
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - Ο-

ΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1 - Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 2 - Ορισµοί
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2021 - 2027 ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗ-

ΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2023 -
2027
Άρθρο 3 - Προγράµµατα 2021 - 2027
Άρθρο 4 - Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτι-

κής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 - 2027
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 5 - Αρµόδιες αρχές Προγραµµάτων
Άρθρο 6 - Αρµόδιες αρχές για το Στρατηγικό Σχέδιο

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

2021-2027 (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ INTERREG)
Άρθρο 7 - Διαχειριστικές Αρχές Προγραµµάτων 2021-

2027 (πλην των Προγραµµάτων INTERREG)
Άρθρο 8 - Αρµοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής για τα

Προγράµµατα 2021 - 2027 (πλην των Προγραµµάτων
INTERREG)
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ-

ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ INTERREG 2021-2027-ΑΡΜΟΔΙΟ-
ΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΚΟΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ INTERREG
2021 - 2027
Άρθρο 9 - Διαχείριση και παρακολούθηση Προγραµµά-

των INTERREG 2021 - 2027
Άρθρο 10 - Αρµοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής Προ-

γραµµάτων INTERREG 2021 - 2027

Άρθρο 11 - Συγκρότηση και στελέχωση Κοινών Γραµ-
µατειών Προγραµµάτων INTERREG 2021 - 2027
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ-

ΔΙΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 -
2027
Άρθρο 12 - Διαχειριστική Αρχή ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 και

αρµοδιότητες 
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΜΕ-

ΣΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Άρθρο 13 - Ενδιάµεσοι φορείς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Άρθρο 14 - Λογιστική Αρχή και αρµοδιότητες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΡΧΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙ-

ΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙ-
ΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 15 - Αρχή Διαπίστευσης και αρµοδιότητες
Άρθρο 16 - Οργανισµός Πληρωµών και αρµοδιότητες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜ-

ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Άρθρο 17 - Αρχή Ελέγχου και αρµοδιότητες
Άρθρο 18 -  Έλεγχοι Αρχής Ελέγχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 19 - Οργανισµός Πιστοποίησης και αρµοδιότη-

τες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ

ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡ-

ΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 20 - Σύσταση και διάρθρωση της Εθνικής Αρχής

Συντονισµού 
Άρθρο 21 - Αρµοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών της

Εθνικής Αρχής Συντονισµού

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ϟΓ΄, 17 Μαρτίου 2022,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2021-2027, 
σύσταση Ανώνυµης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις



ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙ-
ΩΝ 
Άρθρο 22 - Αποστολή και αρµοδιότητες Επιτελικής Δο-

µής
Άρθρο 23 - Επιτελικές Δοµές 
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗ-
ΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 
Άρθρο 24 - Χρηµατοδοτικά µέσα
Άρθρο 25 - Ολοκληρωµένες χωρικές επενδύσεις
Άρθρο 26 - Τοπική ανάπτυξη µε πρωτοβουλία τοπικών

κοινοτήτων
Άρθρο 27 - Μηχανισµοί χρηµατοδότησης
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
Άρθρο 28 - Θεµατικά δίκτυα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Άρθρο 29 - Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραµµά-

των 2021-2027 (πλην των Προγραµµάτων INTERREG)
Άρθρο 30 - Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραµµά-

των INTERREG 2021-2027
Άρθρο 31 - Επιτροπή Παρακολούθησης ΣΣ ΚΑΠ 2023-

2027
Άρθρο 32 - Συµβούλιο Παρακολούθησης και Συντονι-

σµού Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟ-

ΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 33 - Θέµατα προσωπικού
Άρθρο 34 - Κατανοµή αρµοδιοτήτων σε επίπεδα διοί-

κησης
ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟ-

ΓΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 35 - Εξειδίκευση Προγράµµατος
Άρθρο 36 - Ένταξη Πράξεων στα Προγράµµατα
Άρθρο 37 - Ένταξη Πράξεων στο ΣΣ ΚΑΠ
Άρθρο 38 - Έλεγχοι δηµόσιων συµβάσεων
Άρθρο 39 - Διαχειριστικές επαληθεύσεις
Άρθρο 40 - Θέµατα επιλεξιµότητας δαπανών στα Προ-

γράµµατα
Άρθρο 41 - Θέµατα επιλεξιµότητας δαπανών στο ΣΣ

ΚΑΠ
Άρθρο 42 - Παρατυπίες, δηµοσιονοµικές διορθώσεις

και ανακτήσεις
Άρθρο 43 - Τεχνική βοήθεια Προγραµµάτων
Άρθρο 44 - Τεχνική βοήθεια ΣΣ ΚΑΠ
Άρθρο 45 - Μορφές χρηµατοδοτικής συνεισφοράς και

υποστήριξης Προγραµµάτων
Άρθρο 46 - Μορφές στήριξης στο ΣΣ ΚΑΠ
Άρθρο 47 - Εφαρµογή κρατικών ενισχύσεων
Άρθρο 48 - Δικαιώµατα και υποχρεώσεις δικαιούχων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 49 - Καταπολέµηση της απάτης
Άρθρο 50 - Μηχανισµός καταγγελιών
Άρθρο 51 - Σύγκρουση συµφερόντων
Άρθρο 52 - Πλαίσιο επίδοσης και δείκτες
Άρθρο 53 - Δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Άρθρο 54 - Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα

(ΟΠΣ)
Άρθρο 55 - Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα

Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων ΟΠΣ-ΠΔΕ (e-
pde)
Άρθρο 56 - Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα

Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)
Άρθρο 57 - Πληροφοριακό Σύστηµα Σώρευσης Κρατι-

κών Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ)
Άρθρο 58 - Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΟΠΣΚΑΠ)
Άρθρο 59 - Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συ-

στηµάτων
ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ
Άρθρο 60 - Χρηµατοδοτήσεις και πληρωµές από το

Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
Άρθρο 61 - Πληρωµές στους δικαιούχους
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙ-

ΣΗΣ (ΜΟΔ ΑΕ)
Άρθρο 62 - Αρµοδιότητες και θέµατα προσωπικού της

ΜΟΔ ΑΕ - Τροποποίηση του άρθρου 1 και του άρθρου 9
του καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ 
ΜΕΡΟΣ Ζ΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ Υ-
ΠΗΡΕΣΙΩΝ -  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥ-
ΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 63 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 64 - Ειδικές διατάξεις
Άρθρο 65 - Ειδικά θέµατα διάρθρωσης Ειδικών Υπηρε-

σιών
Άρθρο 66 - Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 67 - Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Η΄: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΘΝΙ-

ΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.»
Άρθρο 68 - Σύσταση, αντικείµενο και σκοπός της εται-

ρείας
Άρθρο 69 - Κανόνες λειτουργίας της εταιρείας
Άρθρο 70 - Εγγραφή νεοφυών επιχειρήσεων στο Μη-

τρώο της εταιρείας
Άρθρο 71 - Διαλειτουργικότητα του Μητρώου της εται-

ρείας µε άλλα µητρώα
Άρθρο 72 - Καταστατικό της εταιρείας
Άρθρο 73 - Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Θ΄: AΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 74 - Παράταση προθεσµίας έκδοσης κανονιστι-

κών πράξεων για την αναµόρφωση του πλαισίου επο-
πτείας των οικονοµικών δραστηριοτήτων και των προϊό-
ντων
Άρθρο 75 - Ορισµός αρµόδιας αρχής επιβολής κυρώ-

σεων για τη λειτουργία ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
εντός τουριστικών λιµένων - Τροποποίηση του άρθρου
117 του ν. 4442/2016 
Άρθρο 76 - Προϋποθέσεις θέσης σε αργία των προέ-

δρων και των µελών των διοικητικών επιτροπών και των
διοικητικών συµβουλίων των Επιµελητηρίων και του προ-
έδρου και των µελών της γενικής συνέλευσης και της δι-
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οικητικής επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητη-
ρίων - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 92 του ν.
4497/2017 
Άρθρο 77 - Χορήγηση άδειας παραγωγής αντισηπτι-

κών - Παράταση ισχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5
του ν. 4681/2020
Άρθρο 78 - Υποχρέωση γνωστοποίησης επιχειρήσεων

που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 για την υλοποίηση
του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριµένου κό-
στους του επενδυτικού σχεδίου τους
Άρθρο 79 - Απαλλαγή µακροχρόνιας υποχρέωσης τή-

ρησης θέσεων εργασίας για πληττόµενες επιχειρήσεις
λόγω πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 80 - Αποζηµιώσεις µελών του Εθνικού Μητρώ-

ου Πιστοποιηµένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) για τις αξιολο-
γήσεις και τους ελέγχους επενδυτικών σχεδίων αναπτυ-
ξιακών νόµων
Άρθρο 81 - Αξιοποίηση κινήτρου φορολογικής απαλλα-

γής σε επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώ-
τα ενισχύσεων των ν. 4399/2016 και 3908/2011 
Άρθρο 82 - Προσαρµογή του πληροφοριακού συστήµα-

τος του αναπτυξιακού νόµου ν. 4887/2022 προς την ανα-
πτυξιακή πολιτική της Προγραµµατικής Περιόδου 2021-
2027 -  Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 126 του ν. 4887/2022
Άρθρο 83 - Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας - Τρο-

ποποίηση άρθρου 10 του ν. 4872/2021
Άρθρο 84 - Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έ-

χουν ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις βάσει των
ν. 3894/2010 και 4608/2019 - Τροποποίηση άρθρου 29
του ν. 4864/2021
Άρθρο 85 - Υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων του

ν. 4399/2016 στην αρµοδιότητα της Γνωµοδοτικής Επι-
τροπής του ν. 4887/2022 -  Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου
122 του ν. 4887/2022
Άρθρο 86 - Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθε-

