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Τίηλορ
Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2012/17 ηνπ
Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012)
ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο

Άξζξν: 1 Ανηικείμενο

ΚΔΟΝΠ Η:
ΔΡΑΗΟΗΘΝ ΠΚΦΥΛΝ ΓΗΑ ΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ - ΠΠΡΖΚΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΘΑΗ
ΔΙΔΓΣΝ ΞΝ ΔΦΑΟΚΝΕΔΡΑΗ ΠΡΑ ΔΞ ΡΝ ΔΡΞΑ, ΔΘΡ ΘΑΗ ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α'
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ - ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ - ΝΟΗΠΚΝΗ
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ζέζπηζε ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ην ζπληνληζκφ,
ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε
ησλ πφξσλ ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Ρακείσλ (ΔΓΔΡ) θαη ηεο
εζληθήο ζπκκεηνρήο, ν ζπληνληζκφο κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη κε ηα άιια κέζα
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο ηεο Έλσζεο.

Άξζξν: 2 Πεδίο εθαπμογήρ

Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηα πξνγξάκκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζην Δηαηξηθφ Πχκθσλν γηα ην Ξιαίζην Αλάπηπμεο (ΔΠΞΑ) ηεο πεξηφδνπ 2014 - 2020 θαη
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Ρακεία (ΔΓΔΡ).

Άξζξν: 3 Οπιζμοί

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:
1. «Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Ρακεία» εθεμήο ΔΓΔΡ: ηα Δπξσπατθά
Γηαξζξσηηθά Ρακεία: α) Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ), β)
Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν (ΔΘΡ), γ) Ρακείν Ππλνρήο θαη ηα Δπελδπηηθά Ρακεία: α)
Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Ρακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΡΑΑ) θαη β) Δπξσπατθφ Ρακείν
Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ΔΡΘΑ), ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ βάζεη ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ πνπ
νξίδεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
2. «Δηαηξηθφ Πχκθσλν γηα ην Ξιαίζην Αλάπηπμεο (ΔΠΞΑ) 2014-2020»: Ρν έγγξαθν πνπ

θαηαξηίδεηαη απφ ην πνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηε ζπλεξγαζία ησλ
ζπλαξκφδησλ πνπξγείσλ, Ξεξηθεξεηψλ θαη ησλ ινηπψλ νηθείσλ εηαίξσλ, θαη εγθξίλεηαη,
κεηά απφ δηάινγν, απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (εθεμήο Δπηηξνπή) θαη
ην νπνίν απνηειεί ην πιαίζην γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ
Ρακείνπ Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ), ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλσληθνχ Ρακείνπ (ΔΘΡ),
ηνπ Ρακείνπ Ππλνρήο, ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Ρακείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΡΑΑ)
θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Ρακείνπ Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ΔΡΘΑ) γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
ηεο ζηξαηεγηθήο γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε.
3. «Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα» εθεμήο ΔΞ: έγγξαθν ην νπνίν θαηαξηίδεηαη απφ ηα
αξκφδηα πνπξγεία, Ξεξηθέξεηεο θαη ηνπο ινηπνχο αξκφδηνπο εηαίξνπο θαη εγθξίλεηαη απφ
ηελ Δπηηξνπή θαη ην νπνίν θαζνξίδεη κία αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα επηηεπρζεί κε ηε
ζπλδξνκή ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ΔΓΔΡ.
4. «Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο»: θάζε πξνηεξαηφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο ζην πιαίζην ηνπ Δ Ξ
πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλνπο κεηξήζηκνπο πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο ζηφρνπο.
5. «Ξξάμε»: έξγν, ζχκβαζε, δξάζε ή νκάδα έξγσλ πνπ επηιέγνληαη απφ ηε δηαρεηξηζηηθή
αξρή ησλ νηθείσλ πξνγξακκάησλ ή ππφ ηελ επζχλε ηεο, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε
ησλ ζηφρσλ ηεο ζρεηηθήο πξνηεξαηφηεηαο ή ησλ ζρεηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ζην πιαίζην ησλ
κέζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο, ε πξάμε ζπλίζηαηαη ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο
ζπλεηζθνξέο απφ έλα πξφγξακκα ζε κέζα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο θαη ζηε
ζπλαθφινπζε ρξεκαηνδνηηθή ππνζηήξημε πνπ παξέρνπλ ηα ελ ιφγσ κέζα.
6. «Γηθαηνχρνο»: δεκφζηνο ή ηδησηηθφο θνξέαο θαη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαλνληζκνχ γηα ην
ΔΓΡΑΑ θαη ηνπ θαλνληζκνχ ΔΡΘΑ κφλν, θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ
έλαξμε ή ηελ έλαξμε θαη ηελ εθαξκνγή πξάμεσλ. Πην πιαίζην ησλ θαζεζηψησλ θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ, ν θνξέαο πνπ ιακβάλεη ηελ ελίζρπζε ελψ ζην πιαίζην ησλ κέζσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο ν θνξέαο πνπ εθαξκφδεη ην Κέζν Σξεκαηννηθνλνκηθήο
Ρερληθήο ή ην Ρακείν Σαξηνθπιαθίνπ, θαηά πεξίπησζε.
7. «Κέζα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο»: ρξεκαηνδνηηθά κέζα γηα ρξεκαηνδνηηθή
ελίζρπζε, ζε ζπκπιεξσκαηηθή βάζε, απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε ελφο
ή πεξηζζφηεξσλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο. Ρα κέζα απηά είλαη
δπλαηφλ λα έρνπλ ηε κνξθή επελδχζεσλ κεηνρηθνχ ή νηνλεί κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, δαλείσλ
ή εγγπήζεσλ ή άιισλ κέζσλ επηκεξηζκνχ θηλδχλνπ, θαη λα ζπλδπάδνληαη, εθφζνλ
ελδείθλπηαη, κε επηδνηήζεηο.
8. «Θξαηηθή ελίζρπζε»: ελίζρπζε πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 107
παξάγξαθνο 1 ηεο Ππλζήθεο Ιεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΠΙΔΔ) θαη ζεσξείηαη
φηη πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Θαλνληζκνχ
1407/2013 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο, 1408/2013 ηεο
Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο, 717/2014
ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη
ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο.
9. «Ρακείν Σαξηνθπιαθίνπ»: θεθάιαην πνπ ζπζηήλεηαη κε πφξνπο πξνγξάκκαηνο ή
πξνγξακκάησλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κέζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο.
10. «Ρειηθφο Απνδέθηεο»: λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ ιακβάλεη ρξεκαηνδνηηθή
ππνζηήξημε απφ έλα κέζν ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο.
11. «Ξεξαησζείζα πξάμε»: πξάμε πνπ έρεη νινθιεξσζεί θπζηθά ή εθαξκνζηεί πιήξσο θαη
γηα ηελ νπνία έρνπλ θαηαβιεζεί φιεο νη ζρεηηθέο πιεξσκέο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο θαη έρεη
θαηαβιεζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο ε αληίζηνηρε δεκφζηα ζπκκεηνρή.
12. «Γεκφζηα δαπάλε»: θάζε δεκφζηα ζπλεηζθνξά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ ε νπνία
πξνέξρεηαη απφ ηνλ Θξαηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξηθεξεηαθψλ ή

ηνπηθψλ αξρψλ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο πνπ αθνξά ηα ΔΓΔΡ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ
νξγαληζκψλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηνλ πξνυπνινγηζκφ ελψζεσλ δεκφζησλ αξρψλ ή
νξγαληζκψλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ζηελ νπνία, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην πνζνζηφ
ζπγρξεκαηνδφηεζεο γηα πξνγξάκκαηα ή ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΘΡ, ζε απηήλ είλαη
δπλαηφλ λα πεξηιακβάλνληαη νπνηνηδήπνηε ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη ζηνπο νπνίνπο
ζπλεηζθέξνπλ ζπιινγηθά εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνη.
13. «Δλδηάκεζνο θνξέαο»: θάζε δεκφζηνο ή ηδησηηθφο θνξέαο πνπ ελεξγεί ππφ ηελ επζχλε
κίαο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ή αξρήο πηζηνπνίεζεο ή εθηειεί θαζήθνληα εμ νλφκαηνο κίαο
ηέηνηαο αξρήο ζε ζρέζε κε δηθαηνχρνπο πνπ πινπνηνχλ πξάμεηο.
14. «Νινθιεξσκέλε Σσξηθή Δπέλδπζε ΌΣΔ»: εξγαιείν εθαξκνγήο ησλ νινθιεξσκέλσλ
πξνζεγγίζεσλ γηα ηε Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε ή γηα άιιεο Σσξηθέο Πηξαηεγηθέο, φπσο
πεξηγξάθνληαη ζην ΔΠΞΑ 2014-2020 θαη πξνβιέπνληαη ζηα Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα
2014-2020.
15. «Πηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία θνηλνηήησλ»: έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν
πξάμεσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπηθψλ ζηφρσλ θαη αλαγθψλ, ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ
επίηεπμε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Έλσζεο γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο
αλάπηπμε θαη ε νπνία ζρεδηάδεηαη θαη εθαξκφδεηαη απφ κία νκάδα ηνπηθήο δξάζεο.
16. «Αίηεζε πιεξσκήο»: αίηεζε πιεξσκήο ή δήισζε δαπαλψλ πνπ ππνβάιιεη ην θξάηνο κέινο ζηελ Δπηηξνπή.
17. «Νηθνλνκηθφ έηνο»: γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ηξίηνπ θαη ηνπ ηέηαξηνπ κέξνπο ηνπ
Θαλνληζκνχ, ε πεξίνδνο απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ.
18. «Δθαξκνζηέεο εθ ησλ πξνηέξσλ αηξεζηκφηεηεο»: ζπγθεθξηκέλνο θαη επαθξηβψο
πξνθαζνξηζκέλνο θξίζηκνο παξάγνληαο, ν νπνίνο απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή πινπνίεζε ηνπ εηδηθνχ ζηφρνπ επελδπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο
ή πξνηεξαηφηεηαο ηεο Έλσζεο, έρεη δε άκεζε θαη πξαγκαηηθή ζρέζε κε ηελ ελ ιφγσ
πινπνίεζε θαη άκεζν αληίθηππν ζε απηήλ.
19. «Ξαξαηππία»: θάζε παξάβαζε ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ ή ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ εθαξκνγή
ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, ε νπνία πξνθχπηεη απφ πξάμε ή παξάιεηςε νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ
εκπιέθεηαη ζηε ζέζπηζε, εθαξκνγή ησλ ΔΓΔΡ, θαη ε νπνία δεκηψλεη ή ελδέρεηαη λα
δεκηψζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο κε θαηαινγηζκφ αδηθαηνιφγεηεο δαπάλεο ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο.
20. «Νηθνλνκηθφο θνξέαο»: ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή άιιε
νληφηεηα πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηελ εθαξκνγή ηεο βνήζεηαο απφ ηα ΔΓΔΡ, κε εμαίξεζε
θξάηνο - κέινο πνπ αζθεί ηα δηθαηψκαηα ηνπ σο δεκφζηα αξρή.
21. «Ππζηεκηθή παξαηππία»: παξαηππία πνπ έρεη ελδερνκέλσο επαλαιακβαλφκελν
ραξαθηήξα, κε κεγάιε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ζε παξεκθεξή είδε πξάμεσλ, ε νπνία
πξνθχπηεη απφ ζνβαξή αλεπάξθεηα ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ
δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξάιεηςεο θαζνξηζκνχ θαηάιιεισλ
δηαδηθαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη ηνπο εηδηθνχο θαλφλεο γηα θάζε
ηακείν.
22. «Γεκνζηνλνκηθή Γηφξζσζε»: ε αθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο ελσζηαθήο ή θαη
εζληθήο ζπκκεηνρήο ζε έλα έξγν ή πξάμε, ζην πιαίζην ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζήο ηνπ απφ ηα
Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα, ε νπνία είλαη αλάινγε ηεο παξάηππεο δαπάλεο πνπ
δηαπηζηψλεηαη.
23. «Αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλ πνζφ»: θάζε δαπάλε ζηελ νπνία δελ αληηζηνηρεί ζε ίζεο
αμίαο παξαδνζέλ πξντφλ, έξγν ή ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο
ή απφθαζεο κε ηελ νπνία αλαιήθζεθε ε ππνρξέσζε ηεο δαπάλεο.
24. «Αλάθηεζε»: ε επηζηξνθή ησλ αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ

ηνλ ιαβφληα γηα κε λφκηκε αηηία.
25. «Πνβαξή αλεπάξθεηα ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
θαη ειέγρνπ»: γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εθαξκνγήο ησλ Ρακείσλ, αλεπάξθεηα γηα ηελ νπνία
είλαη απαξαίηεην λα ππάξμνπλ νπζηψδεηο βειηηψζεηο ζην ζχζηεκα, ε νπνία εθζέηεη ηα
Ρακεία ζε ζεκαληηθφ θίλδπλν παξαηππηψλ θαη ε χπαξμε ηεο νπνίαο δελ ζπκβηβάδεηαη κε
ζεηηθή ειεγθηηθή γλψκε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ.
26. «Θαλνληζκφο»: ν ππ' αξηζκ. 1303/2013 Θαλνληζκφο (ΔΘ) ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
17.12.2013 «πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν, ην Ρακείν Ππλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ
Ρακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Ρακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί
θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην
Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν, ην Ρακείν Ππλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Ρακείν Θάιαζζαο θαη
Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζκ. 1083/2006.»
27. «Πχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ» εθεμήο ΠΓΔ: ην ΠΓΔ είλαη έλα ζχλνιν δηνηθεηηθψλ
αξρψλ πνπ βξίζθνληαη ζε αιιειεμάξηεζε, δηαξζξσκέλσλ κε ζπγθεθξηκέλε νξγαλσηηθή
δνκή, νη νπνίεο αλαπηχζζνπλ επί κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηε
ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ.
28. «πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο» εθεμήο ΞΑΠΓ 2014-2020: ε
απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη
νη βαζηθνί θαλφλεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ 2014-2020.
29. «Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα» εθεμήο ΝΞΠ: ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα
ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, φπνπ θαηαρσξίδνληαη ηα δεδνκέλα
πνπ αθνξνχλ ζην ΔΠΞΑ θαη άιια αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα.
30. «Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ» εθεμήο ΞΠΘΔ: ην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο φπνπ
θαηαρσξίδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηα επελδπηηθά ζρέδηα ησλ ηδησηψλ πνπ
αηηνχληαη Θξαηηθή Δλίζρπζε.
31. «Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Πψξεπζεο Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ»: ην πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα φπνπ θαηαρσξίδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ζψξεπζεο, φπσο
απηή πεξηγξάθεηαη ζηνπο Θαλνληζκνχο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ ηεο EE.
32. «Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ» εθεμήο ΝΞΠ-Ξ.Γ.Δ
ή «e-pde»: ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο, φπνπ θαηαρσξνχληαη ηα δεδνκέλα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ.
33. Κεραληζκφο «Γηεπθφιπλζε Ππλδένληαο ηελ Δπξψπε / Connecting Europe Facility"
εθεμήο ΓΠΔ/CEF: Σξεκαηνδνηηθφο Κεραληζκφο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ
Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ ζηνπο ηνκείο ησλ Κεηαθνξψλ, ηεο Δλέξγεηαο θαη ησλ
Ρειεπηθνηλσληψλ.

Άξζξν: 4 Απμόδιερ απσέρ

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β
ΑΟΣΔΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝ
1. Αξκφδηεο αξρέο γηα ηε δηαρείξηζε θαη έιεγρν ησλ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ 2014 - 2020 είλαη: α) Ζ
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ε νπνία νξίδεηαη γηα θάζε ΔΞ.

β) Ζ Αξρή Ξηζηνπνίεζεο ε νπνία νξίδεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ ΔΞ. γ) Ζ Αξρή Διέγρνπ ε
νπνία νξίδεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ ΔΞ. δ) Νη Δλδηάκεζνη Φνξείο εθεμήο ΔΦ, ζηνπο νπνίνπο
αλαηίζεληαη ε δηαρείξηζε κέξνπο ελφο ΔΞ ή ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο
Αξρήο, ππφ ηελ επζχλε ηεο.
2. Αξκφδηεο αξρέο θαη δνκέο γηα ην ζπληνληζκφ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ ΔΞ
ηνπ ΔΠΞΑ 2014 -2020 απνηεινχλ: α) Ζ Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνχ εθεμήο ΔΑΠ, ε νπνία
νξίδεηαη σο αξρή πνπ αζθεί θαζήθνληα ζπλδέζκνπ θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηελ
Δπηηξνπή εθπξνζσπψληαο ηε ρψξα ζπλνιηθά γηα ην ΔΠΞΑ, ην ΓΠΔ/CEF, ην Ρακείν
Αιιειεγγχεο θαη ηα Ινηπά Αλαπηπμηαθά Ξξνγξάκκαηα θαη Ρακεία, ζπληνλίδεη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ άιισλ ζρεηηθψλ νξηζζεηζψλ αξρψλ θαη δνκψλ θαη πξνσζεί ηελ
εθαξκνγή ηνπ ελσζηαθνχ θαη ηνπ ελαξκνληζκέλνπ εζληθνχ δηθαίνπ. β) Νη Δπηηειηθέο Γνκέο
πνπξγείσλ.

Άξζξν: 5 Γιασειπιζηικέρ Απσέρ Τομεακών ΔΠ

1. Ζ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΞ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ
ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ», ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ θ.π.α. κε αξηζκ. Γ13/Φ5.27/18038
(Β' 1502), φπσο ηζρχεη, κεηνλνκάδεηαη ζε «Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ΔΞ
ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ, ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑ» θαη αλαιακβάλεη
αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ νηθείνπ ΔΞ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 125 ηνπ Θαλνληζκνχ
επηπξνζζέησο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην λ. 3614/2007.
2. Ζ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΞ «ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΚΔΡΑΟΟΘΚΗΠΖ 2007 - 2013»,
ε νπνία ζπζηάζεθε κε ην άξζξν 5, παξ. 5, εδάθην α' ηνπ λ. 3614/2007, κεηνλνκάδεηαη ζε
«Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ΔΞ ΚΔΡΑΟΟΘΚΗΠΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ΡΝΚΔΑ» θαη
αλαιακβάλεη αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ νηθείνπ ΔΞ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 125 ηνπ
Θαλνληζκνχ επηπξνζζέησο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην λ. 3614/2007.
3. Ζ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΞ «ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΘΑΗ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ
ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ», ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ θ.π.α. κε αξηζκ. 118267/14.12.2000 (Β' 1595),
φπσο ηζρχεη, θαη ε Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΞ «ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑ ΒΗΝ
ΚΑΘΖΠΖ», ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ θ.π.α. κε αξηζκ. 3345/14.12.2000 (Β' 1533), φπσο
ηζρχεη, ζπγρσλεχνληαη θαη ζπληζηνχλ λέα Δηδηθή πεξεζία κε ηελ επσλπκία «Δηδηθή
πεξεζία Γηαρείξηζεο ΔΞ ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ, ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΑΗ
ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖ»», ε νπνία αλαιακβάλεη αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ νηθείνπ ΔΞ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 125 ηνπ Θαλνληζκνχ. Πηε λέα Δηδηθή πεξεζία πεξηέξρεηαη ην
ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην λ. 3614/2007, ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ πνπ ζπγρσλεχνληαη, ηα δηθαηψκαηα θαη νη
ππνρξεψζεηο ηνπο.
4. Ζ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΞ «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ
ΑΛΑΞΡΜΖ»», ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ θ.π.α. κε αξηζκ. 34576/11/5.1.2001 (Β' 35), φπσο
ηζρχεη,
ε
Δηδηθή
πεξεζία
Γηαρείξηζεο
ηνπ
ΔΞ
«ΔΛΗΠΣΠΖ
ΡΖΠ
ΓΗΟΝΠΓΗΔΙΑΠΗΚΝΡΖΡΑΠ», ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ θ.π.α. ΔΓ/ΔΞΝΑΙΑΑ/νηθ765/11.2.2008 (Β' 641), φπσο ηζρχεη, θαη ε Δηδηθή πεξεζία Δλδηάκεζε
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Κεηαθνξψλ πνπ κεηνλνκάζηεθε κε βάζε ην άξζξν 5, παξ. 2 εδάθην α'
ηνπ λ. 3614/2007, ζπγρσλεχνληαη θαη ζπληζηνχλ λέα Δηδηθή πεξεζία κε ηελ επσλπκία
«Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ΔΞ ΞΝΓΝΚΔΠ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ

ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ»», ε νπνία αλαιακβάλεη αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ νηθείνπ
ΔΞ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 125 ηνπ Θαλνληζκνχ. Πηε λέα Δηδηθή πεξεζία πεξηέξρεηαη ην
ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην λ. 3614/2007, ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ πνπ ζπγρσλεχνληαη, ηα δηθαηψκαηα θαη νη
ππνρξεψζεηο ηνπο.
5. Ζ δηαρείξηζε ησλ ΔΞ πνπ εληάζζνληαη ζην ζηφρν «Δπξσπατθή Δδαθηθή Ππλεξγαζία»
αζθείηαη απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ησλ ΔΞ ηνπ ζηφρνπ «Δπξσπατθή Δδαθηθή
Ππλεξγαζία», ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ θ.π.α. αξηζκ. 175294/ΓΗΝΔ 196/13.6.2002 (Β'
730), φπσο ηζρχεη.
6. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ΔΞ ΡΔΣΛΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ 2014 -2020, αζθείηαη απφ Κνλάδα ηεο
Δηδηθήο πεξεζίαο Πηξαηεγηθήο Πρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο, ε νπνία αλαιακβάλεη
αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 125 ηνπ Θαλνληζκνχ.
7. Νη λέεο Δηδηθέο πεξεζίεο πνπ κεηνλνκάδνληαη ή ζπληζηψληαη κε ηηο αλσηέξσ
παξαγξάθνπο 1 έσο 5 ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζηνλ νηθείν Δηδηθφ Γξακκαηέα ηνπ πνπξγείνπ
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6.

Άξζξν: 6 Σύζηαζη Διδικών Γπαμμαηειών Γιασείπιζηρ Τομεακών Δπισειπηζιακών
Ππογπαμμάηυν

1. Πην πνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ζπληζηάηαη εληαίνο δηνηθεηηθφο
ηνκέαο κε ηίηιν «Δηδηθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Ρνκεαθψλ ΔΞ ηνπ ΔΘΡ» κε αξκνδηφηεηα
ηελ επίβιεςε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΞ ΑΛΑΞΡΜΖ
ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ, ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖ θαη ηνπ Δ Ξ
ΚΔΡΑΟΟΘΚΗΠΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ΡΝΚΔΑ.
2. Πην πνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ζπληζηάηαη εληαίνο δηνηθεηηθφο
ηνκέαο κε ηίηιν «Δηδηθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Ρνκεαθψλ ΔΞ ηνπ ΔΡΞΑ θαη ΡΠ» κε
αξκνδηφηεηα ηελ επίβιεςε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΞ
ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ, ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑ, ηνπ ΔΞ
ΞΝΓΝΚΔΠ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ θαη ησλ ΔΞ ηνπ
ζηφρνπ «Δπξσπατθή Δδαθηθή Ππλεξγαζία».
3. Πην πνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ζπληζηάηαη ζέζε κεηαθιεηνχ Δηδηθνχ
Γξακκαηέα, ν νπνίνο πξνΐζηαηαη ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Ρνκεαθψλ ΔΞ ηνπ
ΔΘΡ θαη ζέζε κεηαθιεηνχ Δηδηθνχ Γξακκαηέα, ν νπνίνο πξνΐζηαηαη ηεο Δηδηθήο
Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Ρνκεαθψλ ΔΞ ηνπ ΔΡΞΑ θαη ΡΠ κε βαζκφ 2ν ηεο θαηεγνξίαο ησλ
εηδηθψλ ζέζεσλ.

Άξζξν: 7 Γιασειπιζηικέρ Απσέρ Πεπιθεπειακών Δπισειπηζιακών Ππογπαμμάηυν

1. Νη Δηδηθέο πεξεζίεο ησλ Ξεξηθεξεηψλ πνπ κεηνλνκάζηεθαλ κε βάζε ην άξζξν 6 ηνπ λ.
3614/2007 ζε «Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο», αλαιακβάλνπλ αξκνδηφηεηεο
δηαρείξηζεο ησλ νηθείσλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔΞ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 125 ηνπ Θαλνληζκνχ

επηπξνζζέησο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην λ. 3614/ 2007 θαη ζηηο απνθάζεηο
εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013. Νη αλσηέξσ Δηδηθέο
πεξεζίεο κεηνλνκάδνληαη ζε Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ΔΞ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ..., ζηελ
νπνία πξνζηίζεηαη ε νλνκαζία θάζε Ξεξηθέξεηαο θαη ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζηνλ νηθείν
Ξεξηθεξεηάξρε.

Άξζξν: 8 Απμοδιόηηηερ Γιασειπιζηικήρ Απσήρ

1. Νη Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ Ρνκεαθψλ θαη Ξεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Ξξνγξακκάησλ είλαη ππεχζπλεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ νηθείνπ επηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ εδαθίνπ δ' ηεο παξ. 3
ηνπ άξζξνπ 14 θαη ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Πην πιαίζην απηφ ε
δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ θάζε επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο: α) πνζηεξίδεη ην έξγν ηεο
Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη ηεο παξέρεη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηεο, θαη ηδίσο δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ πξφνδν ηνπ ΔΞ σο πξνο ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, δεκνζηνλνκηθά δεδνκέλα θαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνπο
δείθηεο θαη ηα νξφζεκα, ελψ κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο. β)
Ππληάζζεη θαη, κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο, ππνβάιιεη ζηελ
Δπηηξνπή εηήζηεο θαη ηειηθέο εθζέζεηο πινπνίεζεο. γ) Θέηεη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηάκεζσλ
θνξέσλ θαη ησλ δηθαηνχρσλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο
θαη ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ αληίζηνηρα. δ) Γηαζθαιίδεη ηε ζπιινγή θαη θαηαρψξεζε ζην
ΝΞΠ δεδνκέλσλ γηα θάζε πξάμε, ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ
αμηνιφγεζε, ηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ επαιήζεπζε θαη ηνλ έιεγρν,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ γηα κεκνλσκέλνπο ζπκκεηέρνληεο ζε πξάμεηο θαηά
πεξίπησζε. ε) Δμαζθαιίδεη φηη ηα αλαθεξφκελα ζην ζηνηρείν δ' δεδνκέλα ζπιιέγνληαη,
θαηαρσξίδνληαη θαη απνζεθεχνληαη ζην ζχζηεκα θαη φηη ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνπο
δείθηεο αλαιχνληαη αλά θχιν, φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ην Ξαξάξηεκα I ηνπ Θαλνληζκνχ
ηνπ ΔΘΡ. ζη) Ξξαγκαηνπνηεί ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ
δηελεξγνχληαη, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 54 θαη 56 ηνπ Θαλνληζκνχ, βάζεη ηνπ εγθεθξηκέλνπ
ζρεδίνπ αμηνιφγεζεο απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη ιακβάλεη ηα θαηάιιεια
κέηξα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο. δ) Ξξνβαίλεη ζηελ εμεηδίθεπζε ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19, παξαθνινπζεί ηελ πνξεία
εθαξκνγήο ηνπ θαη ζπληάζζεη πξνηάζεηο ηξνπνπνίεζεο ηνπ, ηηο νπνίεο ππνβάιιεη ζηελ
Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο γηα έγθξηζε. ε) Γηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο
απαηηήζεηο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 115 ηνπ Θαλνληζκνχ.
ζ) πνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή ηηο απαηηνχκελεο γηα ηα κεγάια έξγα πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 101 ηνπ Θαλνληζκνχ. η) Γηα ηελ επηινγή ησλ πξάμεσλ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή:
αα) ζπληάζζεη θαη, κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηνπο, εθαξκφδεη ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο θαη
θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία: i) δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκβνιή ησλ πξάμεσλ ζηελ επίηεπμε ησλ
εηδηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζρεηηθήο πξνηεξαηφηεηαο, ii) δελ ζπληζηνχλ
δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε θαη είλαη δηαθαλή, iii) ηεξνχλ ηηο γεληθέο αξρέο πνπ νξίδνληαη ζηα
άξζξα 7 θαη 8 ηνπ Θαλνληζκνχ. ββ) δηαζθαιίδεη ψζηε κία επηιεγείζα πξάμε λα εκπίπηεη ζην
πεδίν ηνπ αξκφδηνπ Ρακείνπ ή Ρακείσλ θαη ζε θαηεγνξία παξέκβαζεο ζην πιαίζην ηεο
πξνηεξαηφηεηαο ή ησλ πξνηεξαηνηήησλ, γγ) παξέρεη ζηνλ δηθαηνχρν έγγξαθν πνπ
θαζνξίδεη ηνπο φξνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θάζε πξάμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ

εηδηθψλ απαηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα παξαζρεζνχλ
ζην πιαίζην ηεο πξάμεο, ην ζρέδην ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ πξνζεζκία εθηέιεζεο, δδ)
εμαζθαιίδεη φηη ν δηθαηνχρνο δηαζέηεη ηε δηνηθεηηθή, ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη επηρεηξεζηαθή
ηθαλφηεηα λα ηεξήζεη ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζηνηρείν γ' πξηλ απφ ηελ έγθξηζε
ηεο πξάμεο, εε) πξνβαίλεη ζε εμέηαζε ησλ ζηαδίσλ εμέιημεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηδίσο
θαηά ηε δηαδηθαζία δηαθήξπμεο, αλάζεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ζχκβαζεο, ζηζη) εμαζθαιίδεη
φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε πινπνίεζε ηεο πξάμεο έρεη αξρίζεη πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ηεξνχληαη νη ελσζηαθνί θαη εζληθνί
θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ ελ ιφγσ πξάμε, δδ) δηαζθαιίδεη φηη νη πξάμεηο πνπ επηιέγνληαη γηα
ζηήξημε απφ ηα Ρακεία δελ πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνηεινχλ ηκήκα πξάμεο,
ε νπνία έρεη ππνβιεζεί ή ζα έπξεπε λα ππνβιεζεί ζε δηαδηθαζία αλάθηεζεο, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 71, κεηά ηε κεηεγθαηάζηαζε κίαο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο ηεο
πεξηνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, εε) θαζνξίδεη ηεο θαηεγνξίεο παξέκβαζεο ζηηο νπνίεο
απνδίδνληαη νη δαπάλεο ηεο πξάμεο. ηα) Ξαξέρεη ζηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο ζαθείο θαη
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθά κε: αα) ηνπο φξνπο επηιεμηκφηεηαο ησλ
δαπαλψλ πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη γηα λα ππάξμεη ππνζηήξημε απφ έλα ΔΞ, ββ) ηελ
πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηηο ζρεηηθέο
πξνζεζκίεο, γγ) ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ πξάμεσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ, δδ) ηνπο
αξκφδηνπο επηθνηλσλίαο πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα
επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν, εε) φηη νη αηηήζεηο
πξέπεη λα πξνηείλνπλ δξαζηεξηφηεηεο επηθνηλσλίαο, αλάινγεο κε ην κέγεζνο ηεο πξάμεο
γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο πξάμεο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο
ΔΔ ζηελ πξάμε, ζηζη) ελεκεξψλεη ηνπο δηθαηνχρνπο φηη ε απνδνρή ρξεκαηνδφηεζεο
ζπληζηά απνδνρή ηεο εγγξαθήο ηνπο ζηνλ θαηάινγν ησλ πξάμεσλ πνπ δεκνζηνπνηνχληαη,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 115, παξάγξαθνο 2 θαη φηη ν θαηάινγνο ησλ πξάμεσλ αλά ΔΞ θαη
αλά Ρακείν ζα είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ εληαίνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ή εληαίαο
δηαδηθηπαθήο πχιεο. ηβ) Γηελεξγεί επαιεζεχζεηο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 θαη,
ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 125 ηνπ Θαλνληζκνχ. ηγ) Γηαζθαιίδεη φηη
νη δηθαηνχρνη πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε πξάμεσλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ βάζεη
επηιέμηκσλ δαπαλψλ πνπ φλησο έρνπλ γίλεη ηεξνχλ είηε ρσξηζηφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα είηε
επαξθή ινγηζηηθή θσδηθνπνίεζε γηα φιεο ηηο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ κία πξάμε. ηδ) Θέηεη
ζε εθαξκνγή απνηειεζκαηηθά θαη αλαινγηθά κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο εληνπηζζέληεο θηλδχλνπο. ηε) Νξίδεη δηαδηθαζίεο πνπ
δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε φισλ ησλ εγγξάθσλ ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο θαη ηνπο ειέγρνπο
πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαζθάιηζε επαξθνχο δηαδξνκήο ηνπ ειέγρνπ. ηζη) Ππληάζζεη γηα
θάζε ινγηζηηθή ρξήζε ηε δηαρεηξηζηηθή δήισζε αμηνπηζηίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα ησλ ζρεηηθψλ
πξάμεσλ θαη ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, καδί κε
έθζεζε πνπ παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηελεξγεζέλησλ ειέγρσλ, ελδερφκελσλ
αδπλακηψλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ θαη ησλ δηνξζσηηθψλ
κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί. ηδ) Ξαξέρεη ζηελ αξρή πηζηνπνίεζεο φιεο ηηο αλαγθαίεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο επαιεζεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε
ζρέζε κε θάζε δαπάλε, γηα ζθνπνχο πηζηνπνίεζεο. ηε) Ξξνβαίλεη ζηελ αθχξσζε κέξνπο ή
ηνπ ζπλφινπ ηεο ελσζηαθήο ζπλεηζθνξάο ζε κία πξάμε, ε νπνία επηβάιιεηαη βάζεη ησλ
απνηειεζκάησλ επαιήζεπζεο ή ειέγρνπ θαη εηζεγείηαη ζηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα ή αηξεηφ
Ξεξηθεξεηάξρε πνπ ηελ επνπηεχεη, ηελ έθδνζε απφθαζεο αλάθηεζεο αρξεσζηήησο
θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. ηζ) Ππλεξγάδεηαη κε ηελ Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνχ, ηελ θαζ' χιελ
αξκφδηα ππεξεζία ζπληνληζκνχ θαη ηελ Δπηηξνπή θαη παξέρεη ζε απηέο θάζε πιεξνθνξία

πνπ δεηείηαη.
2. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαρεηξηζηηθή αξρή είλαη θαη δηθαηνχρνο ζην πιαίζην ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο νη ξπζκίζεηο γηα ηηο επαιεζεχζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 21 ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ επαξθή δηάθξηζε αξκνδηνηήησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο.
3. Πηελ πεξίπησζε αλάζεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ή
αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο κέξνπο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζε ελδηάκεζνπο
θνξείο, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δηαηεξεί ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Πην πιαίζην ηνπ επνπηηθνχ ηεο ξφινπ παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ή αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο απφ ηνλ ελδηάκεζν θνξέα θαη
εθφζνλ απαηηείηαη ιακβάλεη θαηάιιεια δηνξζσηηθά κέηξα.
4. πνζηεξίδεη ηνπο δηθαηνχρνπο ζε φια ηα ζηάδηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ηνπο. Πε απηφ ην
πιαίζην ζηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ησλ ΞΔΞ δχλαηαη λα ζπζηαζεί νξγαλσηηθή κνλάδα,
ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηε απφ ηηο κνλάδεο πνπ αζθνχλ θαζήθνληα δηαρείξηζεο.

Άξζξν:9 Καηανομή απμοδιοηήηυν ηυν Απσών διασείπιζηρ και ελέγσος

"1". Πην πιαίζην ηεο νξηνζέηεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ θαη
πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη επέιηθηα θαη απνηειεζκαηηθά ην λέν Πχζηεκα Γηαρείξηζεο
θαη Διέγρνπ θαη λα δηαζθαιηζηεί ν αλαγθαίνο βαζκφο απηνλνκίαο ζηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο, νη αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο
δηαδηθαζίεο, δηαρσξίδνληαη θαη θαηαλέκνληαη σο εμήο:
Α. Πηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ επνπηεχνληνο νξγάλνπ ησλ εηδηθψλ ππεξεζηψλ, ήηνη ηνπ Γεληθνχ
ή Δηδηθνχ Γξακκαηέα ή Ξεξηθεξεηάξρε πεξηιακβάλνληαη θπξίσο ηα αθφινπζα: 1.
Γηαρεηξηζηηθέο αξκνδηφηεηεο
α. Ζ εηζήγεζε πξνο έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞ, γηα ηελ
πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηνπ Δ Ξ κεηά απφ δηαβνχιεπζε θαη γηα ηπρφλ αλαζεψξεζε απηνχ. β.
Ζ έθδνζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηε ζχγθιεζε ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞ ζηελ
νπνία πξνεδξεχεη. γ. Ζ εηζήγεζε ζηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ησλ θξηηεξίσλ έληαμεο
πξάμεσλ ζηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΞ. δ. Ζ έθδνζε ησλ πξνζθιήζεσλ γηα ηελ
ππνβνιή πξνηάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο. ε. Ζ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ έληαμεο ησλ πξάμεσλ,
ησλ απνθάζεσλ αλάθιεζεο έληαμεο, ησλ απνθάζεσλ νινθιήξσζεο, ησλ απνθάζεσλ
απφξξηςεο πξνηάζεσλ γηα ην ΔΞ, ζε ζπλέρεηα πξνεγνχκελεο εηζήγεζεο ηνπ πξντζηακέλνπ
ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο. ζη. Ζ έθδνζε απνθάζεσλ δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ θαη
αλάθηεζεο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ.
2. Γεληθέο αξκνδηφηεηεο
α. Ζ δηακφξθσζε θαη ε επηθαηξνπνίεζε ζε εηήζηα βάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο θαη ε ζέζπηζε
πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηφρσλ. β. Ζ δηαζθάιηζε φηη ην πξφγξακκα θαη νη
δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο ζπκβαδίδνπλ κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνπο
ηεζέληεο ζηφρνπο, θαζψο θαη ν έιεγρνο θαη ε επνπηεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ. γ. Ζ
ππνγξαθή απαληήζεσλ ζηηο αηηήζεηο επαλεμέηαζεο ή αλαθνξέο παξαπφλσλ πνιηηψλ ή
λνκηθψλ πξνζψπσλ θαηά ελεξγεηψλ ή παξαιείςεσλ ηεο παξαπάλσ Δηδηθήο πεξεζίαο. δ.
Ζ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ κεηαθίλεζεο εληφο θαη εθηφο έδξαο γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο ζην

εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο, θαζψο θαη ε έγθξηζε ησλ
ζρεηηθψλ δαπαλψλ. ε. Ζ ρνξήγεζε αδεηψλ ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο. ζη. Ζ
απφθαζε ζχζηαζεο, ζπγθξφηεζεο θαη νξηζκνχ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ επηηξνπψλ θαη νκάδσλ εξγαζίαο ρσξίο ακνηβή γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη πεξηζζνηέξσλ ηεο
κίαο Δηδηθήο πεξεζίαο πνπ ππάγνληαη ζε απηφλ.
Β. Πηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο πεξηιακβάλνληαη θπξίσο
ηα θάησζη: 1. Γηαρεηξηζηηθέο αξκνδηφηεηεο
α. Ζ πξνεγνχκελε εηζήγεζε γηα ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ έληαμεο πξάμεσλ θαη ησλ
ηξνπνπνηήζεσλ ηνπο, ε εηζήγεζε γηα ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ αλάθιεζεο έληαμεο, ησλ
απνθάζεσλ νινθιήξσζεο, ησλ απνθάζεσλ γηα απφξξηςε πξνηάζεσλ γηα ην ΔΞ θαη γηα ηηο
πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο ε Δηδηθή πεξεζία αζθεί θαζήθνληα Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
β. Νη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα γηα ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα ηεο
Δηδηθήο πεξεζίαο ηνπο, γηα ηα νπνία ππάξρνπλ λνκνινγηαθέο ιχζεηο ή είλαη δεδνκέλε ε
πξαθηηθή ηεο ππεξεζίαο, θαζψο θαη ηηο απαληήζεηο ζε αηηήζεηο ππεξεζηψλ πνιηηψλ ή
ππαιιήισλ, κε ηηο νπνίεο παξέρνληαη πιεξνθνξίεο. γ. Νη απαληήζεηο ζε πνξίζκαηα ειέγρνπ
ησλ εζληθψλ θαη ελσζηαθψλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπψλ αξκφδησλ θνξέσλ. δ. Ζ
ππνγξαθή εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζπληνληζκφ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο, θαζψο θαη ζηελ εθαξκνγή θαη εμεηδίθεπζε, φπνπ
απαηηείηαη, ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ, πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ γηα ηε ζσζηή
ιεηηνπξγία ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο, ε. Ζ ππνγξαθή ησλ εγγξάθσλ πξνο φξγαλα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηηο απφςεηο ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο πνπ αθνξνχλ ζην
ΔΞ αξκνδηφηεηαο ηεο,
2. Ινηπέο αξκνδηφηεηεο
α. Ζ ππνγξαθή εγγξάθσλ επί ζεκάησλ πξνζσπηθνχ (δηνηθεηηθά, νηθνλνκηθά, εθπαίδεπζεο,
νξγάλσζεο), ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ή
Ξεξηθεξεηάξρε. β. Έγγξαθα κε ηα νπνία δεηείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ν νξηζκφο
εθπξνζψπσλ σο κειψλ ζε ζπιινγηθά φξγαλα ή εηδηθέο νκάδεο εξγαζίαο. γ. Ζ απφθαζε
ζχζηαζεο, ζπγθξφηεζεο θαη νξηζκνχ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ - επηηξνπψλ θαη
νκάδσλ εξγαζίαο, ρσξίο ακνηβή, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ. δ. Ζ έθδνζε
απνθάζεσλ κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ησλ πξντζηακέλσλ κνλάδσλ θαη ησλ ππαιιήισλ, ζην
εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ γηα ππεξεζία, θαζψο θαη εξσηήκαηα θαη απνθάζεηο ρνξήγεζεο
άδεηαο ζηνπο ππαιιήινπο απηνχο γηα εθπαίδεπζε ή κεηεθπαίδεπζε ζην εζσηεξηθφ ή
εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ε έγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ. ε. Ζ ρνξήγεζε αδεηψλ ζηνπο
πξντζηακέλνπο ησλ κνλάδσλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο.
«2. Πηηο αξκνδηφηεηεο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ ινηπψλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 4
πεξηιακβάλνληαη νη αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο 1Β1β,
1Β1γ, 1Β1δ, 1Β1ε θαη 1Β2.
3. Νη αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1Β αζθνχληαη θαη γηα ηα
Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα ηεο πεξηφδνπ 2007-2013. Δηδηθφηεξα, γηα ηα Δπηρεηξεζηαθά
Ξξνγξάκκαηα ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 νη αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 1Β αζθνχληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο πνδηεπζπληέο.
4. Κε απνθάζεηο ηνπ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, ν
πξντζηάκελνο ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο κπνξεί λα κεηαβηβάδεη ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ
νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο πεξεζίαο ηηο αλαγθαίεο αξκνδηφηεηεο, γηα φζεο εθ ηνπ παξφληνο
άξζξνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα, πξνθεηκέλνπ απηνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο ζηφρνπο πνπ
ηνπο ηίζεληαη, φπσο θαη λα αλαθαιεί ηε κεηαβίβαζε απηή ησλ αξκνδηνηήησλ, αλεμάξηεηα
αλ έιαβε ρψξα πξηλ ή κεηά ηελ αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.»

Άξζξν: 10 Απσή Πιζηοποίηζηρ

1. Ζ Δηδηθή πεξεζία κε ηίηιν «Αξρή Ξιεξσκήο ηνπ ΘΞΠ, ησλ θνηλνηηθψλ πξσηνβνπιηψλ
θαη ηνπ Ρακείνπ Ππλνρήο» πνπ ζπλεζηήζε κε ηελ αξηζκ. 43491/ΓΗΝΔ 789/21.12.2000 (Β'
1639) θ.π.α., φπσο ηζρχεη, κεηνλνκάδεηαη ζε «Δηδηθή πεξεζία Αξρή Ξηζηνπνίεζεο θαη
Δμαθξίβσζεο Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ Ξξνγξακκάησλ», (εθεμήο Αξρή Ξηζηνπνίεζεο). Ζ
Αξρή Ξηζηνπνίεζεο απνηειεί δηνηθεηηθή κνλάδα, επηπέδνπ Γηεχζπλζεο πνπξγείνπ,
ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ-ΔΠΞΑ θαη
αλαιακβάλεη αξκνδηφηεηεο πηζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 126 ηνπ Θαλνληζκνχ
επηπξνζζέησο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ. 3614/2007.
2. Ζ Αξρή Ξηζηνπνίεζεο έρεη θπξίσο ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: α) Κε βάζε ην άξζξν
126 ηνπ Θαλνληζκνχ, ηελ θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ησλ πηζηνπνηήζεσλ, αηηήζεσλ, ζηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ θαλνληζκψλ πνπ
ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ
δηελεξγεζεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Γχλαηαη λα εμαηξεί πξνζσξηλά πιεξσκέο απφ ηηο
δειψζεηο δαπαλψλ πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο.
Δλεκεξψλεη ην Γεληθφ Ινγηζηήξην ηνπ Θξάηνπο θαη ηε Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ,
γηα ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ πνπ εηζπξάρζεθαλ αλά πεγή. Ρεξεί, ζε ειεθηξνληθή κνξθή,
ινγηζηηθά κεηξψα γηα ηηο δαπάλεο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή, θαζψο θαη ησλ πνζψλ
πνπ κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ θαη ησλ πνζψλ πνπ απνζχξνληαη κεηά απφ αθχξσζε ηνπ
ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο ζπλεηζθνξάο γηα κία πξάμε θαη απνζηέιιεη ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο,
ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ. Θαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη ηνπο ινγαξηαζκνχο γηα θάζε
ινγηζηηθή ρξήζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ. Θαηαξηίδεη θαη
ππνβάιιεη ηηο πξνβιέςεηο γηα ηηο επφκελεο ινγηζηηθέο ρξήζεηο. Ππλεξγάδεηαη κε ηνπο
αξκφδηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΝΞΠ σο
πξνο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, θαζψο
θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο. β) Ρε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ ζηνπο θνξείο πνπ αζθνχλ
δηαρείξηζε θαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ θαη ζηηο πξάμεηο ηνπο
θαη ηε ζχληαμε εθζέζεσλ γηα ηε ιήςε ηπρφλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ. Ρελ αλάζεζε
δηελέξγεηαο ειέγρνπ πνηφηεηαο ησλ Γεκφζησλ Ρερληθψλ έξγσλ θαη ηελ πξφηαζε ησλ
θαηάιιεισλ κέηξσλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. γ) Ρε
δηελέξγεηα εμαθξηβψζεσλ ησλ δαπαλψλ ησλ θνξέσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ
Διιάδα θαη ζπκκεηέρνπλ ζε Ξξνγξάκκαηα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο ηε
δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ αζθνχλ άιια θξάηε -κέιε κε ην πξνζσπηθφ ηεο ή/θαη αλαζέηνληαο
ζε ειεγθηηθή εηαηξεία.
3. Ζ Δηδηθή πεξεζία Αξρή Ξηζηνπνίεζεο αζθεί φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ είραλ αλαηεζεί
ζηελ Δηδηθή πεξεζία Αξρή Ξιεξσκήο κε βάζε ην άξζξν 13 ηνπ λ. 3614/ 2007.

