλήτων να απομακρύνεται από 
αδειοδοτημένο συλλέκτη ή νόμιμο βυτιοφόρο και να 
διαχειρίζεται από αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης 
(ενδεικτικά Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου, 
ΧΥΤΑ, αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης ιλύος κ.λπ.) 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 50910/2727/2003 
(ΦΕΚ Β΄ 1909) κοινή υπουργική απόφαση και του
Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24) όπως εκάστοτε ισχύουν.

III.6 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
III.6.1 Η προσωρινή αποθήκευση αστικών αποβλήτων 

του έργου να γίνεται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό 
και οι κάδοι των απορριμμάτων να διατηρούνται σε 
άριστη κατάσταση.

III.6.6 Να τηρείται χρονολογικό αρχείο με τις ποσότη−
τες των αποβλήτων, τη φύση, την προέλευση και ανά−
λογα με την περίπτωση, τον προορισμό, τη συχνότητα 
συλλογής και τον τρόπο μεταφοράς τους και σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4042/2012.

IV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
IV.1 Δεσμεύσεις που εφαρμόζονται στην περίπτωση 

ύπαρξης παραλίας σε άμεση γειτνίαση με το έργο:
IV.1.1 Για οποιοδήποτε έργο στην ζώνη αιγιαλού − πα−

ραλίας ακολουθούνται οι διαδικασίες του Ν. 2971/2001 
(ΦΕΚ Α΄ 285) για «παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, 
παραλίας» ή «παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας για την 
εκτέλεση έργων», όπως εκάστοτε ισχύει.

IV.1.2 Να τοποθετηθεί ο απαιτούμενος αριθμός κάδων 
απορριμμάτων και να γίνεται τακτική περισυλλογή, ώστε 
να διασφαλίζεται η καθαρότητα της ακτής.

IV.1.3 Να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του 
κοινού στην παραλία έμπροσθεν του έργου.

IV.4 Δεσμεύσεις που εφαρμόζονται στην περίπτωση 
λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής.

IV.4.1 Η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών και 
η διάθεση του νερού που προκύπτει από το άδειασμα 
τους, να γίνεται σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 
Γ1/443/1973 (ΦΕΚ Β΄ 87) υπουργικής απόφασης,  όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. Γ4/1150/1976 (ΦΕΚ Β΄ 937) 
υπουργική απόφαση και την αριθμ. ΔΥΓ2/80825/05/2006 
(ΦΕΚ Β΄ 120) κοινή υπουργική απόφαση, του Ν. 3766/2009 
(ΦΕΚ Α΄ 102), του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82), όπως και 
τις σχετικές εγκυκλίους (ΓΔΥ2/οικ 69553/2006, ΔΥΓ2/ 
99932/2007), όπως εκάστοτε ισχύουν.

IV.4.2 Το νερό που θα προκύπτει από το άδειασμα 
των κολυμβητικών δεξαμενών ή των υδροψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων δύναται να διατίθεται για άρδευση 
των φυτευτικών ειδών της μονάδας, εφόσον δεν είναι 
θαλασσινό και οι συγκεντρώσεις ελεύθερου χλωρίου εί−
ναι χαμηλές λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις για 
την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας 
για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων (145116/2011 (ΦΕΚ Β΄ 354 κοινή υπουργική 
απόφαση) όπως εκάστοτε ισχύει.

IV.5 Δεσμεύσεις στην περίπτωση ύπαρξης χώρων πα−
ρασκευής τροφίμων (μαγειρεία και παρασκευαστήρια 
εστιατορίων κ.λπ.).

IV.5.1 Να γίνεται συλλογή των χρησιμοποιημένων βρώ−
σιμων ελαίων και να διαθέτονται σε αδειοδοτημένες 
επιχειρήσεις με σκοπό την ενεργειακή αξιοποίησή τους, 
εφόσον υπάρχει δίκτυο συλλογής στην περιοχή.

IV.5.2 Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από χώ−
ρους παρασκευής τροφίμων να διέρχονται από φρεάτια 
λιποσυλλογής πριν την τελική διαχείριση τους μαζί με 
τα αστικά υγρά απόβλητα. Η λάσπη από τα φρεάτια 
λιποσυλλογής να απομακρύνονται από αδειοδοτημένο 
συλλέκτη ή νόμιμο βυτιοφόρο και να διαχειρίζονται από 
αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης (ενδεικτικά Μονάδα 
Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου, ΧΥΤΑ, αδειοδοτημένη 
μονάδα διαχείρισης ιλύος κ.λπ.) σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στην αριθμ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909) κοινή 
υπουργική απόφαση και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24) όπως 
εκάστοτε ισχύουν.

IV.5.3 Να τοποθετηθούν φίλτρα συγκράτησης οσμών 
στις καμινάδες απαερίων.

IV.5.4 Στις περιπτώσεις μη τακτικής συλλογής των 
αποβλήτων, τα οργανικά απόβλητα να φυλάσσονται 
σε ψυκτικούς θαλάμους που θα προορίζονται ειδικά 
για το σκοπό αυτό.

IV.6 Δεσμεύσεις σε περιπτώσεις ύπαρξης χώρων πρα−
σίνου και φυτεμένων χώρων:

IV.6.1 Να εφαρμόζονται πρακτικές διαχείρισης του νε−
ρού που να οδηγούν στη μείωση κατά το δυνατόν των 
χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων ύδατος κατά την άρ−
δευση με εφαρμογή κατάλληλων μέτρων όπως: − Πραγ−
ματοποίηση άρδευσης με σταλακτοφόρους σωλήνες − 

IV.6.2 Να προτιμηθούν φυτά προσαρμοσμένα στο ελ−
ληνικό τοπίο και τις τοπικές μικροκλιματικές και εδα−
φολογικές συνθήκες όπως και τις τοπικές συνθήκες 
διαθεσιμότητας νερού.

IV.6.3 Να ακολουθούνται οι εγκεκριμένοι κώδικες 
ορθής γεωργικής πρακτικής (υπουργική απόφαση 
85167/820/2000 (ΦΕΚ Β΄ 477), υπουργική απόφαση 
125347/568/2004 (ΦΕΚ Β΄ 142) όπως εκάστοτε ισχύουν 
όσον αφορά στις εφαρμοζόμενες πρακτικές χρήσης 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

IV.6.4 Η χρήση λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων να περιο−
ριστεί στις απολύτως απαραίτητες και να γίνεται υπό κα−
τάλληλες καιρικές συνθήκες (π.χ. να αποφεύγεται κατά τη 
διάρκεια βροχοπτώσεων ή όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι).

IV.6.5 Η λίπανση των χώρων πρασίνου να γίνεται όσο 
το δυνατό με οργανικά λιπάσματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παλλήνη, 15 Οκτωβρίου 2015
Ο Αντιπεριφερειάρχης
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