σης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων και αποζηµίω-
ση των µελών τους -  Τροποποίηση άρθρου 221 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 87 - Προθεσµίες για την ολοκλήρωση των επι-

µέρους σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας
σύµβασης -  Αντικατάσταση του άρθρου 221Α του
ν. 4412/2016
Άρθρο 88 - Μοριοδότηση δοµηµένης συνέντευξης για

την επιλογή Προϊσταµένων της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού -  Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 21β του ν. 3959/2011
Άρθρο 89 - Εξουσιοδοτική διάταξη για τη συγκρότηση

οµάδας εµπειρογνωµόνων για την επεξεργασία των Κε-
ντρικών Δεικτών Αποδοτικότητας (ΚΔΑ) της Επιτροπής
Ανταγωνισµού -  Τροποποίηση του άρθρου 22 του
ν. 3959/2011
Άρθρο 90 - Ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων έργων, µε-

λετών, προµηθειών και υπηρεσιών έργων για τις ανά-
γκες του Παγκόσµιου Πρωταθλήµατος Παράκτιας Χειρο-
σφαίρισης και των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων
2023 -  Τροποποίηση άρθρου 51 του ν. 4903/2022
Άρθρο 91 - Λειτουργία ξενοδοχειακών καταλυµάτων

από γνωστοποίηση - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 8 ν.
4002/2011
Άρθρο 92 - Δηµοσιονοµικές διορθώσεις εις βάρος νο-

µικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα -  Τροπο-
ποίηση του άρθρου 77 του ν. 4849/2021
Άρθρο 93 - Ζητήµατα προϊσταµένων οργανικών µονά-

δων των Ειδικών Υπηρεσιών και της ΜΟΔ ΑΕ
Άρθρο 94 - Πληρωµές συγχρηµατοδοτούµενων δράσε-

ων ενίσχυσης πληττόµενων από φυσικές καταστροφές
επιχειρήσεων -  Τροποποίηση άρθρου 9 του ν. 4890/2022
Άρθρο 95 - Αρµόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρ-

µογής των διατάξεων για τα ολοκληρωµένα συστήµατα
παρακολούθησης και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµέ-
νων εισροών ή/και εκροών -  Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου
31 του ν. 3784/2009 
Άρθρο 96 - Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παρά-

βασης των διατάξεων για την εγκατάσταση συστήµατος
εισροών εκροών -  Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 31 του
ν. 3784/2009
Άρθρο 97 - Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβα-

σης των διατάξεων για την εγκατάσταση συστήµατος
εισροών εκροών -  Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 31 του
ν. 3784/2009
Άρθρο 98 - Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 99 - Αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών -

Τροποποίηση άρθρου 133 του ν. 4472/2017
Άρθρο 100 - Ρυθµίσεις για τη δράση «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-

ΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ -  HORIZON 2020» του Ταµεί-
ου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας
Άρθρο 101 - Κάλυψη ζηµίας ασφαλισµένων επιχειρή-

σεων και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων που δεν
καταβάλλεται από ασφαλιστική εταιρεία -  Τροποποίηση
άρθρου 5 ν. 4797/2021
Άρθρο 102 - Επιχορήγηση αγροτικών εκµεταλλεύσεων

-  Τροποποίηση άρθρου 11 ν.4797/2021
Άρθρο 103 - Επιχορήγηση αγροτών -  Τροποποίηση

παρ. 3 άρθρου 12 ν. 4797/2021
Άρθρο 104 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις του

ν. 4797/2021 -  Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Κρατικής Αρω-
γής - Τροποποίηση άρθρου 22 του ν.4797/2021
Άρθρο 105 - Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκ-

µεταλλεύσεων για ζηµιές σε φυτικά µέσα παραγωγής -
Τροποποίηση παρ. 1, 5, 6, 8, 12, 14 και αντικατάσταση
παρ. 9 και 13 άρθρου 12Β ν. 4797/2021
ΜΕΡΟΣ Ι΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 106 - Έναρξη ισχύος
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ΜΕΡΟΣ Α΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής

1. Αντικείµενο του παρόντος είναι ο καθορισµός του
πλαισίου διακυβέρνησης και η θέσπιση κανόνων για την
προγραµµατική περίοδο 2021-2027 όσον αφορά στη δια-
χείριση, τον έλεγχο, τον συντονισµό και την υλοποίηση
των αναπτυξιακών παρεµβάσεων που λαµβάνουν χρηµα-
τοδοτική στήριξη από τα ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. 

2. Ο παρών εφαρµόζεται στα Προγράµµατα που χρη-
µατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
µείο+ (ΕΚΤ+), το Ταµείο Συνοχής (ΤΣ), το Ταµείο Δίκαιης
Μετάβασης (ΤΔΜ), το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας, Α-
λιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), το Ταµείο Ασύ-
λου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), το Ταµείο Ε-
σωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ),  το Μέσο για τη Χρηµατο-
δοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πο-
λιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) (από κοινού αναφερόµε-
να ως «Ταµεία»), καθώς και στο Στρατηγικό Σχέδιο για
την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΣΣ ΚΑΠ), που χρηµατοδο-
τείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων
(ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Άρθρο 2
Ορισµοί

Στον παρόντα νόµο ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
1. «Αναγκαίος πρόσφορος όρος»: Απαιτούµενη προϋ-

πόθεση για την αποτελεσµατική και αποδοτική υλοποίη-
ση των ειδικών στόχων.

2. «Ανάκτηση»: Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή πα-
ρανόµως καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα για µη
νόµιµη αιτία.

3. «Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό»: Κάθε δαπάνη
στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊ-
όν, έργο ή υπηρεσία, σύµφωνα µε τους όρους της σχετι-
κής σύµβασης ή απόφασης µε την οποία αναλήφθηκε η
υποχρέωση της δαπάνης.

4. «Δηµόσια συνεισφορά»: Κάθε συνεισφορά για τη
χρηµατοδότηση πράξεων, η οποία προέρχεται από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό, τον προϋπολογισµό περιφερει-
ακών ή τοπικών αρχών, τον προϋπολογισµό της Ένωσης
που διατίθεται στα Ταµεία, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΓΤΕ, τον
προϋπολογισµό οργανισµών δηµοσίου δικαίου ή τον
προϋπολογισµό ενώσεων δηµόσιων αρχών ή οργανι-
σµών δηµοσίου δικαίου και, προκειµένου να προσδιορι-
στεί το ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τα προγράµ-
µατα ή τις προτεραιότητες του ΕΚΤ+, σε αυτήν είναι δυ-
νατόν να περιλαµβάνονται τυχόν χρηµατοδοτικοί πόροι
στους οποίους συνεισφέρουν συλλογικά εργοδότες και
εργαζόµενοι.

5. «Δηµοσιονοµική διόρθωση»: Η ακύρωση του συνό-
λου ή µέρους της ενωσιακής ή και εθνικής συµµετοχής
σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηµατοδότη-
σής του από τα Προγράµµατα ή το ΣΣ ΚΑΠ, η οποία είναι
ανάλογη της παράτυπης δαπάνης που διαπιστώνεται.

6. «Δικαιούχος»: α) Δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή
διεθνής οργανισµός, οντότητα µε ή χωρίς νοµική προσω-
πικότητα, ή φυσικό πρόσωπο ή, στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ,
και οµάδα φυσικών ή νοµικών προσώπων, που έχει την
ευθύνη για την έναρξη ή για την έναρξη και την υλοποίη-
ση πράξεων, β) στο πλαίσιο συµπράξεων δηµόσιου και ι-
διωτικού τοµέα (ΣΔΙΤ), ο δηµόσιος φορέας που αρχίζει
την πράξη ΣΔΙΤ ή ο ιδιωτικός φορέας-εταίρος που επιλέ-
γεται για την υλοποίησή της, γ) στο πλαίσιο των καθε-
στώτων κρατικών ενισχύσεων, η επιχείρηση που λαµβά-
νει την ενίσχυση, δ) στο πλαίσιο των ενισχύσεων ήσσο-
νος σηµασίας που παρέχονται σύµφωνα µε τον Κανονι-
σµό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεµβρίου
2013, «σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 107 και
108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας» (L 352) ή τον
Κανονισµό (ΕΕ) 717/2014 της Επιτροπήςτης 27ης Ιουλί-
ου 2014, «σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 107 και
108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας στους τοµείς
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας» (L 190), το κρά-
τος µέλος µπορεί να αποφασίσει ότι ο δικαιούχος είναι ο
φορέας που χορηγεί την ενίσχυση, εφόσον είναι υπεύ-
θυνος για την έναρξη ή για την έναρξη και την υλοποίη-
ση της πράξης, ε) στο πλαίσιο των χρηµατοδοτικών µέ-
σων, ο φορέας που υλοποιεί το ταµείο χαρτοφυλακίου ή,
όταν δεν υπάρχει ταµείο χαρτοφυλακίου, ο φορέας που
υλοποιεί το ειδικό ταµείο ή, όταν η Διαχειριστική Αρχή
διαχειρίζεται το χρηµατοδοτικό µέσο, η Διαχειριστική
Αρχή.

7.«Εταιρικό Σύµφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης» (Ε-
ΣΠΑ): Η συµφωνία εταιρικής σχέσης που ορίζει τον
στρατηγικό προσανατολισµό για τον προγραµµατισµό
και τις ρυθµίσεις ως προς τη χρήση του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+,
του ΤΣ, του ΤΔΜ και του ΕΤΘΑΥ µε αποτελεσµατικό και
αποδοτικό τρόπο για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου
2021 έως την 31η Δεκεµβρίου 2027. 