Άξζξν: 11 Απσή Δλέγσος

1. Αξρή Διέγρνπ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 123 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 1303/2013 γηα φια ηα ΔΞ
ηνπ ΔΠΞΑ 20142020 θαη ηνπ ΔΞ «Αιηεία θαη Θάιαζζα 2014-2020» νξίδεηαη ε Δπηηξνπή

Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΔΓΔΙ), ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ
Νηθνλνκηθψλ θαη ππάγεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζηνλνκηθήο Ξνιηηηθήο ηνπ
πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ. Ζ ΔΓΔΙ απνηειείηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Γεκνζηνλνκηθψλ
Διέγρσλ σο Ξξφεδξν, απφ ηνπο Ξξντζηακέλνπο ησλ Γηεπζχλζεσλ Πρεδηαζκνχ θαη
Αμηνιφγεζεο Διέγρσλ, Διέγρνπ Γηαρείξηζεο Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ Ξξνγξακκάησλ θαη
Δθηάθησλ θαη Δηδηθψλ Διέγρσλ, θαζψο θαη απφ δχν εκπεηξνγλψκνλεο απφ ην δεκφζην ή
ηδησηηθφ ηνκέα, κε εκπεηξία ζε ζέκαηα εθαξκνγήο δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ)
θαη ειέγρνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ή δεκνζίσλ έξγσλ ή θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ. Κε ηελ ίδηα ή φκνηα απφθαζε νξίδνληαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο ΔΓΔΙ
θαη ε γξακκαηεία απηήο, ε νπνία ζηειερψλεηαη απφ ππαιιήινπο ησλ αλσηέξσ
Γηεπζχλζεσλ. Αλάινγα κε ην ζέκα ην νπνίν εμεηάδεηαη, εηζεγεηήο ηεο ΔΓΔΙ είλαη ν θαζ'
χιελ αξκφδηνο Ξξντζηάκελνο εθ ησλ κειψλ, ν νπνίνο κεηέρεη ζηε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο
ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. Γηα ηα κέιε θαη ηε γξακκαηεία ηεο ΔΓΔΙ, έρνπλ εθαξκνγή νη
δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4024/2011 (Α' 226).
2. Ζ ΔΓΔΙ έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ 2014-2020 θαη ηνπ ΔΞ «Αιηεία θαη Θάιαζζα
2014-2020». Πην πιαίζην απηφ ε ΔΓΔΙ αλαιακβάλεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: (α)
Γηαζθαιίδεη ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ ΔΞ. (β) Γηαζθαιίδεη φηη νη έιεγρνη ησλ
πξάμεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαηάιιειν δείγκα γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ δεισζεηζψλ
ζηελ Δπηηξνπή δαπαλψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφλ δηακνξθψλεη, θαηά θαλφλα, κεζνδνινγία
ζηαηηζηηθήο δεηγκαηνιεςίαο πξάμεσλ. Κε ζηαηηζηηθή κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ επαγγεικαηηθή θξίζε ηεο Αξρήο Διέγρνπ, ζε δεφλησο
αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή ειεγθηηθά ινγηζηηθά πξφηππα, θαζψο
θαη ζε θάζε πεξίπησζε φηαλ ν αξηζκφο ησλ πξάμεσλ κίαο ινγηζηηθήο ρξήζεο δελ είλαη
επαξθήο, ψζηε λα επηηξέπεη ηε ρξήζε ζηαηηζηηθήο κεζφδνπ. (γ) Θαηαξηίδεη, εληφο νθηψ
κελψλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ΔΞ, ζηξαηεγηθή ειέγρνπ πνπ θαιχπηεη ηε κεζνδνινγία ειέγρνπ
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ηε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο γηα ηνπο ειέγρνπο ησλ πξάμεσλ, θαζψο
θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ειέγρσλ γηα ηελ ηξέρνπζα ινγηζηηθή ρξήζε θαη ηηο δχν
επφκελεο ινγηζηηθέο ρξήζεηο. Ζ ζηξαηεγηθή ινγηζηηθνχ ειέγρνπ επηθαηξνπνηείηαη ζε εηήζηα
βάζε απφ ην 2016 κέρξη θαη ην 2024. Πηελ πεξίπησζε πνπ εθαξκφδεηαη θνηλφ ζχζηεκα
δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ΔΞ, είλαη δπλαηφλ λα θαηαξηίδεηαη εληαία
ζηξαηεγηθή ειέγρνπ. Ζ Αξρή Διέγρνπ ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή ηε ζηξαηεγηθή ειέγρνπ,
θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. (δ) Κέρξη ηε 15ε Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο απφ ην 2016 έσο ην
2025 ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή: i) Γλσκνδφηεζε, ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ
ζηνηρείνπ β' ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Θαλνληζκνχ (EE, ΔΟΑΡΝΚ) 966/2012 ηνπ
Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη Ππκβνπιίνπ, βάζεη ησλ ειέγρσλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη
δηα ησλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ή έρνπλ δηελεξγεζεί ππφ ηελ επζχλε ηεο. ii) Δηήζηα
έθζεζε ειέγρνπ, ζηελ νπνία παξαηίζεληαη ηα βαζηθά επξήκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ αθνξνχλ
ην πξνεγνχκελν ινγηζηηθφ έηνο πνπ ιήγεη ζηηο 30 Ηνπλίνπ, ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή
ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επξεκάησλ ζε ζρέζε κε ηπρφλ αλεπάξθεηεο ησλ
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, θαζψο θαη ησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ πνπ πξνηάζεθαλ
θαη εθαξκφζηεθαλ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ηζρχεη θνηλφ ζχζηεκα γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο
επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, ε εηήζηα έθζεζε ηνπ ζεκείνπ (ii) αλσηέξσ, δχλαηαη λα
θαιχπηεη φια ηα ζρεηηθά ΔΞ. (ε) Ππλεξγάδεηαη κε ηελ Δπηηξνπή γηα ην ζπληνληζκφ ησλ
ζρεδίσλ θαη ησλ κεζφδσλ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη αληαιιάζζεη ηα απνηειέζκαηα
ησλ ειέγρσλ ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, θαζψο θαη απφςεηο επί ζεκάησλ
πνπ αθνξνχλ ηε βειηίσζε ησλ ελ ιφγσ ζπζηεκάησλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν

128 ηνπ Θαλνληζκνχ.
3. Έρεη ηελ επζχλε ηεο ζχληαμεο έθζεζεο θαη ηεο δηαηχπσζεο γλψκεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 124 ηνπ Θαλνληζκνχ. Ρν έξγν απηφ ε ΔΓΔΙ δχλαηαη λα ην αλαζέζεη
θαη ζε θνξέα ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεην απφ ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο θαη ηελ Αξρή
Ξηζηνπνίεζεο. Ζ αλσηέξσ έθζεζε θαη δηαηχπσζε γλψκεο ζπληάζζεηαη θαηφπηλ
αμηνιφγεζεο πνπ δηελεξγείηαη, ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο απνδεθηά ειεγθηηθά πξφηππα θαη
δηαβηβάδεηαη ζηελ εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ. Δθφζνλ ε ΔΓΔΙ ή ν ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηνο
θνξέαο θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ,
πνπ αθνξά ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ή ηελ Αξρή Ξηζηνπνίεζεο, είλαη θαη' νπζία ίδην κε ηεο
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεθκεξηψλεηαη, βάζεη ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ
πνπ επηηειέζζεθαλ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζκ.
1083/2006 ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζκ. 1198/2006 ηνπ Ππκβνπιίνπ, ε
νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, δχλαηαη λα ζπκπεξάλεη
φηη πιεξνχληαη ηα Θξηηήξηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XIII ηνπ Θαλνληζκνχ, ρσξίο λα
απαηηνχληαη πξφζζεηεο ειεγθηηθέο εξγαζίεο.
4. Ζ ΔΓΔΙ αλαιακβάλεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Αξρήο Διέγρνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη
ζηνπο εθάζηνηε Θαλνληζκνχο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Σξεκαηνδνηηθνχ Κεραληζκνχ (ΣΚ)
ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ).
5. Ζ ΔΓΔΙ δηαζθαιίδεη φηη ην έξγν ηνπ ειέγρνπ αζθείηαη ιακβάλνληαο ππφςε δηεζλψο
απνδεθηά πξφηππα ειέγρνπ.
6. Θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ε ΔΓΔΙ κεξηκλά ηδηαηηέξσο γηα ηε δηαθχιαμε
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ησλ νπνίσλ
ιακβάλνπλ γλψζε ηα φξγαλα απηήο.
7. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα ζπγθξνηνχληαη επηηξνπέο ή νκάδεο
εξγαζίαο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο ΔΓΔΙ. Κε ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη
ακνηβέο ησλ κειψλ ησλ επηηξνπψλ ή ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο.
8. Ζ ΔΓΔΙ αζθεί θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ άξζξσλ 15 θαη 16 ηνπ λ. 3614/2007, φπσο
ηζρχεη, γηα ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο δειψζεηο θιεηζίκαηνο ησλ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ 20072013, θαζψο
θαη ηνπ ΔΞ «Αιηεία 2007-2013». Δπίζεο, ε ΔΓΔΙ είλαη αξκφδηα γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ
απαηηείηαη λα αλαιεθζνχλ, θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο, γηα ηε δεκνζηνλνκηθή εθθαζάξηζε
ΔΞ ηνπ ΘΞΠ 2000-2006, θαζψο θαη νξηζκέλσλ έξγσλ ηνπ Ρακείνπ Ππλνρήο 2000-2006, ζε
ζπλέρεηα ησλ ππνβιεζεηζψλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Γειψζεσλ Θιεηζίκαηνο.
9. Ζ ΔΓΔΙ θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, εθαξκφδεη ηηο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο, πνπ εθδίδνληαη θαη' εμνπζηνδφηεζε ησλ παξαγξάθσλ 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 127
ηνπ Θαλνληζκνχ.

Άξζξν: 12 Έλεγσοι Απσήρ Δλέγσος

1. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθηέιεζεο ησλ ειέγρσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ζπζηάζεθαλ ζην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ - Γεληθή Γξακκαηεία
Γεκνζηνλνκηθήο Ξνιηηηθήο (ΓΙΘ) Γηεπζχλζεηο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην π.δ.
111/2014, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.

2. α) Νη ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ζηηο Γηεπζχλζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην Κεηξψν Γεκνζηνλνκηθψλ Διεγθηψλ θαη Διεγθηψλ ηεο ΔΓΔΙ,
ζεσξνχληαη θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λφκνπ απηνχ ειεγθηηθά φξγαλα. β) Ρσλ Γηεπζχλζεσλ θαη
Ρκεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνΐζηαληαη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο Ξ Δ ησλ θιάδσλ
Γεκνζηνλνκηθψλ, Κεραληθψλ, Γεσηερληθψλ θαη Ξιεξνθνξηθήο ή ππάιιεινη θαηεγνξίαο Ξ
Δ νπνηνπδήπνηε θιάδνπ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο δηνξηζκνχ, φπσο απηέο νξίδνληαη
ζηηο εθάζηνηε θείκελεο δηαηάμεηο. «(γ) Ζ ζεηεία ησλ Γεκνζηνλνκηθψλ Διεγθηψλ δελ
δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηα έμη (6) έηε ζηελ ίδηα νξγαληθή κνλάδα επηπέδνπ ηκήκαηνο, ηεο
ίδηαο Γηεχζπλζεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ.»
3. Ζ ζηειέρσζε ησλ ζέζεσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε
ππαιιήινπο πνπ απνζπψληαη ή κεηαηάζζνληαη ή κεηαθηλνχληαη απφ ην Γεκφζην, ηνπο ΝΡΑ
θαη ηα θξαηηθά ΛΞΓΓ, κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά
πεξίπησζε αξκφδηνπ πνπξγνχ, θαηά παξέθθιηζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη κε ηελ
επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 3801/2009 (Α' 163) θαη ηνπ
άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3584/2007 (Α' 143). Ζ ζηειέρσζε ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1,
ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην, πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ δεκφζηαο πξφζθιεζεο, κε
απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, ζηελ νπνία ζα νξίδνληαη θαη' ειάρηζην ηα ηππηθά
πξνζφληα θαη ε αλαγθαία εκπεηξία ησλ ππνςεθίσλ, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο.
Ν ρξφλνο ππεξεζίαο ησλ θαηά ηα αλσηέξσ κεηαηαζζφκελσλ ή κεηαθεξφκελσλ ππαιιήισλ,
ζηνπο θνξείο απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη, ζεσξείηαη σο δηαλπζείο ζηελ ππεξεζία πνπ
ηνπνζεηνχληαη γηα ηε κηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή ηνπο εμέιημε.
4. Νη έιεγρνη ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο,
πξαγκαηνπνηνχληαη επηηφπνπ, βάζεη εγγξάθσλ θαη αξρείσλ πνπ ηεξνχληαη απφ ηνλ
δηθαηνχρν.
5. Νη έιεγρνη δηελεξγνχληαη βάζεη Δηήζηνπ Ξξνγξακκαηηζκνχ, πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ
ΔΓΔΙ ζην πιαίζην ηεο Πηξαηεγηθήο Διέγρνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο
Διέγρνπ Γηαρείξηζεο Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ Ξξνγξακκάησλ.
6. (α) Νη έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ ειεγθηηθέο νκάδεο πνπ ζπγθξνηνχληαη, κε απφθαζε
ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΔΓΔΙ, απφ ππαιιήινπο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Κεηξψν
Γεκνζηνλνκηθψλ Διεγθηψλ θαη Διεγθηψλ ηεο ΔΓΔΙ. (β) Νη αλσηέξσ ειεγθηηθέο νκάδεο
δχλαηαη λα ζπλεπηθνπξνχληαη ζην έξγν ηνπο απφ εκπεηξνγλψκνλεο πνπ είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην Κεηξψν Δκπεηξνγλσκφλσλ ζε Γεκνζηνλνκηθνχο Διέγρνπο θαη
Διέγρνπο ηεο ΔΓΔΙ. [(γ) ΞΑΟΑΙΔΗΞΔΡΑΗ σο κε ηζρχνλ (δ) Κέρξη ηελ θαηάξηηζε ηνπ
Κεηξψνπ Δκπεηξνγλσκφλσλ ζε Γεκνζηνλνκηθνχο Διέγρνπο θαη Διέγρνπο ηεο ΔΓΔΙ, σο
Δκπεηξνγλψκνλεο νξίδνληαη ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα,
θαζψο θαη ηδηψηεο, πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθέο κε ην δηελεξγνχκελν εθάζηνηε έιεγρν εηδηθέο
γλψζεηο θαη εκπεηξία. Κεηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ Κεηξψνπ Δκπεηξνγλσκφλσλ ζε
Γεκνζηνλνκηθνχο Διέγρνπο θαη Διέγρνπο ηεο ΔΓΔΙ, ε επηινγή ησλ Δκπεηξνγλσκφλσλ ζα
γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην αλσηέξσ Κεηξψν. (ε) Γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηήξεζε ησλ
αλσηέξσ κεηξψσλ, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1,2,3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 12
ηνπ λ. 4151/2013 (Α' 103), ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ αξηζκ. 2/95230/
0004/24.10.2013 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ (Β 2730). (ζη) Γηα ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηηο ειεγθηηθέο νκάδεο δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία ηνπο απφ
ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο, ηνπο ελδηάκεζνπο θνξείο δηαρείξηζεο θαη ηελ Αξρή Ξηζηνπνίεζεο.
7. (α) Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κφλν θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο θαη δηαπηζησκέλεο
αδπλακίαο ηεο ΔΓΔΙ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ειέγρνπ πξάμεσλ ηεο πεξίπησζεο β'
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ιφγσ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο,
ε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ απηψλ δχλαηαη λα αλαηεζεί ζε ειεγθηηθέο εηαηξίεο, πνπ δελ

ζρεηίδνληαη, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, κε ηε δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ, ηελ πινπνίεζε
ησλ έξγσλ θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ. Ζ ΔΓΔΙ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ
πξντζηακέλνπ
ηεο
Γηεχζπλζεο
Διέγρνπ
Γηαρείξηζεο
Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ
Ξξνγξακκάησλ, εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηνλ πνπξγφ Νηθνλνκηθψλ, ν νπνίνο είλαη αξκφδηνο
γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο. Ζ ειεγθηηθή εηαηξεία δηελεξγεί ηνλ έιεγρν
πάληα παξνπζία Διεγθηή ηεο ΔΓΔΙ. (β) Γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ζε
ειεγθηηθέο εηαηξείεο κπνξεί λα δηαηίζεληαη νη απαξαίηεηνη πφξνη απφ ην ΔΞ Ρερληθήο
Βνήζεηαο.
8. (α) Κεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ, ην φξγαλν ειέγρνπ ησλ παξαγξάθσλ 6 θαη 7 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, ζπληάζζεη έθζεζε πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ, ζηελ νπνία
πεξηιακβάλεη θαη ηπρφλ ζπζηάζεηο γηα ηε ιήςε αλαγθαίσλ δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ,
θαη ηελ ππνβάιιεη ζηε Γηεχζπλζε Διέγρνπ Γηαρείξηζεο Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ
Ξξνγξακκάησλ. Ζ Γηεχζπλζε απηή, αθνχ ειέγμεη ηελ πιεξφηεηα ηεο έθζεζεο, ηελ
θνηλνπνηεί ζηνλ ειεγρφκελν, ζηελ νηθεία Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη ζηνλ θαηά πεξίπησζε
ελδηάκεζν θνξέα δηαρείξηζεο, ζηελ Αξρή Ξηζηνπνίεζεο θαη ζηελ Δζληθή Αξρή
Ππληνληζκνχ. Νη αλσηέξσ θνξείο έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ, εγγξάθσο αληηξξήζεηο ή
θαη παξαηεξήζεηο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα
επίδνζεο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ. Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, νη εθζέζεηο
πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ κε ηηο ηπρφλ αληηξξήζεηο ή θαη παξαηεξήζεηο ησλ
αλσηέξσ θνξέσλ θαη ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Διέγρνπ Γηαρείξηζεο
Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ Ξξνγξακκάησλ εμεηάδνληαη απφ ηελ ΔΓΔΙ, ε νπνία εγθξίλεη θαη
νξηζηηθνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ. Πηε ζπλεδξίαζε ηεο ΔΓΔΙ δχλαηαη λα
παξεπξίζθνληαη, κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο, νη θνξείο πνπ ππέβαιαλ αληηξξήζεηο ή θαη
παξαηεξήζεηο, γηα ππνζηήξημε ησλ ζέζεσλ ηνπο. Ρα νξηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο ΔΓΔΙ
θνηλνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο αλσηέξσ θνξείο, θαζψο θαη ζε φπνην θνξέα θξίλεηαη απφ ηελ
ΔΓΔΙ αλαγθαία ε θνηλνπνίεζε. Πηηο πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο νπζηαζηηθνχ επξήκαηνο κε
δεκνζηνλνκηθή επίπησζε ή ππφλνηαο απάηεο, ηα νξηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο ΔΓΔΙ
θνηλνπνηνχληαη επηπιένλ θαη ζην Πψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
(ΠΔΔΓΓ). Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζείζα
δαπάλε, απηή θαηαινγίδεηαη θαη βεβαηψλεηαη ζε βάξνο ηνπ ιαβφληνο κε απφθαζε ηνπ
πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ. (β) Ζ ΔΓΔΙ, ζε ζπλέρεηα αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
ειέγρσλ ηεο, θαζψο θαη ησλ επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηηο
Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ή ηνπο Δλδηάκεζνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο, θαη χζηεξα απφ εηζήγεζε
ηεο Γηεχζπλζεο Πρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Διέγρσλ, κπνξεί λα απεπζχλεη ζπζηάζεηο γηα
νξηδφληηεο δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο θαη ινηπά δηνξζσηηθά κέηξα ζηελ νηθεία
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη ζηνλ θαηά πεξίπησζε Δλδηάκεζν Φνξέα Γηαρείξηζεο, ζηελ Αξρή
Ξηζηνπνίεζεο θαη ζηνπο ειεγρφκελνπο θνξείο. Νη ζρεηηθέο ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ θνηλνπνηνχληαη ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, θαζψο θαη ζηελ
Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνχ, κε έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Πρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο
Διέγρσλ. Νη ελ ιφγσ θνξείο έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ ζηελ ΔΓΔΙ, εγγξάθσο,
αληηξξήζεηο ή θαη παξαηεξήζεηο εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ
εγγξάθνπ ζε απηνχο. Κεηά ηελ εμέηαζε ησλ αληηξξήζεσλ ή ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο
αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ε ΔΓΔΙ, εθφζνλ ζεσξεί φηη ζπληξέρεη πεξίπησζε λα γίλνπλ
νξηδφληηεο δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο ή λα ιεθζνχλ ινηπά δηνξζσηηθά κέηξα, εηζεγείηαη
ζηνλ πνπξγφ Νηθνλνκηθψλ ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ απφθαζε απηή ιακβάλεηαη
ππφςε γηα ηε ζχληαμε απφ ηελ ΔΓΔΙ ηεο γλσκνδφηεζεο ηεο ππνπεξίπησζεο (ί) ηεο
πεξίπησζεο δ', ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11.
9. Όηαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη εληνπίδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ

δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ θαη εθφζνλ ζπλεπάγνληαη θίλδπλν γηα άιιεο πξάμεηο ζην πιαίζην
ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ε ΔΓΔΙ απνθαζίδεη ηε δηελέξγεηα πεξαηηέξσ εμέηαζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξφζζεησλ ειέγρσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην κέγεζνο
απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ.
10. Γηα ηνπο ειέγρνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4024/2011 (Α' 226), θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
11. Απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, νη δηαδηθαζίεο
έγθξηζεο ησλ εθζέζεσλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ ησλ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013, ηνπ ΔΞ
«Αιηεία 2007-2013», ηνπ ΣΚ ηνπ ΔΝΣ, ησλ Γξάζεσλ θαη Πρεδίσλ ηνπ Γεληθνχ
Ξξνγξάκκαηνο Αιιειεγγχε θαη Γηαρείξηζε ησλ Κεηαλαζηεπηηθψλ Ονψλ θαη ησλ
πξνγξακκάησλ ηνπ Ρακείνπ Ξαγθνζκηνπνίεζεο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
12. Νη Γηεπζχλζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 αζθνχλ παξάιιεια θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 15 θαη 16 ηνπ λ. 3614/2007.
13. (α) Ρν ελ γέλεη πξνζσπηθφ ησλ Γηεπζχλζεσλ Πρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Διέγρσλ θαη
Διέγρνπ Γηαρείξηζεο Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ Ξξνγξακκάησλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ δελ δηψθεηαη πνηληθά γηα ηα δηαιακβαλφκελα ζε έθζεζε ειέγρνπ
πνπ ζπλέηαμε ή ζπλππέγξαςε θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Δμαηξνχληαη ησλ
αλσηέξσ ε πεξίπησζε δφινπ, ε παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ
πνπ πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ε παξάβαζε ηνπ
θαζήθνληνο ερεκχζεηαο ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ. Νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ
έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηνπο ειεγθηέο ηνπ Κεηξψνπ Γεκνζηνλνκηθψλ Διεγθηψλ θαη
Διεγθηψλ ηεο ΔΓΔΙ θαη ηνπ Κεηξψνπ Δκπεηξνγλσκφλσλ, φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε ειέγρνπο
ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο Γηεπζχλζεσλ. (β) Ρν ελ γέλεη πξνζσπηθφ
ησλ Γηεπζχλζεσλ Πρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Διέγρσλ θαη Διέγρνπ Γηαρείξηζεο
Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ Ξξνγξακκάησλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζηνλνκηθψλ
Διέγρσλ, εθφζνλ εμεηάδεηαη ή δηψθεηαη γηα απνδηδφκελεο ζε απηφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο,
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ελψπηνλ ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ, κπνξεί λα
εθπξνζσπείηαη απφ κέινο ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο (ΛΠΘ), θαηφπηλ εγγξάθνπ
αηηήκαηνο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ πξνο ην
ΛΠΘ, ζην νπνίν, θαηφπηλ ζρεηηθήο πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο βεβαηψλεηαη φηη ν
εμεηαδφκελνο ή δησθφκελνο ελήξγεζε πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη έγθξηζεο ηνπ
αηηήκαηνο απηνχ απφ ηνλ πνπξγφ Νηθνλνκηθψλ. (γ) Ρα κέιε ηεο ΔΓΔΙ θαη ην ελ γέλεη
πξνζσπηθφ ησλ Γηεπζχλζεσλ Πρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Διέγρσλ θαη Διέγρνπ
Γηαρείξηζεο Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ Ξξνγξακκάησλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ, δελ ππέρνπλ πξνζσπηθά αζηηθή επζχλε έλαληη νπνηνπδήπνηε
γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπο θαηά ηελ άζθεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ θείκελε
λνκνζεζία θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπο. Ζ δηάηαμε απηή δελ απαιιάζζεη ηνπο
αλσηέξσ απφ επζχλε ηνπο έλαληη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο απφ
δφιν ή βαξεία ακέιεηα. Νη δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ β' θαη γ' έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηνπο
ειεγθηέο ηνπ Κεηξψνπ Γεκνζηνλνκηθψλ Διεγθηψλ θαη Διεγθηψλ ηεο ΔΓΔΙ θαη ηνπ
Κεηξψνπ Δκπεηξνγλσκφλσλ πνπ θέξνπλ ηελ ππαιιειηθή ηδηφηεηα φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε
ειέγρνπο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο Γηεπζχλζεσλ.
14. Ρα πξνβιεπφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζε
πεξηπηψζεηο δηεξεχλεζεο θαηαγγειηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Γηεχζπλζεο Πρεδηαζκνχ θαη
Αμηνιφγεζεο Διέγρσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ, εθφζνλ θαηά
ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θιεζεί ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ.

15. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη:
(α) ηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΓΔΙ,
(β) νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο επηβνιήο δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ θαη αλάθηεζεο
αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, θαζψο θαη ηεο ιήςεο ινηπψλ
δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, (γ) θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 11 θαη
12 ηνπ παξφληνο λφκνπ.

Άξζξν: 13 Δνδιάμεζοι Φοπείρ

1. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, ε νπνία εθδίδεηαη εληφο
ηξηψλ κελψλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ΔΞ ΞΝΓΝΚΔΠ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ
ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ, νξίδνληαη νη Δηδηθέο πεξεζίεο Γηαρείξηζεο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ
ΔΞ σο Δλδηάκεζνη Φνξείο, νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ αλσηέξσ ΔΞ γηα πξάμεηο ηνπ Ρνκέα Ξεξηβάιινληνο πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο.
2. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ πνπξγνχ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, ε νπνία εθδίδεηαη εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ έγθξηζε
ηνπ ΞΑΑ, νξίδνληαη νη Δηδηθέο πεξεζίεο Γηαρείξηζεο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔΞ σο
Δλδηάκεζνη Φνξείο, νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε κέξνπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ή ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην 1.3.4γ
ηνπ ΔΠΞΑ 2014 - 2020.
3. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο δχλαηαη λα νξίδνληαη
Δλδηάκεζνη Φνξείο, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε κέξνπο Ρνκεαθνχ ΔΞ ή
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ελ ιφγσ ΔΞ γηα πξάμεηο θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ.
4. Κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ξεξηθεξεηάξρε δχλαηαη λα νξίδνληαη Δλδηάκεζνη Φνξείο, νη
νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε κέξνπο Ξεξηθεξεηαθνχ ΔΞ ή ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα
ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ελ ιφγσ Δ Ξ γηα πξάμεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ.
5. Γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο 3 θαη 4 δχλαηαη λα νξηζηνχλ σο Δλδηάκεζνη Φνξείο
πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ - ΔΠΞΑ: α) ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα
ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζην π.δ. 60/2007 (Α 64),
β) λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ θαη κε επηρεηξεκαηηθνχ ζθνπνχ,
ζηα νπνία αλαηίζεηαη θαηφπηλ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ π.δ. 98/1996, έλαληη
θάιπςεο ιεηηνπξγηθψλ θαη κφλν δαπαλψλ, ε άζθεζε θαζεθφλησλ δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ππφ
ηελ άκεζε επνπηεία θαη έιεγρν ηεο,
γ) δεκφζηα ππεξεζία ή ΛΞΓΓ ή ΛΞΗΓ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα επνπηεπφκελα απφ ην
θξάηνο, ην νπνίν αζθεί αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο βάζεη ηζρχνπζαο λνκνζεηηθήο
πξφβιεςεο.
6. Νη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3614/2007 νξηζζέληεο Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο
θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο γηα ηα έξγα ησλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 πνπ κεηαθέξνληαη ζε
Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα ηεο πεξηφδνπ 2014-2020, ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ

δηαιακβάλνληαη ζηηο ζρεηηθέο πξάμεηο νξηζκνχ ηνπο. Πηελ πεξίπησζε απηή νη ζρεηηθέο
ξπζκίζεηο κεηαμχ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο
θαζνξίδνληαη ζε πξάμεηο εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ πνπ εθδίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο.
7. «α. Κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ πνπξγνχ ή Ξεξηθεξεηάξρε, δχλαηαη λα νξίδνληαη
Δλδηάκεζνη Φνξείο, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε κέξνπο ΔΞ ή ζπγθεθξηκέλα
θαζήθνληα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ελ ιφγσ ΔΞ γηα δξάζεηο νινθιεξσκέλσλ ρσξηθψλ
επελδχζεσλ ή βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο ή ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ηνπηθψλ
θνηλνηήησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 123 παξάγξαθνη 7 θαη 6 ηνπ Θαλνληζκνχ».
β) Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη φπνπ απαηηείηαη
ησλ πνπξγψλ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
θαη Ρξνθίκσλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ Ξεξηθεξεηάξρε, ζα θαζνξηζηνχλ νη
δηαδηθαζίεο ζπληνληζκνχ θαη δηαρείξηζεο ησλ ΔΓΔΡ, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ
Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ γηα ηελ πινπνίεζε Ξξνγξακκάησλ Ρνπηθήο Αλάπηπμεο κε
πξσηνβνπιία ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ Θαλνληζκνχ θαη ην
άξζξν 42 παξ. 1 ηνπ Θαλνληζκνχ 1305/2013, ηα νπνία είλαη ππφ ηε δηαρεηξηζηηθή επζχλε
ησλ ΞΔΞ.
«γ. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, δχλαηαη λα νξίδεηαη ε Δηδηθή
πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ
ΓΛΑΚΗΘΝ, ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖ», σο Δλδηάκεζνο Φνξέαο, πνπ
αλαιακβάλεη
ηε
δηαρείξηζε
κέξνπο
ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ
Ξξνγξάκκαηνο
«ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ,
ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ
ΘΑΗ
ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑ»
ή
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ελ ιφγσ ΔΞ, γηα δξάζεηο πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 123
παξάγξαθνη 7 θαη 6 ηνπ Θαλνληζκνχ αληίζηνηρα».
«δ. Κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Ξεξηθεξεηάξρε δχλαηαη λα νξίδεηαη ε Δηδηθή πεξεζία
Γηαρείξηζεο
ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ
Ξξνγξάκκαηνο
«ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ,
ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑ» σο Δλδηάκεζνο Φνξέαο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 123 παξάγξαθνο 7 ηνπ Θαλνληζκνχ, ε νπνία αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε κέξνπο ηνπ
νηθείνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ
Ρακείσλ ή Ρακείσλ Σαξηνθπιαθίνπ γηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα.».
8. Νη Δλδηάκεζνη Φνξείο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο εμήο
πξνυπνζέζεηο:
αα) λα έρνπλ θεξεγγπφηεηα θαη λα παξέρνπλ εγγπήζεηο φζνλ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπο
γηα ηε δηνηθεηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ πνπ ζα ηνπο αλαηεζεί,
ββ) λα δηαζέηνπλ εκπεηξία ζηνλ ηνκέα πνπ αθνξά ην αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ή
ηκήκαηνο ηνπ. Δλδηάκεζνη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζε πεξηπηψζεηο δηαθζνξάο θαη απάηεο,
θαηφπηλ πνξηζκάησλ ειέγρσλ, απνθιείνληαη απηνδίθαηα, θαη κέρξη ηε ζπκκφξθσζε ηνπο κε
ηα επηβιεζέληα δηνξζσηηθά κέηξα, απφ κειινληηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο.
9. Νη αξκνδηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνπλ νη Δλδηάκεζνη Φνξείο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δελ
δχλαηαη λα κεηαβηβαζηνχλ απφ απηνχο ζε άιινπο Δλδηάκεζνπο Φνξείο, κε ηελ επηθχιαμε
ησλ άξζξσλ 34, 37 θαη 38 ηνπ Θαλνληζκνχ.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ
ΑΟΚΝΓΗΔΠ ΑΟΣΔΠ ΘΑΗ ΓΝΚΔΠ ΓΗΑ ΡΝ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΡΖΛ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΥΛ ΔΞ
ΡΝ ΔΠΞΑ ΘΑΗ ΙΝΗΞΥΛ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ, ΚΖΣΑΛΗΠΚΥΛ ΘΑΗ
ΡΑΚΔΗΥΛ
1. Ππληζηάηαη Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνχ ΔΠΞΑ (εθεμήο ΔΑΠ). Ζ ΔΑΠ απνηειεί επηηειηθή
ππεξεζία, επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο πνπξγείνπ, ε νπνία δελ εληάζζεηαη ζηνλ
νξγαληζκφ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ππάγεηαη ζηνλ Γεληθφ
Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ - ΔΠΞΑ. Απνζηνιή ηεο είλαη λα αζθεί θαζήθνληα
ζπλδέζκνπ θαη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηελ Δπηηξνπή, λα ζπληνλίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ησλ άιισλ ζρεηηθψλ νξηζζέλησλ θνξέσλ θαη λα πξνσζεί ηελ ελαξκνληζκέλε εθαξκνγή ηνπ
ελσζηαθνχ θαη εζληθνχ δηθαίνπ.
2. Ζ Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνχ νξίδεηαη σο ν θχξηνο ζπλνκηιεηήο ηεο ρψξαο κε ηελ
Δπηηξνπή θαη ηα άιια φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ είλαη αξκφδηα γηα ζέκαηα ηνπ
ΔΠΞΑ ηεο πεξηφδνπ 2014-2020, ζχκθσλα κε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 8 ηνπ Θαλνληζκνχ,
θαζψο γηα ζέκαηα ησλ Ινηπψλ Αλαπηπμηαθψλ Ξξνγξακκάησλ, Κεραληζκψλ θαη Ρακείσλ.
Δηδηθφηεξα, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην ΞΑΑ θαη ζην ΔΞΑΙΘ, ε ΔΑΠ ζπλεξγάδεηαη κε ηηο
Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ηνπ ΞΑΑ θαη ηνπ ΔΞΑΙΘ.
3. Ζ Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνχ ΔΠΞΑ έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: α) Ξαξαθνινπζεί
θαη ζπληνλίδεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη ρσξηθή ζπλνρή
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ, θαζψο θαη ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ, ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ γηα ηελ πεξίνδν
20142020 κεξηκλψληαο ηφζν γηα ηε βέιηηζηε ζπλεξγεία κεηαμχ ησλ Δπξσπατθψλ
Δπελδπηηθψλ θαη Γηαξζξσηηθψλ Ρακείσλ θαη ησλ Ξξνγξακκάησλ ηνπο φζν θαη γηα ηε
ζπκβαηφηεηα ηνπο κε ηηο πνιηηηθέο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ θαη ηηο εζληθέο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο, φπσο
έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζην εγθεθξηκέλν Δηαηξηθφ Πχκθσλν γηα ην Ξιαίζην Αλάπηπμεο. β)
Ξαξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ πφξσλ γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο
παξεκβάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο Θαλνληζκνχο ηεο ΔΔ, φπσο γηα ηε ζεκαηηθή
ζπγθέληξσζε ησλ Δπελδπηηθψλ θαη Γηαξζξσηηθψλ Ρακείσλ, ηελ θαηαλνκή πφξσλ αλά
θαηεγνξία πεξηθέξεηαο θαη ηηο παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο,
ηεο αζηηθήο θαη ρσξηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο. γ) Δθδίδεη
νδεγίεο θαη παξέρεη θαηεπζχλζεηο ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ΔΞ
θαη γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ ππάγεηαη ζηελ απνζηνιή ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ θαη
ησλ Δπηηειηθψλ Γνκψλ ΔΠΞΑ ησλ πνπξγείσλ θαη ησλ Ξεξηθεξεηψλ. δ) Έρεη ηελ επζχλε
γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ φισλ ησλ ΔΞ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 72 ηνπ Θαλνληζκνχ θαη κε ηηο απαηηήζεηο θάζε Ρακείνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη
ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζηελ Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 123 θαη 124, ηνπ Θαλνληζκνχ.
Δπνπηεχεη θαη παξαθνινπζεί ηελ νξζή, εληαία θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ
θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ, απφ ηηο αξρέο δηαρείξηζεο, ζρεδηάδεη θαηάιιεια δηνξζσηηθά
κέηξα θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ θαη ησλ αξρψλ πνπ
ηα εθαξκφδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θαλνληζκνχ θαη εηζεγείηαη ηηο αλαγθαίεο
πξνζαξκνγέο ζηνλ πνπξγφ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο
απφθαζεο. ε) Ξαξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ, ηδίσο σο πξνο επίηεπμε
ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη απηψλ πνπ νξίδνληαη ζην πιαίζην επίδνζεο θαη κεξηκλά γηα ηελ
θαηαλνκή ηνπ απνζεκαηηθνχ επίδνζεο ζηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο θαη ζηα πξνγξάκκαηα
φισλ ησλ ΔΓΔΡ πνπ επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηαρεηξηζηηθέο
Αξρέο θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη κε βάζε ηηο νδεγίεο ηεο. ζη) Ξαξέρεη νδεγίεο θαη

θαηεπζχλζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ ΔΞ, επεμεξγάδεηαη ηα πνξίζκαηα
ησλ αμηνινγήζεσλ θαη παξέρεη θαηεπζχλζεηο ζηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηελ
αλαζεψξεζε ησλ ΔΞ. Ξαξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο ηνπ ΔΠΞΑ
θαη ησλ πξνγξακκάησλ θαη δηακνξθψλεη ζχζηεκα δεηθηψλ, ηνπ νπνίνπ παξαθνινπζεί ηελ
εθαξκνγή. δ) Δλεκεξψλεη θαη θαηεπζχλεη ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηελ νξζή
εθαξκνγή ηνπ επξσπατθνχ θαη εζληθνχ δηθαίνπ θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο
ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ κε ην
επξσπατθφ θαη εζληθφ δίθαην, ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ηηο δηαηάμεηο γηα ηνλ αληαγσληζκφ, ηηο
δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηελ εμάιεηςε αληζνηήησλ, ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ
θαη γπλαηθψλ. ε) Γίδεη θαηεπζχλζεηο, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηε ζπζηεκαηηθή θαη
απνηειεζκαηηθή δεκνζηφηεηα θαη πιεξνθφξεζε γηα ην ΔΠΞΑ θαη ηα ΔΞ πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα ΔΓΔΡ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε νκνηνγέλεηα, ε ζπλνρή
θαη ν ζπληνληζκφο ησλ κέηξσλ δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο. ζ) Δηδηθά γηα ηηο
παξεκβάζεηο ηνπ ΔΘΡ, ζπληνλίδεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε απηψλ.
η) Κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία κεραληζκνχ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εμέηαζε
θαηαγγειηψλ ζε ζρέζε κε ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ηνπ ΔΠΞΑ ηεο πεξηφδνπ 20142020, θαζψο θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη παξαθνινπζεί ηελ απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή κέηξσλ θαηά ηεο απάηεο ζηηο Γηαξζξσηηθέο Γξάζεηο, ηα νπνία πινπνηνχληαη απφ
ηηο ππεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ΔΞ. ηα) Αλαπηχζζεη θαη πξνζαξκφδεη ηε
ιεηηνπξγία Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηθνχ Ππζηήκαηνο (ΝΞΠ) θαη ησλ επηθνπξηθψλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ζηηο απαηηήζεηο ησλ Θαλνληζκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
πξνθεηκέλνπ λα απνηειεί εξγαιείν δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο
ησλ ΔΞ θαη δηαζθαιίδεη ηε δηεπαθή ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο
(ΝΞΠ) κε ην Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Αιηείαο.
Γηαζθαιίδεη επίζεο φηη ην ΝΞΠ αληαπνθξίλεηαη ζηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ
ελσζηαθνχ θαη εζληθνχ δηθαίνπ σο πξνο ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ΔΞ, ηδίσο αλά θαηεγνξία
πεξηθέξεηαο θαη ζεκαηηθή ζπγθέληξσζε. Γηαζθαιίδεη φηη κέζσ ηνπ ΝΞΠ επηβάιιεηαη ε
απαγφξεπζε ηεο ππέξβαζεο ησλ εθάζηνηε επηηξεπνκέλσλ επηπέδσλ ππεξδέζκεπζεο, κε
ηελ πξφβιεςε ειέγρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, απηνκάησλ εηδνπνηήζεσλ, θαζψο θαη
ζπγθεληξσηηθψλ αλαθνξψλ. ηβ) Δπηβιέπεη ηελ εθπιήξσζε ησλ εθ ησλ πξνηέξσλ
αηξεζηκνηήησλ, ηελ ηήξεζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ φξσλ θαη ησλ δεζκεχζεσλ γηα ηελ
πξνζζεηηθφηεηα. ηγ) Ππκκεηέρεη ζηηο ζπλαληήζεηο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ ησλ Δ Ξ θαη
ηεο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη ζηηο ζπλαληήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο,
Αιηείαο θαη Θάιαζζαο. ηδ) Γηακνξθψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο ηνπο
θαλφλεο γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ θαη εθδίδεη νδεγίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ
δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ θαη ησλ δηθαηνχρσλ. ηε) Γηαρεηξίδεηαη ην ΔΞ «Ρερληθή Βνήζεηα».
ηζη) Γηακνξθψλεη, παξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ
δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ησλ κέζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο θαη ησλ δξάζεσλ
ελίζρπζεο θαη ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηα ΔΞ ΔΠΞΑ ηεο πεξηφδνπ 20142020. ηδ) Γηακνξθψλεη θαη ηεξεί φια ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ δξάζεσλ ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. ηε) Ξαξαθνινπζεί θαη
ζπληνλίδεη ηελ ππνβνιή θαθέισλ κεγάισλ έξγσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ
πιεξφηεηα απηψλ. ηζ) πνζηεξίδεη ηελ απνζηνιή θαη ηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο
Ξαξαθνινχζεζεο ΔΠΞΑ 2014-2020 θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά. θ) Δμαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε
ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ΔΠΞΑ θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή
ησλ απνθάζεσλ ησλ Δπηηξνπψλ Ξαξαθνινχζεζεο ησλ Δ Ξ απφ ηηο νηθείεο ΓΑ. Πε
πεξίπησζε κε ηήξεζεο ή πιεκκεινχο εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ, ε ΔΑΠ ζα
πξνβεί ζε ζπζηάζεηο γηα δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη, αλάινγα κε ην βαζκφ κε

ζπκκφξθσζεο, δχλαηαη λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο αλαζηνιήο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ξνήο. θα)
Κεξηκλά γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ
έξγσλ ππνδνκήο θαη ηελ αλάιεςε λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζε βαζηθνχο ηνκείο ζηνπο
νπνίνπο εληνπίδεηαη ζεκαληηθφο φγθνο εκπινθψλ, πνπ δπζρεξαίλνπλ ή/θαη θαζπζηεξνχλ
ηελ νκαιή πινπνίεζε ησλ έξγσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκφδηα πνπξγεία. θβ)
Ξαξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην Κεραληζκφ «Γηεπθφιπλζε
Ππλδένληαο ηελ Δπξψπε», ην Ρακείν Αιιειεγγχεο, θαζψο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
εθηακηεχζεηο δαλείσλ ηεο ΔΡΔΞ. θγ) Ξαξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ηελ ππνβνιή ζηελ ΔΔ
ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ, θαζψο θαη ησλ πξνηάζεσλ αλαζεψξεζεο ησλ ΡΔΞ, ΞΔΞ θαη ΔΞ
εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο.
«4. Ρα θαζήθνληα ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηεο ΔΑΠ είλαη ηα αθφινπζα: α) Ν πξνγξακκαηηζκφο
θαη ηεξάξρεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ [ε παξνρή ησλ αλαγθαίσλ νδεγηψλ θαη θαηεπζχλζεσλ]
θαη ν ζπληνληζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ ηεο ΔΑΠ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, ζην πιαίζην ησλ θαηεπζχλζεσλ πνπ
νξίδνληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ΔΠΞΑ. β) Ζ παξνρή
εηζεγήζεσλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ΔΠΞΑ, κεηά απφ αλάιπζε
δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε δηακφξθσζε ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ, βάζεη ηεο αλάιπζεο ηνπ
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΑΠ. γ) Ζ δηαζθάιηζε
ζπλζεθψλ νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Δ ηεο ΔΑΠ, ησλ Δ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ
ΔΠΞΑ, ησλ Δπηηειηθψλ Γνκψλ ησλ πνπξγείσλ θαη ινηπψλ θνξέσλ. δ) Ζ δηαρείξηζε θαη
αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη ηηζέκελνη ζηφρνη. ε) Ζ εηζήγεζε
ηεο εηήζηαο ζηνρνζεζίαο θαη ε παξαθνινχζεζή ηεο βάζεη ησλ ζεζπηζκέλσλ δεηθηψλ
απφδνζεο, θαζψο θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ
κε ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ νξγαλσηηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ αλαζρεδηαζκνχ. ζη) Ζ
εθπξνζψπεζε ηεο ΔΑΠ.
δ) Ζ πξνζππνγξαθή ησλ εγγξάθσλ πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηα αλψηεξα απηνχ φξγαλα ζε
ζέκαηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΑΠ. ε) Ζ ρξέσζε θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο εηζεξρφκελεο
ζηελ ΔΑΠ αιιεινγξαθίαο. ζ) Ζ άζθεζε νπνησλδήπνηε άιισλ θαζεθφλησλ, ηα νπνία ηνπ
αλαηίζεληαη απφ ηα αλψηεξα φξγαλα».