8.«Εγχειρίδιο/α Διαδικασιών ΣΔΕ»: Έγγραφα που εξει-
δικεύουν τα καθήκοντα και τους κανόνες για τη διαχείρι-
ση και υλοποίηση των Προγραµµάτων και του ΣΣ ΚΑΠ, ό-
πως προκύπτουν από το εφαρµοστέο δίκαιο. Τα έγγρα-
φα αυτά περιλαµβάνουν τις γραπτές διαδικασίες µε τις
αρµοδιότητες και τις ενέργειες που πρέπει να ακολου-
θούνται, καθώς και τυποποιηµένα έντυπα, οδηγούς, οδη-
γίες και εγκυκλίους για την ορθή και αποτελεσµατική ε-
φαρµογή του/ων Συστήµατος/Συστηµάτων Διαχείρισης
και Ελέγχου (ΣΔΕ). 
Η εφαρµογή του/των Εγχειριδίου/ων Διαδικασιών ΣΔΕ

είναι υποχρεωτική από τους φορείς που εµπλέκονται
στη διαχείριση και την υλοποίηση των Προγραµµάτων
και του ΣΣ ΚΑΠ. 

9.«Ειδικό ταµείο»: Ταµείο µέσω του οποίου µία Διαχει-
ριστική Αρχή ή ένα ταµείο χαρτοφυλακίου προσφέρει
χρηµατοδοτικά προϊόντα σε τελικούς αποδέκτες.

10. «Ειδικός Λογαριασµός Εγγυήσεων Γεωργικών
Προϊόντων», εφεξής «ΕΛΕΓΕΠ»: Ο ειδικός λογαριασµός
του άρθρου 26 του ν. 992/1979 (Α΄ 280), που τηρεί σε πι-
στωτικό ίδρυµα ο οργανισµός πληρωµών για τη χρηµα-
τοδότηση των παρεµβάσεων του ΣΣ ΚΑΠ.

11. «Ενδιάµεσος φορέας»: Δηµόσιος ή ιδιωτικός φο-
ρέας που ενεργεί υπό την ευθύνη Διαχειριστικής Αρχής
ή εκτελεί λειτουργίες ή καθήκοντα εξ ονόµατος µιας τέ-
τοιας αρχής.
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12. «Εφαρµοστέο δίκαιο»: Το ενωσιακό δίκαιο και το
σχετικό µε την εφαρµογή του εθνικό δίκαιο.

13. «Κανονισµός»: Ο Κανονισµός (ΕΕ)2021/1060 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης
Ιουνίου 2021, «για τον καθορισµό κοινών διατάξεων για
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο+, το Ταµείο Συνοχής, το Τα-
µείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θά-
λασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δηµοσιονο-
µικών κανόνων για τα εν λόγω Ταµεία και για το Ταµείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταµείο Εσωτε-
ρικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηµατοδοτική Στή-
ριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των
Θεωρήσεων» (L 231).

14. «Κανονισµός INTERREG»: Ο Κανονισµός (ΕΕ)
2021/1059 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 24ης Ιουνίου 2021, «για τις ειδικές διατά-
ξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνερ-
γασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρω-
παϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους µηχανι-
σµούς εξωτερικής χρηµατοδότησης» (L 231).

15. «Κανονισµός ΣΣ ΚΑΠ»: Ο Κανονισµός (ΕΕ)
2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 2ας Δεκεµβρίου 2021, «για τον καθορισµό
κανόνων σχετικά µε τη στήριξη για τα Στρατηγικά Σχέδια
που καταρτίζονται από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και χρηµατοδοτούνται από
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εγγυήσεων και το Ευρωπαϊκό Γε-
ωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την κατάργηση
των Κανονισµών (ΕΕ) 1305/2013 και (ΕΕ) 1307/2013» (L
435). 

16. «Οριζόντιος Κανονισµός ΚΑΠ»: Ο Κανονισµός
(ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 2ας Δεκεµβρίου 2021, «για τη χρηµατο-
δότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της Κοινής Α-
γροτικής Πολιτικής και την κατάργηση του Κανονισµού
(ΕΕ) 1306/2013» (L 435).

17. «Λογιστική χρήση»: Η περίοδος από την 1η Ιουλίου
έως την 30ή Ιουνίου του επόµενου έτους, εκτός από την
πρώτη λογιστική χρήση της περιόδου προγραµµατισµού,
η οποία καλύπτει την περίοδο από την ηµεροµηνία έναρ-
ξης της επιλεξιµότητας των δαπανών έως την 30ή Ιουνί-
ου 2022. Η τελική λογιστική χρήση είναι η περίοδος από
την 1η Ιουλίου 2029 έως τις 30 Ιουνίου 2030.

18. «Οικονοµικός φορέας»: Οποιοδήποτε φυσικό ή νο-
µικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα που λαµβάνει µέρος
στην υλοποίηση των στόχων των Ταµείων, µε εξαίρεση
τα κράτη µέλη κατά την άσκηση δηµόσιας εξουσίας.

19. «Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)»:
Στρατηγικές που καθορίζουν ολοκληρωµένες δράσεις
για την αντιµετώπιση οικονοµικών, περιβαλλοντικών, κλι-
µατικών, δηµογραφικών και κοινωνικών προκλήσεων που
θίγουν συγκεκριµένες χωρικές ενότητες και την ανάπτυ-
ξή τους µέσω αξιοποίησης και µεγιστοποίησης αναπτυ-
ξιακών δυνατοτήτων τους, που χαρακτηρίζονται από συ-
µπληρωµατικότητα και συνεκτικότητα δράσεων, καθώς
και αντιπροσωπευτικότητα του συστήµατος διακυβέρνη-
σης.

20. «Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης µε την Πρωτοβου-
λία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤΟΚ): Ένα συνεκτικό σύ-
νολο πράξεων για την ικανοποίηση τοπικών στόχων και

αναγκών, το οποίο συµβάλλει στην επίτευξη της στρατη-
γικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς α-
ποκλεισµούς ανάπτυξη και η οποία σχεδιάζεται και ε-
φαρµόζεται από µια Οµάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Στο
πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ, η Τοπική Ανάπτυξη µε την Πρωτο-
βουλία Τοπικών Κοινοτήτων αναφέρεται ως
LEADER/ΤΑΠΤΟΚ.

21. «Ορόσηµο»: Ενδιάµεση τιµή που πρέπει να επιτευ-
χθεί σε ορισµένη χρονική στιγµή εντός της περιόδου ε-
πιλεξιµότητας σε σχέση µε δείκτη εκροών που περιλαµ-
βάνεται σε ειδικό στόχο.

22. «Παρατυπία»: Κάθε παράβαση του εφαρµοστέου
δικαίου, η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικο-
νοµικού φορέα και ζηµιώνει ή ενδέχεται να ζηµιώσει τον
προϋπολογισµό της Ένωσης µε καταλογισµό αδικαιολό-
γητων δαπανών στον εν λόγω προϋπολογισµό.

23. «Περατωθείσα πράξη»: Πράξη που έχει ολοκληρω-
θεί φυσικά ή υλοποιηθεί πλήρως, και για την οποία έχουν
καταβληθεί όλες οι σχετικές πληρωµές από τους δικαι-
ούχους και έχει καταβληθεί στους δικαιούχους η αντί-
στοιχη δηµόσια συνεισφορά.

24. «Παρεµβάσεις αγροτικής ανάπτυξης ΣΣ ΚΑΠ»: Οι
παρεµβάσεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο IV του
Τίτλου III του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ.

25. «Παρεµβάσεις άµεσων ενισχύσεων ΣΣ ΚΑΠ»: Οι
παρεµβάσεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο IΙ του Τίτ-
λου III του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ.

26. «Τοµεακές παρεµβάσεις»: Οι παρεµβάσεις που
προβλέπονται στο Κεφάλαιο III του Τίτλου III του Κανονι-
σµού ΣΣ ΚΑΠ.

27. «Πράξη»: α) Έργο, σύµβαση, δράση ή οµάδα έρ-
γων που επιλέγονται στο πλαίσιο των σχετικών Προ-
γραµµάτων ή του ΣΣ ΚΑΠ, β) στο πλαίσιο των χρηµατο-
δοτικών µέσων, η συνεισφορά του Προγράµµατος ή του
ΣΣ ΚΑΠ σε ένα χρηµατοδοτικό µέσο και η επακόλουθη
χρηµατοδοτική στήριξη που παρέχεται στους τελικούς
αποδέκτες από το εν λόγω χρηµατοδοτικό µέσο.

28. «Πράξη ΣΔΙΤ»: Πράξη που υλοποιείται µε σύµπρα-
ξη µεταξύ δηµόσιων φορέων και του ιδιωτικού τοµέα βά-
σει συµφωνίας ΣΔΙΤ και έχει ως στόχο την παροχή δηµό-
σιων υπηρεσιών µε επιµερισµό του κινδύνου, αξιοποιώ-
ντας την εµπειρογνωµοσύνη ή πρόσθετες πηγές κεφα-
λαίου από τον ιδιωτικό τοµέα ή και τα δύο. 

29. «Πράξη στρατηγικής σηµασίας»: Πράξη η οποία
συµβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων ενός
Προγράµµατος και υπόκειται σε ειδικά µέτρα παρακο-
λούθησης και επικοινωνίας.

30. «Πρόγραµµα»: Κάθε προβλεπόµενο στο άρθρο 3
Πρόγραµµα που δύναται να λαµβάνει χρηµατοδοτική
στήριξη από τα οριζόµενα στο σηµείο 37 «Ταµεία».