Άξζξν: 15 Οπγανυηική Γομή ηυν Διδικών Υπηπεζιών ηηρ ΔΑΣ - Απμοδιόηηηερ

Πηελ ΔΑΠ ππάγνληαη σο ππεξεζηαθέο κνλάδεο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο πνπξγείνπ, νη
παξαθάησ Δηδηθέο πεξεζίεο:
1. Ζ Δηδηθή πεξεζία Πηξαηεγηθήο, Πρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο (ΔΠΠΑ), ε νπνία έρεη
θπξίσο ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: α) Ξαξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ζε επξσπατθέο θαη δηεζλείο πνιηηηθέο γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη ρσξηθή ζπλνρή,
θαζψο θαη ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ πνιπεηνχο Γεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Έλσζεο,
ηεο Νινθιεξσκέλεο Σσξηθήο Αλάπηπμεο, ησλ Δπξσπατθψλ Θαλνληζκψλ θαη ηεο «
Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο». β) Ξαξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ηελ ηήξεζε ησλ
δεζκεχζεσλ γηα ζεκαηηθή ζπγθέληξσζε, πξνζζεηηθφηεηα θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ εθ ησλ
πξνηέξσλ αηξεζηκνηήησλ. γ) Ππληνλίδεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΔΠΞΑ θαη
ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ. δ) Ππληνλίδεη θαη παξαθνινπζεί ην πιαίζην δεκνζηφηεηαο θαη
πιεξνθφξεζεο ηνπ ΔΠΞΑ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ. ε) Γηαρεηξίδεηαη ην ΔΞ «Ρερληθή
Βνήζεηα» θαη ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο ηερληθήο βνήζεηαο ησλ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ 2014-2020.

2. Ζ Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο (ΔΠΔ), ε νπνία έρεη θπξίσο ηηο
αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: α) Ξαξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ Ρνκεαθψλ
ΔΞ, εθδίδεη νδεγίεο θαη παξέρεη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ νκαιή ρξεκαηνδφηεζε θαη
απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπο. β) Ξαξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ
Ξεξηθεξεηαθψλ ΔΞ, εθδίδεη νδεγίεο θαη παξέρεη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ νκαιή
ρξεκαηνδφηεζε θαη απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπο. γ) Αλαπηχζζεη εξγαιεία θαη πξφηππα
ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ σξίκαλζεο θαη πινπνίεζεο πξάμεσλ θαη παξαθνινπζεί ηελ
εθαξκνγή ηνπο, εθαξκφδεη κεζνδνινγία πξνβιέςεσλ απνξξφθεζεο ησλ ΔΞ,
παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ηνπ θαλφλα απηφκαηεο απνδέζκεπζεο (Λ+3), θαη ηελ θαηαλνκή
ησλ πφξσλ αλά θαηεγνξία πεξηθέξεηαο. δ) Ππληνλίδεη θαη παξαθνινπζεί έξγα πνπ
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο 2000-2006, θαζψο θαη απηά πνπ
πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο γηα ηα δηεπξσπατθά δίθηπα («Ππλδένληαο ηελ
Δπξψπε») θαη ινηπά ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα.
3. Ζ Δηδηθή πεξεζία Θεζκηθήο πνζηήξημεο (ΔΘ), ε νπνία έρεη θπξίσο ηηο αθφινπζεο
αξκνδηφηεηεο: α) Ξαξέρεη ππεξεζίεο λνκηθήο ππνζηήξημεο πξνο φιεο ηηο Δηδηθέο πεξεζίεο
θαη Δπηηειηθέο Γνκέο ηνπ ΔΠΞΑ 2014-2020, θαζψο θαη ην Απηνηειέο Ρκήκα Δπξσπατθνχ
Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ κε ην
ελσζηαθφ θαη εζληθφ δίθαην. β) Πρεδηάδεη θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ Ππζηεκάησλ
Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θαη πξνβαίλεη ζηηο
απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο. γ) Γηακνξθψλεη θαη εηζεγείηαη πξνηάζεηο γηα ηε ζπλερή
απινχζηεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο πινπνίεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ, πξνσζεί
ηε ζέζπηζε ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ θαη παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε ηνπο. δ) Γηακνξθψλεη ηε
ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζηηο Γηαξζξσηηθέο Γξάζεηο θαη
κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία απνηειεζκαηηθνχ κεραληζκνχ εμέηαζεο
θαηαγγειηψλ.
4. Ζ Δηδηθή πεξεζία Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο (ΔΝΞΠ), ε νπνία έρεη
θπξίσο ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: α) Πρεδηάδεη, αλαπηχζζεη θαη πξνζαξκφδεη ην
Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα (ΝΞΠ) ζηηο απαηηήζεηο πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΞΑ
2014-2020 θαη ησλ άιισλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ. β) Δθπαηδεχεη θαη ππνζηεξίδεη
ηνπο ρξήζηεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΝΞΠ θαη ησλ παξάιιεισλ επηθνπξηθψλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ. γ) Δπεμεξγάδεηαη θαη αμηνπνηεί ηα δεδνκέλα πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην ΝΞΠ κε
ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ παξνρή
ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο θαη πηνζέηεζεο κέηξσλ ή ηε
δηαπίζησζε ηεο αλάγθεο ζέζπηζεο λέσλ. δ) Ππληεξεί ηηο εθαξκνγέο ηνπ ΝΞΠ θαη ησλ
παξάιιεισλ επηθνπξηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.
5. Ζ Δηδηθή πεξεζία Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΔΘΔ), ε νπνία ζπληζηάηαη σο Δηδηθή
πεξεζία, ε νπνία είλαη δηνηθεηηθή κνλάδα επηπέδνπ Γηεχζπλζεο πνπξγείνπ, ε νπνία έρεη
θπξίσο ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: α) Ιεηηνπξγεί σο ΑΚΘΔ ηνπ λ. 4152/2013 γηα ην
πνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη γηα φια ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ
ηα ΔΓΔΡ έξγα. β) Δίλαη θεληξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Θξαηηθψλ
Δληζρχζεσλ (ΞΠΘΔ), ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ
ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΞΑ 2014-2020, θαζψο
θαη γηα ηηο ινηπέο δξάζεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο. γ) Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Κνλάδαο Γ' ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο
Ππληνληζκνχ Δθαξκνγήο Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηεο Δζληθήο Αξρήο Ππληνληζκνχ
γηα δξάζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ησλ ΔΞ ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013
κεηαβηβάδνληαη ζηε λέα Δηδηθή πεξεζία Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ηεο ΔΑΠ, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4152/2013.

6) Ζ Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ θαη Ξαξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ Δπξσπατθνχ
Θνηλσληθνχ Ρακείνπ (ΔΠΔΘΡ), ε νπνία έρεη θπξίσο ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: α)
Ππληνλίδεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΘΡ, πνπ πινπνηνχληαη
ζην ΔΠΞΑ θαη ζηα ΔΞ. β) Ππληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΘΡ πνπ
πινπνηνχληαη ζην ΔΠΞΑ θαη ζηα ΔΞ.

Άξζξν: 16 Δπιηελικέρ Γομέρ Υποςπγείυν

1. Ζ Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ έρεη σο απνζηνιή ηελ ππνζηήξημε ηνπ πνπξγείνπ θαη ησλ
θνξέσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ απηφ ζηελ απνηχπσζε, ηεξάξρεζε θαη εμεηδίθεπζε ησλ
αλαγθψλ ζην ζχλνιν ησλ ηνκέσλ πνιηηηθήο ηνπ θάζε πνπξγείνπ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ ζε ζρέζε κε ηα
ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ. Δηδηθφηεξα έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ πνιηηηθψλ ηνπ
πνπξγείνπ, ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο εμεηδίθεπζεο, ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο
πινπνίεζεο έξγσλ ή δξάζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα ΔΓΔΡ κέζσ ησλ ΔΞ ηνπ
ΔΠΞΑ ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 θαη άιισλ πξνγξακκάησλ.
«2. Πε θάζε πνπξγείν δχλαηαη λα ζπληζηάηαη Δηδηθή πεξεζία κε ηελ νλνκαζία
«Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ», ζηελ νπνία πξνζηίζεηαη ε νλνκαζία θάζε πνπξγείνπ. Πε θάζε
πνπξγείν ζην νπνίν, βάζεη ηνπ π.δ. 73/2015 (Α' 116), πξνβιέπεηαη ζέζε Αλαπιεξσηή
πνπξγνχ, δχλαηαη επίζεο λα ζπληζηάηαη Δηδηθή πεξεζία κε ηελ νλνκαζία «Δπηηειηθή
Γνκή ΔΠΞΑ» ζηελ νπνία πξνζηίζεηαη ε νλνκαζία ηνπ πνπξγείνπ θαη ηνπ Ρνκέα
αξκνδηφηεηαο ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνχ. Νη σο άλσ Δπηηειηθέο Γνκέο δελ εληάζζνληαη
ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ νηθείνπ πνπξγείνπ. Κε ηελ απφθαζε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ
παξφληνο λφκνπ ππάγνληαη ζηνλ θαζ χιελ αξκφδην πνπξγφ, Αλαπιεξσηή πνπξγφ, Γεληθφ
ή Αλαπιεξσηή Γεληθφ ή Δηδηθφ Γξακκαηέα θαηά πεξίπησζε.»

Άξζξν: 17 Απμοδιόηηηερ Δπιηελικών Γομών Υποςπγείυν

1. Νη Δπηηειηθέο Γνκέο ΔΠΞΑ ησλ πνπξγείσλ δχλαληαη λα έρνπλ θπξίσο ηηο αθφινπζεο
εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο: α) Ππλεξγάδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ θαη ησλ
επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ, θαζψο θαη ηνπο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο θνηλσληθνχο
εηαίξνπο, γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εμεηδίθεπζε ησλ Ρνκεαθψλ πνιηηηθψλ ηνπ πνπξγείνπ,
ηελ απνηχπσζε θαη ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη ηε ζχληαμε Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ
γηα ηνπο ηνκείο πνιηηηθήο ηνπ, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη αλαζεψξεζε απηνχ.
Ππκκεηέρνπλ ζε ηερληθέο ζπλαληήζεηο παξαθνινχζεζεο πξνφδνπ ησλ Δζληθψλ Αξρψλ κε
ηελ Δ.Δ. φηαλ αθνξνχλ ζέκαηα εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ ηνπ ηνκέα ηνπο. β) Γηαηππψλνπλ
πξνηάζεηο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο ή ησλ εηδηθψλ
ζηφρσλ ή ησλ θαηεγνξηψλ δξάζεο ησλ ΔΞ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο Ρνκεαθέο πνιηηηθέο ηνπ
πνπξγείνπ, θαζψο θαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ή αλαζεψξεζε απηψλ. γ) Γηαηππψλνπλ
πξνηάζεηο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθιήζεσλ γηα
πξάμεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ ηνκέα πνιηηηθήο ηνπ πνπξγείνπ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ
θνξέσλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηνπνηεζνχλ απφ ηελ αληίζηνηρε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή.

Ππλεξγάδνληαη κε ηε Γ.Α. θαη παξαθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηα
πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ πξνζθιήζεσλ. δ) πνζηεξίδνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ
θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ έξγσλ πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ
Δπηρεηξεζηαθφ Πρεδηαζκφ ηνπ πνπξγείνπ. ε) πνζηεξίδνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ
θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ζηελ σξίκαλζε ησλ ελ δπλάκεη επηιέμηκσλ έξγσλ ηνπο θαη
κεηά ηελ έληαμε απηψλ, ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπο. ζη) ινπνηνχλ σο
Γηθαηνχρνη πξάμεηο ηνπ πνπξγείνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξάμεσλ ηερληθήο βνήζεηαο
θαη δχλαηαη ζε πεξηπηψζεηο αδχλακσλ δηθαηνχρσλ λα ηνπο ππνθαζηζηνχλ ζην ξφιν ηνπο. δ)
Ξαξέρνπλ ππεξεζίεο «δηνίθεζεο έξγνπ» πξνο ζην πνπξγείν θαη ηνπο επνπηεπφκελνπο
θνξείο γηα ηα έξγα ηνπο. ε) Ξαξαθνινπζνχλ ηε ζπλνιηθή πξφνδν ησλ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ ηνπ πνπξγείνπ,
ζπλεξγαδφκελεο κε ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο γηα ηελ πηνζέηεζε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο
πξνβιεκάησλ, φπνπ απαηηείηαη. Δπίζεο παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδν επίηεπμεο ησλ δεηθηψλ
ηνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ αληίζηνηρνπ Δ Ξ θαη ζπληάζζνπλ πεξηνδηθέο
εθζέζεηο πξνφδνπ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη κέηξα αληηκεηψπηζεο ηπρφλ
πξνβιεκάησλ.

Άξζξν: 18 Ένηαξη Διδικών Υπηπεζιών Υποςπγείυν ζηιρ Δπιηελικέρ Γομέρ

Γηα ηηο θάησζη εηδηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζπζηάζεθαλ δπλάκεη ηνπ λ. 2860/2000 θαη ηνπ
λ. 3614/2007 ζηα νηθεία πνπξγεία, ξπζκίδνληαη επηπξνζζέησο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ
αζθνχλ, ηα αθφινπζα:
1. Ζ Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνλ Ρνκέα Δκπνξίνπ (ΔΠΔΓΔκπ), ε νπνία
ζπζηάζεθε κε ηελ θ.π.α. Β1-4977/4.8.2008 (Β' 1540) φπσο ηζρχεη, κεηνλνκάδεηαη ζε
«Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο».
2. Ζ Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο ηνπ πνπξγείνπ Ρνπξηζκνχ (ΔΠΔΡ),
ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ θ.π.α. 16446 (3109/2012) φπσο ηζρχεη, κεηνλνκάδεηαη ζε
«Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ πνπξγείνπ Ρνπξηζκνχ».
3. Ζ Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο Σξεκαηνδνηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ
πξνγξακκάησλ (ΔΠΣΔΞ), ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ θ.π.α. 0102/ΑΠ560/5.12.2008 (Β'
2484) φπσο ηζρχεη, κεηνλνκάδεηαη ζε «Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ».
4. Ζ Δηδηθή πεξεζία Δθαξκνγήο ΔΞ ηνπ ΘΞΠ 20002006, ηνπ ΔΠΞΑ θαη ινηπψλ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ΔΞ, ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ θ.π.α. 131/18.4.2008 (Β' 887) φπσο
ηζρχεη, κεηνλνκάδεηαη ζε «Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ».
5. Ζ Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ Γξάζεσλ
πνπξγείνπ Λαπηηιίαο (ΔΠΔΓΛΑ), ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ θ.π.α. 122/27.9.2012 (Β'
2662) φπσο ηζρχεη, κεηνλνκάδεηαη ζε «Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ πνπξγείνπ Λαπηηιίαο θαη
Αηγαίνπ».
«6.α. Ζ Δηδηθή πεξεζία Δθαξκνγήο Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δλεξγεηψλ απφ ην
Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν (ΔΔΔΘΡ), ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή
απφθαζε 107900/16.3.2001 (Β' 599), ε Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ Θνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ
Θνηλσληθή Νηθνλνκία (ΔΘΔΘΝ), ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε
1806191/7.2.2001/Γ' ΘΞΠ (Β' 148), ε νπνία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Λ. 4019/2011 (Α'
216), είλαη αξκφδηα γηα ην ζρεδηαζκφ, ην ζπληνληζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ

αμηνιφγεζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πνιηηηθψλ θαη ελεξγεηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε
θαη ελίζρπζε ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο θαη ε Δηδηθή πεξεζία «Γνκή Πρεδηαζκνχ θαη
Νξγάλσζεο ηεο Ξαξαθνινχζεζεο ηεο Δθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Ππζηεκηθψλ
Ξαξεκβάζεσλ» ηνπ ΔΞ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ
θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 25255/2236/7.4.2008 (Β' 604), ζπγρσλεχνληαη θαη ζπληζηνχλ
λέα Δηδηθή πεξεζία κε ηελ επσλπκία «Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ πνπξγείνπ Δξγαζίαο,
Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Ρνκέα Απαζρφιεζεο θαη Θνηλσληθήο
Νηθνλνκίαο». Ζ αλσηέξσ ζπζηαζείζα Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ, δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ
πνπξγνχ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ, λα αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε κέξνπο
ηνκεαθνχ Δ.Ξ. ή ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ελ ιφγσ Δ.Ξ.
ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, απαζρφιεζεο θαη θαηάξηηζεο πέξαλ ησλ
αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 17 θαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 13. β. Πην πνπξγείν Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο
θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζπληζηάηαη λέα Δηδηθή πεξεζία κε ηελ επσλπκία «Δπηηειηθή
Γνκή ΔΠΞΑ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο».
γ. Πην πνπξγείν Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
ζπληζηάηαη λέα Δηδηθή πεξεζία κε ηελ επσλπκία «Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ πνπξγείνπ
Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Ρνκέα Θνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο». δ. Ρν πξνζσπηθφ ησλ σο άλσ ζπγρσλεπφκελσλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ
θαηαλέκεηαη ζηηο ηξεηο Δπηηειηθέο Γνκέο ΔΠΞΑ κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο,
Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ αλαγθψλ
ησλ σο άλσ Δπηηειηθψλ Γνκψλ θαη ζπλεθηηκψκελεο ηεο αίηεζεο ηνπ ππαιιήινπ».
«7.α. Πην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζπληζηάηαη λέα Δηδηθή πεξεζία κε ηελ
επσλπκία «Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Ρνκέα
Δλέξγεηαο». Κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξν 58 γηα ζέκαηα
δηάξζξσζεο, αξκνδηνηήησλ θαη πξνζσπηθνχ εθαξκφδεηαη ε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε
Γ13/Φ 7.11/18797/29.7.2008 (Β' 1540). β. Πην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο
ζπληζηάηαη λέα Δηδηθή πεξεζία κε ηελ επσλπκία «Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ πνπξγείνπ
Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Ρνκέα Ξεξηβάιινληνο». Κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ππνπξγηθήο
απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 58 γηα ζέκαηα δηάξζξσζεο, αξκνδηνηήησλ θαη
πξνζσπηθνχ εθαξκφδεηαη ε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 19883/10.9.2008 (Β' 1957)».
8. Ζ Δηδηθή πεξεζία Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ, Ππληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο
Ξξνγξακκάησλ (ΔΠΠΔΞ), ε νπνία ζπζηάζεθε κε ην άξζξν 21 ηνπ λ. 3320/2005 (Α' 48)
θαη κεηνλνκάζηεθε κε ην άξζξν 1 ηεο αξηζκ. 812/2008 (Β' 1385) θνηλήο απφθαζεο,
θαηαξγείηαη θαη αλαθαινχληαη φιεο νη ηπρφλ εθρσξήζεηο αξκνδηνηήησλ πνπ ηεο είραλ
αλαηεζεί απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΞ «Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε 20072013». Πην πνπξγείν Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
ζπλίζηαηαη λέα Δηδηθή πεξεζία κε ηελ νλνκαζία «Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ πνπξγείνπ
Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
«9. Ζ Δηδηθή πεξεζία Δθαξκνγήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξάζεσλ, ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ
θ.π.α. 10756/ 9.10.2002 (Β' 1343) φπσο ηζρχεη, κεηνλνκάδεηαη ζε «Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ
πνπξγείνπ Ξαηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Ρνκέα Ξαηδείαο».»
10. Ζ Δηδηθή πεξεζία Ρνκέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΔηΘΑ), ε νπνία
ζπζηάζεθε κε ηελ θ.π.α. Γ1α/νηθ.23125 (Β' 1502) φπσο ηζρχεη θαη ε Δηδηθή πεξεζίαο
Δθαξκνγήο Ρνκέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΔΔηΘΑ) ε νπνία ζπζηάζεθε κε
ηελ θ.π.α. Γ1α/νηθ.23125 (Β' 1502) φπσο ηζρχεη, ζπγρσλεχνληαη θαη ζπληζηνχλ λέα Δηδηθή
πεξεζία κε ηελ επσλπκία «Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ πνπξγείνπ γείαο».
11. Ζ Δηδηθή πεξεζία Ρνκέα Ξνιηηηζκνχ (ΔηΞ), ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ θ.π.α.

ΓΗΞΝ/ΓΛΝΠ /67343/29.12.2000 (Β' 1620) φπσο ηζρχεη, κεηνλνκάδεηαη ζε «Δπηηειηθή
Γνκή ΔΠΞΑ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ».
«12. Πην πνπξγείν πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζπληζηάηαη λέα Δηδηθή πεξεζία
κε ηελ νλνκαζία «Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ πνπξγείνπ πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ,
Ρνκέα πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ».»
«13». [12.] Νη αλσηέξσ Δηδηθέο πεξεζίεο πνπ ζπληζηψληαη ή κεηνλνκάδνληαη ή
ζπγρσλεχνληαη αλαιακβάλνπλ αξκνδηφηεηεο επηηειηθήο δνκήο, επηπξνζζέησο ησλ
αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ζχζηαζεο θαη ζηηο
ηπρφλ απνθάζεηο εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεο
Ξξνγξακκαηηθήο Ξεξηφδνπ 2007-2013.

Άξζξν: 19 Δξειδίκεςζη ΔΠ

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝ
1. Ζ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαηαξηίδεη ηππνπνηεκέλν, απφ ηελ ΔΑΠ, έγγξαθν «Δμεηδίθεπζε
Δθαξκνγήο ηνπ ΔΞ» ιακβάλνληαο ππφςε ηδίσο ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ,
ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ηεο αζθνχκελεο πνιηηηθήο ζηνπο ηνκείο παξέκβαζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο βάζεη ησλ πξνηάζεσλ πνπ ηεο ππνβάιινπλ νη επηηειηθέο δνκέο ησλ
πνπξγείσλ, ζπλεξγαδφκελε πξνο ηνχην κε απηέο θαη ειιείςεη ηνχησλ νη αξκφδηεο
ππεξεζίεο ησλ πνπξγείσλ. Πθνπφο ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ εθάζηνηε Δ Ξ είλαη λα απνηειέζεη
ην ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν δηαρείξηζεο γηα ηελ έθδνζε πξνζθιήζεσλ θαη ηε ζπλνιηθή
παξαθνινχζεζε ηεο ελεξγνπνίεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ζα
ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ ΔΞ, κε ζαθή απνηχπσζε ησλ
δξάζεσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ θαη απνθπγή παξεθθιίζεσλ απφ ην ζρεδηαζκφ
εθάζηνηε αξρψλ δηαρείξηζεο. Ζ εμεηδίθεπζε ζα πεξηιακβάλεη αλά δξάζε/πξφζθιεζε,
κεηαμχ άιισλ, ηνπο ελδεηθηηθνχο δηθαηνχρνπο, ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηεο δξάζεο, ην
ρξνλνδηάγξακκα, ζρεηηθνχο δείθηεο, θαζψο θαη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
2. Ζ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Δ Ξ εηζεγείηαη ζηνλ Ξεξηθεξεηάξρε ή Δηδηθφ Γξακκαηέα θαηά
πεξίπησζε, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ εηζεγείηαη, πξνο έγθξηζε, ζηελ Δπηηξνπή
Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ νηθείνπ ΔΞ ηε κεζνδνινγία, ηε δηαδηθαζία θαη ην πεξηερφκελν ηεο
εμεηδίθεπζεο ηνπ ΔΞ, θαζψο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνζθιήζεσλ θαη ησλ εληάμεσλ,
ζέηνληαο θαη' έηνο ζηφρνπο. Ν ζηφρνο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2016 ζα πξέπεη λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 50% γηα ηηο εληάμεηο, 40% γηα ηηο λνκηθέο δεζκεχζεηο θαη 20% γηα ηηο δαπάλεο
γηα ην ζχλνιν ησλ πφξσλ ησλ Δ Ξ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Ρακεία.
3. Ζ εμεηδίθεπζε πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξε αλαθνξά ζηηο ελέξγεηεο πνπ ζα αλαιεθζνχλ γηα
ηα έξγα πνπ ε πινπνίεζε ηνπο έρεη μεθηλήζεη πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ ΔΞ (εκπξνζζνβαξή), ηα
κεγάια έξγα θαη ηα ηκεκαηνπνηεκέλα έξγα πνπ έλα ηκήκα ηνπο ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ΔΞ
ηνπ ΔΠΞΑ 2007 - 2013 θαη έλα άιιν απφ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ 2014 - 2020 (phasing). Δπίζεο,
πεξηιακβάλεη αλαθνξά ζηηο ελέξγεηεο πνπ ζα αλαιεθζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ελδηάκεζσλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ απνζεκαηηθνχ επίδνζεο ζε
επίπεδν άμνλα πξνηεξαηφηεηαο.
4. Πε θάζε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο παξνπζηάδεηαη ν βαζκφο επίηεπμεο
ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ, θαζψο θαη ηπρφλ πξφηαζε αλαζεψξεζεο ηεο εμεηδίθεπζεο, κε ζηφρν
ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ ΔΞ.

Άξζξν: 20 Ένηαξη ππάξευν

1. Κε απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ή Ξεξηθεξεηάξρε ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΔΞ εθδίδεηαη πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ
ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο.
2. Νη ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο αμηνινγνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δηδηθή πεξεζία
Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΞ ή ηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα, ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα, απφ ηελ
Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο, θξηηήξηα επηινγήο. Ζ πξνζεζκία γηα ηνλ έιεγρν ηεο
πιεξφηεηαο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηελ
αξκφδηα δηαρεηξηζηηθή αξρή πνπ αζθεί ηα αληίζηνηρα θαζήθνληα δηαρείξηζεο νξίδεηαη κέρξη
εμήληα (60) κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο απφ ηνλ δηθαηνχρν ή απφ
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζηελ πεξίπησζε ζπγθξηηηθήο
αμηνιφγεζεο.
3. Πηελ απφθαζε έληαμεο ηίζεηαη ε ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ αλάιεςε λνκηθήο
δέζκεπζεο απφ ηνλ δηθαηνχρν. Πηελ πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο ρξνληθήο πξνζεζκίαο γηα
ηελ αλάιεςε λνκηθήο δέζκεπζεο εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 28.
4. Ζ έληαμε ησλ πξάμεσλ ζην ΔΞ θαη ε αλάθιεζε ηνπο, πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ
Δηδηθνχ Γξακκαηέα ή ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε ζε ζπλέρεηα πξνεγνχκελεο ζεηηθήο εηζήγεζεο
ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ΔΞ. Ζ παξάιεηςε εηζήγεζεο ζπληζηά
παξαβίαζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη ηα
αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΞΓΔ νθείινπλ λα κελ εγγξάςνπλ ην έξγν ζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν
ζθέινο ηνπ.

Άξζξν: 21 Δπαλήθεςζη ππάξευν

1. Ζ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξαγκαηνπνηεί ε ίδηα ή ππφ ηελ επνπηεία ηεο, ηηο
επαιεζεχζεηο , ζχκθσλα κε ηηο παξάγξαθνο 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 125 ηνπ Θαλνληζκνχ θαη
ηεξεί αξρεία γηα ηηο επαιεζεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε πξφηππα θαη
δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ.
2. Νη Αξρέο Γηαρείξηζεο δηελεξγνχλ ειέγρνπο λνκηκφηεηαο ησλ δηαθεξχμεσλ, θαζψο θαη
ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ, πνπ
αθνξνχλ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε
επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ηνπο. Κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ Ππζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο ή άιιε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο
εμεηδηθεχνληαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ ειέγρνπ, ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζπκβάζεσλ πξνο
έιεγρν, ε ηπρφλ εθαξκνγή κεζφδσλ δεηγκαηνιεςίαο γηα ηελ επηινγή ησλ πξνο έιεγρν
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ζπκβάζεσλ, πεξηπηψζεηο απαιιαγήο απφ ηνλ έιεγρν, νη πξνζεζκίεο
νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα εθαξκνγήο ησλ ειέγρσλ απηψλ.
3. Γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά δπλάκεη ηεο αλσηέξσ ππνπξγηθήο
απφθαζεο, ε ζεηηθή γλψκε ηεο Αξρήο Γηαρείξηζεο απνηειεί φξν πνπ ιακβάλεηαη ππφςε θαη
κλεκνλεχεηαη ζηηο νηθείεο απνθάζεηο πξνθήξπμεο ππφ αλάζεζε ζπκβάζεσλ ή ζηηο

απνθάζεηο αλάζεζεο πνπ εθδίδνληαη απφ ηα απνθαζίδνληα φξγαλα ησλ δηθαηνχρσλ.

Άξζξν: 22 Γημοζιονομικέρ διοπθώζειρ και ανακηήζειρ

1. Νη αξκφδηεο αξρέο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ 2014 - 2020
έρνπλ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ηελ πξσηαξρηθή επζχλε γηα ηε
δηεξεχλεζε ησλ παξαηππηψλ θαη ηελ επηβνιή ησλ αλαγθαίσλ δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ
θαη ηεο επηδίσμεο ηεο αλάθηεζεο ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ.
2. Πηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξάβαζεο εζληθνχ ή ελσζηαθνχ δηθαίνπ, ιακβάλνληαο
ππφςε ην είδνο θαη ηε θχζε ηεο παξάβαζεο θαη ηηο δεκνζηνλνκηθέο ηεο επηπηψζεηο, νη
αξκφδηεο αξρέο δηαρείξηζεο δχλαληαη λα πξνβαίλνπλ ζε αθχξσζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ
ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο απφ ην Δ Ξ. Ρα ζηνηρεία δηαβηβάδνληαη ζηηο αξκφδηεο
εζληθέο αξρέο ή ζηα αξκφδηα πεηζαξρηθά φξγαλα ή ζηηο εηζαγγειηθέο αξρέο θαηά
πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ην ΠΓΔ.
3. Νη δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο θαη αλαθηήζεηο θαηαρσξνχληαη ζην ΝΞΠ απφ ηελ
αξκφδηα δηαρεηξηζηηθή αξρή.

Άξζξν: 23 Δπιηποπή Παπακολούθηζηρ ηος ΔΣΠΑ 2014 - 2020

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ
ΠΛΡΝΛΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ
1. Ζ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠΞΑ 2014 - 2020 έρεη σο απνζηνιή ην ζπληνληζκφ
ησλ ΔΓΔΡ θαη ησλ ζπλεξγείσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηάο ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηνπ ΔΠΞΑ θαη ησλ Ξξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ Θνηλνχ Πηξαηεγηθνχ
Ξιαηζίνπ ζε επίπεδν Δ.Δ.. Πην πιαίζην απηφ: (α) παξαθνινπζεί ηα απνηειέζκαηα ηεο
εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ, ηελ πξφνδν επίηεπμεο ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ
ζηφρσλ ησλ Δ Ξ θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζην ΔΠΞΑ 2014-2020, (β) παξαθνινπζεί ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ εθαξκνδφκελσλ
πνιηηηθψλ θαη δηακνξθψλεη πξνηάζεηο γηα ην ζπληνληζκφ ηνπο θαη ηελ επξεία εθαξκνγή
ηνπο, (γ) παξαθνινπζεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ
ζπληνληζκνχ θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ δξάζεσλ ησλ κεηαμχ ησλ Γηαξζξσηηθψλ
Ρακείσλ θαη κε ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Ρακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Δπξσπατθφ
Ρακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο, (δ) εγθξίλεη ηηο εθζέζεηο πξνφδνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
ΔΠΞΑ 2014 - 2020, πξηλ απηέο απνζηαινχλ ζηελ Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηνπ
Θαλνληζκνχ.
2. Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο είλαη ν πνπξγφο Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη αλαπιεξσηήο ηνπ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ΔΠΞΑ.
3. Ζ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠΞΑ 2014 - 2020 απνηειείηαη απφ ηνπο πξνέδξνπο
ησλ επηηξνπψλ παξαθνινχζεζεο ησλ ΔΞ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα ΔΓΔΡ ηελ
πεξίνδν 2014 - 2020, Γεληθνχο ή Δηδηθνχο Γξακκαηείο αξκφδησλ πνπξγείσλ, ηνπο
επνπηεχνληεο ηηο Δπηηειηθέο Γνκέο ΔΠΞΑ, εθπξνζψπνπο ηεο εζληθήο αξρήο ζπληνληζκνχ,

ηεο αξρήο πηζηνπνίεζεο, ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ηεο ΔΛΞΔ, ηεο ΘΔΓΔ,
ηεο ΚΝΓ ΑΔ, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο θαη αληηπξνζσπεπηηθψλ κε θπβεξλεηηθψλ
νξγαλψζεσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα εηζεγνχληαη ζέκαηα γηα ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Πηε
δηάζθεςε ζπκκεηέρνπλ, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, εθπξφζσπνη ηεο αξρήο ειέγρνπ, ηεο
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ηεο Δπηηξνπήο, ηεο Δπξσπατθήο Ρξάπεδαο
Δπελδχζεσλ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Ρακείνπ Δπελδχζεσλ.
4. Ζ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠΞΑ 2014 - 2020 ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ
πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. Κε ηελ ίδηα απφθαζε δχλαηαη λα κεηέρνπλ
εθπξφζσπνη θνξέσλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, επηπιένλ ησλ αλσηέξσ νξηδνκέλσλ.
5. Νη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ερφλησλ
δηθαίσκα ςήθνπ κειψλ ηεο, είλαη δε δπλαηφλ λα ιακβάλνληαη θαη κέζσ γξαπηήο
δηαδηθαζίαο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά ζηελ επηρεηξεζηαθή πιαηθφξκα
ΓΗΑΙΝΠ.
6. Ζ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ζεζπίδεη ηνλ εζσηεξηθφ ηεο θαλνληζκφ, κεηά απφ
εηζήγεζε ηεο Δζληθήο Αξρήο Ππληνληζκνχ. Ππλέξρεηαη εηεζίσο ή θαη ηαθηηθφηεξα θαηά ηελ
θξίζε ηνπ πξνέδξνπ κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο. Πηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο κπνξεί
λα πξνζθιεζνχλ εηδηθνί επηζηήκνλεο ή εκπεηξνγλψκνλεο ζε νηθνλνκηθά, ηερληθά, θνηλσληθά
θαη ινηπά ζέκαηα.
7. Ζ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνχ, ε
νπνία ζην πιαίζην απηφ είλαη αξκφδηα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο απαξαίηεηεο ηεθκεξίσζεο
γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ
πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο.
8. Κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ νηθείνπ
πνπξγνχ, ζπγθξνηνχληαη ππνεπηηξνπέο Αλζξψπηλσλ Ξφξσλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Αιηείαο θαη Θάιαζζαο.

Άξζξν: 24 Δπιηποπέρ Παπακολούθηζηρ Δπισειπηζιακών Ππογπαμμάηυν

1. Ζ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο έρεη σο απνζηνιή λα παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη λα εγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ. Νη αξκνδηφηεηεο θαη νη επζχλεο
ηεο είλαη απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 49 θαη 110 ηνπ Θαλνληζκνχ, φπσο ηζρχνπλ
εθάζηνηε ελψ γηα ηε ζχλζεζε ηεο ιακβάλεηαη ππφςε ν Θαλνληζκφο 240/2014.
2. Ξξφεδξνο ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο είλαη ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο ή ν
Ξεξηθεξεηάξρεο πνπ επνπηεχεη ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΔΞ. Κε ηελ απφθαζε
ζπγθξφηεζεο ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο νξίδεηαη σο αλαπιεξσηήο ηνπ Δηδηθνχ
Γξακκαηέα, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ πνπξγείνπ πνπ έρεη ηελ επζχλε άζθεζεο πνιηηηθήο
ζηνπο ηνκείο ησλ ΔΞ, κε δηθαίσκα ςήθνπ. Δηδηθά γηα ην ΔΞ «ΚΔΡΑΟΟΘΚΗΠΖ
ΓΖΚΝΠΗΝ ΡΝΚΔΑ» θαη ιφγσ ησλ νξηδφληησλ δξάζεσλ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο είλαη ν Γεληθφο
Γξακκαηέαο ηνπ νηθείνπ πνπξγείνπ, κε αλαπιεξσηή ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα πνπ επνπηεχεη
ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΔΞ «ΚΔΡΑΟΟΘΚΗΠΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ΡΝΚΔΑ».
3. Ζ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞ απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ηεο δηαρεηξηζηηθήο
αξρήο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ηεο εζληθήο αξρήο ζπληνληζκνχ, ηεο αξρήο
πηζηνπνίεζεο, ησλ επηηειηθψλ ή άιισλ ππεξεζηαθψλ δνκψλ ηνπ ηνκέα πνιηηηθήο ηνπ
νηθείνπ πξνγξάκκαηνο, εθπξνζψπνπο ησλ ελδηάκεζσλ θνξέσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηκήκαηα

ηνπ πξνγξάκκαηνο, εθπξνζψπνπο δεκφζησλ αξρψλ θαη αξκφδησλ θνξέσλ γηα ζέκαηα
πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηζφηεηαο ησλ θχισλ, θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ,
ηνπ πεξηβάιινληνο, πνιηηηζκνχ, ηνπξηζκνχ, θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, έξεπλαο θαη
θαηλνηνκίαο, πγείαο, αγξνηηθήο αλάπηπμεο, δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο,
εθπξνζψπνπο ηεο ΔΛΞΔ θαη ΘΔΓΔ, ηεο ΚΝΓ ΑΔ, ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ
εηαίξσλ θαη αληηπξνζσπεπηηθψλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα
εηζεγνχληαη ζέκαηα γηα ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Πηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο
ζπκκεηέρνπλ επίζεο εθπξφζσπνη ηεο αξρήο ειέγρνπ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Ρξάπεδαο Δπελδχζεσλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, θαζψο
θαη ηεο Δπηηξνπήο κε ζπκβνπιεπηηθή ηδηφηεηα.
4. Πηηο επηηξνπέο παξαθνινχζεζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ Δ Ξ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα
ςήθνπ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ - ΔΠΞΑ ή εθπξφζσπνο ηνπ.
5. Ζ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ θάζε ΔΞ ζεζπίδεη ηνλ εζσηεξηθφ ηεο θαλνληζκφ
θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ νηθείνπ ΔΞ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο
εζληθήο αξρήο ζπληνληζκνχ. Ππλεδξηάδεη κηα θνξά εηεζίσο ή θαη ηαθηηθφηεξα θαηά ηελ
θξίζε ηνπ πξνέδξνπ, κε πξφζθιεζε ηνπ. Πηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο κπνξεί λα πξνζθιεζνχλ
εκπεηξνγλψκνλεο ζε νηθνλνκηθά, ηερληθά, θνηλσληθά, επηζηεκνληθά θαη ινηπά ζέκαηα.
6. Ζ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ νηθείνπ Δ Ξ είλαη αξκφδηα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο
απαξαίηεηεο ηεθκεξίσζεο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ησλ εθζέζεσλ, ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ εθαξκνγή
ησλ απνθάζεσλ ηεο.
7. Νη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ
ερφλησλ δηθαίσκα ςήθνπ κειψλ ηεο θαη δεκνζηεχνληαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ
πξνγξακκάησλ. Νη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο δχλαληαη λα ιακβάλνληαη
θαη κέζσ γξαπηήο δηαδηθαζίαο.

Άξζξν: 24Α Πεπιθεπειακέρ Δπιηποπέρ Αναπηςξιακού Σσεδιαζμού ΔΣΠΑ για ηην
ηοπική αςηοδιοίκηζη

1. Πε θάζε Ξεξηθέξεηα ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο
Θεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο (ΘΔΓΔ) θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Ξεξηθεξεηαθήο
Έλσζεο Γήκσλ (ΞΔΓ), Ξεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Αλαπηπμηαθνχ Πρεδηαζκνχ (ΞΔΑΠ) ΔΠΞΑ.
Ζ Δπηηξνπή ιεηηνπξγεί σο ππνεπηηξνπή ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΞΔΞ θαη
απνηειείηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο: α) εθπξφζσπν ηεο ΘΔΓΔ, σο Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο,
β) δχν (2) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΞΔΓ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, πνπ
νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ, γ) έλα (1) κέινο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ, δ) εθπξφζσπν ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
2. Ζ Ξεξηθεξεηαθή Αλαπηπμηαθή Δπηηξνπή ΔΠΞΑ δηαηππψλεη γλψκε πξνο ηε Γηαρεηξηζηηθή
Αξρή ηνπ αληίζηνηρνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο (Ξ.Δ.Ξ.) ζρεηηθά κε
ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ, κε ηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ησλ πξνζθιήζεσλ θαη
κε ηα θξηηήξηα θαη ηε δηαδηθαζία έληαμεο ησλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ έξγα θαη δξάζεηο
ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηδίσο ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο δξάζεο κε
δηθαηνχρνπο ηνπο δήκνπο θαη ελεκεξψλεηαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ηελ πνξεία
πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ απηψλ. Ζ Ξεξηθεξεηαθή Αλαπηπμηαθή Δπηηξνπή κπνξεί λα

δηαηππψλεη αληίζηνηρεο εηζεγήζεηο πξνο ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ Ρνκεαθψλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ή ηνπο εηδηθνχο
ζηφρνπο ή ηηο θαηεγνξίεο δξάζεο απηψλ πνπ έρνπλ σο δηθαηνχρνπο δήκνπο θαη
ελεκεξψλεηαη απφ απηέο γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπο.
3. Ρα κέιε δελ ακείβνληαη.
4. Ζ ΚΝΓ ΑΔ παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ δήκσλ σο δηθαηνχρσλ ησλ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ
2014-2020.

Άξζξν: 25 Θεμαηικά Γίκηςα Σςνηονιζμού

1. Ζ Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνχ εμαζθαιίδεη ηελ νξγάλσζε θαη ζπληνλίδεη ηε ιεηηνπξγία
Θεκαηηθψλ Γηθηχσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη Γηθηχσλ ζε παξαγσγηθνχο ηνκείο
πξνηεξαηφηεηαο, ηα νπνία ζα δεκηνπξγεζνχλ θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ θαζ' φιε ηελ πεξίνδν
2014-2020, κε ζηφρν ηε επίηεπμε θνηλήο αληίιεςεο επί ζπλαθψλ ζεκάησλ, ηελ αληαιιαγή
απφςεσλ ζε ζέκαηα εθαξκνγήο, ηε βειηίσζε θαη ελαξκφληζε ηεο εθαξκνγήο, ηε δηάρπζε
εκπεηξίαο, γλψζεσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ. Ρα Θεκαηηθά Γίθηπα, ζην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο, επεμεξγάδνληαη θαη εηζεγνχληαη ζηελ ΔΑΠ ηε ιήςε θαηάιιεισλ
κέηξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ελδηαθέξνληνο
ηνπο.
2. Πηα ζεκαηηθά δίθηπα κεηέρνπλ εθπξφζσπνη ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ, ησλ θαηά
πεξίπησζε Δπηηειηθψλ Γνκψλ ΔΠΞΑ ησλ πνπξγείσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ.
3. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ζπγθξνηνχληαη ηα
Θεκαηηθά Γίθηπα θαη πξνζδηνξίδνληαη ηα κέιε, ην αληηθείκελν, ε νξγάλσζε θαη ε
ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.

Άξζξν: 26 Σςνηονιζμόρ Γπάζευν Γιοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ και Ηλεκηπονικήρ
Γιακςβέπνηζηρ και Γπάζευν Τεσνολογίαρ Πληποθοπικήρ και Δπικοινυνιών
(ΤΠΔ)

Ξαξαιείπεηαη σο κε ηζρχνλ.

Άξζξν: 27 Φπημαηοδοηήζειρ και πληπυμέρ από ηο Ππόγπαμμα Γημοζίυν
Δπενδύζευν

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΡ
ΣΟΖΚΑΡΝΟΟΝΔΠ
1. Ζ εζληθή θαη ελσζηαθή ζπκκεηνρή γηα φιεο ηηο πξάμεηο πνπ εληάζζνληαη ζηα ΔΞ ηνπ

ΔΠΞΑ 2014 - 2020, είλαη δεκφζηεο επελδχζεηο θαη κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηνλ
Θξαηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ κέζσ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Ξ.Γ.Δ).
2. Ζ απφθαζε έληαμεο πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 20, απνηειεί απηνδίθαηα πξφηαζε εγγξαθήο ζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο ηνπ
ΞΓΔ. Ζ εγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην πνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο
ζε ζπιινγηθή απφθαζε (ΠΑ) δηαθξηηή αλά ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ 2014 - 2020, ηνπ αξκφδηνπ θνξέα
ρξεκαηνδφηεζεο θαη βαξχλεη ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Κε ηελ εγγξαθή ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ
εγγξάθεηαη πίζησζε γηα ην έηνο ηεο έληαμεο ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην 10% ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα επφκελα έηε γίλεηαη κε ηελ εηήζηα
εγγξαθή πηζηψζεσλ ζην ΞΓΔ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη κεηά απφ εηζήγεζε
ηεο αξκφδηαο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ζην θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο. «Δηδηθά γηα ηηο πξάμεηο
ζην πιαίζην παξεκβάζεσλ Ρνπηθήο Αλάπηπμεο κε Ξξσηνβνπιία ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ
(CLLD), ε εγγξαθή ζην ΞΓΔ πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλαλ ελάξηζκν θσδηθφ κε ηελ απφθαζε
έγθξηζεο ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ.»
«3. Όιεο νη πξάμεηο πνπ εληάζζνληαη ζηα Ξεξηθεξεηαθά ΔΞ εγγξάθνληαη ζε κία (1)
ζπιινγηθή απφθαζε (ΠΑΔΞ) αλά νηθεία πεξηθέξεηα. Απφ 1.1.2018 νη πξάμεηο πνπ
εληάζζνληαη ζηα Ρνκεαθά ΔΞ εγγξάθνληαη ζε κία (1) ζπιινγηθή απφθαζε (ΠΑΔ) αλά
ΔΞ.».
«4. Ζ εγγξαθή ζην ΞΓΔ πξάμεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ νπνίσλ απαηηνχληαη
πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο, φπσο κειέηεο, έξεπλεο, γίλεηαη ζε δχν ζηάδηα. Πην πξψην
ζηάδην εγγξάθεηαη ζην ΞΓΔ ν πξνυπνινγηζκφο ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ. Ρν
ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην νξηδφκελν
ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο. Πε πεξίπησζε ππέξβαζεο ην έξγν απεληάζζεηαη
απηνδίθαηα απφ ην ΔΞ θαη νη ζρεηηθέο πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο βαξχλνπλ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ εζληθνχ ζθέινπο ηνπ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο. Κε ηελ εκπξφζεζκε
νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ, εγγξάθεηαη ζην ΞΓΔ θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ
δεχηεξνπ ζηαδίνπ, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο αξκφδηαο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο πξνο ηε
ΓΓΔ. Νη απαιινηξηψζεηο κπνξεί λα εγγξαθνχλ ζην ΞΓΔ είηε ζην πξψην ζηάδην, σο
πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο, είηε ζην δεχηεξν ζηάδην εθηέιεζεο ηνπ θπξίσο έξγνπ. Αλ
δελ νινθιεξσζνχλ ζην πξψην ζηάδην, ν ζρεηηθφο ππνιεηπφκελνο πξνυπνινγηζκφο
κεηαθέξεηαη θαη εγγξάθεηαη ζην ΞΓΔ ζην δεχηεξν ζηάδην».
5. Νη ρξεκαηνδνηήζεηο (δηάζεζε πνζψλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο θάζε ζπιινγηθήο απφθαζεο)
ησλ σο άλσ ζπιινγηθψλ απνθάζεσλ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο ηνπ ΞΓΔ,
εθηειείηαη απφ ηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο κε απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο κέζσ Θεληξηθνχ
Ινγαξηαζκνχ. Ζ απφθαζε απηή εθδίδεηαη θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο
δηαρείξηζεο, κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο.
6. Νη πιεξσκέο ησλ έξγσλ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο πξαγκαηνπνηνχληαη, κέζσ
ινγαξηαζκψλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ πνπ ηεξνχληαη ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ην ΞΓΔ.
7. Πηηο πεξηπηψζεηο δηθαηνχρσλ πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη νη
πιεξσκέο ηεο παξαγξάθνπ 6 δελ αθνξνχλ ηξίηνπο αιιά κεηαβηβάζεηο ζε ινγαξηαζκφ ηνπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ νη ελδερφκελνη ηφθνη πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα πνζά απηά ζηνπο
ινγαξηαζκνχο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ είλαη έζνδν γηα ηελ πξάμε, ην νπνίν κεηψλεη
ηζφπνζα ην πνζφ ηεο εζληθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Πε θάζε πεξίπησζε ε ζπλνιηθή
ρξεκαηνδφηεζε ζε βάξνο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηα απαξαίηεηα πνζά γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ πνπ έρεη εγθξηζεί

αθαηξνπκέλσλ ησλ ινγηδνκέλσλ ηφθσλ. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πιεξσκψλ γηα ηα
εληαγκέλα έξγα δηελεξγείηαη εθθαζάξηζε κε επζχλε ηεο αξκφδηαο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο
θαη ηπρφλ αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπα επηζηξέθνληαη ζηα έζνδα ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.
8. (α) Ζ Βνπιή ησλ Διιήλσλ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηα ΔΞ ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ
2014-2020 θαη ζηα ινηπά πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε. Ζ ζπκκεηνρή ηεο ζηα πξνγξάκκαηα απηά ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο
πεξεζίαο Δθαξκνγήο Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ, ε νπνία ζα αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο
ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ σο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη σο δηθαηνχρνπ. (β) Ζ εγγξαθή έξγσλ
ζην εθάζηνηε εηήζην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ κε θνξέα εθηέιεζεο ηε Βνπιή ησλ
Διιήλσλ κέζσ ηεο πεξεζίαο Δθαξκνγήο Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ εγθξίλεηαη απφ ηνλ
πνπξγφ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ ζπληνληζηή ηεο
πεξεζίαο Δθαξκνγήο Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ. Νη πηζηψζεηο ησλ έξγσλ απηψλ, πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, εγγξάθνληαη ζε αληίζηνηρε
ζπιινγηθή απφθαζε (ΠΑ) ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. (γ) Νη αλεμάξηεηεο αξρέο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην Πχληαγκα ή έρνπλ ζεζπηζηεί κε λφκν θαη νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηα
επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020 θαη ζηα ινηπά
πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφλ
κέζσ ηεο ζπιινγηθήο απφθαζεο (ΠΑ) ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ.
«9. Ξνζά θαηαβιεηέα δπλάκεη εθηειεζηψλ δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ ή ιφγσ
ζπκβαηηθψλ απνδεκηψζεσλ ή πνζά δαπαλψλ ζπκβνχισλ ππνζηήξημεο πνπ αθνξνχλ ζε
έξγα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ ΔΔ ή ηνλ ΔΝΣ πνπ είλαη ή ήηαλ εληαγκέλα ζην ΞΓΔ
δχλαηαη λα βαξχλνπλ είηε ην εζληθφ είηε ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ».

Άξζξν: 27Α Απμοδιόηηηα ςποβολήρ πποηάζευν και σπημαηοδοηήζευν και
έκδοζηρ αποθάζευν καηανομήρ και ενηολών πληπυμήρ ηος Ππογπάμμαηορ
Γημοζίυν Δπενδύζευν

1. Σξεκαηνδφηεζε Ππιινγηθψλ Απνθάζεσλ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ α. Νη
πξνηάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Ππιινγηθψλ Απνθάζεσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ πνπ αθνξνχλ: i. πξάμεηο Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ πνπ
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά Ρακεία (ΔΡΞΑ, ΔΘΡ) θαη ην Ρακείν
Ππλνρήο, θαζψο θαη πξάμεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ ΣΚ-ΔΝΣ θαη ην
Κεραληζκφ «Γηεπθφιπλζε Ππλδένληαο ηελ Δπξψπε» ππνβάιινληαη απφ ηνλ Ξξντζηάκελν
ηεο αξκφδηαο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο δηθαηνχρνπο θαη
ηηο Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο ησλ θνξέσλ Σξεκαηνδφηεζεο, ii. πξάμεηο ησλ ινηπψλ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη πξάμεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη
απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Ρακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΡΑΑ) θαη ην Δπξσπατθφ
Ρακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ΔΡΘΑ), ππνβάιινληαη απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο
εηδηθήο ππεξεζίαο ή απφ ην φξγαλν πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο. β. Νη ινηπέο,
πέξαλ ηεο πεξίπησζεο α', πξνηάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Ππιινγηθψλ Απνθάζεσλ ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ: 1. ησλ Φνξέσλ ηεο Θεληξηθήο Γηνίθεζεο
ππνβάιινληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ αξκφδηνπ
πνπξγείνπ ή απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ φξγαλν, ii. ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο

ππνβάιινληαη απφ ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε ή απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ φξγαλν ηεο
αξκφδηαο ππεξεζίαο. γ. Νη απνθάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πεξηπηψζεσλ α' θαη β' ηεο
παξαγξάθνπ απηήο εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ θαη ΔΠΞΑ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Κε απφθαζή ηνπ
δχλαηαη λα εμνπζηνδνηεί ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ
λα ππνγξάθεη ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο.
2. Δληνιέο θαηαλνκήο
α. Νη εληνιέο θαηαλνκήο πξνο ηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ
ππνιφγσλ/ ππεπζχλσλ ινγαξηαζκνχ ή γηα απεπζείαο κεηαθνξά άλεπ ππνιφγνπ ηεο
ππνπεξίπησζεο i ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 1 εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ΔΠΞΑ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο. Κε απφθαζή ηνπ δχλαηαη λα εμνπζηνδνηεί ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ λα ππνγξάθεη ηηο αλσηέξσ εληνιέο θαηαλνκήο. β. Νη
εληνιέο θαηαλνκήο πξνο ηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ
ππνιφγσλ/ππεπζχλσλ ινγαξηαζκνχ ή γηα απεπζείαο κεηαθνξά άλεπ ππνιφγνπ ηεο
ππνπεξίπησζεο ii ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ
Ξξντζηακέλνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ νηθείνπ Φνξέα ή ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ΔΠΞΑ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο, φηαλ απφ εηδηθέο δηαηάμεηο νξίδεηαη φηη ε θαηαλνκή απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ
πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη
ΔΠΞΑ κε απφθαζή ηνπ δχλαηαη λα εμνπζηνδνηεί ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ λα ππνγξάθεη ηηο αλσηέξσ εληνιέο θαηαλνκήο. γ. Νη εληνιέο
θαηαλνκήο πξνο ηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ππνιφγσλ/
ππεπζχλσλ ινγαξηαζκνχ ή γηα απεπζείαο κεηαθνξά άλεπ ππνιφγνπ ηεο πεξίπησζεο β' ηεο
παξαγξάθνπ 1 εγθξίλνληαη: i. γηα ηνπο Φνξείο ηεο Θεληξηθήο Γηνίθεζεο απφ ηνλ Γεληθφ
Γηεπζπληή Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ αξκφδηνπ πνπξγείνπ ή απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν
απφ απηφλ φξγαλν, ii. γηα ηηο Ξεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο απφ ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε ή απφ ην
εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ φξγαλν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο.
3. Δληνιέο Ξιεξσκήο
α. Νη απνθάζεηο εληνιψλ πιεξσκήο ησλ θνξέσλ Θεληξηθήο Γηνίθεζεο εθδίδνληαη αλάινγα
ηνπ χςνπο δαπάλεο εθάζηεο απφθαζεο σο εμήο: i. απφ ηνπ πνζνχ ησλ δέθα εθαηνκκπξίσλ
ελφο (10.000.001) επξψ θαη άλσ απφ ηνλ πνπξγφ, ii. απφ ηνπ πνζνχ ηνπ ελφο
εθαηνκκπξίνπ ελφο (1.000.001) επξψ θαη κέρξη δέθα εθαηνκκχξηα (10.000.000) επξψ απφ
ηνλ αξκφδην ηεξαξρηθά Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ
πεξεζηψλ, iii. απφ ηνπ πνζνχ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ ελφο (200.001) επξψ θαη κέρξη ελφο
εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) επξψ απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ θαη iλ.
κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000) επξψ απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο
αξκφδηαο Νηθνλνκηθήο Γηεχζπλζεο ή απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ φξγαλν. β. Νη
εληνιέο πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ Ρερληθήο Βνήζεηαο ησλ άξζξσλ 119 θαη 329 ηνπ Λ.
4412/2016 (Α' 147) πνπ εληάζζνληαη ζε δξάζεηο Ρερληθήο Βνήζεηαο ησλ εηδηθψλ ππεξεζηψλ
εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ Λ. 4412/2016. Γηα
ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ δξάζεσλ Ρερληθήο Βνήζεηαο πιελ ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ,
αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο εληνιήο
πιεξσκήο είλαη ε αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ νηθείνπ θνξέα. γ. Νη εληνιέο
θαηαλνκήο γηα απεπζείαο κεηαθνξά ηεο πίζησζεο ζε ΗΒΑΛ Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ, άλεπ
ππνιφγνπ εθδίδνληαη θαη' αλαινγία κε ηηο αλσηέξσ ππνπεξηπηψζεηο i, ii, iii θαη iv ηεο
πεξίπησζεο α' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. δ. Νη απνθάζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
γηα ηηο ζπιινγηθέο απνθάζεηο ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ λνκηθψλ

πξνζψπσλ πνπ θέξνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππνιφγνπ εθδίδνληαη βάζεη ηνπ νηθείνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ αλάζεζεο αξκνδηφηεηαο, αλάινγα ηνπ χςνπο δαπάλεο εθάζηεο απφθαζεο. ε. Νη
ινηπέο, ζρεηηθέο κε ηηο σο άλσ απνθάζεηο, δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο πινπνηνχληαη απφ ηελ
αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ γηα
ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζεζκηθφ πιαίζην. ζη. Πηηο ππνπεξηπηψζεηο ii, iii θαη iv
ηεο πεξίπησζεο α', ε απνπζία ηνπ νξηδφκελνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ αλαπιεξψλεηαη απφ ην
αλψηεξν ζηελ ηεξαξρία φξγαλν.
4. Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ απφ 1.1.2017 θαη ππεξηζρχνπλ θάζε αληίζεηεο
ξχζκηζεο».

Άξζξν: 28 Δπιηάσςνζη ηηρ εκηέλεζηρ ςλοποίηζηρ ηυν ζςγσπημαηοδοηούμενυν
ππάξευν
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ε
ΚΔΡΟΑ ΑΞΙΝΠΡΔΠΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΡΑΣΛΠΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΥΛ
1. Πε πεξίπησζε πνπ κία εληαγκέλε πξάμε απνθιίλεη απφ ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο
έληαμεο ή θαη ηνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο εθηέιεζεο ηεο, ηίζεηαη ζε θαζεζηψο
επηηήξεζεο, κε απφθαζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, ε νπνία θαζνξίδεη δηνξζσηηθά κέηξα
θαη πεξίνδν ζπκκφξθσζεο ηνπ δηθαηνχρνπ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ
πινπνηήζεη ηα απαηηνχκελα δηνξζσηηθά κέηξα εληφο ηεο πεξηφδνπ ζπκκφξθσζεο, ε
απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο αλαθαιείηαη. Δηδηθφηεξα, εάλ ν δηθαηνχρνο ππεξβεί ηνλ
πξνβιεπφκελν ζηελ απφθαζε έληαμεο ρξφλν αλάιεςεο ηεο πξψηεο θχξηαο λνκηθήο
δέζκεπζεο θαηά 50%, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή απεπζχλεη ζην δηθαηνχρν πξνεηδνπνηεηηθή
επηζηνιή. Κε ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ ε απφθαζε έληαμεο
ηεο πξάμεο αλαθαιείηαη θαη ε πξάμε δηαγξάθεηαη απφ ηε ΠΑ ηνπ ΞΓΔ. Ν Φνξέαο
Σξεκαηνδφηεζεο ππνρξενχηαη λα πξνηείλεη ηελ απέληαμε ηνπ έξγνπ απηνχ απφ ηε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελε Ππιινγηθή Απφθαζε (ΠΑ) ηνπ ΞΓΔ θαη, εθφζνλ επηζπκεί ηελ
ζπλέρηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΞΓΔ, δχλαηαη λα πξνηείλεη ηελ έληαμε ηνπ ζην
εζληθφ ζθέινο, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα δηαδηθαζία. Ζ αλάιεςε ηεο θχξηαο
λνκηθήο δέζκεπζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δέθα νθηψ (18) κήλεο απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη αξγφηεξα απφ έμη (6) κήλεο
απφ ηελ πξνζεζκία απηή. Κεηά ην πέξαο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ εθδίδεηαη, εληφο ηξηψλ
(3) κελψλ, απφθαζε απέληαμεο ηεο πξάμεο, κε ηελ επηθχιαμε δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ
απνθάζεσλ πνπ αλαζηέιινπλ ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο.
2. Πηηο πεξηπηψζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ αγαζψλ, παξνρήο
ππεξεζηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ, πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2
πεξίπησζε γ' ππνπεξίπησζε δδ' ηνπ λ. 4013/2011 (Α' 204), σο ηζρχεη, ν έιεγρνο ηεο
αξκφδηαο Αξρήο Γηαρείξηζεο έπεηαη ηνπ ειέγρνπ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ (Δ.Α.Α.ΓΖ.Π.) θαη ε Αξρή Γηαρείξηζεο γλσκνδνηεί κε βάζε ηε γλψκε ηεο
Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. θαηά ηε δηαηχπσζε ηεο δηθήο ηεο γλψκεο.
3. Γηα αλαζέζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ αγαζψλ, παξνρήο
ππεξεζηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ, πνπ ππφθεηληαη ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ηνπ
Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ, φπσο πξνβιέπεηαη θάζε θνξά, δελ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 2 παξ. 2
πεξίπησζε γ' ππνπεξίπησζε δδ' ηνπ λ. 4013/2011 (Α' 204), σο ηζρχεη, θαη δελ δηελεξγείηαη ν
αληίζηνηρνο έιεγρνο ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π..
4. Θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 4270/2014, θαζψο θαη θάζε άιιεο

εηδηθήο δηάηαμεο, δελ απαηηείηαη ζχκπξαμε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ έθδνζε
θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, νη
νπνίεο πξνθαινχλ δαπάλε πνπ αλαγλσξίδεηαη θαη βαξχλεη ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ.
5. Νη δαπάλεο γηα ακνηβέο κεηαδηδαθηνξηθψλ εξεπλεηψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πνπ
θαηαβιήζεθαλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ απφ Δξεπλεηηθά Θέληξα ή
Ηλζηηηνχηα ηνπο, ΑΔΗ ή άιινπο θνξείο, βάζεη ζπκβάζεσλ ππνηξνθίαο θαη κε ζθνπφ ηελ
πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ απφ ηνπο αλσηέξσ θνξείο σο δηθαηνχρσλ ΔΞ
ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013 είλαη επηιέμηκεο γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηα ελ ιφγσ Δ Ξ εθφζνλ
νη ζπκβάζεηο απηέο ζπλήθζεζαλ κε βάζε ην ηζρχνλ γηα ηνπο θνξείο ζεζκηθφ πιαίζην. «Απφ
23.12.2014 νη δαπάλεο ησλ ππνηξνθηψλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηα εξεπλεηηθά θέληξα ή
ηλζηηηνχηα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4310/2014, απφ ηα
Α.Δ.Η. ζχκθσλα κε ην λ. 4009/2011 (Α' 195), φπσο ηζρχεη θαη απφ ην Ίδξπκα Θξαηηθψλ
πνηξνθηψλ (Η.Θ..), ζχκθσλα κε ηνλ λ. 2158/1993 (Α' 109) θαη ην π.δ. 321/1999 (Α' 306)
είλαη επηιέμηκεο γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηα αλσηέξσ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα. Ρα
ρνξεγνχκελα απφ ηηο αηηίεο απηέο πνζά δελ απνηεινχλ εηζφδεκα θαη δελ ππφθεηληαη ζε
νπνηνλδήπνηε θφξν ή θξάηεζε. Ζ παξνχζα δηάηαμε εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνπο
κεηαδηδαθηνξηθνχο ζπλεξγάηεο.»
6. Ζ εκεξήζηα εθηφο έδξαο απνδεκίσζε γηα ηελ εκέξα επηζηξνθήο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ
ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 10428/ΔΠΠΑΑΞ 663/16.3.2005 (Β' 370) ππνπξγηθήο απφθαζεο,
φπσο
ηξνπνπνηήζεθε
θαη
ηζρχεη
θαη
ηηο
δηαηάμεηο
ηεο
αξηζκ.
19248/60/ΓΓΑΞΞΞ.Γ.Δ/8.6.2001 (Β' 760) ππνπξγηθήο απφθαζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη, θαηαξγείηαη ζην ζχλνιν ηεο. Υο εκέξα επηζηξνθήο ζεσξείηαη ε επνκέλε εκέξα
απφ ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ. Όηαλ ε εκέξα εξγαζίαο ζπκπίπηεη κε ηελ εκέξα επηζηξνθήο,
ηφηε ε εκεξήζηα απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη νιφθιεξε. Ζκεξήζηεο απνδεκηψζεηο, πνπ έρνπλ
θαηαβιεζεί, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ είλαη λφκηκεο.
7. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 58 παξ. 9 ηνπ λ. 4075/2012 επεθηείλεηαη θαη έρεη αλάινγε
εθαξκνγή, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ σο άλσ λφκνπ, θαη γηα ην πξνζσπηθφ πνπ
απαζρνιείηαη ζηα Λ.Ξ.Η.Γ. ηεο πεξίπησζεο 12 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ξ ηεο παξαγξάθνπ Γ'
ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012 (Α' 222). Ζ άδεηα, γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο, ζην
πξνζσπηθφ ησλ αλσηέξσ Λ.Ξ.Η.Γ. ρνξεγείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν δηνίθεζεο.
8. Κε επζχλε ηεο ΚΝΓ ΑΔ δεκηνπξγείηαη κεηξψν εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ πξνεξρφκελσλ
απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίδνπλ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηελ
επίβιεςε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ. Κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ πνπξγνχ πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ νξίδνληαη νη
ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ, φπσο νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο
έληαμεο ζε απηφ, ε δηαδηθαζία δηάγλσζεο ησλ αλαγθψλ ησλ δηθαηνχρσλ, φπσο ν ηξφπνο
επηινγήο ησλ ζηειερψλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, ε θάιπςε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο, ν ξφινο
ηνπο ζηελ επίβιεςε ησλ έξγσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Δηδηθφηεξα,
γηα ηα κεγάια έξγα ηνπ ΞΑΑ, ε σο άλσ απφθαζε ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνλ πνπξγφ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ.
9. α) Γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα απφ ηα ΔΓΔΡ θαη άιια πξνγξάκκαηα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ ΔΝΣ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο άζθεζεο ελδίθσλ βνεζεκάησλ
πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο (αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο κεηά απφ άζθεζε αίηεζεο
αθχξσζεο) θαηά ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΑΔΞΝ), πνπ αθνξνχλ
ζε έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο Α1 θαη Α2, φπσο απηέο ξπζκίδνληαη ζην λ.
4014/2011 (Α' 209), ή θαηά απνθάζεσλ αλαλέσζεο, παξάηαζεο ηζρχνο ή ηξνπνπνίεζεο
ησλ εγθεθξηκέλσλ ΑΔΞΝ ή θαηά απνθάζεσλ θήξπμεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο, γηα

ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηνπο θαηαηίζεηαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ, έσο ηε ζπδήηεζε,
εηδηθφ παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ.
β) Ρν παξάβνιν απηφ νξίδεηαη ζε 5.000 επξψ αλά έλδηθν βνήζεκα. Ρν έλδηθν βνήζεκα
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθην, εάλ θαηά ην ρξφλν ηεο θαηάζεζεο ηνπ δελ θαηαβιεζεί ην 1/3
ηεο αμίαο ηνπ νθεηιφκελνπ θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην πνζνχ.
γ) Πε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηνπ έλδηθνπ βνεζήκαηνο ην δηθαζηήξην
δηαηάζζεη ηελ απφδνζε ηνπ παξαβφινπ ζηνλ αηηνχληα. Πε πεξίπησζε νιηθήο απφξξηςεο
ηνπ έλδηθνπ βνεζήκαηνο, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε παξαίηεζεο απφ ην δηθφγξαθν ηνπ
έλδηθνπ βνεζήκαηνο, ην δηθαζηήξην κπνξεί, ζπλεθηηκψληαο ηηο πεξηζηάζεηο, λα δηαηάζζεη
ηελ επηζηξνθή πνζνχ ίζνπ έσο ην ππφινηπν ησλ 2/3 ηεο αμίαο Ρνπ νθεηιφκελνπ ή
θαηαβιεζέληνο ζπλνιηθνχ παξαβφινπ. Κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ
Δζφδσλ νξίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ.
10. (ΞΑΟΑΙΔΗΞΔΡΑΗ ΥΠ ΚΖ ΗΠΣΝΠΑ).
11. Ζ εθηακίεπζε ησλ πξνθαηαβνιψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ κπνξεί λα γίλεηαη
θαη ρσξίο ηελ θαηάζεζε εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο, κέζσ εηδηθψλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ
κε ηε κνξθή «Αλνηρηψλ Θαηαπηζηεπηηθψλ Ινγαξηαζκψλ (Escrow Accounts)". Νη φξνη, νη
πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ
σο άλσ ινγαξηαζκψλ θαη ηε κέζσ απηψλ εθηακίεπζε ησλ πξνθαηαβνιψλ, ξπζκίδνληαη κε
απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο.
12. Κε ηελ ΞΑΠΓ ή κε φκνηα απφθαζε εμεηδηθεχνληαη νη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο πνπ
ηίζεληαη ζηνπο θαλνληζκνχο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, ε νπνία απνηειεί
κέξνο ηεο λνκηθήο βάζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξάμεσλ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ
20142020 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ, ΔΘΡ, Ρακείν Ππλνρήο, ΔΓΡΑΑ θαη
ΔΡΝΑ. Νη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή θαη
απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο θνξείο / ππεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε θαη ηνλ
έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ, αιιά θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ
πξάμεσλ.
13. Πην κέξνο II ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2286/ 1995 (Α' 19) πξνζηίζεηαη, κε ηζρχ
κέρξη 28.2.2015, εδάθην θγ'.
14. Ρν πνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο κπνξεί λα αλαζέζεη ηελ εθηίκεζε ηεο
αμίαο γεο ησλ αθηλήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ
έξγσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππεξθείκελσλ) ζε πηζηνπνηεκέλνπο εθηηκεηέο ηεο
παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4152/2013. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν θνξέαο
πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα πξνζθχγεη ζηνλ εθηηκεηή
απηφλ θαη λα θαηαζέζεη ηελ εθηίκεζε απηή ζην αξκφδην δηθαζηήξην γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ησλ ηηκψλ κνλάδσλ απαιινηξίσζεο.
15. Ζ Δπηρεηξεζηαθή Ξιαηθφξκα ΓΗΑΙΝΠ γηα ηηο δνκέο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ
έξγσλ απνηειεί ηνλ απνθιεηζηηθφ ρψξν αλάξηεζεο, δεκνζηνπνίεζεο θαη δηαβνχιεπζεο
εγγξάθσλ κεηαμχ ησλ πεξεζηψλ/Γνκψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ κε ζηφρν ηελ
παξνρή έγθαηξεο θαη απνηειεζκαηηθήο πιεξνθφξεζεο πξνο ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη
ζηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ.
«16. Σξεκαηνδνηείηαη απφ ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΞΓΔ), σο κε επηιέμηκε
δεκφζηα δαπάλε αλαγθαία γηα ην έξγν, ε δαπάλε ηνπ κε επηιέμηκνπ ΦΞΑ:
α) γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα ηερληθά έξγα πιελ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ εθηεινχλ σο
δηθαηνχρνη νη κε εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην Αλψλπκεο Δηαηξίεο ηνπ δεκνζίνπ θαη
β) γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα ηερληθά έξγα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, πνπ πινπνηνχληαη
απφ ηξίηνπο θνξείο γηα ινγαξηαζκφ δήκσλ ή ΓΔΑ, εθφζνλ ε Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε
πνπ δηέπεη ηελ πινπνίεζή ηνπο, φπσο ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, δελ πξνβιέπεη ηελ έθδνζε ησλ

ηηκνινγίσλ ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε εθαξκφδεηαη γηα έξγα γηα ηα νπνία δελ βξίζθεη εθαξκνγή ε παξ. 10 ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4281/2014 ζρεηηθά κε ηελ αληηζηξνθή ηεο ππνρξέσζεο απφδνζεο ΦΞΑ,
φπσο ηζρχεη, θαη πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ αίηεκα ηνπ δηθαηνχρνπ ζην νπνίν
ηεθκεξηψλεηαη φηη νη πθηζηάκελεο ηακεηαθέο ξνέο δελ επηηξέπνπλ ηελ νκαιή
ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο. Θαηά ηα ινηπά, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε δηάηαμε ηεο παξ.
11 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267), θαζψο θαη ε θαη' εμνπζηνδφηεζή ηεο εθδνζείζα
θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. Νη αλσηέξσ δηαηάμεηο
ηζρχνπλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο θ.π.α. 50244/ΔΘ 1125/2014 (Β' 2856) θαη βξίζθνπλ
εθαξκνγή γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ησλ πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ 2007 - 2013
θαη 2014 - 2020.»
"17" (16). Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ
ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη κε ην παξφλ άξζξν θαηαξγείηαη.

Άξζξν: 29 Πποζυπικό έπγυν εκηελοςμένυν δι' αςηεπιζηαζίαρ
1. Πηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Ξξάμεο πνπξγηθνχ Ππκβνπιίνπ 33/2006 (Α'280)
πξνζηίζεηαη.
2. Ρν εδάθην ε' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994 (Α'289) αληηθαζίζηαηαη.

Άξζξν: 30 Σςμβάζειρ Μίζθυζηρ Έπγος ζε ζςγσπημαηοδοηούμενερ ππάξειρ

1. Ρν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2527/1997 (Α' 206), φπσο πξνζηέζεθε
κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 242 ηνπ λ. 4072/2012 (Α' 86), θαηαξγείηαη.
2. Ρν ηξίην εδάθην ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2527/1997 (Α' 206), φπσο πξνζηέζεθε κε
ηελ παξ. 25 ηνπ ελάηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 4057/2012 (Α' 54) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.
5β.ββ ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4071/2012 (Α' 85), θαηαξγείηαη.
3. Πην ηέινο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2527/1997 (Α' 206), φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη
θξάζε.
«4. Πην ηέινο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Ξξάμεο πνπξγηθνχ Ππκβνπιίνπ 33/2006 (Α' 280)
πξνζηίζεηαη πεξίπησζε θδ'».
«5. Νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ πνπ ζπλήθζεζαλ απφ ηηο νκάδεο ηνπηθήο δξάζεο (ΝΡΓ),
ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο LEADER 2007 - 2013,
παξαηείλνληαη απφ ηε ιήμε ηνπο κέρξη θαη ηηο 30.9.2016, γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ
αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία
ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LEADER/CLLD ηεο πξνγξακκαηηθήο
πεξηφδνπ 2014 -2020. Αληίζηνηρα νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ πνπ ζπλήθζεζαλ απφ ηνπο
πνζηεξηθηηθνχο Κεραληζκνχο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θαζεζηψησλ ελίζρπζεο (ηδησηηθέο
επελδχζεηο) ηνπ Άμνλα 3 ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΞΑΑ) ηεο Διιάδαο
2007-2013 παξαηείλνληαη απφ ηε ιήμε ηνπο κέρξη ηηο 30.6.2016 γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ
αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλσηέξσ Άμνλα 3, θαζψο θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο
πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LEADER/CLLD ηεο πξνγξακκαηηθήο

πεξηφδνπ 2014 -2020.»
«6. Νη δαπάλεο αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ θαη εξγαζηψλ πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηελ
εθηέιεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε δεκφζησλ ηερληθψλ έξγσλ
βάζεη ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116), φπσο ηζρχεη, θαη ηνπ λ. 4412/2016 (Α'147)
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη αθνξνχλ: α) ηελ αξραηνινγηθή
παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα αξραηνινγηθή ππεξεζία ηνπ πνπξγείνπ
Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, β) ηε δηελέξγεηα ζσζηηθψλ αλαζθαθψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 37 ηνπ λ. 3028/2002 (Α' 153), γ) ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ
κλεκείσλ έλαληη θηλδχλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ή θαη θαηά ηε θάζε
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη δ) ηε κειέηε θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ. Αλ ν πξνυπνινγηζκφο
ησλ δαπαλψλ απηψλ ππεξβαίλεη ην 5% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, ν
πξνυπνινγηζκφο εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ χζηεξα
απφ αηηηνινγεκέλε γλψκε ησλ αξκφδησλ θαηά πεξίπησζε Θεληξηθψλ Ππκβνπιίσλ ηνπ ίδηνπ
πνπξγείνπ.»

Άξζξν: 31 Τποποποίηζη διαηάξευν ηος Κώδικα Αναγκαζηικών Απαλλοηπιώζευν
Ακινήηυν (κ.ν. 2882/2001)

1. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2882/2001, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη.
2. Ζ πεξίπησζε α' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2882/2001, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη.
3. Δπηηξέπεηαη, θαη' εμαίξεζε απφ θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε ε θήξπμε αλαγθαζηηθήο
απαιινηξίσζεο αθηλήησλ, θαζψο θαη ε ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο ζε βάξνο
απηψλ εληφο ζρεδίνπ πφιεσο, κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο
θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Δζσηεξηθψλ γηα ηελ
εθηέιεζε έξγσλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο δεκηνπξγίαο
εμφδσλ δηαθπγήο ζε ππφγεηα ηερληθά έξγα θαη απνθαηάζηαζεο ππνδνκψλ απφ θπζηθέο
θαηαζηξνθέο, άκεζα ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη
δεκφζηαο πγείαο. Ζ απαιινηξίσζε θεξχζζεηαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη κε δαπάλεο ηνπ
θνξέα πνπ νξίδεηαη ζηε πξάμε απαιινηξίσζεο θαη ζεσξείηαη θαηεπείγνπζα. Κεηά ηε
θήξπμε ηεο απαιινηξίσζεο ην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο
Αιιαγήο πξνβαίλεη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο ιακβάλνληαο ππφςε ην φξην ηεο απαιινηξίσζεο πνπ θεξχρζεθε κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο θαη ηηο ηπρφλ εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ εμαηηίαο ηνπ έξγνπ, ζην
νπνίν αθνξά ε απαιινηξίσζε. Ζ δηάλνημε εμφδσλ δηαθπγήο ζε ππφγεηα ηερληθά έξγα
ζεσξείηαη ζθνπφο δεκφζηαο σθέιεηαο.
4. Πην άξζξν 5 ηνπ λ. 1838/1951 (Α' 170) πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 4 θαη 5.

Άξζξν: 32 Πληπυμέρ ζηοςρ δικαιούσοςρ

1.α) Νη πξνθαηαβνιέο θαη νη ελδηάκεζεο πιεξσκέο ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
πξάμεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ, ην

Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Αιηείαο θαη Θάιαζζαο θαη ην Ξξφγξακκα Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο, δελ θαηάζρνληαη, δελ ππφθεηληαη ζε θαλελφο είδνπο παξαθξάηεζε θαη δελ
ζπκςεθίδνληαη κε ηπρφλ νθεηιέο ηνπ δηθαηνχρνπ πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην ή ηα
αζθαιηζηηθά ηακεία. Πηελ πεξίπησζε απηή παξακέλνπλ ζε ηζρχ νη γεληθέο δηαηάμεηο πεξί
θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε ρξεκάησλ, ρσξίο φκσο ηνλ φξν
ηεο παξαθξάηεζεο. Νη ηειηθέο πιεξσκέο ησλ αλσηέξσ δηθαηνχρσλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηνπ έξγνπ, δχλαληαη λα θαηάζρνληαη, ζπκςεθίδνληαη, παξαθξαηνχληαη ή λα απνδίδνληαη
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη θαηαβάιινληαη κε ηελ ππνρξεσηηθή πξνζθφκηζε
απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. Ν δηαηάθηεο ηεο πιεξσκήο
θαηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πιεξσκήο νξίδεη ξεηά φηη ε ελίζρπζε απηή
εκπίπηεη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη αλ ε πιεξσκή αθνξά πξνθαηαβνιή,
ελδηάκεζε ή ηειηθή πιεξσκή. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο, θαηά ηελ
πιεξσκή, απνδεηθηηθνχ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο νη δηθαηνχρνη: αα)
άκεζσλ εληζρχζεσλ ζηνπο νπνίνπο νη εληζρχζεηο θαηαβάιινληαη βάζεη έθηαζεο, δψσλ ή
παξαγσγήο θαη εηδηθψλ κέηξσλ ζηήξημεο ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Ρακείνπ Δγγπήζεσλ
(ΔΓΡΔ) πνπ ρνξεγνχληαη ελ φισ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ββ) εληζρχζεσλ ζην πιαίζην
ησλ κέηξσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Ρακείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΡΑΑ), ζηνπο
νπνίνπο νη εληζρχζεηο θαηαβάιινληαη βάζεη έθηαζεο, δψσλ ή παξαγσγήο θαη γγ)
εληζρχζεσλ ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Ρακείνπ Αιηείαο (ΔΡΑ), νη νπνίνη δελ
είλαη επηηεδεπκαηίεο. β) Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ α' εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πξνζθιήζεηο
εληζρχζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη απαηηνχλ
ηελ πξνζθφκηζε απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, πξνθεηκέλνπ
λα θαηαβιεζεί ε ελίζρπζε ζηνλ δηθαηνχρν, θαζψο θαη ζηηο ζρεηηθέο πξνζθιήζεηο πνπ
εθδίδνληαη εθεμήο. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θάζε γεληθή ή εηδηθή
δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν,
θαηαξγείηαη.
2. Νη δηαρεηξηζηηθέο αξρέο δηαζθαιίδνπλ φηη ν δηθαηνχρνο ιακβάλεη πιήξσο ην ζπλνιηθφ
πνζφ ηεο νθεηιφκελεο επηιέμηκεο δεκφζηαο δαπάλεο ην αξγφηεξν ζε ελελήληα (90) εκέξεο
κεηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πιεξσκήο απφ ηνλ δηθαηνχρν.
3. Ρν παξφλ άξζξν ηζρχεη θαη γηα ηελ θαηαβνιή ρξεκαηνδνηήζεσλ δηθαηνχρσλ εηο βάξνο
ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ γηα πξάμεηο/έξγα πνπ είλαη εληαγκέλα ή
εληάζζνληαη ζηα ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013, ζην ΞΑΑ θαη ζην ΔΞΑΙ 2007-2013.
4. Ρν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη αλαινγηθά θαη θαηά πεξίπησζε ζηηο δξάζεηο πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΣΚ ΔΝΣ.

Άξζξν: 33 Μέηπα πεπιοπιζμού επιβάπςνζηρ Δθνικών πόπυν ζηα ΔΓΔΤ

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ζ
ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΠ ΔΞΗΒΑΟΛΠΖΠ ΔΘΛΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ
1. Ζ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δχλαηαη λα εληάμεη ζην νηθείν ΔΞ πξάμεηο ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ δεκφζηαο δαπάλεο, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 120% αλά άμνλα
πξνηεξαηφηεηαο θαη ην 110% ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ ΔΞ. Ρα παξαπάλσ
πνζνζηά κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη αλά ΔΞ κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο κε εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ - ΔΠΞΑ.
2. Νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο κε επηιέμηκσλ δαπαλψλ δχλαηαη λα βαξχλνπλ ην εζληθφ ζθέινο

ηνπ ΞΓΔ ηνπ νηθείνπ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο, ή θαηά πεξίπησζε λα απμάλνπλ ηελ εζληθή
ζπκκεηνρή: α. Ρα θαζαξά έζνδα πνπ παξάγνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ηα
νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ, κεηψλνπλ ηηο επηιέμηκεο γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε
δαπάλεο. β. Ρα κε επηιέμηκα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη γηα απφθηεζε γεο εθφζνλ απηά
έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. γ. Ρα κε επηιέμηκα πνζά πνπ
θαηαβάιινληαη εθηφο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο. Δηδηθφηεξα γηα ηηο πξάμεηο πνπ
εληάζζνληαη ζηα ΔΞ θαη είλαη ζε εμέιημε, ηα πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί πξηλ ηελ έλαξμε
ηεο εκεξνκελίαο επηιεμηκφηεηαο. Ρα κε επηιέμηκα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη κεηά ηε ιήμε
ηεο εκεξνκελίαο επηιεμηκφηεηαο ηνπ ΔΞ κπνξνχλ λα βαξχλνπλ ηνπο Δζληθνχο πφξνπο κφλν
ζηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηελ απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ή
πξνέθπςαλ ρσξίο επζχλε ηνπ δηθαηνχρνπ. δ. Ρα κε επηιέμηκα πνζά ΦΞΑ πνπ
θαηαβάιινληαη ζε θνξείο κε ηελ ππνρξέσζε επηζηξνθήο ηνπο κεηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ ή
φπσο νξίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. ε. Ρα κε επηιέμηκα πνζά ηα νπνία έρνπλ
θαηαβιεζεί βάζεη ηεο θείκελεο εζληθήο λνκνζεζίαο. ζη. Ρα κε επηιέμηκα πνζά πνπ έρνπλ
ρνξεγεζεί ζηνπο θνξείο κε βάζε ηελ Δζληθή Λνκνζεζία πξηλ ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ ηνπο
ζην ΔΞ θαη εθφζνλ νη δαπάλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ απηνχο είλαη λφκηκεο θαη
θαλνληθέο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία. «ζ. Νη δαπάλεο δηαρείξηζεο θαη
δηνίθεζεο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ΔΓΛΑΡΗΑ ΑΔ, ΑΡΡΗΘΝ ΚΔΡΟΝ ΑΔ,
ΔΟΓΝΠΔ ΑΔ, ΝΠΔ ΑΔ, ΘΡΗΟΗΑΘΔΠ ΞΝΓΝΚΔΠ ΑΔ, ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ
ΘΟΖΡΖΠ ΑΔ, ΘΝΗΛΥΛΗΑ ηεο ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΑΔ, θαζψο θαη ηεο Δ.Δ.Ρ.Α.Α. Α.Δ., γηα ηελ
πινπνίεζε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ
πξάμεσλ.
η.
Νη
επηκέξνπο
δαπάλεο
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο κε επηιέμηκεο γηα
ζπγρξεκαηνδφηεζε, κε βάζε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ θαηά πεξίπησζε ηζρχνπλ γηα ηα
επξσπατθά ηακεία, αιιά είλαη αλαγθαίεο γηα ηε ιεηηνπξγηθή νινθιήξσζε ηεο πξάμεο. ηα. Νη
δαπάλεο κεγάισλ έξγσλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Θαλνληζκνχ, πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ πνπ
έρεη θνηλνπνηεζεί ζηελ Δπηηξνπή. ηβ. Νη δαπάλεο πινπνίεζεο έξγσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ
νηθηζκψλ θαηεγνξίαο Γ', πνπ, πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο, είηε έρνπλ εληαία
κειεηεζεί, ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ θαη πινπνηνχληαη καδί κε
αληίζηνηρα έξγα νηθηζκψλ θαηεγνξίαο Γ', είηε έρνπλ εληαρζεί θαη ρξεκαηνδνηεζεί απφ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα καδί κε αληίζηνηρα έξγα νηθηζκψλ θαηεγνξίαο Γ' θαη
έρνπλ ηκεκαηνπνηεζεί. ηγ. Νη δαπάλεο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ επηδφκαηνο ηνπ
άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4469/2017, φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ηεο απνδεκίσζεο γηα ηελ ππεξσξηαθή
απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ ηνπ λ. 4314/2014 πνπ αλαθέξνληαη
σο κε επηιέμηκεο δαπάλεο ζηηο νηθείεο απνθάζεηο έληαμεο. ηδ. Ρα κε επηιέμηκα πνζά ΦΞΑ
γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ηα νπνία πινπνηνχληαη κε πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο, νη
νπνίεο έρνπλ ζπλαθζεί πξηλ απφ ηηο 4.12.2015 θαη γηα ηα νπνία δελ είλαη δπλαηή ε
αλάθηεζε ηνπο, είηε απφ ηνλ δηθαηνχρν είηε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ». Κε απφθαζε ηνπ
πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο δχλαηαη λα ηξνπνπνηνχληαη θαη λα
ζπκπιεξψλνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ κε επηιέμηκσλ δαπαλψλ πνπ κπνξνχλ λα βαξχλνπλ
εζληθνχο πφξνπο.
3. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 2 νη κε επηιέμηκεο
δαπάλεο βαξχλνπλ ηνπο πφξνπο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη εηδηθφηεξα: α. Φπζηθά πξφζσπα ή
λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε επνπηεπφκελα απφ ην Γεκφζην ή λνκηθά πξφζσπα
δεκνζίνπ δηθαίνπ. Δθδίδεηαη απφθαζε δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο θαη αλάθηεζεο ηνπ
ζπλφινπ ηνπ κε επηιέμηκνπ πνζνχ πνπ έρεη θαηαβιεζεί. Πηηο πεξηπηψζεηο θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ ε επηζηξνθή γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο
ελίζρπζεο. β. Λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ
επνπηεπφκελα απφ ην Γεκφζην ή ηα Λ.Ξ.Γ.Γ.. β1. Λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ κηθηά

έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο θαη απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Δθδίδεηαη απφθαζε
δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο θαη αλάθηεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ κε επηιέμηκνπ πνζνχ πνπ έρεη
θαηαβιεζεί. Πηηο πεξηπηψζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ε επηζηξνθή γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο ελίζρπζεο. β2. Λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ ακηγψο
έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο. Δθδίδεηαη απφθαζε δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο θαη κείσζε ηνπ
νξίνπ πιεξσκψλ ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπ Δζληθνχ ζθέινπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ πνπξγείνπ ην νπνίν επνπηεχεη ην ππφρξεν Λνκηθφ Ξξφζσπν.
Πηελ απφθαζε αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε αθνξά έξγν λνκηθνχ
πξνζψπνπ πνπ αλήθεη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαη θνηλνπνηείηαη ζην επνπηεχνλ
πνπξγείν θαη ζηε Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Ζ ξχζκηζε ηεο παξνχζεο
ππνπαξαγξάθνπ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο απνθάζεηο δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο κε
αλάθηεζε, νη νπνίεο: α) έρνπλ εθδνζεί θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ή/θαη β) έρνπλ
εθδνζεί θαη βεβαησζεί ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη δελ έρνπλ εθηειεζζεί πιήξσο δηα ηεο
νινζρεξνχο θαηαβνιήο ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ. β3. Νξγαληζκνί Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
(ΝΡΑ) α θαη β' βαζκνχ. Γηα ηνπο ΝΡΑ α' βαζκνχ θαη ηα επνπηεπφκελα απφ απηνχο λνκηθά
πξφζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζην πξνεγνχκελν εδάθην δεκηνπξγείηαη ζην Ρακείν
Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ινγαξηαζκφο παξαθαηάζεζεο ζηνλ νπνίν θαηαηίζεηαη ην 1 %
ησλ πνζψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη εηεζίσο γηα ηνπο ΘΑΞ κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ πνζψλ
πξνο επηζηξνθή κε βάζε απνθάζεηο δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο εηο βάξνο ησλ Λνκηθψλ
πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε απφθαζε δεκνζηνλνκηθήο
δηφξζσζεο θαη αλάθηεζεο ησλ πνζψλ ζα απεπζχλεηαη ζην ππφρξεν λνκηθφ πξφζσπν θαη
ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Ρν Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ζα
ρξεψλεη ην ινγαξηαζκφ παξαθαηάζεζεο θαη ζα θαηαβάιιεη ην πνζφ ζην ινγαξηαζκφ πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζέηεη. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν
ινγαξηαζκφο δελ δηαζέηεη επαξθέο ππφινηπν ε θαηαβνιή ηνπ ππνιεηπφκελνπ πνζνχ ζα
γίλεηαη απφ ην ηακείν εηο βάξνο ησλ κειινληηθψλ θαηαζέζεσλ ζην ινγαξηαζκφ. Πηηο
πεξηπηψζεηο απηέο ηα πνζά πνπ ην Ρακείν ζα αλαιάβεη απφ ην ινγαξηαζκφ φηαλ πηζησζεί
ζα πξνζαπμάλνληαη κε ηνπο αλαινγνχληεο ηφθνπο, ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ρνξήγεζεο
δαλείσλ ηνπ Ρακείνπ. Γηα ηνπο ΝΡΑ β' βαζκνχ, εθδίδεηαη απφθαζε δεκνζηνλνκηθήο
δηφξζσζεο θαη κείσζε ηνπ νξίνπ πιεξσκψλ ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπ Δζληθνχ
ζθέινπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο. γ. Θεληξηθή
Γηνίθεζε
Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππφρξενο θνξέαο επηζηξνθήο είλαη Θεληξηθή Γηνίθεζε εθδίδεηαη
απφθαζε δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο θαη κείσζε ηνπ νξίνπ πιεξσκψλ ηνπ επφκελνπ ή ηνπ
κεζεπφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπ Δζληθνχ ζθέινπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ ηνπ αξκφδηνπ πνπξγείνπ. Ζ νξηζηηθή απφθαζε Γεκνζηνλνκηθήο Γηφξζσζεο
θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηε ΓΓΔ.
4. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο
ξπζκίδνληαη νη δηαδηθαζίεο έθδνζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ θαη αλαθηήζεσλ ηεο
παξαγξάθνπ 3.β.2. θαη 3.γ. θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα.