31. «Προσβασιµότητα»: Το χαρακτηριστικό του περι-
βάλλοντος φυσικού ή δοµηµένου / κτιριακές ή κοινόχρη-
στες εξωτερικές υποδοµές ή ηλεκτρονικού/ηλεκτρονι-
κές εφαρµογές), µιας υπηρεσίας ή ενός αγαθού που δια-
σφαλίζει την αυτόνοµη, ασφαλή και άνετη προσέγγιση
και χρήση αυτών από τα άτοµα µε αναπηρία και τα εµπο-
διζόµενα άτοµα.

32. «ΣΣ ΚΑΠ»: Το Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινή Α-
γροτική Πολιτική του άρθρου 4 που λαµβάνει χρηµατο-
δοτική στήριξη από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ.

33. «Συµµετέχων»: Φυσικό πρόσωπο το οποίο επωφε-
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λείται άµεσα από µια πράξη χωρίς να έχει την ευθύνη για
την έναρξη ή για την έναρξη και υλοποίηση της πράξης
και το οποίο, στο πλαίσιο του ΕΤΘΑΥ, δεν λαµβάνει χρη-
µατοδοτική στήριξη.

34. «Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου» (ΣΔΕ): Οι διοι-
κητικές αρχές που έχουν οριστεί ως αρµόδιες για τη δια-
χείριση και τον έλεγχο των Προγραµµάτων ή του ΣΣ
ΚΑΠ, οι οποίες βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση και είναι
διαρθρωµένες µε συγκεκριµένη οργανωτική δοµή, κα-
θώς και το πλαίσιο κανόνων και διαδικασιών που πρέπει
να εφαρµόζονται µε βάση το εφαρµοστέο δίκαιο για τη
χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση των πόρων και την υ-
λοποίηση των πράξεων. Το ΣΔΕ δύναται να είναι κοινό
για περισσότερα του ενός Προγράµµατα.

35. «Συστηµική παρατυπία»: Παρατυπία που έχει ενδε-
χοµένως επαναλαµβανόµενο χαρακτήρα, µε µεγάλη πι-
θανότητα εµφάνισης σε παρεµφερείς τύπους πράξεων, η
οποία προκύπτει από σοβαρή ανεπάρκεια, όπως αυτή ο-
ρίζεται στο σηµείο 32 του άρθρου 2 του Κανονισµού, συ-
µπεριλαµβανοµένης της παράλειψης καθορισµού κατάλ-
ληλων διαδικασιών σύµφωνα µε τον Κανονισµό και τους
ειδικούς κανόνες για κάθε Ταµείο.

36. «Ταµείο χαρτοφυλακίου»: Ταµείο που συστήνεται
υπό την ευθύνη Διαχειριστικής Αρχής, στο πλαίσιο ενός
ή περισσότερων Προγραµµάτων ή του ΣΣ ΚΑΠ, για την
υλοποίηση ενός ή περισσότερων ειδικών ταµείων.

37. «Ταµεία»: Ως Ταµεία αναφέρονται από κοινού: α)
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤ-
ΠΑ), β) το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο+ (ΕΚΤ+), γ) το
Ταµείο Συνοχής (ΤΣ), δ) το Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης
(ΤΔΜ), ε) το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας, Αλιείας και
Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), στ) το Ταµείο Ασύλου, Με-
τανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), ζ) το Ταµείο Εσωτερι-
κής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και η) το Μέσο για τη Χρηµατοδο-
τική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολι-
τική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ).

38. «Τελικός αποδέκτης»: Νοµικό ή φυσικό πρόσωπο
που λαµβάνει στήριξη από τα Ταµεία µέσω δικαιούχου
ταµείου µικρών έργων ή από ένα χρηµατοδοτικό µέσο.
Στο πλαίσιο Προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από
το ΕΚΤ+, τελικοί αποδέκτες είναι οι άποροι που λαµβά-
νουν στήριξη όπως ορίζεται στο στοιχείο ιγ) της παρ. 1
του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 2021/1057 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Ιουνί-
ου 2021 «περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταµείου+ (EKT+) και καταργήσεως του κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 1296/2013» (L 231). 

39. «Φορέας υλοποίησης χρηµατοδοτικού µέσου»: Φο-
ρέας ο οποίος διέπεται από το δηµόσιο ή το ιδιωτικό δί-
καιο και εκτελεί καθήκοντα ταµείου χαρτοφυλακίου ή ει-
δικού ταµείου.

40. «Χρηµατοδοτικό µέσο»: Μορφή στήριξης που πα-
ρέχεται µέσω δοµής, διαµέσου της οποίας τα χρηµατο-
δοτικά προϊόντα παρέχονται σε τελικούς αποδέκτες.

41. «Χρηµατοδοτικός Μηχανισµός Ευρωπαϊκού Οικο-
νοµικού Χώρου» (ΧΜ ΕΟΧ): Χρηµατοδοτικός µηχανισµός
για τη χρηµατοδότηση δράσεων, µε στόχο να µειωθούν
οι κοινωνικές και οικονοµικές ανισότητες στον ΕΟΧ, να
ενισχυθούν οι διµερείς σχέσεις µεταξύ των δωρητών και
των δικαιούχων χωρών και να βελτιωθεί η θέση των δι-
καιούχων χωρών εντός της εσωτερικής αγοράς.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2021 - 2027 ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2023 - 2027

Άρθρο 3
Προγράµµατα 2021 - 2027

1. Η υλοποίηση των στόχων των Ταµείων στην προ-
γραµµατική περίοδο 2021 - 2027 πραγµατοποιείται µέσω
Προγραµµάτων που περιλαµβάνονται στο Εταιρικό Σύµ-
φωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και στα «Ταµεία
Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ)».
Το ΕΣΠΑ περιλαµβάνει εννέα (9) Τοµεακά Προγράµµατα,
δεκατρία (13) Περιφερειακά και δεκατρία (13) Προγράµ-
µατα για τον Στόχο «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
(INTERREG). Τα ΤΑΜΕΥ περιλαµβάνουν τρία (3) Προ-
γράµµατα. 

2. Τα Τοµεακά Προγράµµατα είναι:
α) Επτά (7) Τοµεακά Προγράµµατα που λαµβάνουν

χρηµατοδοτική στήριξη από ένα ή περισσότερα από τα
ακόλουθα Ταµεία: το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΤΣ, και είναι
τα:
αα) «Ανθρώπινο Δυναµικό και Κοινωνική Συνοχή»,
αβ) «Ανταγωνιστικότητα»,
αγ) «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός»,
αδ) «Περιβάλλον και Κλιµατική Αλλαγή»,
αε) «Πολιτική Προστασία»,
αστ) «Μεταφορές»,
αζ) «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων»,
β) ένα (1) Τοµεακό Πρόγραµµα που λαµβάνει χρηµατο-

δοτική στήριξη από το ΤΔΜ, το οποίο ονοµάζεται «Δίκαιη
Αναπτυξιακή Μετάβαση», και
γ) ένα (1) Τοµεακό Πρόγραµµα που λαµβάνει χρηµατο-

δοτική στήριξη από το ΕΤΘΑΥ, το οποίο ονοµάζεται «Α-
λιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».

3. Τα Περιφερειακά Προγράµµατα λαµβάνουν χρηµα-
τοδοτική στήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΤΣ, και
είναι τα:
α) «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη»,
β) «Κεντρική Μακεδονία»,
γ) «Θεσσαλία»,
δ) «Ήπειρος»,
ε) «Δυτική Ελλάδα»,
στ) «Δυτική Μακεδονία»,
ζ) «Στερεά Ελλάδα»,
η) «Πελοπόννησος»,
θ) «Ιόνια Νησιά»,
ι) «Βόρειο Αιγαίο»,
ια) «Κρήτη»,
ιβ) «Αττική»,
ιγ) «Νότιο Αιγαίο».
4. Τα Προγράµµατα στο πλαίσιο του Στόχου «Ευρω-

παϊκή Εδαφική Συνεργασία» (εφεξής INTERREG), λαµ-
βάνουν χρηµατοδοτική στήριξη από το ΕΤΠΑ ή/και τους
µηχανισµούς εξωτερικής χρηµατοδότησης και είναι τα α-
κόλουθα:
α) (Interreg VI-A) Greece-Bulgaria,
β) (Interreg VI-A) Greece-Italy,
γ) (Interreg VI-A) Greece-Cyprus,
δ) (Interreg VI-A) IPA ΙΙΙ CBC Greece-Albania,
ε) (Interreg VI-A) IPA ΙΙΙ CBC Greece-Republic of North

Macedonia,
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στ) (Interreg VI-B) Euro Mediterranean 2021-2027
(EURO MED),
ζ) (Interreg VI-B) Adriatic-Ionian,
η) (Interreg VI-B) Interreg NEXT MED,
θ) (Interreg VI-B) Interreg NEXT Black Sea Basin,
ι) (Interreg VI-C) Interreg Europe,
ια) (Interreg VI-C) Interact,
ιβ) Urbact IV,
ιγ) ESPON 2030 CooperationProgramme.
5. Τα Προγράµµατα των ΤΑΜΕΥ είναι τρία (3) διακριτά

Προγράµµατα, καθένα από τα οποία λαµβάνει χρηµατο-
δοτική στήριξη από κάθε αντίστοιχο Ταµείο: το ΤΑΜΕ, το
ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ.