Άξζξν: 34 Καηηγοπίερ πποζυπικού ηυν Διδικών Υπηπεζιών ΔΣΠΑ

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Θ
ΘΔΚΑΡΑ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΗΓΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

1. Ρν πξνζσπηθφ πνπ ζηειερψλεη φιεο ηηο Δηδηθέο πεξεζίεο πνπ κεηνλνκάδνληαη ή
ζπγρσλεχνληαη ή ζπζηήλνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ππάγεηαη ζε
κηα απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: α) πξνζσπηθφ, πνπ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο
λφκνπ, απαζρνιείηαη ζηε ΚΝΓ ΑΔ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ θαη
ανξίζηνπ ρξφλνπ, β) πξνζσπηθφ, πνπ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ππεξεηεί
ζηηο Δηδηθέο πεξεζίεο θαη ζηελ Θεληξηθή πεξεζία ηεο ΚΝΓ ΑΔ, κε απφζπαζε ή
κεηαθίλεζε απφ άιινπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο
θαη πξνζσπηθφ άιισλ θνξέσλ πνπ είλαη ήδε απνζπαζκέλν ζηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο, «γ)
λέν πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεί απφ ηε Κ.Ν.Γ. Α.Δ. κεηά απφ δεκφζην αλνηρηφ
δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο, φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί
θαη θσδηθνπνηεζεί κε ην άξζξν 33 ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) ή ζα απνζπαζζεί ή
κεηαθηλεζεί ζηηο Δηδηθέο πεξεζίεο απφ θνξείο ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο κεηά απφ
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο.»
2. Ρα ζέκαηα πξνζσπηθνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα λφκν ηζρχνπλ αλαινγηθά θαη γηα
ην πξνζσπηθφ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηεο ΚΝΓ ΑΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηελ Θεληξηθή πεξεζία ηεο ΚΝΓ ΑΔ κε απφζπαζε απφ άιινπο
θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.

Άξζξν: 35 Δνιαία διοίκηζη ηος πποζυπικού ηυν Διδικών Υπηπεζιών ΔΣΠΑ

1. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ άξζξνπ 34, πνπ ππεξεηεί ζηηο Δηδηθέο πεξεζίεο θαη
ζηελ Θεληξηθή πεξεζία ηεο ΚΝΓ ΑΔ, γίλεηαη απφ ηε ΚΝΓ ΑΔ, κε εληαίν ζχζηεκα πνπ
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ
πνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Νη εθζέζεηο
αμηνιφγεζεο ηνπ απνζπαζκέλνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο ινγίδνληαη σο
εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε γηα θάζε ζπλέπεηα. «Κε θνηλή απφθαζε
ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ζεζπίδεηαη
εληαίν ζχζηεκα θαη δηαδηθαζία ζηνρνζεζίαο γηα ηηο Δηδηθέο πεξεζίεο ηνπ λ. 4314/2014 θαη
ηελ Θεληξηθή πεξεζία ηεο ΚΝΓ ΑΔ, θαζνξίδνληαη νη δείθηεο κέηξεζεο ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ν ηξφπνο θαη ε
πεξηνδηθφηεηα ηεο κέηξεζεο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα».
2. Ν πεηζαξρηθφο έιεγρνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΚΝΓ ΑΔ γίλεηαη βάζεη Ξεηζαξρηθνχ
Θαλνληζκνχ πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΚΝΓ ΑΔ θαη εγθξίλεηαη κε
θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Γηνηθεηηθήο
Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Πηνλ θαλνληζκφ απηφ εκπίπηνπλ θαη νη
ππεξεηνχληεο κε απφζπαζε ζε ινηπέο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη επξχηεξνπ δεκνζίνπ
ηνκέα, εθφζνλ ε δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπο βαξχλεη ηελ ΚΝΓ ΑΔ. Ρν πξνζσπηθφ πνπ
ππεξεηεί ζηηο Δηδηθέο πεξεζίεο θαη ζηελ Θ ηεο ΚΝΓ ΑΔ, κε απφζπαζε ή κεηαθίλεζε απφ
άιινπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ππάγεηαη ζην πεηζαξρηθφ
δίθαην ηνπ θνξέα πξνέιεπζεο.
3. Γηα ηα ινηπά ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ άξζξνπ 34,
εθαξκφδνληαη: α) γηα ηα ζηειέρε ηεο ΚΝΓ ΑΔ, ν Θαλνληζκφο Δζσηεξηθήο Νξγάλσζεο ηεο
ΚΝΓ ΑΔ θαη β) γηα απηνχο πνπ θαηέρνπλ ζέζε ζηηο Δηδηθέο πεξεζίεο θαη ζηελ Θεληξηθή
πεξεζία ηεο ΚΝΓ ΑΔ κε απφζπαζε απφ θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ

ηνκέα, νη δηαηάμεηο ζηηο νπνίεο ππάγνληαη, αλάινγα κε ην θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθεη ε
νξγαληθή ηνπο ζέζε, πιελ ησλ ζεκάησλ πνπ ξπζκίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ.
4. Πην πξνζσπηθφ ηνπ άξζξνπ 34 ρνξεγνχληαη θαη θάζε κνξθήο άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.
5. Ρν πξνζσπηθφ πνπ απνζπάηαη απφ θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ
ηνκέα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ εμαθνινπζεί λα ππάγεηαη σο πξνο
ηελ θχξηα θαη επηθνπξηθή αζθάιηζε ζηνπο θνξείο πνπ ππάγνληαλ πξηλ ηελ απφζπαζε ηνπ.

Άξζξν: 36 Θέμαηα πποζυπικού ΜΟΓ και Διδικών Υπηπεζιών

1. Νη εξγαδφκελνη ζηε ΚΝΓ ΑΔ δηαηεξνχλ ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ
δηακνξθσζεί θαη ηζρχνπλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη κέρξη ηε ιήμε
ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, θαζψο θαη ην αζθαιηζηηθφ ηνπο θαζεζηψο.
«2. Νη απνδνρέο ησλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Λφκνπ απνζπαζκέλσλ θαη
κεηαθηλνχκελσλ απφ θνξείο ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο, ηηο νπνίεο ιακβάλνπλ θαηά ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Λφκνπ θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ,
ηζνχληαη κε ην ζχλνιν ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ, παξνρψλ θαη επηδνκάησλ ηεο
νξγαληθήο ηνπο ζέζεο θαη θαηαβάιινληαη απφ ην θνξέα πξνέιεπζήο ηνπο. Νκνίσο,
θαηαβάιινληαη θαη ηα επηδφκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζην
ρψξν θαη ηε ζέζε πνπ δηθαηνινγεί ηελ θαηαβνιή ηνπο θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ παξφληνο
Λφκνπ θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Δηδηθά, ζηελ πεξίπησζε θνξέσλ
πξνέιεπζεο ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο, πιελ ηεο Θεληξηθήο Γηνίθεζεο, ε ζπλνιηθή
πξνθαινχκελε δαπάλε ησλ επηδνκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο ζην ρψξν θαη ηε ζέζε πνπ δηθαηνινγεί ηελ θαηαβνιή ηνπο, ηα νπνία θαηαβάιινληαη
ζηνπο ππαιιήινπο απφ ηνπο θνξείο πξνέιεπζεο, θαιχπηεηαη κε επηρνξήγεζή απηψλ απφ ην
Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη
Ρνπξηζκνχ. Δηδηθφηεξα δεηήκαηα εθαξκνγήο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δχλαληαη λα
ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ».
«3. Ζ δαπάλε ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ ησλ ππαιιήισλ πνπ απνζπψληαη ή
κεηαθηλνχληαη ζηηο εηδηθέο ππεξεζίεο κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Λφκνπ βαξχλεη
ηνπο θνξείο απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη. Νη δηαηάμεηο ησλ δχν ηειεπηαίσλ εδαθίσλ ηεο
παξαγξάθνπ 2 εθαξκφδνληαη θαη ελ πξνθεηκέλσ».

Άξζξν: 37 Θέμαηα κινηηικόηηηαρ ηος πποζυπικού ηυν Διδικών Υπηπεζιών ΔΣΠΑ

1. Ρν πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηηο Δηδηθέο πεξεζίεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ή
απνζπάηαη ή κεηαθηλείηαη ζε απηέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, δηνηθείηαη
απφ ηνλ πνπξγφ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ
Ξξνέδξνπ ηεο ΚΝΓ ΑΔ, φζνλ αθνξά ζηα ζέκαηα θηλεηηθφηεηαο (κεηαθηλήζεηο, απφζπαζεο
θ.ιπ.) κεηαμχ ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ ή κεηαμχ ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ θαη ηεο Θεληξηθήο

πεξεζίαο ηεο ΚΝΓ ΑΔ, θαηά παξέθθιηζε θάζε γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο, κε θνηλνπνίεζε
ζηελ ππεξεζία ηνπ ππαιιήινπ θαη ζην πνπξγείν Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Ρκήκα
Θηλεηηθφηεηαο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
2. Ζ πξψηε απφζπαζε πξνζσπηθνχ ηνπ άξζξνπ 34 παξ. 1, πεξίπησζε γ' ζηηο Δηδηθέο
πεξεζίεο, απφ θνξείο ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο, πνπ ζα επηιεγεί κεηά απφ δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία ηεο ΚΝΓ ΑΔ, γίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο, ηνπ πνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ αξκφδηνπ πνπξγνχ ηνπ θνξέα ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο.
3. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ θαη ηεο Θ ηεο ΚΝΓ ΑΔ, ζχκθσλα
κε ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο, ε ΚΝΓ ΑΔ θαζνξίδεη ην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο δηαδηθαζίαο
γηα ηελ απφζπαζε πξνζσπηθνχ ζηηο Δηδηθέο πεξεζίεο θαη δηακνξθψλεη κεραληζκφ γηα ηελ
θαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο σο άλσ ππεξεζίεο, ζηε βάζε ηεο εχξπζκεο θαη
απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαζψο θαη ηεο εληνπηφηεηαο, ηεο νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο θαη άιισλ ζρεηηθψλ παξακέηξσλ ηνπ πξνζσπηθνχ. Δηδηθφηεξα ε ελαιιαγή ηνπ
πξνζσπηθνχ ζε ζέζεηο εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε, ζηηο επαιεζεχζεηο θαη ζηηο
πιεξσκέο ζα βαζηζηεί ζε ζρεηηθή κειέηε πνπ εθπνλείηαη απφ ηελ ΔΘ θαη ηε ΚΝΓ ΑΔ. Ρα
παξαπάλσ εγθξίλνληαη απφ ηνλ πνπξγφ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο.

Άξζξν: 38«Υπηπεζιακή καηάζηαζη πποζυπικού ηυν Διδικών Υπηπεζιών»

«1. Νη ζέζεηο ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ θαιχπηνληαη είηε κε απφζπαζε ζηειερψλ ηεο ΚΝΓ
ΑΔ είηε κε απφζπαζε ή κεηαθίλεζε ππαιιήισλ απφ θνξείο ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο, θαηά
παξέθθιηζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ σο πξνο ηε δηάξθεηα απφζπαζεο ή κεηαθίλεζεο, γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ, ε νπνία κπνξεί λα παξαηαζεί κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο
γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα.
2. Ξξνζσπηθφ πνπ απνζπάηαη ή κεηαθηλείηαη ζηηο Δηδηθέο πεξεζίεο θαη πξνέξρεηαη απφ
θνξείο ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο δηαηεξεί ηελ νξγαληθή ζέζε πνπ θαηέρεη ζην θνξέα απφ
ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη, θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο εηδηθήο ή γεληθήο δηάηαμεο. Ν
ζπλνιηθφο ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπ απνζπαζκέλνπ ή κεηαθηλνχκελνπ πξνζσπηθνχ, πνπ
δηαλχεηαη ζηηο Δηδηθέο πεξεζίεο, ζεσξείηαη ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο γηα ηα ζέκαηα
βαζκνινγηθήο θαη κηζζνινγηθήο εμέιημεο θαη θάζε άιιε ζπλέπεηα ζηε ζέζε ηνπο ζην θνξέα
πξνέιεπζεο.
3. Ρν απνζπαζκέλν ή κεηαθηλνχκελν πξνζσπηθφ έρεη ην δηθαίσκα λα κεηέρεη ζηηο
πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο επηινγήο ζε ζέζεηο πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο,
Γηεχζπλζεο ή Ρκήκαηνο ή άιιεο νξγαληθήο κνλάδαο άιιεο ππεξεζίαο ή ηνπ θνξέα
πξνέιεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4369/2016 (Α' 33), θαη, ζε πεξίπησζε
επηινγήο, εθδίδεηαη ππνρξεσηηθψο πξάμε δηαθνπήο ηεο απφζπαζεο ή κεηαθίλεζεο».
4. Ρν πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζε Δηδηθέο πεξεζίεο ηνπ ΔΠΞΑ ηνπ παξφληνο Λφκνπ, ζηελ
Θεληξηθή πεξεζία ηεο ΚΝΓ ΑΔ θαη ζε Δλδηάκεζνπο Φνξείο, πνπ απαζρνιείηαη ζε
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε πξάμεσλ, ζηηο επαιεζεχζεηο θαη ζηηο
πιεξσκέο, ππφθεηηαη εθεμήο ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 εδάθην (κβ) ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ λ. 3213/2003 (Α' 309) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 4281/2014 (Α' 160) ζε φηη αθνξά
ηε δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο.
5. Ρν πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζε Δηδηθέο πεξεζίεο ηνπ ΔΠΞΑ ηνπ παξφληνο Λφκνπ, ζηελ

Θεληξηθή πεξεζία ηεο ΚΝΓ ΑΔ θαη ζε Δλδηάκεζνπο Φνξείο, πνπ απαζρνιείηαη ζε
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε πξάμεσλ, ζηηο επαιεζεχζεηο θαη ζηηο
πιεξσκέο, ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο κε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Ζ δήισζε
απηή ππνβάιιεηαη άπαμ ζηελ Θεληξηθή πεξεζία ηεο ΚΝΓ ΑΔ, ε νπνία θαη ηεξεί ζρεηηθφ
κεηξψν.

Άξζξν: 39 Τπόπορ Δπιλογήρ Πποφζηαμένυν Διδικών Υπηπεζιών και ηυν μονάδυν
ηοςρ

«1. Πε θάζε Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο, ζηηο Δπηηειηθέο Γνκέο, ζηελ Αξρή Ξηζηνπνίεζεο
θαη ζηηο Δηδηθέο πεξεζίεο ηεο Δζληθήο Αξρήο Ππληνληζκνχ (ΔΑΠ), ζπληζηάηαη κία ζέζε
πξντζηακέλνπ επηπέδνπ Γηεχζπλζεο θαη ζέζεηο πξντζηακέλσλ κνλάδσλ επηπέδνπ
Ρκήκαηνο. Δηδηθφηεξα, ζηηο Δηδηθέο πεξεζίεο πνπ ζπζηήζεθαλ βάζεη ησλ παξαγξάθσλ 3
θαη 4 ηνπ άξζξνπ 5 ζπληζηψληαη θαη ζέζεηο πξντζηακέλσλ ηνκέσλ, επηπέδνπ
ππνδηεχζπλζεο. «Κε ηελ απφθαζε ηεο παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 58 δχλαηαη λα
ζπληζηψληαη ζέζεηο πξντζηακέλσλ ηνκέσλ επηπέδνπ ππνδηεχζπλζεο ζηηο Δηδηθέο πεξεζίεο
ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 18». Δπίζεο, ζηελ ΔΑΠ ζπληζηάηαη κία ζέζε πξντζηακέλνπ επηπέδνπ
Γεληθήο Γηεχζπλζεο.»
2. «Νη Ξξντζηάκελνη ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ θαη ησλ Κνλάδσλ ηνπο, ηεο Θεληξηθήο
πεξεζίαο ηεο ΚΝΓ ΑΔ θαη ν Ξξντζηάκελνο ηεο Δζληθήο Αξρήο Ππληνληζκνχ επηιέγνληαη
κεηά απφ δεκφζηα εζσηεξηθή πξνθήξπμε, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ΚΝΓ ΑΔ θαη
απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΚΝΓ ΑΔ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ θαηά ηε
δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο ππεξεηεί κε απφζπαζε ή κεηαθίλεζε ζηηο Δηδηθέο πεξεζίεο
θαη ζηελ Θεληξηθή πεξεζία ηεο ΚΝΓ ΑΔ ». Ζ δηαδηθαζία επηινγήο, ε νπνία αθνξά ζηνλ
θαζνξηζκφ ηππηθψλ, νπζηαζηηθψλ θαη πξφζζεησλ πξνζφλησλ, ζηνλ έιεγρν πξνυπνζέζεσλ
θαη ηππηθψλ πξνζφλησλ θαη ζηε δηελέξγεηα γξαπηψλ εμεηάζεσλ θαη ζπλεληεχμεσλ, ηα
αξκφδηα φξγαλα θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα, θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ΓΠ ηεο ΚΝΓ ΑΔ. Γηα ηελ
επηινγή ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ Ξξντζηακέλσλ ζπλεθηηκάηαη ε επηζηεκνληθή
θαηάξηηζε, ε πξνυπεξεζία ζε ζέζε επζχλεο, ε πξνυπεξεζία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν, ε
γλψζε μέλσλ γισζζψλ, νη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, ε ηθαλφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ, ε
ηθαλφηεηα γηα ζπλεξγαζία θαη ζπιινγηθή εξγαζία ηνπ ππαιιήινπ.
«3. Νη Ξξντζηάκελνη ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ θαη ησλ κνλάδσλ ηνπο ηνπνζεηνχληαη κε
απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γ.Π. ηεο Κ.Ν.Γ.
Α.Δ.. Νη πξντζηάκελνη ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο (Θ) ηεο Κ.Ν.Γ. Α.Δ. ηνπνζεηνχληαη κε
απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Ν.Γ. Α.Δ. κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γ.Π. ηεο Κ.Ν.Γ. Α.Δ.. Νη
αλσηέξσ πξντζηάκελνη ηνπνζεηνχληαη ζηηο ζέζεηο απηέο γηα ζεηεία πέληε (5) εηψλ, πνπ
κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κε φκνηα απφθαζε. Νη πξντζηάκελνη ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ θαη
ησλ κνλάδσλ ηνπο θαη νη πξντζηάκελνη ηεο Θ ηεο Κ.Ν.Γ. Α.Δ. πνπ είραλ επηιεγεί ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3614/2007 ή ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4314/2014 ή εηδηθέο δηαηάμεηο θαη
δελ ζα ηνπνζεηεζνχλ σο πξντζηάκελνη αληίζηνηρνπ επηπέδνπ θαη' εθαξκνγή ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο παξαγξάθνπ 2, δχλαληαη θαηφπηλ αίηεζήο ηνπο λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζέζε
ζηειέρνπο ζηελ ππεξεζία πνπ ππεξεηνχζαλ, σο πξντζηάκελνη εθαξκνδνκέλσλ ησλ
δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 36.»

«4.α) Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ν πξντζηάκελνο νξγαληθήο
κνλάδαο ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηεο ΚΝΓ
θαη ηεο Δζληθήο Αξρήο Ππληνληζκνχ παχεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο
ηνπ, αλ ζπληξέμεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: αα) Αλ θαηαδηθαζηεί
ηειεζηδίθσο γηα ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξίπησζε α' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.
3528/2007 (Α'26) αδηθήκαηα. ββ) Αλ ζηεξεζεί ιφγσ θαηαδίθεο ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα
θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή. γγ) Αλ ππνβιεζεί ζε ζηεξεηηθή δηθαζηηθή
ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), ζε επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή
κεξηθή) ή ην Γηθαζηήξην έρεη απνθαζίζεη ζπλδπαζκφ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ξπζκίζεσλ.
δδ) Αλ ηεζεί ζε δηαζεζηκφηεηα ή αξγία ή ηνπ επηβιεζεί ηειεζίδηθα νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή
πνηλή αλψηεξε ηνπ πξνζηίκνπ απνδνρψλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ γηα νπνηνδήπνηε πεηζαξρηθφ
παξάπησκα κέρξη ηε δηαγξαθή ηεο πνηλήο θαηά ην άξζξν 145. β) Κε απφθαζε ηνπ
πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Γεληθνχ ή Δηδηθνχ
Γξακκαηέα ή Ξεξηθεξεηάξρε ή πνπξγνχ, ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε εηδηθή ππεξεζία, ζηελ
πεξίπησζε ηεο ΚΝΓ ΑΔ ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ ΓΠ ηεο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ξξντζηακέλνπ
ηεο Δζληθήο Αξρήο Ππληνληζκνχ, κε εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ θαη ΔΠΞΑ, ν πξντζηάκελνο απαιιάζζεηαη απφ ηα θαζήθνληά ηνπ πξηλ απφ ηε
ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ γηα ζνβαξφ ππεξεζηαθφ ιφγν πνπ αθνξά πιεκκειή άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ. Γηα ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε
ζχκθσλε γλψκε Δπηηξνπήο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο
θαη Αλάπηπμεο, κε ηελ νπνία ξπζκίδεηαη θαη θάζε ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζέκα θαη
απνηειείηαη απφ ηνλ λνκηθφ ζχκβνπιν ή ηνλ πάξεδξν ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ
Θξάηνπο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, θαη δχν (2) κέιε ηνπ Αλψηαηνπ
Ππκβνπιίνπ Δπηινγήο Ξξνζσπηθνχ (Α.Π.Δ.Ξ.) πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ Ξξφεδξφ ηνπ.
Ζ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο εθδίδεηαη κεηά απφ θιήζε ζε αθξφαζε ηνπ πξντζηακέλνπ. γ) Ν
πξντζηάκελνο κπνξεί επίζεο λα απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ κε αίηεζή ηνπ
θνηλνπνηνχκελε ζηνλ Γεληθφ ή Δηδηθφ Γξακκαηέα ή Ξεξηθεξεηάξρε ή πνπξγφ ζηνλ νπνίν
ππάγεηαη ε εηδηθή ππεξεζία θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΚΝΓ Α.Δ. ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. ηεο,
χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.».
5. Ν Γεληθφο ή Δηδηθφο Γξακκαηέαο ή ν Ξεξηθεξεηάξρεο, φηαλ απνπζηάδνπλ ή θσιχνληαη,
αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο.
«6. Ν πξντζηάκελνο ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αλαπιεξψλεηαη
απφ ηνλ πνδηεπζπληή θαη εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πθίζηαηαη, απφ ηνλ Ξξντζηάκελν, πνπ
έρεη αζθήζεη πεξηζζφηεξν ρξφλν θαζήθνληα πξντζηακέλνπ κνλάδνο ζηελ Δηδηθή πεξεζία.
Ζ σο άλσ δηάηαμε ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε θέλσζεο ζέζεο πξντζηακέλνπ Δηδηθήο
πεξεζίαο θαη κέρξη ηελ ηνπνζέηεζε λένπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο».

Άξζξν: 40 Νομική πποζηαζία ςπαλλήλυν

1. Πε πεξίπησζε πνηληθήο δηψμεσο ηνπ ππαιιήινπ ή απνδφζεσο ζε απηφλ αμηφπνηλεο
πξάμεο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, δηαηάζζεηαη ππνρξεσηηθά απφ
ηνλ πνπξγφ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, ε δηελέξγεηα έλνξθεο δηνηθεηηθήο
εμέηαζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε δηάπξαμε ή κε ηεο πξάμεο, πνπ ηνπ απνδίδεηαη.
Δάλ απφ ηελ έξεπλα απηή δηαπηζησζεί φηη ν ππάιιεινο δελ δηέπξαμε ηελ απνδηδφκελε ζε
απηφλ πξάμε, κε απφθαζε ηνπ ΓΠ ηεο ΚΝΓ ΑΔ παξέρεηαη λνκηθή ππεξάζπηζε. Πε

πεξίπησζε θαηαδίθεο νη θαηαβιεζείζεο δαπάλεο ππεξάζπηζεο αλαδεηνχληαη απφ ηνλ
θαηαδηθαζζέληα.
2. Ζ ζρεηηθή δαπάλε ζα θαιχπηεηαη απφ πφξνπο ηνπ εζληθνχ ζθέινπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
Ρερληθήο πνζηήξημεο 2014-2020.

Άξζξν: 41 Σηελέσυζη Κοινών Γπαμμαηειών (ΚΓ)

1. Ζ ζπγθξφηεζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ Θνηλψλ Γξακκαηεηψλ (ΘΓ) ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Ξξνγξακκάησλ Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο, ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνπο πφξνπο
ηεο Ρερληθήο πνζηήξημεο ησλ αληίζηνηρσλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ, φπσο απηνί
δηαηίζεληαη θαη απνινγίδνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο Δπηηξνπέο Ξαξαθνινχζεζεο. Γηα ην
πξνζσπηθφ ησλ ΘΓ, αλεμαξηήησο πξνέιεπζεο, ηζρχεη πιήξσο ν εθάζηνηε θαλνληζκφο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο ΚΝΓ ΑΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ δηθαησκάησλ θαη
ππνρξεψζεσλ (π.ρ. άδεηεο, αμηνιφγεζε θ.ιπ.).
2. Ρν πξνζσπηθφ ησλ ΘΓ πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ηε ΚΝΓ ΑΔ, θαηαηάζζεηαη ζηνπο
βαζκνχο θαη ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηνπ κηζζνινγίνπ ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Θεθαιαίνπ Β'
ηνπ λ. 4024/2011 (Α' 226) έρνληαο σο βάζε ππνινγηζκνχ ην ζπλνιηθφ ρξφλν πξνυπεξεζίαο,
ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4024/2011 θαη ηνπ πξνβιεπφκελνπ π.δ. ηνπ
άξζξνπ 6, παξ. 4 ηνπ σο άλσ λφκνπ.
3. Πην πξνζσπηθφ ησλ ΘΓ πνπ πξνέξρεηαη απφ ρψξεο εθηφο Διιάδαο θαη δελ είλαη
θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδαο ρνξεγείηαη, έπεηηα απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο
Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ΔΞ, κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ΚΝΓ ΑΔ κεληαίν επίδνκα
εμσηεξηθνχ/κεηαλάζηεπζεο (expatriation) σο πνζνζηφ επί ηνπ κεηθηνχ κηζζνχ ηνπο.
Δπηπιένλ, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ρνξεγείηαη θαη εθάπαμ επίδνκα κεηεγθαηάζηαζεο σο
πνζνζηφ επί ηνπ κεηθηνχ εηήζηνπ κηζζνχ ηνπο, γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ εμφδσλ.
4. Νη αλσηέξσ ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο ΘΓ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο εθαξκφδνληαη θαη
ζηα Γξαθεία ή Ξαξαξηήκαηα ή Πεκεία ηα νπνία ηδξχνληαη ή/θαη ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα
ζην πιαίζην Ξξνγξακκάησλ Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο (π.ρ. δηαθξαηηθά, θ.ιπ.)
ηα νπνία ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
(ΔΡΞΑ), ην Κεραληζκφ Ξξνεληαμηαθήο Βνήζεηαο (ΗΟΑ II) θαη ην Κεραληζκφ Γεηηνλίαο
(ΔΛΗ).
«5. Ρν ππάξρνλ πξνζσπηθφ ησλ Θνηλψλ Ρερληθψλ Γξακκαηεηψλ (Θ.Ρ.Γ.) ησλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ (Δ.Ξ.) Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο ηεο πεξηφδνπ
2007-2013 ζηειερψλεη ηηο Θ.Ρ.Γ. ησλ Δ.Ξ. ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 κεηά απφ εζσηεξηθή
πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη θαηφπηλ εηδηθήο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο απφ
Δπηηξνπή, ε νπνία ζπζηήλεηαη γηα ην ζθνπφ απηφλ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνινίπσλ ζέζεσλ
ησλ Θ.Ρ.Γ. ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ 2014-2020, δεκνζηεχεηαη
αλνηρηή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.»
6. Έσο ηε ζπγθξφηεζε ηεο Θνηλήο Γξακκαηείαο ηνπ λένπ Γηαθξαηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο
Ππλεξγαζίαο «Balkan - Mediterranean 2014 - 2020», ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο αζθεί ε ΔΓ ΔΞ
Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο.

Άξζξν: 42 Γιασείπιζη Μησανιζμού «Γιεςκόλςνζη Σςνδέονηαρ ηην Δςπώπη»
(ΓΣΔ/CEF) και Ταμείος Αλληλεγγύηρ

ΘΔΦΑΙΑΗΝ I
ΔΗΓΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ
«1. Ρηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ηεο
παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κεραληζκνχ «Γηεπθφιπλζε
Ππλδένληαο ηελ Δπξψπε» ζηνπο ηνκείο ησλ Κεηαθνξψλ, ηεο Δλέξγεηαο θαη ησλ
Ρειεπηθνηλσληψλ αζθεί ε Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο (ΔΠΔ) ηεο ΔΑΠ.
Κε ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 θαζνξίδεηαη ε άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ πξν-αμηνιφγεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ / δξάζεσλ
ζηνπο αλσηέξσ ηνκείο απφ ηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο εηδηθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο».
2. Νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ έξγσλ / δξάζεσλ, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη
απφ ην Κεραληζκφ, νη ρξεκαηνδνηηθέο ξνέο, νη πιεξσκέο, ε ρξήζε θαη εμνπζηνδνηεκέλε
πξφζβαζε ζην ΝΞΠ θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα νξίδνληαη κε Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο.
3. Ρα θαζήθνληα ηεο Αξρήο Ξηζηνπνίεζεο αζθεί ε Δηδηθή πεξεζία Αξρή Ξηζηνπνίεζεο
θαη Δμαθξίβσζεο Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ Ξξνγξακκάησλ.
4. παξαιείπεηαη σο κε ηζρχνπζα [** βι. ζρφιηα]
5. Ρελ αξκνδηφηεηα ηεο ππνβνιήο αηηεκάησλ θηλεηνπνίεζεο ηνπ Ρακείνπ Αιιειεγγχεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ επζχλε ζπληνληζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη θιεηζίκαηνο ησλ
ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ Ρακείνπ Αιιειεγγχεο, αλαιακβάλεη ε ΔΠΔ ηεο ΔΑΠ. «Νη
Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ηνπ άξζξνπ 7 δχλαληαη λα αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα ζρεηηθά κε ηελ
πινπνίεζε ησλ σο άλσ ρξεκαηνδνηήζεσλ, ζχκθσλα κε ζρεηηθή πξφβιεςε ζηελ
Δθηειεζηηθή Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο βάζεη ηνπ αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ
ππνβάιιεηαη απφ ηελ ΔΠΔ. Ρα θαζήθνληα ηεο αλεμάξηεηεο αξρήο ειέγρνπ, ζχκθσλα κε
ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 2012/2002 ηνπ Ππκβνπιίνπ, αλαιακβάλεη ε
Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ».

Άξζξν: 43 Γιασείπιζη Δπισειπηζιακών Ππογπαμμάηυν ζηο πλαίζιο ηος ζηόσος
Δςπυπαφκή Δδαθική Σςνεπγαζία

1. Γηα θάζε ΔΞ Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο ζπληζηάηαη Θνηλή Γξακκαηεία σο
δηνηθεηηθή κνλάδα, θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 2 ηνπ Θαλνληζκνχ (EC) 1299/2013
θαη, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο ησλ ζπκθσληψλ κε ηα επηκέξνπο Θξάηε Δηαίξνπο.
2. Κε Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Γηνηθεηηθήο
Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ξπζκίδνληαη ε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο
θάζε Θνηλήο Γξακκαηείαο, ν ηξφπνο ζπκκεηνρήο, απφζπαζεο ή πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ζε
απηέο απφ ην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα, απφ ηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη θάζε
άιιν ζρεηηθφ ζέκα.
3. Αξκφδηα γηα ηηο δηαδηθαζίεο επαιεζεχζεσλ ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ
Γηθαηνχρνη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ζην πιαίζην ησλ ΔΞ ηνπ Πηφρνπ
«Δπξσπατθή Δδαθηθή Ππλεξγαζία», ηελ επζχλε δηαρείξηζεο ησλ νπνίσλ έρεη ε ΔΓ ησλ Δ
Ξ ηνπ Πηφρνπ «Δπξσπατθή Δδαθηθή Ππλεξγαζία», είλαη εηδηθή πξνο ηνχην Κνλάδα.
4. Γηα ηε δηελέξγεηα ησλ επαιεζεχζεσλ ζπγθξνηείηαη εηδηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ κεηξψν
επαιεζεπηψλ - ειεγθηψλ, ην νπνίν ζα ζηειερσζεί κε δηαδηθαζία αλνηθηήο πξφζθιεζεο,

απνζηνιήο βηνγξαθηθψλ θαη δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία επηινγήο. Ζ αξκφδηα Κνλάδα
αλαιακβάλεη ηελ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ, ηελ εθπαίδεπζε ησλ ειεγθηψλ - επαιεζεπηψλ, ηε
ιεηηνπξγία εηδηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα δηαδηθαζίαο
ειέγρσλ, π.ρ. επηθνηλσλία κε θνξείο, αξρεηνζέηεζε, δηακφξθσζε εηδηθψλ ρψξσλ
δηεμαγσγήο ειέγρσλ, δεηγκαηνιεπηηθέο επαλαιήςεηο ειέγρσλ, αμηνιφγεζε ειεγθηψλ θιπ.
5. Δηδηθά ζέκαηα γηα ηε ζπγθξφηεζε, ιεηηνπξγία θαη απνδεκίσζε ηνπ κεηξψνπ ζα
θαζνξηζηνχλ κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο (πξνζφληα
πξνζθαινχκελσλ, εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε έξγσλ, ξήηξα ακεξνιεςίαο θαη ζχγθξνπζεο
ζπκθεξφλησλ, δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο θαη εμεηάζεσλ θ.ιπ.).
6. Ζ ζρεηηθή ηερλνγλσζία γηα ηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηνπ κεηξψνπ ιακβάλεηαη ηφζν
απφ ην κεηξψν ΔΚΞΑ θαη ΔΚΞΔ ηνπ 3908/2011, φζν θαη απφ παξφκνηα κεηξψα
αμηνινγεηψλ ηνπ ΔΦΔΞΑΔ θαη άιισλ ΔΞ.

Άξζξν: 44 Διδικά θέμαηα ηος Φπημαηοδοηικού Μησανιζμού Δςπυπαφκού
Οικονομικού Φώπος (ΔΟΦ)

1. Ζ εζληθή θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ΣΚ ΔΝΣ, γηα φιεο ηηο πξάμεηο πνπ εληάζζνληαη ζηα
πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΝΣ είλαη δεκφζηεο επελδχζεηο θαηά ηελ νηθεία λνκνζεζία θαη κπνξνχλ
λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.
2. Ζ απφθαζε έληαμεο πξάμεσλ ζε Ξξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ζχζηεκα
δηαρείξηζεο ηνπ ΔΝΣ, απνηειεί απηνδίθαηα πξφηαζε εγγξαθήο ζε ΠΑ ηνπ θνξέα
ρξεκαηνδφηεζεο.
3. Νη ρξεκαηνδνηήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ
ηεο δεκφζηαο ζπλεηζθνξάο. Θαλέλα πνζφ θαη γηα νπνηαδήπνηε αηηία δελ παξαθξαηείηαη,
νχηε εηζπξάηηεηαη νπνηαδήπνηε εηδηθή επηβάξπλζε ή άιιν ηέινο ηζνδχλακνπ
απνηειέζκαηνο ην νπνίν ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ πνζψλ απηψλ.
4. Ρα θαζήθνληα ηεο Αξρήο Ξηζηνπνίεζεο, φπσο απηά νξίδνληαη θάζε θνξά ζηνλ
θαλνληζκφ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Σξεκαηνδνηηθνχ Κεραληζκνχ ηνπ ΔΝΣ θαη ζην εζληθφ
ζχζηεκα δηαρείξηζεο ΔΝΣ, αζθεί ε Δηδηθή πεξεζία Αξρή Ξηζηνπνίεζεο θαη Δμαθξίβσζεο
Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ Ξξνγξακκάησλ.
5. Ρα θαζήθνληα ηεο Αξρήο Διέγρνπ, φπσο απηά νξίδνληαη θάζε θνξά ζηνλ θαλνληζκφ γηα
ηελ εθαξκνγή ηνπ Σξεκαηνδνηηθνχ Κεραληζκνχ ηνπ ΔΝΣ θαη ζην εζληθφ ζχζηεκα
δηαρείξηζεο ΔΝΣ, αζθεί ε Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΔΓΔΙ).
6. Νη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην θνκκάηη ηεο εζληθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ
Σξεκαηνδνηηθνχ Κεραληζκνχ ηνπ ΔΝΣ δηελεξγνχληαη κέζσ ηνπ θεληξηθνχ ινγαξηαζκνχ
πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ηειεπηαία ππνπεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 22 ηνπ θεθαιαίνπ Γ ηνπ
3νπ παξαξηήκαηνο ηνπ λ. 3845/2014 (Α'65).
7. Ζ εθηέιεζε ησλ ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο ηνπ ΣΚ ΔΝΣ, γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 4/2002 φπσο ηζρχεη, αλαινγηθά εθαξκνδφκελσλ γηα ην ΣΚ ΔΝΣ θαη κε
ηελ επηθχιαμε ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ Θαλνληζκφ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
Σξεκαηνδνηηθνχ Κεραληζκνχ ηνπ ΔΝΣ θαη ζην εζληθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ΔΝΣ.
8. Κε απφθαζε ηνπ ΓΓ ΓΔ - ΔΠΞΑ δχλαηαη λα νξίδνληαη νη Δηδηθέο πεξεζίεο ηνπ παξφληνο
Λφκνπ θαη ε ΚΝΓ ΑΔ, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ
ηεο Ρερληθήο Βνήζεηαο ηνπ ΣΚ ΔΝΣ ζε Δζληθφ Δπίπεδν.

Άξζξν: 45«Γιασείπιζη Ταμείος Δςπυπαφκήρ Βοήθειαρ για ηοςρ Απόποςρ και ηος
Δςπυπαφκού Ταμείος Πποζαπμογήρ ζηην Παγκοζμιοποίηζη

"A.
«Γηαρείξηζε Ρακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο Απφξνπο»"
1. Ρν Ρακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο Απφξνπο πνπ ηδξχζεθε κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ)
223/2014, ηνλ νπνίν ζπκπιήξσζε ν Ππκπιεξσκαηηθφο Θαλνληζκφο 532/2014, εθεμήο
θαινχκελν ΡΔΒΑ, ππνζηεξίδεη εζληθά ζπζηήκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ δηαλέκνληαη ζηνπο
άπνξνπο ηξφθηκα ή/θαη βαζηθή πιηθή ζπλδξνκή, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Ξξνγξάκκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7 παξάγξαθνο 2 ηνπ πξναλαθεξφκελνπ
Θαλνληζκνχ.
2. Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ηνπ ΡΔΒΑ είλαη ην πνπξγείν Δξγαζίαο,
Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο - Γεληθή Γξακκαηεία Ξξφλνηαο.
3. Ρα θαζήθνληα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Θαλνληζκνχ, θαζψο θαη
εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε άιια άξζξα απηνχ ή/θαη ηνπ Ππκπιεξσκαηηθνχ,
αλαιακβάλεη ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (ΔΗΔΑΓ), ην νπνίν
επνπηεχεηαη απφ ην πνπξγείν Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο.
4. Ρα θαζήθνληα ηεο Αξρήο Ξηζηνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ ΡΔΒΑ
αλαιακβάλεη ε Αξρή Ξηζηνπνίεζεο, ε νπνία ζπληζηάηαη ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
5. Ρα θαζήθνληα ηεο Αξρήο Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Θαλνληζκνχ, αλαιακβάλεη ε
Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΔΓΔΙ), ε νπνία ζπληζηάηαη ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 11
ηνπ παξφληνο λφκνπ.
6. Νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο, ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ
ξνψλ, ησλ πιεξσκψλ, ε ρξήζε θαη εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζην ΝΞΠ, ε αληαιιαγή
δεδνκέλσλ θ.ιπ., θαζνξίδνληαη κε Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο θαη Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο.
7. Νη δηθαηνχρνη θνξείο πξάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ)
223/2014 θαη νη Νξγαλψζεηο - Δηαίξνη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, νη νπνίνη ζα
ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Ξξάμεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο,
ζπλππνγξάθνπλ πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο θαη δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επσλπκία:
«Θνηλσληθή Πχκπξαμε.......», ζηελ νπνία πξνζηίζεηαη ην φλνκα ηεο νηθείαο Ξεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο ή άιιεο πεξηνρήο ηελ νπνία αθνξά ε αληίζηνηρε Ξξάμε.
8. Νη δηαδηθαζίεο, ηα θξηηήξηα θαη νη φξνη έληαμεο ησλ σθεινπκέλσλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ
Ξξφγξακκα, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα, θαζνξίδνληαη κε Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ
Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο. Κε φκνηεο απνθάζεηο ξπζκίδνληαη: α) ηα
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ εηδψλ πνπ ζα δηαλεκεζνχλ, αλάινγα κε ηηο
δηακνξθνχκελεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ σθεινπκέλσλ, θαζψο θαη ζηηο
δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο ηνπο θαη β) θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ πινπνίεζε ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο.
"B.
«Γηαρείξηζε Ρακείνπ Ξξνζαξκνγήο ζηελ παγθνζκηνπνίεζε». «Β.1. Ρν Δπξσπατθφ Ρακείν
Ξξνζαξκνγήο ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε, πνπ ηδξχζεθε κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζκ.
1309/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013
γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020, εθεμήο θαινχκελν ΔΡΞ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα θξάηε - κέιε

λα δεηθλχνπλ αιιειεγγχε πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ απνιχνληαη ιφγσ πιενλαζκνχ θαη
ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο ησλ νπνίσλ ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη παχζεη
εμαηηίαο ησλ ζεκαληηθψλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζηηο παγθφζκηεο εκπνξηθέο ξνέο πνπ
επηθέξεη ε παγθνζκηνπνίεζε, σο απνηέιεζκα ηεο ζπλέρηζεο ηεο παγθφζκηαο
ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο ή κηαο λέαο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο
θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο. Νη ελέξγεηεο πνπ απνιαχνπλ ρξεκαηνδνηηθήο ζπλεηζθνξάο απφ ην
ΔΡΞ απνζθνπνχλ λα δηαζθαιηζζεί φηη ν κεγαιχηεξνο δπλαηφο αξηζκφο δηθαηνχρσλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο ηηο ελέξγεηεο επξίζθνπλ δηαηεξήζηκε απαζρφιεζε, ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφλ.
2. Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ηνπ ΔΡΞ 2014-2020 θαη Γηαρεηξηζηηθή Αξρή
είλαη ην πνπξγείν Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Γεληθή
Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Θνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Ξφξσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε Δπηηειηθή Γνκή
ΔΠΞΑ ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, έηζη
φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 18, παξάγξαθνο 6 ηνπ λ. 4314/2014, φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη. Κέρξη ηελ ππνγξαθή θαη δεκνζίεπζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο Δπηηειηθήο Γνκήο ΔΠΞΑ ζην πνπξγείν Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο
θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 6 ηνπ λ.
4314/2014, θαζήθνληα Αξρήο Γηαρείξηζεο αζθεί ε Δηδηθή πεξεζία Δθαξκνγήο
Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δλεξγεηψλ απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν (ΔΔ-ΔΘΡ) ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Θνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Ξφξσλ ηνπ ίδηνπ πνπξγείνπ.
3. Ρα θαζήθνληα ηεο Αξρήο Ξηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 2 ηνπ Θαλνληζκνχ
(EE) αξηζκ. 1309/ 2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 17εο
Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξξνζαξκνγήο ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε (20142020) θαη ην άξζξν 59 παξ. 3 ηνπ Θαλνληζκνχ 966/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ
γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο, αλαιακβάλεη ε Αξρή Ξηζηνπνίεζεο, ε νπνία
ζπληζηάηαη ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
4. Ρα θαζήθνληα ηεο Αξρήο Διέγρνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 2 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ)
αξηζ. 1309/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ
2013 γηα ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξξνζαξκνγήο ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε (2014-2020) θαη ην
άξζξν 59 παξ. 3 ηνπ Θαλνληζκνχ 966/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ γεληθφ
πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο, αλαιακβάλεη ε Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΔΓΔΙ), ε
νπνία ζπληζηάηαη ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
5. Κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο, ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο, πνδνκψλ, Λαπηηιίαο θαη Ρνπξηζκνχ θαη ηνπ
πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ ξπζκίδνληαη, ζχκθσλα κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ
Ρακείνπ Ξξνζαξκνγήο ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε, ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ
πξνγξακκαηηζκφ, αμηνιφγεζε, δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ηεο πινπνίεζεο ησλ
ελεξγεηψλ πνπ απνιαχνπλ ρξεκαηνδνηηθήο ζπλεηζθνξάο απφ ην ΔΡΞ 2014-2020.»"