Άρθρο 4 
Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 - 2027

Η υλοποίηση των στόχων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ
πραγµατοποιείται µέσω του Στρατηγικού Σχεδίου για
την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΣΣ ΚΑΠ), στο οποίο τίθε-
νται αριθµητικοί στόχοι, ορίζονται οι προϋποθέσεις για
παρεµβάσεις και κατανέµονται οι οικονοµικοί πόροι, α-
νάλογα µε τους ειδικούς στόχους και τις διαπιστωθείσες
ανάγκες. Το Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινή Αγροτική
Πολιτική, σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΣΣ ΚΑΠ, καλύπτει
τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την
31η Δεκεµβρίου 2027.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 5
Αρµόδιες αρχές Προγραµµάτων

1. Αρµόδιες Αρχές για τη διαχείριση των Τοµεακών και
Περιφερειακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ που προσδιο-
ρίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3, είναι:
α) Οι Διαχειριστικές Αρχές που ορίζονται στις παρ.1

και 2 του άρθρου 7,
β) η Λογιστική Αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 για

το σύνολο των Προγραµµάτων αυτών,
γ) οι Ενδιάµεσοι Φορείς στους οποίους ανατίθενται

καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής υπό την ευθύνη
της, σύµφωνα µε το άρθρο 13.

2. Για τα Προγράµµατα INTERREG των περ. α) έως ε)
της παρ. 4 του άρθρου 3, αρµόδιες Αρχές για τη διαχεί-
ριση είναι:
α) η Διαχειριστική Αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 9

και
β) η Λογιστική Αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 14.
3. Για τα Προγράµµατα των παρ. 1 και 2, ως συντονι-

στικός φορέας σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 71
του Κανονισµού, ορίζεται η Εθνική Αρχή Συντονισµού
του άρθρου 20.

4. Για τα Προγράµµατα ΤΑΜΕΥ της παρ. 5 του άρθρου
3, αρµόδιες Αρχές διαχείρισης και συντονισµού είναι:
α) Η Διαχειριστική Αρχή της παρ. 3 του άρθρου 7, υ-

πεύθυνη για τη διαχείριση των τριών Προγραµµάτων,
β) η Λογιστική Αρχή του άρθρου 14, η οποία αναλαµ-

βάνει τα καθήκοντα λογιστικής λειτουργίας του άρθρου

76 του Κανονισµού, ως Ενδιάµεσος Φορέας της Διαχει-
ριστικής Αρχής, 
γ) λοιποί Ενδιάµεσοι Φορείς, στους οποίους δύναται

να ανατίθενται καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής υπό
την ευθύνη της σύµφωνα µε το άρθρο 13, και
δ) ο συντονιστικός φορέας της παρ. 6 του άρθρου 71

του Κανονισµού για τα Προγράµµατα αυτά, ο οποίος ορί-
ζεται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4825/2021
(Α΄ 157) και είναι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και
Διαχείρισης Προγραµµάτων Μετανάστευσης και Εσωτε-
ρικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ).

5. Αρµόδια Αρχή Ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 71
του Κανονισµού, για όλα τα Προγράµµατα του παρόντος
άρθρου, είναι η Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε-
ΔΕΛ) του άρθρου 17. 

6. Για την υποστήριξη Υπουργείων και των φορέων
που εποπτεύονται από αυτά, για την αποτύπωση, ιεράρ-
χηση και εξειδίκευση των αναγκών στους τοµείς πολιτι-
κής αρµοδιότητας του οικείου Υπουργείου έχουν συστα-
θεί και λειτουργούν Ειδικές Υπηρεσίες µε την ονοµασία
«Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ», όπως αυτές ορίζονται στο άρ-
θρο 23.

Άρθρο 6 
Αρµόδιες αρχές για το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Α-

γροτικής Πολιτικής

Για το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
(ΣΣ ΚΑΠ) του άρθρου 4, αρµόδιες Αρχές είναι:
α) Η Διαχειριστική Αρχή για το ΣΣ ΚΑΠ που ορίζεται

στο άρθρο 12,
β) η Αρχή Διαπίστευσης που ορίζεται στο άρθρο 15,
γ) ο Οργανισµός Πληρωµών που ορίζεται στο άρθρο

16,
δ) ο Οργανισµός Πιστοποίησης που ορίζεται στο άρ-

θρο 19, και
ε) οι Ενδιάµεσοι Φορείς, στους οποίους ανατίθενται

καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής ΣΣ ΚΑΠ υπό την
ευθύνη της, σύµφωνα µε το άρθρο 13.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 

(ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ INTERREG)

Άρθρο 7
Διαχειριστικές Αρχές Προγραµµάτων 2021-2027 

(πλην των Προγραµµάτων INTERREG)

1. Οι Διαχειριστικές Αρχές των Τοµεακών Προγραµµά-
των του ΕΣΠΑ είναι:
α) Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Αν-

θρώπινο Δυναµικό και Κοινωνική Συνοχή», που υπάγεται
στον Ειδικό Γραµµατέα Διαχείρισης Προγραµµάτων ΕΚΤ
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
β) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Α-

νταγωνιστικότητα», που υπάγεται στον Ειδικό Γραµµα-
τέα Διαχείρισης Προγραµµάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
γ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Ψη-

φιακός Μετασχηµατισµός», που υπάγεται στον Υπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
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δ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραµµάτων «Πε-
ριβάλλον και Κλιµατική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστα-
σία», που υπάγεται στον Ειδικό Γραµµατέα Διαχείρισης
Προγραµµάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων,
ε) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Με-

ταφορές», που υπάγεται στον Ειδικό Γραµµατέα Διαχεί-
ρισης Προγραµµάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων,
στ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Τε-

χνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων», που υπάγε-
ται στη Γενική Διεύθυνση Θεσµικής και Επιχειρησιακής
Υποστήριξης ΕΣΠΑ της Εθνικής Αρχής Συντονισµού,
ζ) η Διαχειριστική Αρχή Προγράµµατος «Δίκαιη Ανα-

πτυξιακή Μετάβαση» (ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ) του άρθρου 5 του
ν. 4872/2021 (Α΄ 247), ως Ειδική Υπηρεσία, η οποία υπά-
γεται στον αρµόδιο Υπουργό για θέµατα Δίκαιης Ανα-
πτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) και λειτουργεί εντός της
Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
ν. 4872/2021, και
η) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Αλι-

εία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα», η οποία υπάγεται
στον Γενικό Γραµµατέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδο-
µών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων.

2. Οι Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειακών Προ-
γραµµάτων του ΕΣΠΑ υπάγονται απευθείας στον οικείο
Περιφερειάρχη και είναι, ανά Περιφέρεια και αντίστοιχο
Περιφερειακό Πρόγραµµα, οι εξής:
α) Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Α-

νατολική Μακεδονία, Θράκη»,
β) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Κε-

ντρική Μακεδονία»,
γ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος

«Θεσσαλία»,
δ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Ή-

πειρος»,
ε) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Δυ-

τική Ελλάδα»,
στ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος

«Δυτική Μακεδονία»,
ζ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Στε-

ρεά Ελλάδα»,
η) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Πε-

λοπόννησος»,
θ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Ιό-

νια Νησιά»,
ι) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Βό-

ρειο Αιγαίο»,
ια) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος

«Κρήτη»,
ιβ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Ατ-

τική»,
ιγ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Νό-

τιο Αιγαίο».
3. Η Διαχειριστική Αρχή για τα Προγράµµατα ΤΑΜΕΥ,

σύµφωνα µε το άρθρο 44 του ν. 4825/2021 (Α΄ 157),είναι
η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Διαχείρισης Προ-
γραµµάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ), η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση
Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων Μετανά-
στευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραµ-
µατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου. 

Άρθρο 8
Αρµοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής για τα 

Προγράµµατα 2021 - 2027
(πλην των Προγραµµάτων INTERREG)

1. Η Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχεί-
ριση του Προγράµµατος µε σκοπό την επίτευξη των στό-
χων του. Εντός του πλαισίου αυτού, για τις Διαχειριστι-
κές Αρχές που ορίζονται στο άρθρο 7, η Διαχειριστική
Αρχή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής του Προγράµ-

µατος και συντάσσει προτάσεις για την τροποποίησή
του, όποτε αυτό απαιτείται,
β) πραγµατοποιεί τις αξιολογήσεις του Προγράµµατος

που διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Κανονι-
σµού, βάσει σχεδίου αξιολόγησης που έχει εγκριθεί από
την Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 29 του πα-
ρόντος,
γ) συµµετέχει στις συνεδριάσεις επανεξέτασης επιδό-

σεων που οργανώνονται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σύµφωνα µε το άρθρο 41 του Κανονισµού και την ενηµε-
ρώνει εντός τριών (3) µηνών για τα µέτρα που λαµβάνο-
νται σε συνέχεια των ζητηµάτων που τίθενται κατά τις
συνεδριάσεις. Ειδικά για τα Τοµεακά και Περιφερειακά
Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, κάθε αρµόδια Διαχειριστική
Αρχή, πριν από τη συνεδρίαση επανεξέτασης, αποστέλ-
λει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις απαιτούµενες πληρο-
φορίες στη βάση των πλέον πρόσφατων διαθέσιµων δε-
δοµένων για την υλοποίηση του οικείου Προγράµµατος,
δ) για τα Τοµεακά και Περιφερειακά Προγράµµατα του

ΕΣΠΑ, κάθε αρµόδια Διαχειριστική Αρχή συντάσσει και,
µετά από την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης,
διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελική έκθεση επι-
δόσεων του Προγράµµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 43
του Κανονισµού. Για τα Προγράµµατα των ΤΑΜΕΥ, η αρ-
µόδια Διαχειριστική Αρχή υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή ετήσια έκθεση επιδόσεων µετά από έγκρισή της
από την Επιτροπή Παρακολούθησης,
ε) για Προγράµµατα που λαµβάνουν στήριξη από το

ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΣ και το ΤΔΜ, κάθε αρµόδια Διαχει-
ριστική Αρχή διενεργεί ενδιάµεση επανεξέταση και υπο-
βάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως τις 31 Μαρτίου
2025, αξιολόγηση για το οικείο Πρόγραµµα όσον αφορά
στο αποτέλεσµα της ενδιάµεσης επανεξέτασης, συµπε-
ριλαµβανοµένης πρότασης για την οριστική διάθεση του
ποσού ευελιξίας που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο
της παρ. 1 του άρθρου 86 του Κανονισµού,
στ) υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής Παρακολούθη-

σης, παρέχει έγκαιρα σε αυτήν τις πληροφορίες που εί-
ναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων της,
την ενηµερώνει για την εξέλιξη διερεύνησης τυχόν κα-
ταγγελιών που αφορούν σε πράξεις του Προγράµµατος
και διασφαλίζει ότι δίνεται συνέχεια στις αποφάσεις και
τις συστάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης,
ζ) στην περίπτωση αξιοποίησης χρηµατοδοτικών µέ-

σων, καταρτίζει υπό την ευθύνη της εκ των προτέρων α-
ξιολόγηση, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 58 του
Κανονισµού,
η) στις περιπτώσεις στρατηγικών χωρικής και τοπικής

ανάπτυξης, ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται
στα άρθρα 25 και 26, σε συνεργασία µε τις/τους εκάστο-
τε χωρικές αρχές/φορείς ή τις Οµάδες Τοπικής Δράσης
(ΟΤΔ), όποτε αυτό απαιτείται,
θ) ορίζει υπεύθυνο επικοινωνίας για το Πρόγραµµα,
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ι) προβαίνει στην εξειδίκευση του οικείου Προγράµµα-
τος σύµφωνα µε το άρθρο 35,
ια) συντάσσει και δηµοσιεύει τις προσκλήσεις για την

υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους,
ιβ) διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις

διαφάνειας και επικοινωνίας που ορίζονται στο άρθρο 49
του Κανονισµού. Στο πλαίσιο αυτό:
ιβα) εξασφαλίζει ότι, εντός έξι (6) µηνών από την από-

φαση για την έγκριση του Προγράµµατος, δηµιουργείται
ειδικός ιστότοπος στον οποίο διατίθενται, για κάθε Πρό-
γραµµα που τελεί υπό την ευθύνη της, πληροφορίες που
καλύπτουν τους στόχους, τις δραστηριότητες, τις διαθέ-
σιµες ευκαιρίες χρηµατοδότησης και τα επιτεύγµατα του
Προγράµµατος,
ιββ) δηµοσιεύει χρονοδιάγραµµα προγραµµατισµένων

προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, το οποίο επικαιρο-
ποιείται τρεις (3) τουλάχιστον φορές κατ’ έτος, σύµφω-
να µε την παρ. 4 του άρθρου 35,
ιβγ) δηµοσιεύει στον ως άνω ιστότοπο, κατάλογο των

πράξεων που έχουν επιλεγεί για στήριξη από τα Ταµεία
σε µία τουλάχιστον από τις επίσηµες γλώσσες των θε-
σµικών οργάνων της Ένωσης και επικαιροποιεί τον εν
λόγω κατάλογο κάθε τέσσερις (4) τουλάχιστον µήνες, 
ιβδ) ενηµερώνει, πριν από τη δηµοσίευση, τους δικαι-

ούχους ότι τα δεδοµένα θα δηµοσιοποιηθούν, 
ιβε) εξασφαλίζει ότι το υλικό επικοινωνίας και προβο-

λής, µεταξύ άλλων στο επίπεδο των δικαιούχων, διατίθε-
ται, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, σε θεσµικά όργανα,
φορείς ή οργανισµούς της Ένωσης,
ιγ) για την επιλογή των πράξεων, καταρτίζει και εφαρ-

µόζει κριτήρια και διαδικασίες σύµφωνα µε τις απαιτή-
σεις του άρθρου 73 του Κανονισµού και το σχετικό πλαί-
σιο εφαρµογής που προβλέπεται στο άρθρο 36 του πα-
ρόντος, εξαιρουµένων των πράξεων στο πλαίσιο της το-
πικής ανάπτυξης µε την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτή-
των (ΤΑΠΤΟΚ), 
ιδ) κατά την επιλογή των πράξεων, επαληθεύει ότι ο

δικαιούχος διαθέτει τους απαραίτητους χρηµατοδοτι-
κούς πόρους και µηχανισµούς για να καλύψει τα έξοδα
λειτουργίας και συντήρησης για πράξεις που περιλαµβά-
νουν επενδύσεις σε υποδοµές ή παραγωγικές επενδύ-
σεις, ώστε να διασφαλίσει την οικονοµική τους βιωσιµό-
τητα,
ιε) καθορίζει στην απόφαση ένταξης όλους τους ό-

ρους για τη στήριξη κάθε πράξης, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν στα προϊόντα
ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παρασχεθούν, το χρηµα-
τοδοτικό σχήµα της, την προθεσµία για την εκτέλεσή
της και, ανάλογα µε την περίπτωση, την εφαρµοστέα µέ-
θοδο για τον καθορισµό των δαπανών της πράξης και
τους όρους για την καταβολή της στήριξης,
ιστ) ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επι-

λογή πράξης στρατηγικής σηµασίας εντός ενός (1) µη-
νός από την ένταξη και της παρέχει όλες τις συναφείς
πληροφορίες σχετικά µε την πράξη αυτή,
ιζ) προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δηµό-

σιων συµβάσεων, ιδίως κατά τη διαδικασία διακήρυξης,
ανάθεσης και τροποποίησης σύµβασης, σύµφωνα µε το
άρθρο 38,
ιη) διενεργεί διαχειριστικές επαληθεύσεις σύµφωνα

µε όσα ορίζονταιστο άρθρο 39,
ιθ) εφαρµόζει κατάλληλες διαδικασίες για να επιβεβαι-

ώνεται ότι οι δαπάνες που εγγράφονται στους λογαρια-
σµούς είναι νόµιµες και κανονικές,

κ) παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των µα-
κροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 65 του Κανονισµού,
κα) προλαµβάνει, εντοπίζει, διορθώνει παρατυπίες και

καταχωρίζει στοιχεία των παρατυπιών που διαπιστώνει
στο Σύστηµα Διαχείρισης Παρατυπιών (Irregularity
Management System-IMS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
σύµφωνα µε τους αναλυτικούς κανόνες και το υπόδειγ-
µα του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Κανονισµού,
κβ) εφαρµόζει αποτελεσµατικά και αναλογικά µέτρα

καταπολέµησης της απάτης, λαµβάνοντας υπόψη τους
εντοπισθέντες κινδύνους,
κγ) προβαίνει στην ακύρωση του συνόλου ή µέρους

της ενωσιακής συνεισφοράς σε µία πράξη, η οποία επι-
βάλλεται βάσει των αποτελεσµάτων επαλήθευσης ή ε-
λέγχου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 42, και
στις κατάλληλες ενέργειες για την επιστροφή του πο-
σού ακύρωσης στον Κρατικό Προϋπολογισµό, εφόσον α-
παιτείται,
κδ) συντάσσει για κάθε λογιστική χρήση τη διαχειρι-

στική δήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που παρατίθε-
ται στο Παράρτηµα XVIII του Κανονισµού,
κε) διασφαλίζει ότι τηρούνται όλα τα απαραίτητα έγ-

γραφα για τη διαδροµή ελέγχου,
κστ) διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα,

τα οποία σχετίζονται µε µια πράξη που στηρίζεται από τα
Ταµεία, τηρούνται στο κατάλληλο επίπεδο για πενταετή
περίοδο από την 31η Δεκεµβρίου του έτους κατά το ο-
ποίο πραγµατοποιείται η τελευταία πληρωµή από τη Δια-
χειριστική Αρχή προς τον δικαιούχο,
κζ) διασφαλίζει ότι, για κάθε πράξη, καταγράφονται η-

λεκτρονικά και αποθηκεύονται στο ΟΠΣ τα δεδοµένα
που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολό-
γηση, τη δηµοσιονοµική διαχείριση, τις επαληθεύσεις και
τους ελέγχους σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Πα-
ράρτηµα XVΙI του Κανονισµού, και διασφαλίζει την προ-
στασία, την ακεραιότητα και τον εµπιστευτικό χαρακτή-
ρα των δεδοµένων και την ταυτοποίηση των χρηστών,
κη) διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

τα συγκεντρωτικά δεδοµένα για το Πρόγραµµα στις προ-
θεσµίες που τίθενται, σύµφωνα µε το άρθρο 42 του Κα-
νονισµού. Τα δεδοµένα που υποβάλλονται είναι αξιόπι-
στα και αντικατοπτρίζουν τα δεδοµένα που αποθηκεύο-
νται ηλεκτρονικά σύµφωνα µε την περ. κζ),
κθ) διασφαλίζει ότι ο δικαιούχος λαµβάνει το πλήρες

οφειλόµενο ποσό σύµφωνα µε το άρθρο 61,
λ) συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ε-

θνική Αρχή Συντονισµού, τη Λογιστική Αρχή, καθώς και
µε άλλες ενωσιακές ή εθνικές Αρχές και παρέχει σε αυ-
τές κάθε πληροφορία που ζητείται στο πλαίσιο άσκησης
των καθηκόντων τους, εφαρµόζοντας τους ενωσιακούς
και εθνικούς κανόνες για την προστασία των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα.