Άξζξν: 46 Διδική Υπηπεζία Βιώζιμηρ Ανάπηςξηρ και Υποδομών ΣΓΙΤ

1. Ππληζηάηαη πεξεζία ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία ΠΓΗΡ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηελ νλνκαζία «Δηδηθή πεξεζία Βηψζηκεο Αλάπηπμεο θαη

πνδνκψλ ΠΓΗΡ» ε νπνία είλαη αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή κνλάδα επηπέδνπ Γηεχζπλζεο
πνπξγείνπ θαη ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα ΠΓΗΡ.
2. Πηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο θαη πνδνκψλ ΠΓΗΡ δχλαηαη λα
αλαηίζεηαη ε πινπνίεζε Κέζσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ρερληθήο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε
δξάζεσλ βηψζηκσλ αλαπηπμηαθψλ επελδχζεσλ θαη ππνδνκψλ ΠΓΗΡ ζην πιαίζην ηεο
ρσξηθήο θαη αζηηθήο αλάπηπμεο. Γηα ηελ άζθεζε απηήο ηεο αξκνδηφηεηαο, δηαρεηξίδεηαη
πφξνπο ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Ρακείσλ κέζσ ησλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ 2014-2020, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 37-45 ηνπ Θαλνληζκνχ.
3. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαζνξίδεηαη ε
δηάξζξσζε ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο ζε κνλάδεο επηπέδνπ ηκήκαηνο πνπξγείνπ θαη νη
αξκνδηφηεηεο θάζε κίαο.

Άξζξν: 47 Δθαπμογή κπαηικών ενιζσύζευν

1. Πηηο πεξηπηψζεηο δξάζεσλ/πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη
απφ ηα Γηαξζξσηηθά Ρακεία, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο εγθξίλνληαη νη εθάζηνηε πξνθεξχμεηο πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο
εληζρχζεσλ ζηηο νπνίεο νξίδνληαη νη δηθαηνχρνη ησλ εληζρχζεσλ, νη επηιέμηκεο δαπάλεο, νη
πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα ππαγσγήο, νη πξνζεζκίεο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα. Πηηο
πεξηπηψζεηο δξάζεσλ/πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζηα Ξεξηθεξεηαθά
Δπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα,
ε
απφθαζε
ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ Ξεξηθεξεηάξρε.
2. Πηελ ελ ιφγσ απφθαζε δχλαηαη λα πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα λα πηζηνπνηνχληαη νη
δαπάλεο ησλ επί κέξνπο έξγσλ απφ νξθσηνχο ινγηζηέο, νη νπνίνη ππνβάινπλ ζρεηηθή
βεβαίσζε πεξί ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο θαλνληθφηεηαο δηελέξγεηαο ησλ δαπαλψλ, ηεο
νξζήο ινγηζηηθήο θαηαρψξεζεο απηψλ, ηεο εμφθιεζεο ηνπο, θαζψο θαη φηη νη δαπάλεο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηεο επηιέμηκεο πεξηφδνπ, φηη αθνξνχλ ην εγθεθξηκέλν έξγν, φηη
ππήξμε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο θαη φηη
ππάξρνπλ επαξθή δηθαηνινγεηηθά. Ν νξθσηφο ινγηζηήο επηιέγεηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν θαη ε
δαπάλε ηνπ είλαη επηιέμηκε ζην νηθείν πξφγξακκα θαη κέρξη ηξεηο κήλεο απφ ηελ ιήμε ηνπ
έξγνπ.
3. Νη πξνθεξχμεηο ησλ εληζρχζεσλ δεκνζηεχνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ
αληίζηνηρνπ ΔΞ, ηνπ www.espa.gr θαη ηνπ ΓΗΑΓΔΗΑ.

Άξζξν: 47 Δθαπμογή κπαηικών ενιζσύζευν

1. Πηηο πεξηπηψζεηο δξάζεσλ/πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη
απφ ηα Γηαξζξσηηθά Ρακεία, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο εγθξίλνληαη νη εθάζηνηε πξνθεξχμεηο πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο
εληζρχζεσλ ζηηο νπνίεο νξίδνληαη νη δηθαηνχρνη ησλ εληζρχζεσλ, νη επηιέμηκεο δαπάλεο, νη
πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα ππαγσγήο, νη πξνζεζκίεο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα. Πηηο
πεξηπηψζεηο δξάζεσλ/πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζηα Ξεξηθεξεηαθά

Δπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα,
ε
απφθαζε
ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ Ξεξηθεξεηάξρε.
2. Πηελ ελ ιφγσ απφθαζε δχλαηαη λα πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα λα πηζηνπνηνχληαη νη
δαπάλεο ησλ επί κέξνπο έξγσλ απφ νξθσηνχο ινγηζηέο, νη νπνίνη ππνβάινπλ ζρεηηθή
βεβαίσζε πεξί ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο θαλνληθφηεηαο δηελέξγεηαο ησλ δαπαλψλ, ηεο
νξζήο ινγηζηηθήο θαηαρψξεζεο απηψλ, ηεο εμφθιεζεο ηνπο, θαζψο θαη φηη νη δαπάλεο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηεο επηιέμηκεο πεξηφδνπ, φηη αθνξνχλ ην εγθεθξηκέλν έξγν, φηη
ππήξμε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο θαη φηη
ππάξρνπλ επαξθή δηθαηνινγεηηθά. Ν νξθσηφο ινγηζηήο επηιέγεηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν θαη ε
δαπάλε ηνπ είλαη επηιέμηκε ζην νηθείν πξφγξακκα θαη κέρξη ηξεηο κήλεο απφ ηελ ιήμε ηνπ
έξγνπ.
3. Νη πξνθεξχμεηο ησλ εληζρχζεσλ δεκνζηεχνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ
αληίζηνηρνπ ΔΞ, ηνπ www.espa.gr θαη ηνπ ΓΗΑΓΔΗΑ.
«4. Γηα ηηο αλάγθεο αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ, θαζψο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο
ησλ δξάζεσλ RIS3, πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην Ξεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Ξξνγξακκάησλ, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην Κεηξψν Ξηζηνπνηεκέλσλ Αμηνινγεηψλ ηνπ
άξζξνπ 27 ηνπ Λ. 4310/2014 (Α' 258). Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηαβαιιφκελεο
απνδεκίσζεο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε πνπ εθδίδεηαη θαη'
εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εβδφκνπ θαη νγδφνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21
ηνπ Λ. 4354/2015 (Α' 176) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο απνδεκίσζεο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ,
πηζηνπνηεηψλ θαη κειψλ ησλ επηηξνπψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη πινπνίεζε έξγσλ
Έξεπλαο, Ρερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Θαηλνηνκίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη
Ρερλνινγίαο».

Άξζξν: 48 Τεσνική βοήθεια

1. Νη ελέξγεηεο ηερληθήο βνήζεηαο αθνξνχλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ζρεδηαζκφ,
πξνεηνηκαζία, δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε, δεκνζηφηεηα, εθαξκνγή θαη
έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ, θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ. Νη αλσηέξσ ελέξγεηεο
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο ή ελσζηαθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.
2. Νη ελέξγεηεο ηερληθήο βνήζεηαο ζπλίζηαληαη ηδίσο ζηελ πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ιήςε
ππεξεζηψλ, ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη δαπαλψλ ακνηβψλ πξνζσπηθνχ, θαζψο
θαη θάζε άιιε απαξαίηεηε δαπάλε πνπ απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο πινπνίεζεο ησλ
ζηφρσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ηεο παξαγξάθνπ 1.
3. Γηθαηνχρνη πξάμεσλ ηερληθήο βνήζεηαο, ζην πιαίζην ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο ηνπ
νηθείνπ ΔΞ είλαη νη Δηδηθέο πεξεζίεο Γηαρείξηζεο, νη νπνίεο θαηαξηίδνπλ θαη εθηεινχλ
πξνγξάκκαηα ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο, ηα νπνία εγθξίλνληαη απφ ηνλ Γεληθφ ή Δηδηθφ
Γξακκαηέα ή Ξεξηθεξεηάξρε. Γηθαηνχρνη πξάμεσλ ηερληθήο βνήζεηαο δχλαηαη λα είλαη θαη
νη επηηειηθέο δνκέο ΔΠΞΑ, θαζψο θαη δηθαηνχρνη φπσο ζα θαζνξίδνληαη απφ ην Έγγξαθν
Δμεηδίθεπζεο ηνπ ΔΞ Ρα πξνγξάκκαηα ελεξγεηψλ Ρερληθήο Βνήζεηαο ζπκπεξηιακβάλνληαη
ζηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ΔΞ ηνπ άξζξνπ 19.
4. Νη Δηδηθέο πεξεζίεο ηεο ΔΑΠ, ε ΚΝΓ ΑΔ, ε Δ Γηαρείξηζεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο θαη
πνδνκψλ ΠΓΗΡ, ε Αξρή Ξηζηνπνίεζεο, νη Δπηηειηθέο Γνκέο ΔΠΞΑ ησλ πνπξγείσλ, ε

Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Ξιεξνθνξηθήο, ε Γεληθή Γηεχζπλζε
Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ θαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ πνπξγείνπ
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο αζθνχλ θαζήθνληα δηθαηνχρνπ ελεξγεηψλ ηερληθήο
βνήζεηαο θαη θαηαξηίδνπλ θαη εθηεινχλ πξνγξάκκαηα ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο, ζην
πιαίζην ηνπ ΔΞ ηερληθή βνήζεηα, θαζψο θαη δηθαηνχρνη φπσο ζα θαζνξίδνληαη απφ ην
Έγγξαθν Δμεηδίθεπζεο ηνπ ΔΞ. Ζ Αξρή Διέγρνπ θαηαξηίδεη θαη εθηειεί πξφγξακκα
ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη κφλν απφ εζληθνχο πφξνπο.
5. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο κπνξνχλ λα
θαζνξίδνληαη νη επηιέμηκεο θαηεγνξίεο ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο, ηα φξηα
ρξεκαηνδφηεζεο αλά θαηεγνξία ελεξγεηψλ, νη θαηεγνξίεο δαπαλψλ γηα ην
ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο θαη ην ζθέινο πνπ θαιχπηεηαη απφ εζληθνχο πφξνπο, νη
δηαδηθαζίεο δεκνζηφηεηαο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ αλάζεζε πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ,
θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. Ρα πξνγξάκκαηα ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο
δηαθξίλνληαη ζην
ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο θαη ζην ζθέινο πνπ θαιχπηεηαη απφ ακηγψο εζληθνχο
πφξνπο. Ρν κέξνο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ακηγψο εζληθνχο
πφξνπο εγθξίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη ζε εηήζηα βάζε απφ ηνλ πνπξγφ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο ΔΑΠ/ΔΠΑΑ.
6. (ΞΑΟΑΙΔΗΞΔΡΑΗ ΥΠ ΚΖ ΗΠΣΝΠΑ).
7. Κε απφθαζε ηνπ θαζ' χιελ αξκφδηνπ πνπξγνχ, δχλαληαη λα ζπγθξνηνχληαη επηηξνπέο ή
νκάδεο εξγαζίαο θαη λα νξίδνληαη εκπεηξνγλψκνλεο ή/θαη αμηνινγεηέο ζην πιαίζην
ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ησλ
Δηδηθψλ πεξεζηψλ ή ηεο Δζληθήο Αξρήο Ππληνληζκνχ ή ηεο Αξρήο Ξηζηνπνίεζεο. Δηδηθά
γηα ην ΞΑΑ θαη ην ΔΞΑΙΘ, σο αξκφδηνο νξίδεηαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Αγξνηηθήο
Ξνιηηηθήο θαη Γηαρείξηζεο Θνηλνηηθψλ Ξφξσλ.
«8. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ θαη
Νηθνλνκηθψλ δχλαληαη λα ξπζκίδνληαη, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1
παξάγξαθνη 9, 3, 10 θαη 11 παξ. 2, ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ9 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ
2 ηνπ Λ. 4336/2015 (Α' 94), ηα ρηιηνκεηξηθά φξηα γηα κεηαθίλεζε εληφο θαη εθηφο έδξαο, ην
επηηξεπφκελν φξην ησλ εκεξψλ κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο, ην θαζεζηψο αλαγλψξηζεο
εμφδσλ δηαλπθηέξεπζεο, θαζψο θαη νη φξνη θαηαβνιήο ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο, γηα ηηο
κεηαθηλήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο ηνπ ΔΠΞΑ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΞΑΑ θαη ΔΞΑιΘ, ηνπ ΔΝΣ θαη ηνπ Κεραληζκνχ «Γηεπθφιπλζε
ζπλδένληαο ηελ Δπξψπε».
9. Ζ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ ηνπ ΔΠΞΑ 20142020 θαη ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηεο ΚΝΓ ΑΔ εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ
Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ
δηθαηνινγνχλ ηελ αλσηέξσ ππεξσξηαθή εξγαζία. Πηελ απφθαζε απηή θαζνξίδεηαη ν
αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη νη ψξεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζήο ηνπο.
«Νη πηζηψζεηο γηα ηελ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ησλ παξαπάλσ ππαιιήισλ εγγξάθνληαη
ζηηο ζπιινγηθέο απνθάζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ησλ πνπξγείσλ
Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ αληίζηνηρα.» Ζ
απνδεκίσζε γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ δχλαηαη λα θαηαβάιιεηαη απφ ηε ΚΝΓ ΑΔ θαη
ζα θαιχπηεηαη απφ ηε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε Ρερληθή Βνήζεηα ησλ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ 20142020. Δηδηθφηεξα δεηήκαηα εθαξκνγήο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δχλαηαη λα
ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.

Άξζξν: 49 Γικαιώμαηα και Υποσπεώζειρ δικαιούσυν

1. Γηθαίσκα ππνβνιήο πξνηάζεσλ πξνο έληαμε ζε ΔΞ έρεη θάζε δηθαηνχρνο, φπσο νξίδεηαη
ζην άξζξν 1, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο πξνζθιήζεηο
/ πξνθεξχμεηο πνπ εθδίδνληαη γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο.
2. Ζ ππνβνιή πξφηαζεο έληαμεο έξγνπ απφ κέξνπο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ δηθαηνχρσλ ζε έλα
ΔΞ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλνπ Ρερληθνχ Γειηίνπ Έξγνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη
κεηαμχ άιισλ: α) Ρελ ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ, φπνπ πεξηγξάθνληαη γεληθά ζηνηρεία ηεο
ηαπηφηεηαο ηεο πξάμεο, κε ηα νπνία απηή ηαπηνπνηείηαη ζηα δηάθνξα επίπεδα ηνπ Δζληθνχ
Πηξαηεγηθνχ Ξιαηζίνπ Αλαθνξάο, κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ θσδηθψλ ηνπ ΝΞΠ, θαζψο θαη
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνπο Φνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ζηελ πινπνίεζε,
ρξεκαηνδφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο πξάμεο. β) Ρν θπζηθφ αληηθείκελν, φπνπ παξαηίζεηαη
ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο, κε αλαθνξά ζηα βαζηθά
ηερληθά / ιεηηνπξγηθά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ζηε κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηεο
πξάμεο (αλαθνξά ζηελ αλάιπζε θαη αηηηνιφγεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο πινπνίεζεο ησλ επί
κέξνπο ππνέξγσλ ηεο πξάμεο), θαζψο θαη ζηα παξαδνηέα απηήο αλά ππνέξγν. γ) Ρν
ρξνλνδηάγξακκα ησλ βεκάησλ σξίκαλζεο θαη πινπνίεζεο ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη απφ ην
θνξέα ηνπ έξγνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηππηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη κε
επζχλε ηεο ΚΝΓ θαη ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ ΓΑ απφ ηελ ΔΑΠ, ζπλεθηηκψληαο ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο θάζε έξγνπ. Ζ πιεξφηεηα ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
απνηειεί θξηηήξην επηινγήο θαη αμηνινγείηαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ε νπνία δχλαηαη
λα δεηήζεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ, πξνθεηκέλνπ αθελφο λα είλαη ξεαιηζηηθφ θαη αθεηέξνπ λα
νδεγεί ζε έγθαηξε απνξξφθεζε - αμηνπνίεζε ησλ αλαινγνχλησλ πφξσλ. Ρν
ρξνλνδηάγξακκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη ηελ εθηηκψκελε ρξνληθή θαηαλνκή ησλ
εθηακηεχζεσλ, επηθαηξνπνηείηαη πεξηνδηθά κε βάζε ηα δηαιακβαλφκελα θαη ηηο ζρεηηθέο
νδεγίεο ηεο ΔΑΠ. δ) Ρνπο δείθηεο παξαθνινχζεζεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπο δείθηεο
εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, ζηνπο νπνίνπο ζπκβάιιεη ε πξάμε
κε ηελ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο, θαζψο θαη ζηνπο δείθηεο απαζρφιεζεο πνπ ε
εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο πξάμεο δεκηνπξγεί. ε) Ρα ζηνηρεία ζθνπηκφηεηαο πνπ αθνξνχλ
ζηε ζθνπηκφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ
εμππεξεηεί, θαζψο θαη ηηο ηπρφλ ζρέζεηο ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο κε άιιεο πξάμεηο θαη κε
ηηο επί κέξνπο ηνκεαθέο πνιηηηθέο. ζη) Ρν ρξεκαηνδνηηθφ ζρέδην, κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ
ζην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο πξάμεο. δ) Ρν θνξέα ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη ην
εθηηκψκελν εηήζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ή/θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ.
3. Ζ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δηαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ησλ δηθαηνχρσλ ζηηο ζρεηηθέο
πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επηθαηξνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ φηαλ θξίλεηαη
απαξαίηεην θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ή άιισλ
ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηα αθφινπζα: α) ηηο επθαηξίεο
ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ, β) ηνπο φξνπο επηιεμηκφηεηαο ησλ
δαπαλψλ, νη νπνίνη πξέπεη λα ηεξνχληαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξεκαηνδφηεζε
ζην πιαίζην ελφο ΔΞ, γ) ηελ πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ
ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηηο ζρεηηθέο πξνζεζκίεο, δ) ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ πξάμεσλ πνπ ζα
ρξεκαηνδνηεζνχλ, ε) ηνπο θαλφλεο δεκνζηφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο.
4. Ν δηθαηνχρνο παξέρεη ζηηο αξκφδηεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία
γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε κεηέπεηηα παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ, κεηαμχ απηψλ

αηηηνιφγεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ, πξνυπάξρνπζεο ελέξγεηεο γηα ηελ σξίκαλζε ηνπ,
πξνυπνινγηζκφ κε ηελ απαξαίηεηε ηεθκεξίσζε, θαηάινγν ζπκβάζεσλ πνπ πξνηίζεηαη λα
ζπλάςεη, ηξφπν αλάζεζεο θαη ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.
5. Θαηά ηελ εθηέιεζε ελφο εληαγκέλνπ έξγνπ, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηηο
Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη γηα ηελ πξφνδν ηνπ
έξγνπ θαη λα επηηξέπεη ηελ επίζθεςε ζηειερψλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ή
εμνπζηνδνηεκέλσλ νξγάλσλ ηεο ζηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ γηα επηηφπηα
επαιήζεπζε. Ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε
πεξηνδηθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θπζηθή πξφνδν ηνπ έξγνπ. Θαηά ηελ
νινθιήξσζε ελφο έξγνπ ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα θαηαξηίδεη αλαιπηηθή έθζεζε φπνπ
ζα πεξηγξάθεηαη ην πινπνηεζέλ θπζηθφ αληηθείκελν, νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
θαη ην απνηέιεζκα πνπ επηηεχρζεθε ζε ζρέζε κε ην εγθξηζέλ.
6. Ν δηθαηνχρνο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πξνο αλάζεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ, φπσο ην αληηθείκελν ηνπ, ηελ εθηηκψκελε
αμία ηνπ, ηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ πξνβαίλεη ζηελ θαηάιιειε δεκνζηνπνίεζε ηεο
δηαθήξπμεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη επαξθή βαζκφ δεκνζηφηεηαο.
7. Ν δηθαηνχρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ
Ππζηήκαηνο κε ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα ησλ έξγσλ πνπ πινπνηεί θαη εηδηθφηεξα: (α) ηελ
ππνρξεσηηθή ελεκέξσζε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ηνπ ΝΞΠ γηα ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα
πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε,
ηελ παξαθνινχζεζε, ηηο επαιεζεχζεηο, ηνπο ειέγρνπο, ηελ αμηνιφγεζε πξάμεσλ θαη
γεληθφηεξα ηε δηαδξνκή ειέγρνπ ησλ πξάμεσλ. (β) γηα ηελ αθξίβεηα, ηελ πνηφηεηα θαη
πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιιεη ζην ΝΞΠ, ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ
πξνβιέπεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
8. Ν δηθαηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξαγκαηνπνηήζεη δηαζχλδεζε ησλ Ξιεξνθνξηαθψλ
Ππζηεκάησλ ηνπ κε ην ΝΞΠ γηα ηελ απηφκαηε ππνβνιή ζηνηρείσλ.
9. Ν δηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ ηηο ζρεηηθέο ππνδνκέο
γηα ηελ πξφζβαζε ζην ΝΞΠ.

Άξζξν: 50 Γιοικηηική και επισειπηζιακή ικανόηηηα δικαιούσυν

1. Ζ αξρηθή εθηίκεζε ηεο δηνηθεηηθήο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο
ηνπ δηθαηνχρνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαηά ηε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο ηεο εθάζηνηε πξάμεο θαη πξηλ ηελ επηινγή ηεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα ΔΞ
ηνπ ΔΠΞΑ 2014-2020. Ζ εθηίκεζε απηή επαλαβεβαηψλεηαη, κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ
παξαθνινχζεζεο θαη επαιεζεχζεσλ, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
πξάμεο έσο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο.
2. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν δηθαηνχρνο νθείιεη, ηφζν θαηά ηελ δηαδηθαζία επηινγήο φζν θαη
θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο θαη έσο ηελ νινθιήξσζε ησλ πξάμεσλ γηα ηηο νπνίεο θξίζεθε
αξρηθά επαξθήο, λα απνδεηθλχεη ηε δηνηθεηηθή, ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη επηρεηξεζηαθή
επάξθεηα ηνπ θαη λα πξνζθνκίδεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία φπσο απηά απνηππψλνληαη
ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ηππνπνηεκέλα έληππα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ.
3. Κέξνο ή θαη ην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ εθηίκεζεο ηεο δηνηθεηηθήο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο
θαη επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ κπνξεί λα θαιπθζεί θαη κέζσ ζρεηηθήο
πηζηνπνίεζεο απφ ηξίηνπο θνξείο.

4. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επαξθνχο δηνηθεηηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο,
πινπνηνχληαη παξεκβάζεηο γηα ηε ππνζηήξημε ησλ δηθαηνχρσλ. Δηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πνπ
αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο δηνηθεηηθήο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη
επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ην είδνο ησλ παξεκβάζεσλ ππνζηήξημεο ησλ
δηθαηνχρσλ θαζνξίδνληαη κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο.

Άξζξν: 51 Μέζα σπημαηοδοηικήρ ηεσνικήρ

1. Πην πιαίζην ησλ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ 2014-2020 δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ πξάμεηο πνπ
αθνξνχλ ζηελ ίδξπζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηακείσλ ή ηακείσλ ραξηνθπιαθίνπ, φπσο
νξίδνληαη ζηα άξζξα 38 έσο θαη 42 ηνπ Θαλνληζκνχ.
2. Κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ εθάζηνηε
αξκφδηνπ πνπξγνχ δχλαηαη λα ηδξχνληαη ηακεία ηεο παξαγξάθνπ 1. Κε ηελ ίδηα απφθαζε
πξνζδηνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε
ζπλεηζθνξά απφ ΔΞ ζε ηακεία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.

Άξζξν: 51 Μέζα σπημαηοδοηικήρ ηεσνικήρ

1. Πην πιαίζην ησλ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ 2014-2020 δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ πξάμεηο πνπ
αθνξνχλ ζηελ ίδξπζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηακείσλ ή ηακείσλ ραξηνθπιαθίνπ, φπσο
νξίδνληαη ζηα άξζξα 38 έσο θαη 42 ηνπ Θαλνληζκνχ.
2. Κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ εθάζηνηε
αξκφδηνπ πνπξγνχ δχλαηαη λα ηδξχνληαη ηακεία ηεο παξαγξάθνπ 1. Κε ηελ ίδηα απφθαζε
πξνζδηνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε
ζπλεηζθνξά απφ ΔΞ ζε ηακεία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
«3. Πηηο ζπκθσλίεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Θαλνληζκνχ, ην Διιεληθφ Γεκφζην
εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ πνπξγφ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ή ην εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν
απφ απηφλ φξγαλν. Πηηο ζπκθσλίεο απηέο δχλαηαη λα ζπλνκνινγνχληαη, θαηά παξέθθιηζε
ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ, φξνη ζρεηηθά κε ην εθαξκνζηέν δίθαην, ηνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ
δηαθνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ξήηξαο δηαηηεζίαο, θαζψο θαη δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ».
«4. Έξγα θαη δξάζεηο πνπ αμηνπνηνχλ αλαθπθινχκελνπο πφξνπο κέζσλ ρξεκαηνδνηηθήο
ηερληθήο πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ ησλ πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ 20072013 θαη 20142020 δχλαληαη λα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην εζληθφ ή ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ».

Άξζξν: 52 Μέηπα ππόλητηρ και καηαπολέμηζηρ ηηρ απάηηρ ζηιρ διαπθπυηικέρ
δπάζειρ

1. Ζ Δηδηθή πεξεζία Θεζκηθήο πνζηήξημεο ηεο ΔΑΠ είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηακφξθσζε
ηεο Δζληθήο Πηξαηεγηθήο θαηά ηεο Απάηεο ζηηο Γηαξζξσηηθέο Γξάζεηο. Ζ Δζληθή
Πηξαηεγηθή θαηά ηεο Απάηεο ζηηο Γηαξζξσηηθέο Γξάζεηο ζέηεη ζηφρνπο θαη εμεηδηθεχεηαη κε
Πρέδην Γξάζεο. Ρν Πρέδην Γξάζεο θαηά ηεο απάηεο ζηηο Γηαξζξσηηθέο Γξάζεηο ζπλδέεηαη
θαη είλαη ζχκθσλν κε ηελ Δζληθή Πηξαηεγηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο θαη
πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δζληθφ Ππληνληζηή γηα ηελ Θαηαπνιέκεζε ηεο
Γηαθζνξάο.
2. Πην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ Πρεδίνπ Γξάζεο θαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 125
ηνπ Θαλνληζκνχ θαζνξίδνληαη κέηξα πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο ζηηο
δηαδηθαζίεο ηνπ ΠΓΔ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη
ππνρξεσηηθή γηα φιεο ηηο πεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ΔΞ. Γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απηψλ, δεκηνπξγείηαη εζσηεξηθφ δίθηπν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ
ππεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ δξάζεσλ, ππφ ην
ζπληνληζκφ ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Θεζκηθήο πνζηήξημεο, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ.
3. Πε θάζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζπγθξνηείηαη νκάδα, έξγν ηεο νπνίαο είλαη ε αμηνιφγεζε
ησλ θηλδχλσλ απάηεο, ε πξφηαζε ηπρφλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ θαη ε αλαθνξά ησλ
απνηειεζκάησλ ζην παξαπάλσ δίθηπν.
4. Γεκηνπξγείηαη κεραληζκφο ππνδνρήο θαη εμέηαζεο θαηαγγειηψλ πνπ αθνξνχλ ζε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020, ν νπνίνο ηίζεηαη ζε
εθαξκνγή, ζε πιήξε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δζληθφ Ππληνληζηή γηα ηελ Θαηαπνιέκεζε ηεο
Γηαθζνξάο.

Άξζξν: 53 Αναδιάπθπυζη Διδικών Υπηπεζιών και ζςγσώνεςζη Μονάδυν
Διδικών Υπηπεζιών ΔΣΠΑ 2007-2013

1. Ζ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΞ «Τεθηαθή Πχγθιηζε», ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ
θ.π.α. 41637/ΓΗΝΔ 769 (Β' 150) φπσο ηζρχεη, αλαιακβάλεη αξκνδηφηεηεο θαη επηηειηθήο
δνκήο ζηηο Ρερλνινγίεο ηεο Ξιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΡΞΔ), ηνπ πνπξγείνπ
πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, επηπξνζζέησο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ θ.π.α. ζχζηαζεο γηα ην ΔΞ Τεθηαθή Πχγθιηζε 2007-2013 θαη ζηηο ηπρφλ απνθάζεηο
εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. «Ζ αλσηέξσ Δηδηθή πεξεζία,
κέζσ ησλ αξκφδησλ κνλάδσλ ηεο, εμαθνινπζεί λα αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο γηα
ηηο ηκεκαηνπνηεκέλεο πξάμεηο ηνπ ΔΞ Τεθηαθή Πχγθιηζε 2007-2013, κε βάζε ην ΠΓΔ
20142020, κέρξη ηελ έληαμε ηνπο ζην Δ.Ξ. ππνδνρήο ηνπ ΔΠΞΑ 2014-2020».
2. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ΔΞ «Δζληθφ Απνζεκαηηθφ Απξνβιέπησλ» αζθείηαη απφ Κνλάδα ηεο
Δηδηθήο πεξεζίαο Ππληνληζκνχ ηεο Δζληθήο Αξρήο Ππληνληζκνχ.
3. Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Κνλάδαο Δ ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ππληνληζκνχ ηεο Δζληθήο Αξρήο
Ππληνληζκνχ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔΞ 2007 -2013 εμαθνινπζνχλ
λα αζθνχληαη απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ Δθαξκνγήο ηεο Δζληθήο Αξρήο
Ππληνληζκνχ.
4. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγείηαη ε Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο θαη
Ξαξαθνινχζεζεο Ινηπψλ Αλαπηπμηαθψλ Ξξνγξακκάησλ πνπ είρε ζπζηαζεί κε ηελ
απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Δζληθήο
Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ αξηζκ. 31405/ΓΓ&ΞΘΞ 2317/20.9.2001 (Β' 1270) «Πχζηαζε

Δηδηθήο πεξεζίαο κε ηίηιν «πεξεζία Γηαρείξηζεο θαη Ξαξαθνινχζεζεο Ρακείνπ
Ππλνρήο», ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ λ. 2860/2000», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχεη. Νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο, ζε φ,ηη αθνξά ζηνλ
ΔΝΣ, κεηαθέξνληαη ζην απηνηειέο ηκήκα ΔΝΣ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο, απφ έλαξμε ηζρχνο ηνπ π.δ. 116/2014 (Α' 185). Νη Κνλάδεο Β θαη Γ
ζπγρσλεχνληαη κε ηελ Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Ξξνγξακκάησλ, ζηελ νπνία κεηαθέξεηαη θαη ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
θαηαξγνχκελεο Δηδηθήο πεξεζίαο, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο απηήο.
5. Ζ Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ θαη Ξαξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ Δπξσπατθνχ
Θνηλσληθνχ Ρακείνπ (ΔΠΔ-ΘΡ), ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ θ.π.α. 107900/16.3.2001 (Β'
599), ππάγεηαη ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη απνηειεί Δηδηθή
πεξεζία ηεο ΔΑΠ.
6. «Ζ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο Γξάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ ζηνπο Ρνκείο ηεο Έξεπλαο, ηεο Ρερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Θαηλνηνκίαο
(ΔΓΔ ΔΡΑΘ), ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ θ.π.α. 15137/30.7.2008 (Β' 1540), φπσο ηζρχεη,
δχλαηαη, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ ή ηνπ νηθείνπ
Ξεξηθεξεηάξρε, λα αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε κέξνπο ηνκεαθνχ ή πεξηθεξεηαθνχ ΔΞ
αληηζηνίρσο, ή ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ελ ιφγσ ΔΞ γηα
δξάζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο Έξεπλαο, ηεο Ρερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη
Θαηλνηνκίαο γηα ηελ ΞΞ 2014-2020, επηπξνζζέησο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ζχζηαζεο θαη ζηηο ηπρφλ απνθάζεηο εθρψξεζεο
αξκνδηνηήησλ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο γηα ηελ ΞΞ 2007-2013.»

Άξζξν: 53 Αναδιάπθπυζη Διδικών Υπηπεζιών και ζςγσώνεςζη Μονάδυν
Διδικών Υπηπεζιών ΔΣΠΑ 2007-2013

1. Ζ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΞ «Τεθηαθή Πχγθιηζε», ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ
θ.π.α. 41637/ΓΗΝΔ 769 (Β' 150) φπσο ηζρχεη, αλαιακβάλεη αξκνδηφηεηεο θαη επηηειηθήο
δνκήο ζηηο Ρερλνινγίεο ηεο Ξιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΡΞΔ), ηνπ πνπξγείνπ
πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, επηπξνζζέησο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ θ.π.α. ζχζηαζεο γηα ην ΔΞ Τεθηαθή Πχγθιηζε 2007-2013 θαη ζηηο ηπρφλ απνθάζεηο
εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. «Ζ αλσηέξσ Δηδηθή πεξεζία,
κέζσ ησλ αξκφδησλ κνλάδσλ ηεο, εμαθνινπζεί λα αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο γηα
ηηο ηκεκαηνπνηεκέλεο πξάμεηο ηνπ ΔΞ Τεθηαθή Πχγθιηζε 2007-2013, κε βάζε ην ΠΓΔ
20142020, κέρξη ηελ έληαμε ηνπο ζην Δ.Ξ. ππνδνρήο ηνπ ΔΠΞΑ 2014-2020». -*** «Ζ
αλσηέξσ Δηδηθή πεξεζία κεηνλνκάδεηαη ζε «Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ Ρνκέα Ρερλνινγίαο,
Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ» θαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαη έσο ηηο
31.3.2017, ππάγεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ΔΠΞΑ ηνπ
πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Απφ 1.4.2017 ππάγεηαη ζην πνπξγείν Τεθηαθήο
Ξνιηηηθήο, Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο».
2. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ΔΞ «Δζληθφ Απνζεκαηηθφ Απξνβιέπησλ» αζθείηαη απφ Κνλάδα ηεο
Δηδηθήο πεξεζίαο Ππληνληζκνχ ηεο Δζληθήο Αξρήο Ππληνληζκνχ.
3. Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Κνλάδαο Δ ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ππληνληζκνχ ηεο Δζληθήο Αξρήο
Ππληνληζκνχ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ ΔΞ 2007 -2013 εμαθνινπζνχλ
λα αζθνχληαη απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ Δθαξκνγήο ηεο Δζληθήο Αξρήο

Ππληνληζκνχ.
4. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγείηαη ε Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο θαη
Ξαξαθνινχζεζεο Ινηπψλ Αλαπηπμηαθψλ Ξξνγξακκάησλ πνπ είρε ζπζηαζεί κε ηελ
απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Δζληθήο
Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ αξηζκ. 31405/ΓΓ&ΞΘΞ 2317/20.9.2001 (Β' 1270) «Πχζηαζε
Δηδηθήο πεξεζίαο κε ηίηιν «πεξεζία Γηαρείξηζεο θαη Ξαξαθνινχζεζεο Ρακείνπ
Ππλνρήο», ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ λ. 2860/2000», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχεη. Νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο, ζε φ,ηη αθνξά ζηνλ
ΔΝΣ, κεηαθέξνληαη ζην απηνηειέο ηκήκα ΔΝΣ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο, απφ έλαξμε ηζρχνο ηνπ π.δ. 116/2014 (Α' 185). Νη Κνλάδεο Β θαη Γ
ζπγρσλεχνληαη κε ηελ Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Ξξνγξακκάησλ, ζηελ νπνία κεηαθέξεηαη θαη ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
θαηαξγνχκελεο Δηδηθήο πεξεζίαο, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο απηήο.
5. Ζ Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ θαη Ξαξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ Δπξσπατθνχ
Θνηλσληθνχ Ρακείνπ (ΔΠΔ-ΘΡ), ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ θ.π.α. 107900/16.3.2001 (Β'
599), ππάγεηαη ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη απνηειεί Δηδηθή
πεξεζία ηεο ΔΑΠ.
6. «Ζ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο Γξάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ ζηνπο Ρνκείο ηεο Έξεπλαο, ηεο Ρερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Θαηλνηνκίαο
(ΔΓΔ ΔΡΑΘ), ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ θ.π.α. 15137/30.7.2008 (Β' 1540), φπσο ηζρχεη,
δχλαηαη, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ ή ηνπ νηθείνπ
Ξεξηθεξεηάξρε, λα αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε κέξνπο ηνκεαθνχ ή πεξηθεξεηαθνχ ΔΞ
αληηζηνίρσο, ή ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ελ ιφγσ ΔΞ γηα
δξάζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο Έξεπλαο, ηεο Ρερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη
Θαηλνηνκίαο γηα ηελ ΞΞ 2014-2020, επηπξνζζέησο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ζχζηαζεο θαη ζηηο ηπρφλ απνθάζεηο εθρψξεζεο
αξκνδηνηήησλ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο γηα ηελ ΞΞ 2007-2013.»

Άξζξν: 53Α
«Σύζηαζη
Διδικήρ
Υπηπεζίαρ
Ππογπαμμαηιζμού,
Σςνηονιζμού
και
Παπακολούθηζηρ ηηρ ςλοποίηζηρ ηυν Φπημαηοδοηικών Μησανιζμών
Δςπυπαφκού Οικονομικού Φώπος (ΔΥ - ΦΜ ΔΟΦ)»

«1. Πην πνπξγείν Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ζπζηήλεηαη Δηδηθή πεξεζία
Ξξνγξακκαηηζκνχ, Ππληνληζκνχ θαη Ξαξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ
Σξεκαηνδνηηθψλ Κεραληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ - ΣΚ ΔΝΣ),
επηπέδνπ Γηεχζπλζεο, ε νπνία ππάγεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη
ΔΠΞΑ θαη απνηειεί ην Δζληθφ Πεκείν Δπαθήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ ΔΝΣ θαη ησλ Σξεκαηνδνηηθψλ Κεραληζκψλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
2. Ζ Δ - ΣΚ ΔΝΣ είλαη αξκφδηα γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο
θαη ηηο δηαβνπιεχζεηο κε ηελ Δπηηξνπή ΣΚ ΔΝΣ, γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή γηα
ηελ ππνγξαθή ησλ Κλεκνλίσλ Θαηαλφεζεο, ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ζηηο ζρέζεηο ηεο
κε ηελ Δπηηξνπή θαη ην Γξαθείν ΣΚ ΔΝΣ, ηελ θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ησλ εθζέζεσλ
ζηξαηεγηθήο θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία ηεο θπζηθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνφδνπ
ησλ εγθξηζέλησλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ ησλ ΣΚ ΔΝΣ.

3. Ρν πξνζσπηθφ ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο αλέξρεηαη ζε δέθα (10) άηνκα. Γηα ηα ζέκαηα
πξνζσπηθνχ θαη επηινγήο Ξξντζηακέλνπ ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο ΣΚ ΔΝΣ εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ Θεθαιαίνπ Θ' θαη ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
4. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, ε νπνία εθδίδεηαη θαηφπηλ
εηζήγεζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ΔΠΞΑ εμεηδηθεχνληαη νη
αξκνδηφηεηεο θαη θαζνξίδνληαη ε δηάξζξσζε ζε Κνλάδεο, ε θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
Δηδηθήο πεξεζίαο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.
5. Θαηαξγείηαη ην άξζξν 39 ηνπ π.δ. 116/2014 (Α' 185) θαη νη αξκνδηφηεηεο θαη ην
πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζην θαηαξγνχκελν Απηνηειέο Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ,
Ππληνληζκνχ θαη Ξαξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ Σξεκαηνδνηηθψλ Κεραληζκψλ ηνπ
Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ κεηαθέξνληαη ζηε ζπληζηψκελε κε ην παξφλ Δηδηθή
πεξεζία ΣΚ ΔΝΣ».

Άξζξν: 54 Δνιαίο ζύζηημα παπακολούθηζηρ δεικηών ΔΣΠΑ 2014-2020

1. Πην πιαίζην ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 20142020 θαηαξηίδεηαη "Δληαίν Πχζηεκα
Ξαξαθνινχζεζεο Γεηθηψλ ΔΠΞΑ 2014-2020". Πηφρνο ηνπ είλαη ε αληαπφθξηζε ζηηο
ππνρξεψζεηο ησλ Θαλνληζκψλ ησλ Δπξσπατθψλ θαη Γηαξζξσηηθψλ Δπελδπηηθψλ Ρακείσλ
(ΔΓΔΡ) πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο δείθηεο, ην Ξιαίζην Δπηδφζεσλ ησλ Ξξνγξακκάησλ ηεο
πεξηφδνπ 2014-2020 θαη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γεληθή αηξεζηκφηεηα 7 «Πηαηηζηηθά
ζπζηήκαηα θαη δείθηεο απνηειεζκάησλ» ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ Θαλνληζκνχ. Ρν Δληαίν
Πχζηεκα Ξαξαθνινχζεζεο Γεηθηψλ θαιχπηεη φινπο ηνπο δείθηεο ησλ ΔΞ/ΞΔΞ, φισλ ησλ
Δπξσπατθψλ θαη Γηαξζξσηηθψλ Δπελδπηηθψλ Ρακείσλ (ΔΓΔΡ) πνπ εηζάγνληαη ζηε βάζε
δεδνκέλσλ SFC2014, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεηθηψλ ηνπ Ξιαηζίνπ Δπηδφζεσλ. Νη
δείθηεο ηνπ παξαθνινπζνχληαη θαη κέζσ ηνπ ΝΞΠ.
2. Αξκφδηα πεξεζία γηα ην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ηνπ Δληαίνπ Ππζηήκαηνο
Ξαξαθνινχζεζεο Γεηθηψλ ΔΠΞΑ 2014-2020 είλαη ε ΔΑΠ/ΔΠΠΑΑΞ, ε νπνία κεξηκλά γηα
ηελ ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ θαηάξηηζε ησλ
εκπιεθνκέλσλ ζηειερψλ, ηελ αλάπηπμε θαη κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη ηελ αλάπηπμε
δηαδηθαζηψλ θαη εξγαιείσλ, ζπλεπηθνπξνχκελε απφ ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο θαη ινηπέο
ππεξεζίεο θαηά πεξίπησζε.
3. Ρν Δληαίν Πχζηεκα Ξαξαθνινχζεζεο Γεηθηψλ ΔΠΞΑ εγθξίλεηαη κε Απφθαζε ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ - ΔΠΞΑ.
4. Ζ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Δληαίνπ Ππζηήκαηνο Ξαξαθνινχζεζεο Γεηθηψλ ΔΠΞΑ
είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, ηνπο Δλδηάκεζνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο θαη
ηνπο Γηθαηνχρνπο. Ζ ΔΑΠ/ΔΠΠΑΑΞ εθδίδεη θαηεπζχλζεηο, αλαθνξέο θαη νδεγίεο γηα ηνπο
δείθηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ.
5. Γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Δληαίνπ Ππζηήκαηνο Ξαξαθνινχζεζεο
Γεηθηψλ ΔΠΞΑ, ε Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνχ/ΔΠΠΑΑΞ ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα
δηαζθάιηζεο ηεο πιεξφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ ηεξνχκελσλ ζηνηρείσλ,
πξφιεςεο θαη απνθπγήο εθαξκνγήο κέηξσλ αλαζηνιήο πιεξσκψλ ή δεκνζηνλνκηθψλ
δηνξζψζεσλ δπλάκεη ησλ άξζξσλ 19.5,22 θαη 142.1.δ ηνπ Θαλνληζκνχ.

Άξζξν: 54Α

«1. Ρν πνπξγείν Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ ππέρεη ζέζε «πεχζπλνπ
Δπεμεξγαζίαο», ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ζηνηρείν δ' ηνπ Λ.
2472/1997 γηα ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε πξάμεηο πνπ
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν θαη πινπνηνχληαη ζην πιαίζην
ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο.
2. Νη Δηδηθέο πεξεζίεο ηνπ παξφληνο Λφκνπ, εθηφο ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη
ζην πνπξγείν Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ, ην νπνίν ππέρεη ζέζε «πεπζχλνπ
επεμεξγαζίαο» θαη επεμεξγάδεηαη άκεζα ηα δεδνκέλα θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν,
νη Δλδηάκεζνη Φνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα πνπ
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν, θαζψο θαη νη Γηθαηνχρνη πνπ
έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξάμεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην
Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν ππέρνπλ ζέζε «Δθηεινχληνο ηελ Δπεμεξγαζία» γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ «πεχζπλνπ Δπεμεξγαζίαο», ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 2 ζηνηρείν ε' ηνπ Λ. 2472/1997. Νη ελ ιφγσ Δηδηθέο πεξεζίεο, Δλδηάκεζνη Φνξείο
θαη Γηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο γηα ην ζθνπφ ηεο εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ πνπ
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ πξνζψπσλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξάμεηο απηέο σο σθεινχκελνη.
3. Ζ επεμεξγαζία απιψλ θαη επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2472/1997, επηηξέπεηαη ρσξίο ηε
ζπγθαηάζεζε ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ σο άκεζα σθεινχκελνη απφ ηηο
πξάμεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν ζην πιαίζην ησλ
νηθείσλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πινπνίεζεο ησλ
πξνγξακκάησλ απηψλ θαη ηεο άζθεζεο αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ σο πξνο ηελ ελ ιφγσ
πινπνίεζε».

Άξζξν: 55 Ολοκληπυμένο Πληποθοπιακό Σύζηημα

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ
1. Πην Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα (ΝΞΠ) θαηαρσξίδνληαη, θπξίσο, δεδνκέλα
πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηα ζηνηρεία πξνγξακκαηηζκνχ, δηαρείξηζεο, ειέγρνπ
θαη πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΞΑ, ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ πξάμεσλ, ζηνπο εκπιεθφκελνπο
θνξείο θαη πξφζσπα, θαζψο θαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζην Σξεκαηνδνηηθφ Κεραληζκφ
ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ. Ζ θαηαρψξηζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ έρεη σο ζηφρν
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ, θαζψο επίζεο ηελ
απηνκαηνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε ρξνλνινγηθή παξαθνινχζεζε ηνπο,
ζχκθσλα θαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θαλνληζκνχ θαη ηνπ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΝΣ.
2. Ρν ΝΞΠ δηαζπλδέεηαη ππνρξεσηηθά θαη κε πςειή δηαζεζηκφηεηα κε ην Δζληθφ Πχζηεκα
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ), κε ην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ), κε ην Ζιεθηξνληθφ Ξεξηβαιινληηθφ Κεηξψν (ΖΞΚ),

κε ην Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΞΠΘΔ), κε ην Νινθιεξσκέλν
Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ (ΝΞΠΑΑ), ην
ΓΗΑΓΔΗΑ θαη κε θάζε άιιν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ.
3. Ρν ΝΞΠ δηαζθαιίδεη ηελ έγθπξε απνζηνιή ζηνηρείσλ ζε άιια Ξιεξνθνξηαθά
Ππζηήκαηα, θαζψο επίζεο ηε δεκνζίεπζε ζηνηρείσλ πξνφδνπ πινπνίεζεο πξάμεσλ είηε
απεπζείαο ζε δηαδηθηπαθνχο θφκβνπο, είηε κε ηε κνξθή αλνηρηψλ / δηαζπλδεδεκέλσλ
δεδνκέλσλ γηα ηηο πξάμεηο πνπ έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζην ΝΞΠ. Πην Νινθιεξσκέλν
Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα (ΝΞΠ) θαη ηα δηαζπλδεδεκέλα κε απηφ ζπζηήκαηα έρεη πιήξε
ειεθηξνληθή πξφζβαζε ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε.
4. Ζ αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ
Θαλνληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 1 έσο 6 ηνπ Δθηειεζηηθνχ
Θαλνληζκνχ 184/2014 κεηαμχ ηεο ρψξαο θαη ηεο Δπηηξνπήο, δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη
κέζσ ηνπ ΝΞΠ, ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ απηψλ.
5. Ρελ επνπηεία ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΝΞΠ, ηε θηινμελία ησλ εμππεξεηεηψλ
ηνπ ΝΞΠ, ηνπ δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ, ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ θεληξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη
ηνπ ινγηζκηθνχ ππνδνκήο, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε δηθηπαθή ζχλδεζε ηνπ ΝΞΠ κε ηηο
αξκφδηεο πεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ
ινγηζκηθνχ, ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ αλαβαζκίζεσλ, αλαιακβάλεη ε Γεληθή
Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ - ΔΠΞΑ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ ηε ΚΝΓ ΑΔ.
6. Ρε ζπγθέληξσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ ΝΞΠ, ηελ αλάιπζε θαη ην ζρεδηαζκφ
ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο θαη ησλ πξνζαξκνγψλ ηνπ, ηελ εθπαίδεπζε θαη
ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο
ηνπ, ηε δηελέξγεηα ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο
αλάγθεο ησλ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ, αλαιακβάλεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ΔΠΞΑ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, ε νπνία δχλαηαη λα
ππνζηεξίδεηαη απφ ην δίθηπν ζηειερψλ γξαθείσλ ΝΞΠ.
7. Όζνλ αθνξά ζηα Ξξνγξάκκαηα Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο, κε ηελ πνπξγηθή Απφθαζε
Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο (ΞΑΠΓ) κπνξεί λα πξνζδηνξίδνληαη ηα ζηνηρεία, πνπ
θαηαρσξίδνληαη, ν ρξφλνο ππνβνιήο ηνπο, νη επζχλεο ησλ ππφρξεσλ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή
ιεπηνκέξεηα. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο δχλαηαη λα
ξπζκίδνληαη ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ΝΞΠ ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο
ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ΔΞ Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο, ηα
δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ησλ εζληθψλ αξρψλ ησλ θξαηψλ - εηαίξσλ, θαζψο θαη ζηε
δηαζχλδεζε ηνπ ΝΞΠ κε ηπρφλ επί κέξνπο πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ Ξξνγξακκάησλ
Ππλεξγαζίαο, ζηα νπνία κεηέρεη ε Διιάδα, κε βάζε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ησλ
ζπλεξγαδφκελσλ αλά πξφγξακκα ρσξψλ.
8. Ρν ΝΞΠ δχλαηαη λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαδηθαζηψλ
δηαβνχιεπζεο ζην πιαίζην ησλ πεξηβαιινληηθψλ αδεηνδνηήζεσλ, κε αληίθηππν ζηελ
πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ ησλ ηακείσλ, κέζσ δηαζχλδεζεο κε ηα πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ, θαζψο θαη λα ελεκεξψλεηαη σο πξνο ηελ εμέιημε ησλ
αξραηνινγηθψλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ επίπησζε ζηελ πινπνίεζε ησλ Κεγάισλ Έξγσλ.

Άξζξν: 56 Ολοκληπυμένο Πληποθοπιακό Σύζηημα Ππογπάμμαηορ Γημοζίυν
Δπενδύζευν ΟΠΣ-Π.Γ.Δ (e-pde)

1. Πην Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ
(ΝΞΠ-ΞΓΔ ή «e-pde») πνπ ιεηηνπξγεί κε επζχλε ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ θαηαρσξνχληαη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε θαη παξαθνινχζεζε
ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Ρα δεδνκέλα αθνξνχλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ
θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ΞΓΔ, θαζψο θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο θαη
πινπνίεζεο. Ζ θαηαρψξηζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ έρεη ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή
παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΞΓΔ, θαζψο θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ
δηαδηθαζηψλ.
2. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαζνξίδνληαη ηα
ζηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη, ν ρξφλνο ππνβνιήο ηνπο, νη επζχλεο ησλ ππφρξεσλ, θαζψο
θαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ππζηήκαηνο.
3. Ρν ΝΞΠ-ΞΓΔ δηαζπλδέεηαη κε ην Δζληθφ Πχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
(ΔΠΖΓΖΠ), κε ην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) θαη κε
θάζε άιιν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ αθνξά ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ ηνπ ΞΓΔ.
Πην Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ
(ΝΞΠ-ΞΓΔ ή «e-pde») θαη ηα δηαζπλδεδεκέλα κε απηφ ζπζηήκαηα έρεη πιήξε ειεθηξνληθή
πξφζβαζε ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε.

Άξζξν: 57 Πληποθοπιακό Σύζηημα Γιασείπιζηρ Κπαηικών Δνιζσύζευν (ΠΣΚΔ)

1. Ρν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΞΠΘΔ) πεξηιακβάλεη ηηο
δηαδηθαζίεο θαη ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε, έιεγρν θαη πινπνίεζε ησλ
δξάζεσλ ελίζρπζεο θαη ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Νη δηαδηθαζίεο
πξνδηαγξάθνληαη ζην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ψζηε λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο
ελσζηαθνχο θαλφλεο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ θαη ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ.
2. Κε ζρεηηθέο πνπξγηθέο απνθάζεηο πξνζδηνξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη
ζην Πχζηεκα ΞΠΘΔ, ν ρξφλνο ππνβνιήο ηνπο, νη επζχλεο ησλ ππφρξεσλ θαη θάζε άιιε
ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα γηα ηε δηαρείξηζε θάζε δξάζεο.
3. Ρν ζχζηεκα ΞΠΘΔ δηαζπλδέεηαη κε ζπζηήκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΝΞΠ ΔΠΞΑ,
ινηπά ζπζηήκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο) γηα ηελ αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ
απαηηνχληαη κε βάζε ην ΠΓΔ θαη ηνπο Θαλνληζκνχο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Ρακείσλ θαη ηνπο
θαλφλεο ησλ Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ.
4. Ρν ζχζηεκα ΞΠΘΔ κε βάζε θαη ηνπο θαλφλεο δηαθάλεηαο φπσο νξίδνληαη απφ ηνπο
θαλνληζκνχο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ δχλαηαη λα δεκνζηεχεη ζηνηρεία πξάμεσλ θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ είηε απεπζείαο ζε δηαδηθηπαθνχο θφκβνπο είηε κε ηε κνξθή αλνηρηψλ /
δηαζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ. Ρελ επνπηεία ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΞΠΘΔ θαη ηε
θηινμελία ησλ εμππεξεηεηψλ θαη ηνπ δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ αλαιακβάλεη ε Γεληθή
Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ- ΔΠΞΑ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο, κέζσ ηεο αξκφδηαο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο Δηδηθήο πεξεζίαο ηεο
ΔΑΠ (ΔΘΔ) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΚΝΓ ΑΔ.
5. Ρελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα δηθηπαθή ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΞΠΘΔ, ηελ ηερληθή
ππνζηήξημε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ ηνπ θεληξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ
ππνδνκήο, ηε ζπγθέληξσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ, ηε ζπληήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ

επηρεηξεζηαθνχ ινγηζκηθνχ, ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ, ηνλ έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ηεο
παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο, ηελ αλάιπζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα πεξαηηέξσ βειηηψζεηο
ηεο ιεηηνπξγίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ΞΠΘΔ, θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ
ζρεηηθψλ αλαβαζκίζεσλ, αλαιακβάλεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ΔΠΞΑ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο κέζσ ηεο αξκφδηαο γηα ηηο
θξαηηθέο εληζρχζεηο Δηδηθήο πεξεζίαο ηεο ΔΑΠ (ΔΘΔ) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΚΝΓ ΑΔ.
6. Ζ ρξήζε ηνπ ΞΠΘΔ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ πνπ πινπνηνχλ κέηξα
ελίζρπζεο θαη ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα ΔΓΔΡ.

Άξζξν: 58 Δξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ

ΘΔΦΑΙΑΗΝ IB
ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
1. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, νη νπνίεο εθδίδνληαη
κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ΔΠΞΑ θαη ζρεηηθή
επεμεξγαζία ηεο αξκφδηαο Δηδηθήο πεξεζίαο Θεζκηθήο πνζηήξημεο ηεο ΔΑΠ, πνπ ζα
εθδνζνχλ εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη Δηδηθέο
πεξεζίεο Γηαρείξηζεο «θαη νη ινηπέο Δηδηθέο πεξεζίεο ηνπ κέξνπο Η» ηνπ παξφληνο
λφκνπ, ε Αξρή Ξηζηνπνίεζεο θαη ε Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνχ αλαδηαξζξψλνληαη θαη
θαηαξγνχληαη ή ζπγρσλεχνληαη, φπνπ απαηηείηαη, ππεξεζηαθέο κνλάδεο, ηδίσο νη νκνεηδείο,
θαηαλέκνληαη νη κεηαθεξφκελεο αξκνδηφηεηεο ζε ππεξεζηαθέο κνλάδεο θαη ξπζκίδεηαη
θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα, βάζεη κειέηεο δηάγλσζεο ησλ αλαγθψλ ηνπο.
2. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, κεηά απφ απφθαζε ηεο
αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο ΔΑΠ, πξνζδηνξίδνληαη νη βαζηθνί θαλφλεο ηνπ Ππζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο ησλ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ.
3. Κε Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο,
Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ νηθείνπ πνπξγνχ, ε
νπνία εθδίδεηαη, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη
ΔΠΞΑ θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ Γεληθνχ ή Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηνπ νηθείνπ πνπξγείνπ, εληφο
ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, δχλαηαη λα ζπληζηάηαη ζηα
θαζ' χιελ αξκφδηα πνπξγεία Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ λα αλαδηαξζξψλνληαη ή λα
θαηαξγνχληαη νη πθηζηάκελεο θαη λα θαζνξίδεηαη ην νξγαλσηηθφ επίπεδν, νη αξκνδηφηεηεο
θαη ε δηάξζξσζε θάζε Δπηηειηθήο Γνκήο ΔΠΞΑ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηνκείο πνιηηηθήο
ηνπ θάζε πνπξγείνπ θαη ηε δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Κε ηελ ίδηα Απφθαζε
θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο θαη ε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θάζε Δπηηειηθήο Γνκήο ΔΠΞΑ.
«Κέρξη ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θνηλψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ γηα ηελ θαηάξγεζε ή
αλαδηάξζξσζε ησλ πθηζηάκελσλ Δπηηειηθψλ Γνκψλ, ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο
δηέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ζχζηαζεο ησλ νηθείσλ Δηδηθψλ
πεξεζηψλ ησλ Λ. 2860/2000 (Α' 251) θαη Λ. 3614/2007 (Α' 267), νη νπνίεο
κεηνλνκάζηεθαλ ή ζπγρσλεχηεθαλ κε ην άξζξν 18 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Θαηά ην σο άλσ
ρξνληθφ δηάζηεκα, νη αλσηέξσ Δπηηειηθέο Γνκέο αζθνχλ, εθηφο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ
σο άλσ απνθάζεσλ, θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ παξφληνο λφκνπ γηα ηα ΔΞ
ηνπ ΔΠΞΑ ηεο πεξηφδνπ 2014 - 2020.»
4. Κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Νηθνλνκηθψλ,
πξνζδηνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο θαη ειέγρσλ, ηα αληίζηνηρα φξγαλα, νη

δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ, νη δηαδηθαζίεο θαη πξνζεζκίεο ππνβνιήο
αληηξξήζεσλ, νη δηαδηθαζίεο θαη ηα φξγαλα έγθξηζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ, ε
δηαδηθαζία αλάθηεζεο ησλ αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, ηα θξηηήξηα
θαη νη θιίκαθεο εθαξκνγήο ησλ θαη" απνθνπή δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ θαη θάζε
ζρεηηθφ ζέκα.
5. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ζπγθξνηείηαη ε
Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠΞΑ 2014 - 2020, εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε
ζπγθξφηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ επηηξνπψλ παξαθνινχζεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ
2014 - 2020 θαη νξίδνληαη ηα κέιε θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο.
6. Κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ησλ θαζ' χιελ
αξκφδησλ πνπξγψλ ησλ ηνκέσλ πνιηηηθήο γηα ηα ΡΔΞ ή ηνπ αξκφδηνπ Ξεξηθεξεηάξρε γηα
ηα ΞΔΞ θαη κεηά απφ εηζήγεζε ησλ αξκφδησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ ζπγθξνηείηαη ε
επηηξνπή παξαθνινχζεζεο γηα θάζε ΔΞ θαη νξίδνληαη ν πξφεδξνο, ηα κέιε θαη νη
αλαπιεξσηέο ηνπο.
7. Κε Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο
ξπζκίδνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε, ζηελ πηζηνπνίεζε δαπαλψλ, ηνλ
έιεγρν, ηηο ρξεκαηνξξνέο θαη γεληθά ηελ εθαξκνγή θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ΔΞ, πνπ
εληάζζνληαη ζην ζηφρν "Δπξσπατθή Δδαθηθή Ππλεξγαζία" ηνπ Θαλνληζκνχ, ζχκθσλα κε
ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ζπκθσλίεο κε ηα ζπκκεηέρνληα ζην εθάζηνηε ΔΞ, θξάηε.
8. Κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Νηθνλνκηθψλ
ξπζκίδνληαη, ζχκθσλα κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ Σξεκαηνδνηηθνχ Κεραληζκνχ ηνπ
Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ), ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ,
ηε δηαρείξηζε, ηελ πινπνίεζε, ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν
δξάζεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο ρψξεο ηνπ ΔΝΣ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη
δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Θαλνληζκφ ηνπ ΔΝΣ θαη ζηηο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο.
9. Κε ηελ πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο κπνξεί λα πξνζδηνξίδνληαη ηα
ζηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην ΝΞΠ, ν ρξφλνο ππνβνιήο ηνπο, νη επζχλεο ησλ ππφρξεσλ
θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, γηα ην ζχλνιν ησλ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ΔΞ Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο. Κε ηελ ίδηα ή
φκνηα απφθαζε δχλαηαη λα ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαζχλδεζε ηνπ ΝΞΠ κε
άιια Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα (Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο, Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ, πιεξνθνξηαθά πξνγξάκκαηα ησλ πξνγξακκάησλ Δπξσπατθήο Δδαθηθήο
Ππλεξγαζίαο ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ε Διιάδα, κε βάζε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ησλ
ζπλεξγαδφκελσλ ρσξψλ αλά Ξξφγξακκα, θ.ά.).
10. Κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
ηνπ θαζ' χιελ αξκφδηνπ πνπξγνχ δχλαηαη λα ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε
δηαζχλδεζε ηνπ ΝΞΠ - ΞΓΔ κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Νη ζπλδέζεηο ηνπ ΝΞΠ ΞΓΔ κε ηα άιια ζπζηήκαηα αθνξνχλ ην ζχλνιν ηνπ ΞΓΔ, θαη ην ΝΞΠ-Ξ.Γ.Δ ζηε ζπλέρεηα
αλαιακβάλεη ηελ δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο φπνπ απαηηείηαη.
11. Κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, θαζψο θαη ησλ ζπλαξκφδησλ πνπξγψλ, ζπζηήλνληαη
επηηξνπέο, νη νπνίεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά αληηθείκελν αξκφδηεο ππεξεζίεο,
αλαιακβάλνπλ ηελ θσδηθνπνίεζε θαη βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο, αλά
θαηεγνξία έξγσλ, ηελ αλαζεψξεζε, θαηάξγεζε θαη επαλαδηαηχπσζε ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ,
πξνθεηκέλνπ λα απινπνηεζεί ε δηαδξνκή πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ
ππνδνκήο. Νη αλσηέξσ απνθάζεηο εθδίδνληαη εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηνπ λφκνπ θαη θαζνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαη νξφζεκα γηα ηελ
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ησλ επηηξνπψλ κέρξη 31.12.2015.

«12. Κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ θαη ηνπ
αξκφδηνπ θάζε θνξά πνπξγνχ, κπνξεί λα ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηηο πξνυπνζέζεηο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηνπο φξνπο, ηα φξγαλα θαη θάζε άιιν δήηεκα ζρεηηθφ
κε ηε δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε, ρξεκαηνδφηεζε, πινπνίεζε ή άιιε ζπλαθή ελέξγεηα
πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ, νη νπνίεο ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ
ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ 2014 - 2020, πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΝΣ, άιισλ επξσπατθψλ ηακείσλ ή
δηεζλψλ ή δηαθξαηηθψλ πξνγξακκάησλ.
13. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ κπνξεί λα
ζπγθξνηνχληαη νκάδεο εξγαζίεο κε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο
λφκνπ. Αλ νη πην πάλσ νκάδεο πεξηιακβάλνπλ θαη κέιε πξνεξρφκελα απφ άιινπο θνξείο,
απηά ππνδεηθλχνληαη απφ ηνπο θνξείο ηνπο.»
«14. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ζπληζηάηαη γηα ηηο δξάζεηο ηνπ
ΔΞ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ, ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑ» εηδηθφ
κεηξψν δνκψλ ζηήξημεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ην νπνίν ηεξείηαη απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία
Γηαρείξηζεο ΔΞ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ, ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑ
θαη θαζνξίδεηαη θάζε εηδηθφ ζέκα γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ. Κε ηελ σο άλσ
απφθαζε δχλαηαη λα πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε θαη ε ιεηηνπξγία εηδηθνχ πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο. Πην κεηξψν δχλαηαη λα εγγξάθνληαη πθηζηάκελεο δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ
ζηήξημεο θαη θηινμελίαο ζηηο ππφ ζχζηαζε θαη ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο. Νη δαπάλεο
παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηηο εγγεγξακκέλεο δνκέο ζην κεηξψν πξνο θάζε κνξθήο
επηρεηξήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λενθπψλ, δχλαηαη λα είλαη επηιέμηκεο, ζχκθσλα
κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο εθάζηνηε Ξξφζθιεζεο θαη ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην.».

Άξζξν: 59 Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ

1. Ρν ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ άξζξνπ 34, πνπ ππεξεηεί ζηηο Δηδηθέο πεξεζίεο θαηά ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, απνζπάηαη «ή κεηαθηλείηαη» απηνδίθαηα ζηηο αληίζηνηρεο
Δηδηθέο πεξεζίεο ηεο ΔΑΠ, ζηελ Αξρή Ξηζηνπνίεζεο θαη ζηηο λέεο Δηδηθέο πεξεζίεο πνπ
πξνθχπηνπλ είηε κε κεηνλνκαζία είηε απφ ζπγρψλεπζε.
2. Νη απνζπάζεηο ή κεηαθηλήζεηο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ,
παξαηείλνληαη απηνδηθαίσο γηα κηα πεληαεηία απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ θαη
κπνξνχλ λα αλαλεσζνχλ κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο. Πε πεξίπησζε πνπ ν απνζπαζκέλνο
ππάιιεινο δελ επηζπκεί πιένλ ηελ απφζπαζε ηνπ ζηελ Δηδηθή πεξεζία ππνβάιιεη εληφο
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο, αίηεζε ζηε ΚΝΓ ΑΔ, γηα ηελ άξζε ηεο απφζπαζεο. Ρν αλσηέξσ πξνζσπηθφ
επαλέξρεηαη ζηελ ππεξεζία ή ζην θνξέα ηεο νξγαληθήο ηνπ ζέζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ,
εθδίδεηαη ζρεηηθή δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ απφζπαζε νξγάλνπ πνπξγνχ
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. «Κέρξη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πιαηζίνπ ηεο εζσηεξηθήο
δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 37, ε απφζπαζε ή
κεηαθίλεζε πξνζσπηθνχ ζηηο Δηδηθέο πεξεζίεο ελεξγείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
18 ηνπ Λ. 3614/2007. Ζ δηάξθεηα ηεο απφζπαζεο θαη ηεο κεηαθίλεζεο είλαη πεληαεηήο».
3. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε
πξντζηακέλνπ ηνπ ΔΞ ππνδνκέο κεηαθνξψλ, πεξηβάιινλ θαη αεηθφξνο αλάπηπμε θαη ηνπ
ΔΞ αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, εθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε, ν πξντζηάκελνο
ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο πνπ ζπγρσλεχεηαη, ν νπνίνο έρεη ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν άζθεζεο

θαζεθφλησλ πξντζηάκελνπ εηδηθήο ππεξεζίαο. Νη πξντζηάκελνη ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ κε
ην ιηγφηεξν ρξφλν άζθεζεο αληίζηνηρσλ θαζεθφλησλ πξντζηακέλνπ ηνπνζεηνχληαη κε ηελ
ίδηα απφθαζε αλαπιεξσηέο πξντζηάκελνη, γηα ηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ηνκέα πνπ
δηαρεηξίδνληαη. Αλαπιεξσηέο πξντζηάκελνη ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ ζηνπο νπνίνπο κε
απφθαζε ηνπ νηθείνπ πνπξγνχ έρνπλ κεηαβηβαζηεί αξκνδηφηεηεο, εμαθνινπζνχλ λα
αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο.
4. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο επηιέγεηαη λα
ηνπνζεηεζεί ζηε ζέζε πξντζηακέλνπ ησλ επηηειηθψλ δνκψλ πνπ κεηνλνκάδνληαη ή
ζπγρσλεχνληαη, ν πξντζηάκελνο ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο, ν νπνίνο έρεη ηνλ πεξηζζφηεξν
ρξφλν άζθεζεο θαζεθφλησλ πξντζηάκελνπ εηδηθήο ππεξεζίαο πνπ ζπγρσλεχεηαη ή ν
πξντζηάκελνο ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Δθαξκνγήο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ειιείπεη
πξντζηάκελνο ζηηο Δηδηθέο πεξεζίεο ηνπνζεηείηαη πξντζηάκελνο ζηελ επηηειηθή δνκή ν
πξντζηάκελνο κνλάδαο, νπνίνο έρεη ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν άζθεζεο θαζεθφλησλ
πξντζηάκελνπ κνλάδαο πνπ ζπγρσλεχεηαη.
5. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε
πξντζηακέλνπ ηεο ΔΑΠ, ν πξντζηάκελνο Δηδηθήο πεξεζίαο ηεο ΔΑΠ ν νπνίνο έρεη ηνλ
πεξηζζφηεξν ρξφλν άζθεζεο θαζεθφλησλ πξντζηάκελνπ Δηδηθήο πεξεζίαο.
«6. Πηηο ζέζεηο πξντζηακέλσλ Ρκεκάησλ ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ πνπ ζα αλαδηνξγαλσζνχλ
ηνπνζεηνχληαη πξντζηάκελνη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηνπο ήδε αζθνχληεο θαζήθνληα
πξντζηακέλσλ Ρκεκάησλ ζηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ππεξεζίεο, θαηά ην ρξφλν επηινγήο, κε
απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ, κε θξηηήξην ηνλ
πεξηζζφηεξν ρξφλν άζθεζεο θαζεθφλησλ πξντζηακέλνπ κέρξη ηελ επηινγή λέσλ. Αλ δελ
επαξθνχλ νη ππάιιεινη πνπ αζθνχζαλ θαζήθνληα πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο, ηνπνζεηνχληαη
ππάιιεινη, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ. 3614/2007, κε απφθαζε ηνπ
πνπξγνχ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ. Νη ηνπνζεηήζεηο ησλ αλσηέξσ
πξντζηακέλσλ γίλνληαη κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ αλαδηάξζξσζεο
ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ πνπ εθδίδνληαη θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 58 θαη
έρνπλ δηάξθεηα κέρξη ηελ επηινγή λένπ πξντζηακέλνπ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 39. Πηηο
Δηδηθέο πεξεζίεο Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Ρξνθίκσλ, νη νπνίεο αλαδηαξζξψλνληαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ
42 ηνπ Λ. 4384/2016 (Α' 78), νη ηνπνζεηήζεηο ησλ πξντζηακέλσλ γίλνληαη κε θνηλή
απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
θαη Ρξνθίκσλ».
7. Πηηο ζέζεηο πξντζηακέλσλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπο, πνπ ζπζηήλνληαη
κε ηνλ παξφληα λφκν ηνπνζεηνχληαη ππάιιεινη, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 39.
Κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 39 ε επηινγή ησλ πξντζηακέλσλ
γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3614/2007. «Δηδηθφηεξα, νη ζέζεηο
πξντζηακέλσλ ηνκέσλ επηπέδνπ ππνδηεχζπλζεο ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ πνπ ζπζηήζεθαλ
κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο θαη έσο ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 39, ινγίδνληαη σο ζέζεηο πξντζηακέλσλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ,
αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηππηθψλ, νπζηαζηηθψλ θαη πξφζζεησλ πξνζφλησλ.»
8. Κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ πνπξγηθψλ Απνθάζεσλ αλαδηάξζξσζεο, ε ΚΝΓ
εθαξκφδεη ζηαδηαθά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 39 γηα ην ζχλνιν ησλ
πξντζηακέλσλ ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ θαη ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηεο ΚΝΓ. Νη
ηνπνζεηήζεηο πξντζηακέλσλ ιήγνπλ κε ηελ επηινγή θαη ηνπνζέηεζε πξντζηακέλσλ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 39. «Ζ ζεηεία ησλ αλσηέξσ
πξντζηακέλσλ ιήγεη απηνδηθαίσο κε ηελ επηινγή θαη ηνπνζέηεζε πξντζηακέλσλ ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 39. Ζ επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ

πξντζηακέλσλ νινθιεξψλεηαη κέρξη 28.2.2018. Έσο ηελ επηινγή ησλ πξντζηακέλσλ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 39, θαζήθνληα πξντζηακέλσλ
εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ νη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο πξντζηάκελνη». Θαηά ηελ
πξψηε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 39, ε επηινγή ησλ
αλσηέξσ πξντζηακέλσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπξγηθή απφθαζε ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 39 σο πξνο ηα ηππηθά, νπζηαζηηθά θαη πξφζζεηα πξνζφληα.
9. Γηα ηνπο αλσηέξσ πξντζηάκελνπο Δηδηθψλ πεξεζηψλ, νη νπνίνη είλαη απνζπαζκέλνη ζηηο
Δηδηθέο πεξεζίεο απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη νη
νπνίνη δελ ζα επηιεγνχλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 39, εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 15 θαη 16 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Θψδηθα Θαηάζηαζεο Γεκνζίσλ
Ξνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ παιιήισλ θαη παιιήισλ Λ.Ξ.Γ.Γ..
10. Ν ρξφλνο ππεξεζίαο ησλ απνζπαζκέλσλ, απφ θνξείο ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο, ζε
ζέζεηο πξντζηακέλσλ ινγίδεηαη φηη έρεη δηαλπζεί ζηνλ θνξέα απφ ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη
γηα θάζε ζπλέπεηα θαη θαιχπηεη θαη ηνλ ηπρφλ πξνβιεπφκελν, απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ
δηέπνπλ ηελ ππεξεζία ηνπο, ρξφλν άζθεζεο θαζεθφλησλ πξντζηακέλνπ σο πξνυπφζεζε γηα
πξναγσγή ζε επφκελν βαζκφ ή γηα επηινγή ζε ζέζε πξντζηακέλνπ, νπφηε ινγίδεηαη σο
ρξφλνο άζθεζεο θαζεθφλησλ πξντζηακέλνπ ζην επίπεδν ηεο νξγαληθήο κνλάδαο γηα ηελ
νπνία γίλεηαη ε επηινγή.
11. Ρν πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ
ρξφλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΝΡΑ θαη ησλ θξαηηθψλ Λ.Ξ.Γ.Γ., πνπ είλαη απνζπαζκέλν
ηνπιάρηζηνλ γηα δχν (2) έηε θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηελ Θ ηεο ΚΝΓ ΑΔ
θαη ζηηο Δηδηθέο πεξεζίεο πνπξγείσλ ή Ξεξηθεξεηψλ, νη νπνίεο ζπζηάζεθαλ δπλάκεη ηνπ
λ. 2860/2000 (Α' 251) ή/θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267), θαη δελ αλήθεη ζηε ΚΝΓ ΑΔ,
κεηαηάζζεηαη/κεηαθέξεηαη κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ, ζε θελή
νξγαληθή ζέζε θιάδνπ ή εηδηθφηεηαο ηνπ επνπηεχνληνο πνπξγείνπ ή ηεο Ξεξηθέξεηαο. Γηα
ηε κεηάηαμε/κεηαθνξά απαηηείηαη νη ππάιιεινη λα θαηέρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα ηνπ
θιάδνπ
ή
ηεο
εηδηθφηεηαο
ζηνλ
νπνίν
κεηαηάζζνληαη/κεηαθέξνληαη.
Ζ
κεηάηαμε/κεηαθνξά δηελεξγείηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ ζπλαξκφδησλ πνπξγψλ, θαηά
παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 19 ηνπ λ. 3801/2009 (Α' 163) θαη ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3584/2007 (Α' 143). Ζ
αίηεζε κεηάηαμεο/κεηαθνξάο ησλ ππαιιήισλ ππνβάιιεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή
πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ.
12. Νη Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο θαη νη Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο ησλ ΔΞ
ΔΠΞΑ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 ή θαη πξνεγνπκέλσλ πεξηφδσλ, δηαηεξνχλ φιεο ηηο
αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο είραλ εθρσξεζεί θαη κεηά ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη κέρξη
ηελ ξεηή κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ή ηε ξεηή θαηάξγεζε ηνπο.
13. Πε φ,ηη αθνξά ζηηο εκπξνζζνβαξείο δξάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, νη
πξνζθιήζεηο, νη απνθάζεηο έληαμεο θαη θάζε άιιε αλαγθαία πξάμε πνπ αθνξά ζηε
δηαρείξηζε απηψλ εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν πνπ επνπηεχεη ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή
ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013, ζχκθσλα κε ην ΠΓΔ, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 58.
14. Νη Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο Ρνκεαθψλ ΔΞ δχλαληαη λα πξνβαίλνπλ ζε πξνζθιήζεηο γηα ηελ
πινπνίεζε εκπξνζζνβαξψλ δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ κέρξη ηελ αλάιεςε ηεο
δηαρείξηζεο απφ Δλδηάκεζν θνξέα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, φπνπ απηφ
απαηηείηαη. Γηα ηηο εκπξνζζνβαξείο πξάμεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ πξνθεξχζζνληαη
πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ησλ ΔΞ ηεο πεξηφδνπ 2014 - 2020, ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο δχλαηαη λα αζθεζνχλ θαη απφ ηνπο Δλδηάκεζνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο
πνπ νξίζζεθαλ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4 πεξηπηψζεηο α' θαη γ' ηνπ λ.

3614/2007, ζχκθσλα πξνο ηα νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο πξάμεηο νξηζκνχ ηνπο πνπ
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
15. Νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3614/2007 θαη φζεο εθδφζεθαλ θαη' εμνπζηνδφηεζε απηνχ
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε, ζηνλ έιεγρν θαη εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ 2007-2013 ή θαη πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ, θαη έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα
πξνγξάκκαηα ηεο πεξηφδνπ 2014 - 2020, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ γίλεηαη εηδηθή ξεηή
αλαθνξά πεξί εθαξκνγήο ηνπ παξφληα λφκνπ ζηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα.
16. Όπνπ ζε λφκν, δηάηαγκα ή ππνπξγηθή απφθαζε γίλεηαη αλαθνξά ζηηο Δηδηθέο
πεξεζίεο πνπ κεηνλνκάδνληαη ή ζπγρσλεχνληαη, λνείηαη, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο, ε Δηδηθή πεξεζία πνπ κεηνλνκάδεηαη ή πνπ ζπληζηάηαη αληηζηνίρσο.
17. α) Ζ Αλψλπκε εηαηξεία κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία «Θνηλσλία ηεο
Ξιεξνθνξίαο Α.Δ.», πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ ππ' αξηζκ. 10071 (Β' 324) θνηλή απφθαζε ησλ
πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Δζληθήο Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ'
αξηζκ. 17919 (Β' 1099) θνηλή απφθαζε ησλ ηδίσλ πνπξγψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2860/2000, ε νπνία απνξξφθεζε δηα ζπγρσλεχζεσο ηελ αλψλπκε
εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΤΖΦΗΑΘΔΠ ΔΛΗΠΣΠΔΗΠ Α.Δ.» δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ.
4002/2011 θαη ηεο ππ' αξηζκ. ΓΗΓΘ/ΘηΞ/νηθ.21816 (Β' 2660/9.11.2011) απφθαζεο ησλ
θππνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο θαη ην Λ.Ξ.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία
«Ξαξαηεξεηήξην γηα ηελ Τεθηαθή Διιάδα», δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 4002/2011 (Α'
180/22.8.2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν δεχηεξν, άξζξν 1 παξάγξαθνο 9 θαη
άξζξν πέκπην, παξάγξαθνο 10α ηνπ λ. 4047/2012 (Α' 31/23.2.2012), θαη ηεο ππ' αξηζκ.
ΓΗΓΘ/ΘηΞ/νηθ.9652/19.4.2012 (Β' 1318/23.4.2012) Απφθαζεο ησλ θππνπξγψλ
Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο, εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη λα αζθεί φιεο ηηο
αξκνδηφηεηεο κε βάζε ην άξζξν 32 ηνπ λ. 3614/2007 θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ
εθδφζεθαλ θαη' εμνπζηνδφηεζε ηνπ θαη κεηά ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ. Δπηπιένλ, ε
«Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ.» δχλαηαη λα αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο δηθαηνχρνπ, πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ΡΞΔ θαη Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ Ξξνγξακκάησλ ΔΠΞΑ 2014-2020.
«β) Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο εηαηξείαο «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ.» επηηξέπεηαη ε
πξφζιεςε επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ ηξηεηνχο δηάξθεηαο, νη νπνίεο κπνξεί λα αλαλεψλνληαη κία κφλν θνξά. Γηα ηε
ζχλαςε ησλ σο άλσ ζπκβάζεσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ ηεο εηαηξείαο
πνπ εγθξίζεθε κε ηε ΓΗΓΘ/ΘηΞ/νηθ.21588/2011 απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ Γηνηθεηηθήο
Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Β' 2541), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηε
ΓΗΓΘ/νηθ.35181/2015 θνηλή απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη ηνπ θππνπξγνχ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ
(Β' 2532), κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ επφκελσλ πεξηπηψζεσλ.» «γ) Γηα ηελ
πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο πεξίπησζεο β', εθδίδεηαη πξνθήξπμε απφ ηελ Θνηλσλία ηεο
Ξιεξνθνξίαο Α.Δ. θαηφπηλ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο πνπ δηελεξγεί ην Α.Π.Δ.Ξ.. Ζ πξνθήξπμε
πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξνζιεθζεί κε ηηο ζπκβάζεηο απηέο αλά
εηδηθφηεηα, θαζψο θαη ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζέζεο. Ζ πξνθήξπμε
αλαξηάηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Α.Π.Δ.Ξ. θαη πεξίιεςή ηεο δεκνζηεχεηαη ζε
δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδεο παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο. Κε θνηλή απφθαζε ησλ
πνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Νηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη: α) ηα
απαηηνχκελα αλά εηδηθφηεηα πξνζφληα (θχξηα, πξφζζεηα ή επηθνπξηθά), β) ηα θξηηήξηα
θαηάηαμεο,

γ) ε πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο ηνπο, δ) ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Νη ππνςήθηνη
ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ζηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ., ε νπνία ηηο αμηνινγεί
θαη ζπληάζζεη πξνζσξηλνχο πίλαθεο (α) απνθιεηζκέλσλ, (β) θαηάηαμεο θαη (γ)
επηιεγνκέλσλ, ηνπο νπνίνπο δεκνζηεχεη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο, απνζηέιινληαο ηαπηφρξνλα ζην
Α.Π.Δ.Ξ. ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο. Θαηά ησλ πηλάθσλ απηψλ αζθείηαη έλζηαζε ελψπηνλ ηνπ
Α.Π.Δ.Ξ. εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζή ηνπο. Ρν Α.Π.Δ.Ξ. πξνβαίλεη ζηνλ θαη'
έλζηαζε θαη απηεπάγγειην έιεγρν ησλ πηλάθσλ θαη ελεκεξψλεη ελ ζπλερεία ηελ Θνηλσλία
ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ., πξνθεηκέλνπ απηή λα θαηαξηίζεη ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα
πξνζιεπηέσλ. δ) Νη ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ησλ πεξηπηψζεσλ β' θαη γ' ηνπ παξφληνο
δελ δχλαηαη λα κεηαηξαπνχλ ζε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ
δχλαηαη λα ζεσξεζνχλ ζπκβάζεηο εξγαζίαο γηα θάιπςε πάγησλ θαη δηαξθψλ αλαγθψλ ηεο
εηαηξείαο Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ.. ε) Ρν δηνηθεηηθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ πνπ
πξνβιέπεηαη ζηνλ νηθείν Θαλνληζκφ ηεο εηαηξείαο πξνζιακβάλεηαη κέζσ Α.Π.Δ.Ξ.,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2190/1994.»
«18. Νη ππάξρνπζεο ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ησλ ζηειερψλ ησλ θνηλψλ Ρερληθψλ
Γξακκαηεηψλ ησλ Δ.Ξ. Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο 2007-2013 παξαηείλνληαη κεηά
ηε ιήμε ηνπο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θιεηζίκαηνο ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ
θαη πάλησο φρη πέξαλ ηνπ νθηακήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ
δαπαλψλ ησλ ΔΞ θνηλέο Ρερληθέο Γξακκαηείεο ησλ ΔΞ Δπξσπατθήο Δδαθηθήο
Ππλεξγαζίαο 2007-2013, έπεηηα απφ ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ Δπηηξνπψλ
Ξαξαθνινχζεζεο, αζθνχλ θαζήθνληα Θνηλψλ Γξακκαηεηψλ έσο ην ηέινο ηνπ 2016 γηα ηα
Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα 2014-2020 ηνπ ζηφρνπ Δπξσπατθή Δδαθηθή Ππλεξγαζία.»
«19. Ξξνζθιήζεηο, απνθάζεηο έληαμεο θαη θάζε άιιε αλαγθαία πξάμε πνπ αθνξά ζηε
δηαρείξηζε πξάμεσλ ζην πιαίζην ησλ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013 πνπ εθδφζεθαλ, απφ ηηο
23.12.2014 θαη κέρξη ηηο 30.1.2015, απφ ην πξν ηεο ηζρχνο ηνπ λ. 4314/2014 θαηά
πεξίπησζε φξγαλν δηαρείξηζεο ή επνπηείαο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ΔΠΞΑ 20072013, είλαη λφκηκεο.»
«20. Γηα ηηο Δηδηθέο πεξεζίεο πνπ ζπζηήλνληαη ή ζπγρσλεχνληαη ή αλαδηαξζξψλνληαη
ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν θαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 39, νη απνθάζεηο ηνπ άξζξνπ 58 παξάγξαθνη 1 θαη 3 δχλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ
δηαηάμεηο γηα ηα ηππηθά, νπζηαζηηθά ή/θαη πξφζζεηα πξνζφληα ησλ Ξξντζηακέλσλ ησλ
πεξεζηψλ θαη ησλ Κνλάδσλ ηνπο θαη ησλ ζηειερψλ, εθφζνλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή
πξφβιεςε ζην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ. (ΞΑΟΑΙΔΗΞΔΡΑΗ ΔΓΑΦΗΝ ΥΠ ΚΖ
ΗΠΣΝΛ)
«21. Αλ θελσζεί ζέζε πξντζηακέλνπ εηδηθήο ππεξεζίαο ή κνλάδαο ιφγσ ιχζεο ππαιιειηθήο
ζρέζεο, άιιεο ππεξεζηαθήο κεηαβνιήο ή ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπ ππεξεηνχληνο
πξντζηακέλνπ, θαη κέρξη ηελ ηνπνζέηεζε λένπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39
ηνπ παξφληνο, ηνπνζεηείηαη πξντζηάκελνο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ.
3614/2007 θαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ. Πηηο
Δηδηθέο πεξεζίεο Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Ρξνθίκσλ, νη νπνίεο αλαδηαξζξψλνληαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ
42 ηνπ Λ. 4384/2016 (Α' 78), θαη κέρξη ηελ ηνπνζέηεζε λένπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 39 ηνπ παξφληνο, ηνπνζεηείηαη αληίζηνηρα πξντζηάκελνο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ
άξζξνπ 18 ηνπ Λ. 3614/2007 θαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο
θαη Ρνπξηζκνχ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ».