2. Η Διαχειριστική Αρχή µπορεί να ορίζει έναν ή περισ-
σότερους Ενδιάµεσους Φορείς για την εκτέλεση ορισµέ-
νων καθηκόντων υπό την ευθύνη της, σύµφωνα µε το
άρθρο 13. Στην περίπτωση ορισµού Ενδιάµεσων Φορέ-
ων, παρέχει σε αυτούς τις αναγκαίες πληροφορίες και ε-
ποπτεύει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3. Αν η Διαχειριστική Αρχή είναι και δικαιούχος στο
πλαίσιο του Προγράµµατος, οι ρυθµίσεις για τις διαχειρι-
στικές επαληθεύσεις εξασφαλίζουν διαχωρισµό των κα-
θηκόντων.
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Άρθρο 9
Διαχείριση και παρακολούθηση Προγραµµάτων

INTERREG 2021 - 2027

1. Η διαχείριση και η παρακολούθηση των Προγραµµά-
των INTERREG που προσδιορίζονται στις περ. α) έως ια)
της παρ. 4 του άρθρου 3 ασκούνται από την Ειδική Υπη-
ρεσία INTERREG 2021 - 2027, η οποία υπάγεται στον Ει-
δικό Γραµµατέα Διαχείρισης Προγραµµάτων ΕΤΠΑ και
ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ειδικό-
τερα, η Ειδική Υπηρεσία INTERREG 2021-2027:
α) Είναι η Διαχειριστική Αρχή των πέντε (5) Προγραµ-

µάτων ΙΝTERREG που προσδιορίζονται στις περ. α) έως
ε) της παρ. 4 του άρθρου 3 και ασκεί τις αρµοδιότητες
διαχείρισης του άρθρου 10 και 
β) παρακολουθεί, χωρίς να ασκεί αρµοδιότητες διαχεί-

ρισης, τα Προγράµµατα ΙΝTERREG που προσδιορίζονται
στις περ. στ) έως ια) της παρ. 4 του άρθρου 3 στα οποία
συµµετέχει η Ελλάδα και εκπροσωπεί τη Χώρα ως αρµό-
δια Εθνική Αρχή στις επιτροπές και στα όργανα που συ-
γκροτούνται στο πλαίσιο των Προγραµµάτων αυτών.

2. Η στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας INTERREG
2021-2027 πραγµατοποιείται µέσω αποσπάσεων προσω-
πικού που απασχολείται µε οποιαδήποτε σχέση εργα-
σίας στη ΜΟΔ ΑΕ, καθώς και σε Ειδικές Υπηρεσίες του
παρόντος και του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Kεφαλαίου Θ΄ του ν.4314/2014.

3. Οι δαπάνες σύστασης και λειτουργίας της Ειδικής
Υπηρεσίας INTERREG 2021-2027 καλύπτονται από την
τεχνική βοήθεια των Προγραµµάτων Ευρωπαϊκής Εδαφι-
κής Συνεργασίας2014-2020 και των Προγραµµάτων
INTERREG 2021-2027.

4. Για κάθε Πρόγραµµα, στο οποίο η Ειδική Υπηρεσία
INTERREG 2021-2027 είναι Διαχειριστική Αρχή, ισχύουν
τα εξής:
α) Οι πράξεις επιλέγονται σύµφωνα µε τη στρατηγική

και τους στόχους του κάθε Προγράµµατος από Επιτροπή
Παρακολούθησης που συγκροτείται, λειτουργεί και α-
σκεί αρµοδιότητες σύµφωνα µε όσα προβλέπονταιστο
άρθρο 30. Στο πλαίσιο των Προγραµµάτων (Interreg VI-A)
IPA ΙΙΙ CBC Greece-Albania και (InterregVI-A) IPA ΙΙΙ CBC
Greece-Republic of North Macedonia, η Επιτροπή Παρα-
κολούθησης µπορεί να συστήσει µία Επιτροπή Καθοδή-
γησης ανά Πρόγραµµα. Οι Επιτροπές Καθοδήγησης λει-
τουργούν υπό την ευθύνη της οικείας Επιτροπής Παρα-
κολούθησης για την επιλογή των πράξεων και εφαρµό-
ζουν την αρχή της εταιρικής σχέσης, όπως ορίζεται στο
άρθρο 8 του Κανονισµού,
β) αρµόδια για τις διαδικασίες των διαχειριστικών επα-

ληθεύσεων σε δικαιούχους που είναι εγκατεστηµένοι
στην Ελλάδα, ορίζεται ειδική Μονάδα της Ειδικής Υπη-
ρεσίας INTERREG 2021-2027,
γ) συγκροτείται Κοινή Γραµµατεία, η οποία επικουρεί

την Ειδική Υπηρεσία INTERREG 2021-2027 και την Επι-
τροπή Παρακολούθησης του κάθε Προγράµµατος στην
εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρέχει πληροφορίες
στους δυνητικούς δικαιούχους σχετικά µε τις ευκαιρίες

χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του Προγράµµατος και ε-
πικουρεί τους δικαιούχους και τους εταίρους στην υλο-
ποίηση των πράξεων. Η συγκρότηση και στελέχωση των
Κοινών Γραµµατειών γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 11. 

5. Η Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρί-
βωσης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων» του
άρθρου 14 διενεργεί εξακριβώσεις των δαπανών των
φορέων που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα και συµ-
µετέχουν σε Προγράµµατα INTERREG των περ. στ) έως
ιγ) της παρ. 4του άρθρου 3, µε το προσωπικό της ή µέσω
ανάθεσης σε ελεγκτική εταιρεία.

Άρθρο 10
Αρµοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής 

Προγραµµάτων INTERREG 2021 - 2027

1. Η Ειδική Υπηρεσία INTERREG 2021-2027, ως Δια-
χειριστική Αρχή των πέντε (5) Προγραµµάτων
INTERREG που προσδιορίζονται στις περ. α) έως ε) της
παρ. 4 του άρθρου 3, είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση
κάθε Προγράµµατος µε σκοπό την επίτευξη των στόχων
του. Εντός του πλαισίου αυτού, για κάθε Πρόγραµµα έ-
χει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής του Προγράµ-

µατος και υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση
τροποποίησής του όποτε αυτό απαιτείται, µετά από δια-
βούλευση και έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθη-
σης,
β) διενεργεί τις αξιολογήσεις του Προγράµµατος που

διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Κανονισµού
INTERREG, βάσει σχεδίου αξιολόγησης που εγκρίνεται
από την Επιτροπή Παρακολούθησης, 
γ) παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοιχεία για την

επανεξέταση επιδόσεων σύµφωνα µε το άρθρο 31 του
Κανονισµού INTERREG, στη βάση των πλέον πρόσφα-
των διαθέσιµων δεδοµένων για την υλοποίηση του Προ-
γράµµατος. Στο πλαίσιο αυτό, εξασφαλίζει τη συνέχεια
στα ζητήµατα που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και την ενηµερώνει, εντός τριών (3) µηνών από την ηµε-
ροµηνία της επανεξέτασης, για τα µέτρα που έχουν λη-
φθεί, 
δ) διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελική έκθεση

επιδόσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Κανονισµού
INTERREG, µετά από έγκριση της Επιτροπής Παρακο-
λούθησης, 
ε) υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής Παρακολούθη-

σης, παρέχει έγκαιρα σε αυτήν τις πληροφορίες που εί-
ναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων της και
διασφαλίζει ότι δίνεται συνέχεια στις αποφάσεις και τις
συστάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης, 
στ) ορίζει υπεύθυνο επικοινωνίας για κάθε Πρόγραµµα

INTERREG, ή συνολικά για τα Προγράµµατα INTERREG
αρµοδιότητάς της, 
ζ) διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις

διαφάνειας και επικοινωνίας που ορίζονται στις παρ. 2 έ-
ως 6 του άρθρου 49 του Κανονισµού και του άρθρου 36
του Κανονισµού INTERREG. Στο πλαίσιο αυτό η Διαχει-
ριστική Αρχή:
ζα) Εξασφαλίζει ότι, εντός έξι (6) µηνών από την από-

φαση για την έγκριση κάθε Προγράµµατος, δηµιουργεί-
ται ειδικός ιστότοπος στον οποίο διατίθενται, για κάθε
Πρόγραµµα INTERREG που τελεί υπό την ευθύνη της,
πληροφορίες που καλύπτουν τους στόχους, τις δραστη-
ριότητες, τις διαθέσιµες ευκαιρίες χρηµατοδότησης και
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τα επιτεύγµατα του Προγράµµατος,
ζβ) δηµοσιεύει χρονοδιάγραµµα προγραµµατισµένων

προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, το οποίο επικαιρο-
ποιείται τρεις (3) τουλάχιστον φορές κατ’ έτος, σύµφω-
να µε τις παρ. 4 και 8 του άρθρου 35,
ζγ) συντάσσει και δηµοσιεύει τις προσκλήσεις για την

υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Δικαιούχους,
ζδ) δηµοσιεύει στον ως άνω ιστότοπο κατάλογο των

πράξεων που έχουν επιλεγεί για στήριξη σε µία τουλάχι-
στον από τις επίσηµες γλώσσες των θεσµικών οργάνων
της Ένωσης και επικαιροποιεί τον εν λόγω κατάλογο κά-
θε τέσσερις (4) τουλάχιστον µήνες, 
ζε) ενηµερώνει, πριν από τη δηµοσίευση, τους δικαιού-

χους ότι τα δεδοµένα θα δηµοσιοποιηθούν, 
ζστ) εξασφαλίζει ότι το υλικό επικοινωνίας και προβο-