Άξζξν: 60 Μονάδα Οπγάνυζηρ ηηρ Γιασείπιζηρ - ΜΟΓ ΑΔ

Ρν άξζξν 33 ηνπ λ. 3614/2007 (Α'267) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχ, ηξνπνπνηείηαη σο
εμήο:
«Άξζξν 1
Ρν άξζξν 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 3614/2007, ηξνπνπνηείηαη ζηα παξαθάησ ζεκεία σο εμήο:
- ζεκείν (β) κεηά ην ζεκείν «..., θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε εηδηθψλ εθδειψζεσλ»
πξνζηίζεηαη εδάθην. - ζεκείν (γ) αληηθαζίζηαηαη. - ζεκείν (ε) ζην ηέινο πξνζηίζεηαη
εδάθην. - ζεκείν (ζη) αληηθαζίζηαηαη. - ζεκείν (δ) αληηθαζίζηαηαη. - ζεκείν (ζ)
αληηθαζίζηαηαη. - ζεκείν (ηβ) αληηθαζίζηαηαη.
Άξζξν 8
Ρν άξζξν 8 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 3614/2007, ηξνπνπνηείηαη ζηα παξαθάησ ζεκεία σο εμήο:
- ζεκείν (α)
ην ζεκείν «...2190/1994 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη» έσο θαη «...ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη
Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ» αληηθαζίζηαηαη. - ζεκείν (β) αληηθαζίζηαηαη. - ζεκείν (γ) ην
εδάθην «γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηεζζάξσλ εηψλ» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα έσο πέληε εηψλ». - ζεκείν (ε) ην ζεκείν (ε) αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: ζεκείν (δ) αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: - ζεκείν (ε) ζην άξζξν 8 πξνζηίζεηαη ζεκείν (ε).
Άξζξν 9
Ρν άξζξν 9 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 9
Δηδηθά Θέκαηα
(α) Όια ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα, ηα ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ ηεο ΚΝΓ ΑΔ, ξπζκίδνληαη κε
ηνλ Θαλνληζκφ Δζσηεξηθήο Νξγάλσζεο πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ ηεο Ππκβνχιην
θαη εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. (β) Ρν
ζχζηεκα αμηνιφγεζεο απφδνζεο πξνζσπηθνχ εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
ΚΝΓ ΑΔ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ απνζπαζκέλνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ηνπ νπνίνπ ε
δαπάλε κηζζνδνζίαο βαξχλεη ηελ εηαηξεία. Ρν ζχζηεκα απηφ εγθξίλεηαη κε Θνηλή Απφθαζε
ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ πνπξγνχ Γηνηθεηηθήο
Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη θαη νη ηπρφλ
αλαγθαίεο αληηζηνηρίεο κε ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ. Πην
ζχζηεκα απηφ ππάγνληαη θαη νη απνζπαζκέλνη ζηε ΚΝΓ ΑΔ θαη ζηηο Δηδηθέο πεξεζίεο
ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο
απφζπαζεο ηνπο. Ρα εθάζηνηε ζπκπιεξσκέλα έληππα αμηνιφγεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα
ηνπο δηαβηβάδνληαη ζηελ ππεξεζία πξνέιεπζεο εθάζηνπ απνζπαζκέλνπ ππαιιήινπ. (γ) Ν
πεηζαξρηθφο έιεγρνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΚΝΓ ΑΔ γίλεηαη βάζεη Ξεηζαξρηθνχ Θαλνληζκνχ
πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ ηεο Ππκβνχιην θαη εγθξίλεηαη κε απφθαζε ησλ
πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Πηνλ θαλνληζκφ απηφ εκπίπηνπλ θαη νη ππεξεηνχληεο κε
απφζπαζε ηφζν ζε Δηδηθέο πεξεζίεο ΔΠΞΑ φζν θαη ζε ινηπέο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη
επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα εθφζνλ ε δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπο βαξχλεη ηελ ΚΝΓ ΑΔ. (δ)
πάιιεινη ηνπ ζηελνχ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ ππεξεηνχλ ζηηο Δηδηθέο
πεξεζίεο ηνπ ΔΠΞΑ θαη ζηελ Θεληξηθή πεξεζία ηεο ΚΝΓ ΑΔ, δελ δηψθνληαη γηα πξάμεηο
ή παξαιείςεηο, πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ή γηα γλψκε,
πνπ δηαηχπσζαλ ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπο εθηφο αλ ελήξγεζαλ κε δφιν ή βαξηά

ακέιεηα. Πε πεξίπησζε πνηληθήο δηψμεσο ηνπ ππαιιήινπ ή απνδφζεσο ζε απηφλ αμηφπνηλεο
πξάμεο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, δηαηάζζεηαη ππνρξεσηηθά απφ
ηνλ πνπξγφ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, ε δηελέξγεηα έλνξθεο δηνηθεηηθήο
εμέηαζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε δηάπξαμε ή κε ηεο πξάμεο, πνπ ηνπ απνδίδεηαη.
Δάλ απφ ηελ έξεπλα απηή δελ δηαπηζησζεί φηη ν ππάιιεινο δηέπξαμε ηελ απνδηδφκελε ζε
απηφλ πξάμε, κε απφθαζε ηνπ ΓΠ ηεο ΚΝΓ ΑΔ παξέρεηαη λνκηθή ππεξάζπηζε. Πε
πεξίπησζε θαηαδίθεο νη θαηαβιεζείζεο δαπάλεο ππεξάζπηζεο αλαδεηνχληαη απφ ηνλ
θαηαδηθαζζέληα. Ζ ζρεηηθή δαπάλε ζα θαιχπηεηαη απφ πφξνπο ηνπ εζληθνχ ζθέινπο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Ρερληθήο πνζηήξημεο 2014-2020. (ε) Ρα πξνζσπηθφ ηεο ΚΝΓ ΑΔ
κεηαθηλείηαη θαη απνδεκηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΚΝΓ Α.Δ.,
ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ην πξνζσπηθφ ησλ Δηδηθψλ πεξεζηψλ
ΔΠΞΑ. Αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΞΑ, γηα
ηνπο ππαιιήινπο ηεο ΚΝΓ ΑΔ εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58, παξ. 9
ηνπ λ. 4075/2012. Νη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο παξνρήο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο χζηεξα απφ
εηζήγεζε ηνπ Γ.Π. ηεο ΚΝΓ ΑΔ. Αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ πεξεζηψλ ζηα
πιαίζηα ηνπ ΔΠΞΑ, ε ΚΝΓ ΑΔ είλαη αξκφδηα δνκή γηα ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε
ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, δηαρείξηζεο, πινπνίεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ΔΠΞΑ ζηνπο
ππαιιήινπο ησλ δνκψλ ΔΠΞΑ 2014-2020, θαζψο θαη ζηνπο ππαιιήινπο ησλ θνξέσλ πνπ
εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ. Γηα ηνπο
ππαιιήινπο ηεο ΚΝΓ ΑΔ εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58, παξ.9 ηνπ
λ.4075/2012. Νη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο παξνρήο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαζνξίδνληαη κε
απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γ.Π.
ηεο ΚΝΓ ΑΔ. Ζ θαηά ηα αλσηέξσ παξνρή γλψζεσλ απφ ηε ΚΝΓ ΑΔ ινγίδεηαη σο
πηζηνπνηεκέλε θαη εμνκνηψλεηαη σο πξνο ηηο ζπλέπεηεο ηεο κε ηελ πηζηνπνίεζε γλψζεσλ
απφ ηηο ινηπέο πηζηνπνηεκέλεο εθπαηδεπηηθέο δνκέο ηνπ δεκνζίνπ. (ζη) Ρν θαηαζηαηηθφ ηεο
ΚΝΓ ΑΔ σο πξνο ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο
Ππλέιεπζεο ηεο εηαηξείαο, πνπ εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο.»

Άξζξν: 61 Οπιζμοί

ΚΔΟΝΠ II:
ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ -ΠΠΡΖΚΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝ
ΞΝ ΔΦΑΟΚΝΕΔΡΑΗ ΠΡΑ ΔΞ ΡΝ ΔΓΡΑΑ ΘΑΗ ΔΡΝΑ [ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ
ΑΛΑΞΡΜΖΠ -ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΙΗΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΑΙΑΠΠΑΠ]
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Κέξνπο II λννχληαη σο εμήο:
1. «Ξξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο» εθεμήο ΞΑΑ: έγγξαθν ην νπνίν θαηαξηίδεηαη απφ
ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, είλαη κνλνηακεηαθφ (κε ηε ζπλδξνκή
ηνπ ΔΓΡΑΑ) θαη πνιπηνκεαθφ, θαιχπηεη φιε ηελ επηθξάηεηα γηα ηελ πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν 20142020 θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή.
2. «Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Αιηείαο θαη Θάιαζζαο»: έγγξαθν ην νπνίν ππνβάιιεηαη
απφ ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή
θαη ην νπνίν πεξηέρεη κία ζπγθξνηεκέλε δέζκε πξνηεξαηνηήησλ πνπ ζα επηηεπρζνχλ κε ηε
ζπλδξνκή ηνπ Δπξσπατθνχ Ρακείνπ Αιηείαο.

3. «Ξξνηεξαηφηεηεο» γηα ην ΞΑΑ «ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, νη
νπνίνη ζπκβάινπλ ζηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» γηα έμππλε, αεηθφξν θαη ρσξίο
απνθιεηζκνχο αλάπηπμε, ε νπνία επηδηψθεηαη κέζσ ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο Έλσζεο γηα
ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε, νη νπνίεο εθθξάδνπλ ηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο ηνπ ΘΠΞ, ζχκθσλα
κε ηνλ ππ' αξηζκ. 1305/2013 Θαλνληζκφ. [Γηεγξάθε εδάθην *& βι. ζρφιηα]
4. «Ξξνηεξαηφηεηεο» γηα ην ΔΞ Αιηείαο θαη Θάιαζζαο: νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο Έλσζεο γηα
ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηνπο ζρεηηθνχο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο ηνπ
Θαλνληζκνχ 1303/2013.
5. «Κέηξν» γηα ην ΞΑΑ: δέζκε πξάμεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο
πξνηεξαηφηεηεο ηεο Έλσζεο γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε, θαη «Κέηξν» γηα ην Δ.Ξ. Αιηείαο
θαη Θάιαζζαο: ζχλνιν δξάζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζρεηηθήο
πξνηεξαηφηεηαο.
6. «Ξξάμε» γηα ην ΞΑΑ θαη ην ΔΞΑιΘ: έξγν, ζχκβαζε, δξάζε ή νκάδα έξγσλ πνπ
επηιέγνληαη απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ησλ νηθείσλ πξνγξακκάησλ ή ππφ ηελ επζχλε ηεο, ε
νπνία ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζρεηηθήο πξνηεξαηφηεηαο ή ησλ ζρεηηθψλ
πξνηεξαηνηήησλ. Πην πιαίζην ησλ κέζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο, ε πξάμε
ζπλίζηαηαη ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ έλα πξφγξακκα ζε κέζα
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο θαη ζηε ζπλαθφινπζε ρξεκαηνδνηηθή ππνζηήξημε πνπ
παξέρνπλ ηα ελ ιφγσ κέζα.
7. «Γηθαηνχρνο»: δεκφζηνο ή ηδησηηθφο θνξέαο θαη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ΔΓΡΑΑ θαη ηνπ
ΔΡΘΑ κφλν, θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ έλαξμε ή θαη γηα ηελ εθαξκνγή
πξάμεσλ. Πην πιαίζην ησλ θαζεζηψησλ ελίζρπζεο, ν θνξέαο πνπ ιακβάλεη ηελ ελίζρπζε,
ελψ ζην πιαίζην ησλ κέζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο ν θνξέαο πνπ εθαξκφδεη ην κέζν
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο ή ην ηακείν ραξηνθπιαθίνπ, θαηά πεξίπησζε.
8. «Δλδηάκεζνο Φνξέαο»: Θάζε δεκφζηνο ή ηδησηηθφο θνξέαο πνπ ελεξγεί ππφ ηελ επζχλε
κηαο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ή εθηειεί θαζήθνληα εμ νλφκαηνο κηαο ηέηνηαο αξρήο ζε ζρέζε
κε δηθαηνχρνπο πνπ πινπνηνχλ πξάμεηο.
«9α. «Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο» εθεμήο ΝΞΠΑΑ: ην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, φπνπ
θαηαρσξνχληαη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζην Ξξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 20142020. 9β. «Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα» εθεμήο ΝΞΠ: ην πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ, φπνπ θαηαρσξίδνληαη ηα
δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηα ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ θαη άιια αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, κεηαμχ
ησλ νπνίσλ θαη ην ΔΞΑιΘ».
10. «Θαλνληζκφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο» ν ππ' αξηζκ. 1305/2013 Θαλνληζκφο (Δ.Θ.) ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο 17.12.2014 «γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ
Γεσξγηθφ Ρακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΡΑΑ) θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ)
1698/2005 ηνπ Ππκβνπιίνπ» πνπ έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ
Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ.
11. «Θαλνληζκφο ΔΞ Αιηείαο θαη Θάιαζζαο»: ν ππ' αξηζκ. 508/2014 Θαλνληζκφο (Δ.Θ.) ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο 15.5.2014 γηα ην Δπξσπατθφ Ρακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ
θαηάξγεζε ησλ Θαλνληζκψλ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΘ) αξηζκ. 2328/2003, (ΔΘ) αξηζκ.
861/2006, (ΔΘ) αξηζκ. 1198/2006 θαη (ΔΘ) αξηζκ. 791/2007 θαη ηνπ Θαλνληζκνχ (EE)
αξηζκ. 1255/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ.
12. «πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ΞΑΑ»; Απφθαζε ηνπ
πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη νη βαζηθνί
θαλφλεο ηεο Γηαρείξηζεο θαη ηνπ Διέγρνπ ηνπ ΞΑΑ.

13. «πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ΔΞΑιΘ»: Απφθαζε ηνπ
πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη νη βαζηθνί
θαλφλεο ηεο Γηαρείξηζεο θαη ηνπ Διέγρνπ ηνπ ΔΞΑιΘ.

Άξζξν: 62 Οπιζμόρ Απσών

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ
1. Γηα ην ΞΑΑ νξίδνληαη νη αθφινπζεο αξρέο:
Α. Ζ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή (ΓΑ):
1) Γηα ην ΞΑΑ σο Γηαρεηξηζηηθή Αξρή νξίδεηαη ε Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013, ε νπνία κεηνλνκάδεηαη ζε Δηδηθή
πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 θαη αζθεί φιεο
ηηο αξκνδηφηεηεο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη, ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο. Ζ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε ηνπ
ΞΑΑ, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Ζ δηαρεηξηζηηθή
αξρή ηνπ ΞΑΑ είλαη αξκφδηα γηα ηε δηαρείξηζε θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε
απνδνηηθφ, απνηειεζκαηηθφ θαη νξζφ ηξφπν, θαη ηδίσο γηα ηα αθφινπζα: α) λα δηαζθαιίδεη
φηη ππάξρεη έλα θαηάιιειν θαη αζθαιέο ειεθηξνληθφ ζχζηεκα γηα ηελ θαηαγξαθή, ηήξεζε,
δηαρείξηζε θαη ππνβνιή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ην πξφγξακκα θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ, ηα
νπνία απαηηνχληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο θαη, ηδίσο,
ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ πξνο ηνπο θαζνξηζκέλνπο
ζηφρνπο θαη πξνηεξαηφηεηεο β) λα δηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή, έσο ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ θαη ηηο
31 Νθησβξίνπ θάζε έηνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα ζρεηηθά δεδνκέλα-δείθηεο γηα ηηο πξάμεηο
πνπ επειέγεζαλ γηα ρξεκαηνδφηεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο δείθηεο
επηδφζεσλ θαη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο γ) λα εμαζθαιίδεη φηη νη δηθαηνχρνη θαη νη
ινηπνί θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε ησλ πξάμεσλ: i) ελεκεξψλνληαη γηα ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρνξεγνχκελε ελίζρπζε θαη ηεξνχλ είηε ρσξηζηφ
ινγηζηηθφ ζχζηεκα είηε ηνλ θαηάιιειν ινγηζηηθφ θσδηθφ γηα φιεο ηηο δνζνιεςίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε δξάζε, ii) είλαη ελήκεξνη γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή
ζηνηρείσλ ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ επηδφζεσλ θαη ησλ
απνηειεζκάησλ δ) λα δηαζθαιίδεη φηη ε εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην
άξζξν 55 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 1303/2013 είλαη ζχκθσλε κε ην ζχζηεκα
αμηνιφγεζεο θαη παξαθνινχζεζεο, ηελ απνδέρεηαη θαη ηελ ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή ε) λα
δηαζθαιίδεη φηη ην ζρέδην αμηνιφγεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 56 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ)
αξηζκ. 1303/2013 έρεη εθπνλεζεί, φηη ε εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε πξνγξάκκαηνο πνπ
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 57 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 1303/2013 πξαγκαηνπνηείηαη εληφο
ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ ελ ιφγσ θαλνληζκφ, λα δηαζθαιίδεη φηη νη ελ ιφγσ
αμηνινγήζεηο ζπκκνξθψλνληαη πξνο ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο, θαη λα
ηηο ππνβάιιεη ζηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη ζηελ Δπηηξνπή ζη) λα παξέρεη ζηελ
επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηα αλαγθαία ζηνηρεία θαη έγγξαθα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε γλψκνλα ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ
δ) λα ζπληάζζεη ηελ εηήζηα έθζεζε πξνφδνπ ζπκπεξηιακβάλνληαο ζπγθεληξσηηθνχο
πίλαθεο παξαθνινχζεζεο θαη, κεηά ηελ έγθξηζε απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο, λα
ηελ ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή ε) λα εμαζθαιίδεη φηη ν νξγαληζκφο πιεξσκψλ ιακβάλεη φιεο

ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη θαη
νπνηνπδήπνηε ειέγρνπο δηελεξγνχληαη ζε ζρέζε κε ηηο πξάμεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα
ρξεκαηνδφηεζε, πξηλ εγθξηζνχλ νη πιεξσκέο ζ) λα εμαζθαιίδεη δεκνζηφηεηα ζην
πξφγξακκα, κεηαμχ άιισλ θαη κέζσ ηνπ εζληθνχ αγξνηηθνχ δηθηχνπ, ελεκεξψλνληαο ηνπο
δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο, ηηο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη
θνηλσληθνχο εηαίξνπο, ηνπο θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ
αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, θαη ηηο ζπκκεηέρνπζεο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ, γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
παξέρεη ην πξφγξακκα θαη ηνπο θαλφλεο πξφζβαζεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ελεκεξψλνληαο ηνπο δηθαηνχρνπο γηα ηε ζπλεηζθνξά ηεο
Έλσζεο θαη ην επξχ θνηλφ γηα ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε Έλσζε ζην πξφγξακκα. η)
δηαζθαιίδεη ηε δηεπαθή ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο κε ην
Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Όηαλ ε αξκνδηφηεηα γηα
ηελ άζθεζε ελφο κέξνπο ησλ θαζεθφλησλ ηεο αλαηίζεηαη ζε άιιν θνξέα, ε δηαρεηξηζηηθή
αξρή δηαηεξεί ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ αξηηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο
θαη εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ απηψλ. Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή δηαζθαιίδεη φηη έρνπλ
ζεζπηζζεί νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ άιιν θνξέα λα ιακβάλεη φια ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ θαζεθφλησλ. Νη
αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ νη Δηδηθέο πεξεζίεο ηνπ ΞΑΑ θαη ηνπ ΔΞΑΙ γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 κεηαβηβάδνληαη ζηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο θαη ζηηο
Δηδηθέο πεξεζίεο Δθαξκνγήο, φπσο νξίδνληαη κε ηηο παξνχζεο δηαηάμεηο.
Β. Νξγαληζκφο Ξιεξσκψλ θαη Νξγαληζκφο Ξηζηνπνίεζεο γηα ην ΞΑΑ 1. Ν Νξγαληζκφο
Ξιεξσκψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 1306/2014, είλαη ππεξεζία ή
θνξέαο ηνπ θξάηνπο - κέινπο ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ζην άξζξν 5 ηνπ ελ ιφγσ Θαλνληζκνχ. Κε
εμαίξεζε ηηο πιεξσκέο, ε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ θαζεθφλησλ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε
άιινπο θνξείο. Γηα ην Ξξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 νξίδεηαη σο
Νξγαληζκφο Ξιεξσκψλ ν Νξγαληζκφο Ξιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Θνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ
Ξξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (ΝΞΔΘΔΞΔ), ν νπνίνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ
λ.3508/2006 (Α'249) είλαη ν αξκφδηνο θνξέαο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Θνηλήο
Αγξνηηθήο Ξνιηηηθήο. 2. Ν Νξγαληζκφο Ξηζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ
Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 1306/2014, είλαη δεκφζηνο ή ηδησηηθφο νξγαληζκφο ειέγρνπ πνπ νξίδεηαη
απφ ην θξάηνο - κέινο. Όηαλ ν νξγαληζκφο είλαη ηδησηηθφο επηιέγεηαη κέζσ αλνηρηήο
δεκφζηαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε ηηο ελ ηζρχ ξπζκίζεηο γηα ηηο
δεκφζηεο ζπκβάζεηο. Ν Νξγαληζκφο Ξηζηνπνίεζεο παξέρεη γλσκνδφηεζε, ε νπνία
ζπληάζζεηαη, ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο απνδεθηά πξφηππα ειέγρνπ, ζρεηηθά κε ηελ
πιεξφηεηα, ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αιήζεηα ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Νξγαληζκνχ
Ξιεξσκψλ, ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, θαζψο θαη ηε
λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα ησλ δαπαλψλ γηα ηηο νπνίεο έρεη δεηεζεί επηζηξνθή απφ ηελ
Δπηηξνπή, έρνληαο ππφςε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ πνπ πθίζηαηαη.
2. Γηα ην ΔΞΑιΘ σο Γηαρεηξηζηηθή Αξρή νξίδεηαη ε Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Αιηείαο πνπ ζπζηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 263857/ 21.12.2000
θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, κεηνλνκάζηεθε κε ην λ. 3614/2007 θαη αλαδηαξζξψζεθε κε ηελ
αξηζκ. 341509/26.11.2008 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, ε νπνία κεηνλνκάδεηαη ζε Δηδηθή
πεξεζία Γηαρείξηζεο ΔΞ ΑΙΗΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΑΙΑΠΠΑΠ θαη αζθεί φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο νη
νπνίεο πξνβιέπνληαη, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Θαλνληζκφ (EE) 508/2014. Ζ Γηαρεηξηζηηθή
Αξρή είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε ηνπ ΔΞΑιΘ 20142020, ζχκθσλα κε
ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη κε ην άξζξν 125 ηνπ Θαλνληζκνχ

(Δ.Δ) 1303/2013 θαη ην άξζξν 97 ηνπ Θαλνληζκνχ (Δ.Δ.) 508/2014. «Δηδηθά γηα ην ΔΞΑιΘ
2014-2020, σο Αξρή Ξηζηνπνίεζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ Θαλνληζκνχ 1303/2013
νξίδεηαη ε Δηδηθή πεξεζία Αξρή Ξηζηνπνίεζεο θαη Δμαθξίβσζεο Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ
Ξξνγξακκάησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο».
«3. Ρα ζέκαηα πξνζσπηθνχ ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ ηνπ ΞΑΑ θαη ηνπ ΔΞΑιΘ
ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 34 έσο θαη 40. Γηα ην ζθνπφ εθαξκνγήο ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ φπνπ ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 34 έσο 40 αλαθέξεηαη απφθαζε
ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ, λνείηαη θνηλή απφθαζε ηνπ
πνπξγνχ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Ρξνθίκσλ».

Άξζξν: 63 Διδικέρ Υπηπεζίερ

α. Γηα ην ΞΑΑ σο Δηδηθή πεξεζία Δθαξκνγήο νξίδεηαη ε Δηδηθή πεξεζία Δθαξκνγήο
ΞΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα, ε νπνία κεηνλνκάδεηαη ζε Δηδηθή πεξεζία Δθαξκνγήο ΞΑΑ
2014-2020 θαη ζηελ νπνία εθρσξνχληαη αξκνδηφηεηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 παξ. 2 ηνπ
Θαλνληζκνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. β. Ξαξαιείπεηαη σο κε ηζρχνπζα [** βι. ζρφιηα]
γ. Πην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ δχλαηαη λα νξηζζεί Δπηηειηθή Γνκή.
δ. Νη αλσηέξσ Δηδηθέο πεξεζίεο εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα
θαζήθνληα σο απνξξένπλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ Γ' Ξξνγξακκαηηθή
Ξεξίνδν ζην πιαίζην ηνπ λ. 3614/2007. «ε. Ρα ζέκαηα πξνζσπηθνχ ξπζκίδνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 34 έσο θαη 40. Γηα ην ζθνπφ εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
φπνπ ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 34 έσο θαη 40 αλαθέξεηαη απφθαζε ηνπ πνπξγνχ
Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ, λνείηαη θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο,
Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ» «ζη. Ζ Δηδηθή
πεξεζία Δθαξκνγήο Γξάζεσλ ΔΞ Αιηείαο, ε νπνία ζπλεζηήζε κε ηελ παξ. 7ε ηνπ άξζξνπ
5 ηνπ Λ. 3614/2007 θαη αζθεί θαζήθνληα ελδηάκεζνπ θνξέα δηαρείξηζεο, θαηαξγείηαη απφ
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο αλαδηάξζξσζεο ηεο Δηδηθήο
πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΞ Αιηείαο θαη Θάιαζζαο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ Δηδηθή
πεξεζία Γηαρείξηζεο ΔΞ Αιηείαο θαη Θάιαζζαο. Κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο
αλαδηάξζξσζεο ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ΔΞ Αιηείαο θαη Θάιαζζαο, ε Δηδηθή
πεξεζία Δθαξκνγήο Γξάζεσλ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Αιηείαο εμαθνινπζεί λα
αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα σο απνξξένπλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζε
ζρέζε κε ηελ Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 2007-2013 ζην πιαίζην ηνπ Λ. 3614/2007 θαη
εηδηθφηεξα, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 1676/26.6.2009 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε
εθρψξεζεο (Β'1867) φπσο ηζρχεη. Ρν πξνζσπηθφ ηεο ΔΔΓ ΔΞ Αιηείαο απνζπάηαη
απηνδηθαίσο γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπο ζηελ ΔΓ ΔΞ Αιηείαο θαη Θάιαζζαο. δ.
Όπνπ εθεμήο ζε λνκηθή ή θαλνληζηηθή δηάηαμε αλαθέξεηαη ε ΔΔΓ ΔΞ Αιηείαο, λνείηαη ε
ΔΓ ΔΞ Αιηείαο θαη Θάιαζζαο».

Άξζξν: 64 Ολοκληπυμένο Πληποθοπιακό Σύζηημα Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και
Αλιείαρ

«1. Πην Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Ρξνθίκσλ (εθεμήο ΝΞΠΑΑ) θαηαρσξίδνληαη θπξίσο δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηηο
δηαδηθαζίεο θαη ηα ζηνηρεία πξνγξακκαηηζκνχ, δηαρείξηζεο, ειέγρνπ θαη πινπνίεζεο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΞΑΑ).
2. Ρν ΝΞΠΑΑ ζα επηηξέπεη ηε δηαζχλδεζε κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα ηελ
αληαιιαγή δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ αμηνιφγεζε, ηε
δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ΞΑΑ. Ρν ΝΞΠΑΑ ζα δηαζπλδεζεί κε ην ΝΞΠ - ΞΓΔ γηα ηελ
αληαιιαγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΞΑΑ κέζσ ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.
3. Ζ αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ
Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 1305/2013 κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη κέζσ ηνπ ΝΞΠΑΑ, ην νπνίν
εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ απηψλ.
4. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΞΑΑ, ηε ζπγθέληξσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ
εθπαίδεπζή ηνπο, αλαθνξηθά κε ην ΝΞΠΑΑ, θαζψο θαη ηελ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ηνπ
ζπλφινπ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηνηθεηηθή παξαθνινχζεζε θαη
αμηνιφγεζε ηνπ ΞΑΑ αλαιακβάλεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΞΑΑ, ζπλεπηθνπξνχκελε απφ
ηελ Δηδηθή πεξεζία ηνπ ΞΑΑ θαη ηνλ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.
5. Ρελ επνπηεία ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηε θηινμελία ησλ εμππεξεηεηψλ ηνπ
ΝΞΠΑΑ, θαζψο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα δηθηπαθή ζχλδεζε ηνπ ΝΞΠΑΑ κε ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ ηνπ
θεληξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ππνδνκήο αλαιακβάλεη ν Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.
6. Δπηπιένλ, ν Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. αλαιακβάλεη ηε ζπληήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ ΝΞΠΑΑ, ηνλ
έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ηεο παξαγσγηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο, ηελ αλάιπζε θαη ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ γηα πεξαηηέξσ βειηηψζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ,
ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ αλαβαζκίζεσλ, θαζψο θαη ηε δηεπαθή ηνπ ΝΞΠΑΑ κε ην
Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα (ΝΞΠ). Γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ ελεξγεηψλ,
ζπλεξγάδεηαη κε ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΞΑΑ.
7. Κέζσ ηνπ ΝΞΠΑΑ παξαθνινπζνχληαη νη δείθηεο, ζχκθσλα κε ην εληαίν ζχζηεκα
παξαθνινχζεζεο δεηθηψλ ΔΠΞΑ 2014-2020 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ παξφληνο Λφκνπ».

Άξζξν: 65 Δνδιάμεζοι Φοπείρ Γιασείπιζηρ Ππάξευν ΠΑΑ και ΔΠΑλΘ

Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη ηπρφλ άιινπ θαζ' χιελ
αξκφδηνπ πνπξγνχ δχλαηαη λα νξίδνληαη Δλδηάκεζνη Φνξείο νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηελ
άζθεζε αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο κέξνπο ηνπ ΞΑΑ βάζεη ηνπ άξζξνπ 66 παξάγξαθνο 2
ηνπ Θαλνληζκνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Κε φκνηα απφθαζε δχλαηαη λα νξίδνληαη
Δλδηάκεζνη Φνξείο ζην πιαίζην ηνπ ΔΞΑιΘ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 123, παξ. 6 ηνπ Θαλνληζκνχ
(EE) 1303/2013.

Άξζξν: 66 Ένηαξη ππάξευν

1. Κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αγξνηηθήο Ξνιηηηθήο θαη Γηαρείξηζεο Θνηλνηηθψλ

Ξφξσλ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο εθδίδεηαη
Ξξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο.
2. Νη ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο αμηνινγνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ έρνπλ εγθξηζεί
απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο.
3. Κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αγξνηηθήο Ξνιηηηθήο θαη Γηαρείξηζεο Θνηλνηηθψλ
Ξφξσλ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη ε έληαμε ησλ
πξάμεσλ ζην πξφγξακκα θαη ε αλάθιεζε απηήο. Νη απνθάζεηο θαη ν θαηάινγνο ησλ
δηθαηνχρσλ δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ησλ νηθείσλ πξνγξακκάησλ ή/θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΔΠΞΑ.
4. Πε πεξίπησζε πνπ κία εληαγκέλε πξάμε απνθιίλεη απφ ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο
έληαμεο ή θαη ηνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο εθηέιεζεο ηεο, ηίζεηαη ζε θαζεζηψο
επηηήξεζεο, θαηά ην νπνίν ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαζνξίδεη δηνξζσηηθά κέηξα θαη πεξίνδν
ζπκκφξθσζεο ηνπ δηθαηνχρνπ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ πινπνηήζεη ηα
απαηηνχκελα δηνξζσηηθά κέηξα εληφο ηεο πεξηφδνπ ζπκκφξθσζεο, ε απφθαζε έληαμεο ηεο
πξάμεο αλαθαιείηαη απηνδίθαηα θαη ε πξάμε δηαγξάθεηαη απφ ηε ΠΑ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Ξ.Γ.Δ).
«5. Νη αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο δχλαηαη λα εθρσξνχληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ
παξφληνο λφκνπ.»

Άξζξν: 67 Δπαλήθεςζη ππάξευν

1. Ζ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ην ΔΞΑιΘ, πξαγκαηνπνηεί ε ίδηα, ή άιινο θνξέαο ππφ
ηελ επνπηεία ηεο, ηηο επαιεζεχζεηο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ
125 ηνπ Θαλνληζκνχ θαη ηεξεί αξρεία γηα ηηο επαιεζεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη,
ζχκθσλα κε πξφηππα θαη δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ. Δηδηθά γηα
ην ΞΑΑ νη επαιεζεχεηο πξαγκαηνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Θαλνληζκψλ
640/2014, 809/2014 θαη 1306/2013.
2. Ξαξαιείπεηαη σο κε ηζρχνπζα
«3. Ζ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΞΑΑ θαη ν ΝΞΔΘΔΞΔ ή ε αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή
Αξρή ηνπ ΔΞΑιΘ, ζηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξάβαζεο εζληθνχ ή ελσζηαθνχ δηθαίνπ,
ιακβάλνληαο ππφςε ην είδνο θαη ηε θχζε ηεο παξάβαζεο θαη ηηο δεκνζηνλνκηθέο ηεο
επηπηψζεηο, δχλαηαη λα πξνβεί ζε αθχξσζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
πξάμεο απφ ην ΞΑΑ ή ην ΔΞΑιΘ αληίζηνηρα. Όπνπ απαηηείηαη ηα ζηνηρεία δηαβηβάδνληαη
ζηα αξκφδηα πεηζαξρηθά φξγαλα ή ζηηο εηζαγγειηθέο αξρέο».
4. Νη Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο δηελεξγνχλ ειέγρνπο λνκηκφηεηαο ησλ δηαθεξχμεσλ, θαζψο θαη
ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ
ζπκβάζεσλ απηψλ, πνπ αθνξνχλ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεηο, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί ε επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ηνπο.
5. Κε ηελ πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ή άιιε απφθαζε ηνπ
αξκφδηνπ πνπξγνχ, εμεηδηθεχνληαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ ειέγρνπ, ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ
ζπκβάζεσλ πξνο έιεγρν, ηπρφλ κέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο, ηα φξγαλα ειέγρνπ, πεξηπηψζεηο
απαιιαγήο απφ ηνλ έιεγρν, νη πξνζεζκίεο νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ, ηα δηθαηψκαηα
αληηξξήζεσλ, ινηπέο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ ειέγρσλ απηψλ, θαζψο θαη κέηξα γηα
ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο. Γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ ν έιεγρνο είλαη

ππνρξεσηηθφο, ε ζεηηθή γλψκε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο σο πξνο ην δηελεξγνχκελν απφ
απηήλ έιεγρν λνκηκφηεηαο, απνηειεί φξν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο ζην πιαίζην
ηνπ ΔΞΑιΘ θαη ηνπ ΞΑΑ.

Άξζξν: 68 Δπιηποπέρ Παπακολούθηζηρ

ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ
1. Νη Δπηηξνπέο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΞΑΑ θαη ηνπ ΔΞΑιΘ, ζπληζηψληαη εληφο ηξηψλ (3)
κελψλ ην πνιχ απφ ηελ απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο θαη έρνπλ σο
απνζηνιή ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
2. Ζ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΞΑΑ βεβαηψλεηαη γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ.
Ξξνο ηνχην, εθηφο απφ ηα θαζήθνληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 49 ηνπ Θαλνληζκνχ, ε
Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο: α) γλσκνδνηεί θαη εθδίδεη γλψκε εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ
ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα ηηο
ρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεηο, β) εμεηάδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο επηδφζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφνδν εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, γ)
εμεηάδεη, εηδηθφηεξα, δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε ησλ εθ ησλ πξνηέξσλ φξσλ, νη
νπνίεο εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο αξρήο δηαρείξηζεο, θαη ηεξείηαη ελήκεξε ζρεηηθά
κε ηηο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε άιισλ εθ ησλ πξνηέξσλ φξσλ, δ) ζπκκεηέρεη ζην
εζληθφ αγξνηηθφ δίθηπν κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε) εμεηάδεη θαη εγθξίλεη ηηο εηήζηεο εθζέζεηο πινπνίεζεο πξηλ
απνζηαινχλ ζηελ Δπηηξνπή. ζη) πξνηείλεη ζηε δηαρεηξηζηηθή αξρή νπνηαδήπνηε
πξνζαξκνγή ή αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε νπνία απνβιέπεη ζηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηνπ ΔΓΡΑΑ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 1305/2013 ή ζηε
βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, δ)
εμεηάδεη θαη εγθξίλεη νπνηαδήπνηε πξφηαζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο
απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ΔΓΡΑΑ.
3. Ζ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Αιηείαο θαη
Θάιαζζαο βεβαηψλεηαη γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Αιηείαο θαη
Θάιαζζαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Ξξνο ηνχην, εθηφο απφ ηα
θαζήθνληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 49 ηνπ Θαλνληζκνχ (EE) 1303/2013, ε Δπηηξνπή
Ξαξαθνινχζεζεο: α) γλσκνδνηεί θαη εγθξίλεη εληφο έμη κελψλ απφ ηελ απφθαζε έγθξηζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα ηηο ρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο. Ρα θξηηήξηα
επηινγήο αλαζεσξνχληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ β) εμεηάδεη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρέδην αμηνιφγεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο γ) εμεηάδεη ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε εηδηθψλ εθ
ησλ πξνηέξσλ αηξεζηκνηήησλ δ) εμεηάδεη θαη εγθξίλεη ηηο εηήζηεο εθζέζεηο εθηέιεζεο, πξηλ
απηέο δηαβηβαζηνχλ ζηελ Δπηηξνπή ε) εμεηάδεη δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ
δχν θχισλ, ηηο ίζεο επθαηξίεο θαη ηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο.
4. Ρελ Ξξνεδξία ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο αζθεί ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Αγξνηηθήο
Ξνιηηηθήο θαη Γηαρείξηζεο Θνηλνηηθψλ Ξφξσλ ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Ρξνθίκσλ.
5. Ζ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο

ηνπ ΞΑΑ, ησλ Δηαίξσλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (φπσο απηνί νξίδνληαη ζην ΞΑΑ), ηεο Δζληθήο
Αξρήο Ππληνληζκνχ, ηνπ Νξγαληζκνχ Ξιεξσκψλ, ηνπ Φνξέα θαη ηεο Αξρήο Ξηζηνπνίεζεο,
επηηειηθψλ δνκψλ ΔΠΞΑ, εθπξνζψπνπο εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
ΞΑΑ, θαζψο θαη εθπξνζψπνπο πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, άιισλ αξκφδησλ πνπξγείσλ ή
άιισλ θξαηηθψλ αξρψλ ή δεκνζίσλ αξρψλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ζέκαηα θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ, απαζρφιεζεο, πεξηβάιινληνο, ηνπξηζκνχ, πνιηηηζκνχ, πγείαο, έξεπλαο θαη
θαηλνηνκίαο, δεκφζηαο δηνίθεζεο θ.ιπ., εθπξφζσπνη ηεο ΔΛΞΔ θαη ΘΔΓΔ, ηεο ΚΝΓ Α.Δ.
θαη αληηπξνζσπεπηηθψλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ. Πηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο
ζα ζπκκεηέρνπλ επίζεο εθπξφζσπνη ηεο Δπηηξνπήο, εθπξφζσπνη ηεο αξρήο ειέγρνπ, ηεο
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Ρξάπεδαο Δπελδχζεσλ
ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. Νη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ιακβάλνληαη κε
απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ερφλησλ δηθαίσκα ςήθνπ κειψλ ηεο.
6. Ζ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞΑιΘ απνηειείηαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο
δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ηνπ ΔΞΑιΘ, ηεο εζληθήο αξρήο ζπληνληζκνχ, ηεο αξρήο
πηζηνπνίεζεο, ησλ επηηειηθψλ δνκψλ ηνπ ηνκέα πνιηηηθήο ηνπ νηθείνπ Ξξνγξάκκαηνο,
εθπξνζψπνπο ησλ ελδηάκεζσλ θνξέσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηκήκαηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο,
εθπξνζψπνπο δεκνζίσλ αξρψλ θαη αξκφδησλ θνξέσλ γηα ζέκαηα πξνψζεζεο ηεο
θνηλσληθήο έληαμεο, ηζφηεηαο ησλ θχισλ, θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ, ηνπ
πεξηβάιινληνο, θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, πγείαο, αγξνηηθήο
αλάπηπμεο, δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πνιηηηζκνχ, εθπξνζψπνπο ηεο
ΔΛΞΔ θαη ΘΔΓΔ, ηεο ΚΝΓ Α.Δ., ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη
αληηπξνζσπεπηηθψλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα εηζεγνχληαη
ζέκαηα γηα ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Πηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ζπκκεηέρνπλ επίζεο
εθπξφζσπνη ηεο αξρήο ειέγρνπ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ηεο
Δπξσπατθήο Ρξάπεδαο Δπελδχζεσλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, θαζψο θαη ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο κε ζπκβνπιεπηηθή ηδηφηεηα.
7. Νη Δπηηξνπέο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΞΑΑ θαη ηνπ ΔΞΑιΘ ζεζπίδνπλ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο
θαλνληζκφ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ηνπ ΞΑΑ θαη ηνπ ΔΞΑιΘ
αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο εζληθήο αξρήο ζπληνληζκνχ. Ππλεδξηάδνπλ κία
θνξά εηεζίσο ή θαη ηαθηηθφηεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξνέδξνπ, κε πξφζθιεζε ηνπ. Πηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπο, κπνξεί λα πξνζθιεζνχλ εκπεηξνγλψκνλεο ζε νηθνλνκηθά, ηερληθά,
θνηλσληθά, επηζηεκνληθά θαη ινηπά ζέκαηα.
8. Νη Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ηνπ ΞΑΑ θαη ηνπ ΔΞΑιΘ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία
ηεο απαξαίηεηεο ηεθκεξίσζεο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ησλ εθζέζεσλ, θαζψο
θαη ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ.
9. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ ζπγθξνηνχληαη νη
Δπηηξνπέο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΞΑΑ θαη ηνπ ΔΞΑιΘ θαη νξίδνληαη ν πξφεδξνο, ηα κέιε
θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο.

Άξζξν: 69 Δθαπμογή ενίζσςζηρ ζηο ΠΑΑ και ΔΠΑλΘ

1. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζην ΞΑΑ θαη ΔΞΑιΘ κε απφθαζε ηνπ
πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Ρξνθίκσλ ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ππαγφκελεο δξάζεηο, ην είδνο ελίζρπζεο,

ηνπο δηθαηνχρνπο θαη ηα πνζνζηά ελίζρπζεο.
2. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ εμεηδηθεχνληαη νη
εηδηθφηεξνη φξνη θαη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε, ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ
πινπνίεζε ηνπ ΞΑΑ θαη ΔΞΑιΘ θαη θπξίσο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ: - ζηηο ππαγφκελεο
θαηεγνξίεο εληζρχζεσλ θαη δηθαηνχρσλ,
- ζηηο επηιέμηκεο δαπάλεο,
- ζηηο δηαδηθαζίεο πξφζθιεζεο, ππνβνιήο θαη επηινγήο αίηεζεο ελίζρπζεο,
παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θαη πιεξσκήο, «- ζηε ζχζηαζε, ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία
επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο θαη γλσκνδνηηθψλ επηηξνπψλ», - ζηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ
νπνίσλ παξέρνληαη νη εληζρχζεηο, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, - ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ζην έξγν θαη ζηηο
ππνρξεψζεηο θνξέσλ νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε κέηξσλ / δξάζεσλ ηνπ ΞΑΑ
θαη ΔΞΑιΘ ή κέξνο απηψλ.
«3. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ εθδίδεηαη πξφζθιεζε
γηα ηελ ππνβνιή θαη επηινγή ζρεδίσλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ηεο Ρνπηθήο
Αλάπηπμεο κε Ξξσηνβνπιία Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ (CLLD/LEADER) ηνπ ΞΑΑ 2014-2020
θαη ηνπ ΔΞΑιΘ 2014-2020 θαη ξπζκίδνληαη ηα ζπλαθή κε ηε δηαδηθαζία ζέκαηα. Πε
ζπλέρεηα ηεο πξφζθιεζεο απηήο εθδίδεηαη πνπξγηθή Απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ
ζρεδίσλ απηψλ.»
«4. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη
ε ζχζηαζε, ζπγθξφηεζε θαη ε ιεηηνπξγία κεηξψνπ αμηνινγεηψλ, θαζψο θαη κεηξψνπ
παξαθνινχζεζεο, πηζηνπνίεζεο/ επαιήζεπζεο πξάμεσλ γηα ην ΞΑΑ θαη ην ΔΞΑιΘ».

Άξζξν: 70 Τεσνική Βοήθεια ηος Ππογπάμμαηορ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και ΔΠΑλΘ

1. Νη ελέξγεηεο ηερληθήο βνήζεηαο αθνξνχλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ζρεδηαζκφ,
πξνεηνηκαζία, δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε, δεκνζηφηεηα, εθαξκνγή θαη
έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΞΑΑ θαη ηνπ ΔΞ Αιηείαο θαη Θάιαζζαο, θαζψο θαη
δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
πξνγξακκάησλ. Νη αλσηέξσ ελέξγεηεο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο
πφξνπο κέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ.
2. Νη ελέξγεηεο ηερληθήο βνήζεηαο ζπλίζηαληαη ηδίσο ζηελ πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ιήςε
ππεξεζηψλ, ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη δαπαλψλ ακνηβψλ πξνζσπηθνχ, θαζψο
θαη θάζε άιιε απαξαίηεηε δαπάλε πνπ απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο πινπνίεζεο ησλ
ζηφρσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ηεο παξαγξάθνπ 1.
«3. Γηθαηνχρνη πξάμεσλ ηερληθήο βνήζεηαο ηνπ ΞΑΑ θαη ηνπ ΔΞ Αιηείαο θαη Θάιαζζαο
νξίδνληαη νη ΔΓ ΞΑΑ θαη ΔΓ ΔΞΑιΘ, αληίζηνηρα, δηά ησλ αξκνδίσλ κνλάδσλ ηνπο,
θαζψο θαη ε ΚΝΓ Α.Δ. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ
δχλαηαη λα νξίδνληαη θαη άιινη δηθαηνχρνη ηερληθήο βνήζεηαο ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ,
θαζψο θαη λα ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζήο
ηνπο».
4. (ΞΑΟΑΙΔΗΞΔΡΑΗ ΥΠ ΚΖ ΗΠΣΝΠΑ).
5. (ΞΑΟΑΙΔΗΞΔΡΑΗ ΥΠ ΚΖ ΗΠΣΝΠΑ).
6. Κε απφθαζε ηνπ θαζ' χιελ αξκφδηνπ πνπξγνχ δχλαληαη λα ζπγθξνηνχληαη επηηξνπέο ή
νκάδεο εξγαζίαο θαη λα νξίδνληαη εκπεηξνγλψκνλεο ή/ θαη αμηνινγεηέο ζην πιαίζην

ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ησλ
Δηδηθψλ πεξεζηψλ ή ηεο Δζληθήο Αξρήο Ππληνληζκνχ ή ηεο Αξρήο Ξηζηνπνίεζεο.

Άξζξν: 71 Γημοζιονομικέρ Γιοπθώζειρ και ανακηήζειρ

1. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη Νηθνλνκηθψλ
πξνζδηνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, επαιήζεπζεο θαη επηζεσξήζεσλ, ηα αληίζηνηρα
φξγαλα, νη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ, νη δηαδηθαζίεο θαη πξνζεζκίεο
ππνβνιήο αληηξξήζεσλ, νη δηαδηθαζίεο θαη ηα φξγαλα έγθξηζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ
δηνξζψζεσλ, ηα θξηηήξηα θαη νη θιίκαθεο εθαξκνγήο ησλ θαη' απνθνπή δεκνζηνλνκηθψλ
δηνξζψζεσλ θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα.
2. Κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ή φκνηα ηεο θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία αλάθηεζεο
ησλ πνζψλ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα.

Άξζξν: 72 Φπημαηοδοηήζειρ και πληπυμέρ από ηο Ππόγπαμμα Γημοζίυν
Δπενδύζευν

«Νη δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΞΑΑ πνπ ζα εγγξαθνχλ ζην ΞΓΔ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ κε
κεηαθνξά ησλ πηζηψζεσλ απφ ηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ
(ΔΙΔΓΔΞ) πνπ ηεξεί ζε πηζησηηθφ ίδξπκα ν ΝΞΔΘΔΞΔ. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ
Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ, Νηθνλνκηθψλ, θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Ρξνθίκσλ, ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πιεξσκψλ ησλ έξγσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΞΑΑ πνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ αλσηέξσ εηδηθφ ινγαξηαζκφ. Δηδηθφηεξα, νη
δεκφζηεο δαπάλεο κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΞΓΔ ή θαη ηνλ ηαθηηθφ
πξνυπνινγηζκφ, φπσο θάζε θνξά νξίδεηαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο θάζε πξάμεο ζην
ΞΑΑ».

Άξζξν: 72Α Τελικέρ διαηάξειρ

«Νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 9, 33 θαη 51, θαζψο θαη ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3, 5 θαη 6 ηνπ
άξζξνπ 27 θαη ησλ παξαγξάθσλ 3, 5 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 48 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο πξάμεηο
πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΞΑΑ θαη ην ΔΞΑιΘ.».