λής, µεταξύ άλλων στο επίπεδο των δικαιούχων, διατίθε-
ται, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, σε θεσµικά όργανα,
φορείς ή οργανισµούς της Ένωσης,
η) για την επιλογή των πράξεων: 
ηα) Δίνει ρητή έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθη-

σης ή στην Επιτροπή Καθοδήγησης για τις περιπτώσεις
πράξεων, το σύνολο ή µέρος των οποίων υλοποιείται ε-
κτός της περιοχής του Προγράµµατος, εντός ή εκτός
της Ένωσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1 του
άρθρου 22 του Κανονισµού INTERREG,
ηβ) κατόπιν αιτήµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την

ενηµερώνει για τα κριτήρια επιλογής των πράξεων, πριν
από την αρχική υποβολή τους στην Επιτροπή Παρακο-
λούθησης ή, κατά περίπτωση, στην Επιτροπή Καθοδήγη-
σης. Το ίδιο ισχύει και για µεταγενέστερες τροποποιή-
σεις των εν λόγω κριτηρίων,
ηγ) για κάθε πράξη INTERREG, παρέχει στον επικεφα-

λής ή στον µόνο εταίρο έγγραφο µε το οποίο καθορίζο-
νται οι όροι για τη στήριξη της συγκεκριµένης πράξης,
συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών απαιτήσεων που α-
φορούν στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να πα-
ρασχεθούν, το σχέδιο χρηµατοδότησής της, την προθε-
σµία για την υλοποίησή της και, ανάλογα µε την περί-
πτωση, την εφαρµοστέα µέθοδο για τον καθορισµό των
δαπανών της πράξης και τους όρους για την καταβολή
της στήριξης. Στο εν λόγω έγγραφο καθορίζονται επίσης
οι υποχρεώσεις του επικεφαλής εταίρου όσον αφορά
στις ανακτήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 52 του Κανονι-
σµού INTERREG,
θ) στην περίπτωση αξιοποίησης χρηµατοδοτικών µέ-

σων, καταρτίζει, υπό την ευθύνη της, εκ των προτέρων
αξιολόγηση, την οποία εξετάζει η Επιτροπή Παρακολού-
θησης εκάστου Προγράµµατος INTERREG,
ι) όταν στα Προγράµµατα των περ. δ) και ε) της παρ. 4

του άρθρου 3, προγραµµατίζονται µεγάλα έργα υποδο-
µής, αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάλογο
των προγραµµατιζόµενων µεγάλων έργων υποδοµής. Ε-
πιπλέον, διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς ε-
νηµέρωση, υπόµνηµα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
της παρ. 4 του άρθρου 57 του Κανονισµού, για κάθε µε-
γάλο έργο υποδοµής το αργότερο δύο (2) µήνες πριν α-
πό τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ή Κα-
θοδήγησης, στην ηµερήσια διάταξη της οποίας έχει περι-
ληφθεί η επιλογή του,
ια) µεριµνά, µέσω της ειδικής Μονάδας της περ. β) της

παρ. 4 του άρθρου 9, για τις διαδικασίες των διαχειριστι-
κών επαληθεύσεων σε δικαιούχους που είναι εγκατεστη-
µένοι στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, ασκεί τις αρµο-

διότητες για τις διαχειριστικές επαληθεύσεις του άρ-
θρου 46 του Κανονισµού INTERREG, που προβλέπονται
στο ΣΔΕ κάθε Προγράµµατος,
ιβ) εφαρµόζει κατάλληλες διαδικασίες για να επιβεβαι-

ώνεται ότι οι δαπάνες που εγγράφονται στους λογαρια-
σµούς είναι νόµιµες και κανονικές,
ιγ) παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των µα-

κροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους που εί-
ναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το άρθρο
65 του Κανονισµού,
ιδ) εφαρµόζει αποτελεσµατικά και αναλογικά µέτρα

καταπολέµησης της απάτης, λαµβάνοντας υπόψη τους
εντοπισθέντες κινδύνους,
ιε) προλαµβάνει, εντοπίζει και διορθώνει παρατυπίες,
ιστ) προβαίνει στην ακύρωση του συνόλου ή µέρους

της ενωσιακής συνεισφοράς σε µία πράξη, η οποία επι-
βάλλεται βάσει των αποτελεσµάτων επαλήθευσης ή ε-
λέγχου,
ιζ) µεριµνά, ώστε τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν ως α-

ποτέλεσµα παρατυπίας, να ανακτώνται από τον επικε-
φαλής ή τον µόνο εταίρο και είναι αρµόδια για την επι-
στροφή των σχετικών ποσών στον γενικό προϋπολογι-
σµό της Ένωσης, σύµφωνα µε τον καταµερισµό των ευ-
θυνών µεταξύ της Ελλάδας και του άλλου κράτους µέ-
λους ή της χώρας εταίρου, όπως ορίζεται στο κάθε Πρό-
γραµµα INTERREG,
ιη) συντάσσει για κάθε λογιστική χρήση τη διαχειριστι-

κή δήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που παρατίθεται
στο Παράρτηµα XVIII του Κανονισµού,
ιθ) διασφαλίζει ότι τηρούνται όλα τα απαραίτητα έγ-

γραφα για τη διαδροµή ελέγχου,
κ) διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα, τα

οποία σχετίζονται µε µια πράξη που στηρίζεται από τα
Ταµεία, τηρούνται στο κατάλληλο επίπεδο για πενταετή
περίοδο από την 31η Δεκεµβρίου του έτους κατά το ο-
ποίο πραγµατοποιείται η τελευταία πληρωµή προς τον
δικαιούχο,
κα) διασφαλίζει ότι, για κάθε πράξη, καταγράφονται η-

λεκτρονικά και αποθηκεύονται στο ΟΠΣ τα δεδοµένα
που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολό-
γηση, τη δηµοσιονοµική διαχείριση, τις επαληθεύσεις και
τους ελέγχους σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Πα-
ράρτηµα XVΙI του Κανονισµού, και διασφαλίζει την προ-
στασία, την ακεραιότητα και τον εµπιστευτικό χαρακτή-
ρα των δεδοµένων και την ταυτοποίηση των χρηστών,
κβ) διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

τα συγκεντρωτικά δεδοµένα για το Πρόγραµµα στις προ-
θεσµίες που τίθενται, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Κα-
νονισµού INTERREG. Τα δεδοµένα που υποβάλλονται
είναι αξιόπιστα και αντικατοπτρίζουν τα δεδοµένα που
αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σύµφωνα µε την περ. κα),
κγ) συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ε-

θνική Αρχή Συντονισµού, τη Λογιστική Αρχή, καθώς και
µε άλλες ενωσιακές ή εθνικές Αρχές και παρέχει σε αυ-
τές κάθε πληροφορία που ζητείται στο πλαίσιο άσκησης
των καθηκόντων τους, εφαρµόζοντας τους ενωσιακούς
και εθνικούς κανόνες για την προστασία των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα.

2. Αν η Διαχειριστική Αρχή είναι και δικαιούχος στο
πλαίσιο του Προγράµµατος, οι ρυθµίσεις για τις διαχειρι-
στικές επαληθεύσεις εξασφαλίζουν διαχωρισµό των κα-
θηκόντων.
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Άρθρο 11
Συγκρότηση και στελέχωση Κοινών Γραµµατειών Προ-

γραµµάτων INTERREG 2021 - 2027

1. Κάθε Κοινή Γραµµατεία που προβλέπεται στο άρθρο
9 συγκροτείται από τη Διαχειριστική Αρχή του άρθρου
10, κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 46 του Κανονι-
σµού INTERREG µετά από διαβούλευση µε το άλλο κρά-
τος µέλος ή τη χώρα εταίρο.

2. Η συγκρότηση και η λειτουργία των Κοινών Γραµµα-
τειών χρηµατοδοτούνται από τους πόρους της Τεχνικής
Βοήθειας των αντίστοιχων Προγραµµάτων, όπως αυτοί
διατίθενται και υπολογίζονται από τις αντίστοιχες Επι-
τροπές Παρακολούθησης.

3. Για το προσωπικό των Κοινών Γραµµατειών, ανεξαρ-
τήτως προέλευσης, ισχύει ο Κανονισµός του προσωπι-
κού της ΜΟΔ ΑΕ, συµπεριλαµβανοµένων όλων των δι-
καιωµάτων και υποχρεώσεων.

4. Το προσωπικό των Κοινών Γραµµατειών που προ-
σλαµβάνεται από τη ΜΟΔ ΑΕ, κατατάσσεται στους βαθ-
µούς και στα µισθολογικά κλιµάκια που προβλέπονται
στο άρθρο 9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), σε συνδυασµό µε
το άρθρο 26 του ως άνω ν. 4354/2015.

5. Στο προσωπικό των Κοινών Γραµµατειών που προ-
έρχεται από χώρες εκτός Ελλάδας και δεν είναι φορολο-
γικοί κάτοικοι Ελλάδας χορηγείται, έπειτα από εισήγηση
της Επιτροπής Παρακολούθησης του αντίστοιχου Προ-
γράµµατος, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της
ΜΟΔ ΑΕ, µηνιαίο επίδοµα εξωτερικού/µετανάστευσης
(expatriation) ως ποσοστό επί του µεικτού µισθού τους.
Επιπλέον, µε την ίδια διαδικασία χορηγείται και εφάπαξ
αποζηµίωση µετεγκατάστασης ως ποσοστό επί του µει-
κτού ετήσιου µισθού τους, για την κάλυψη των σχετικών
εξόδων.

6. Οι ρυθµίσεις του παρόντος που αφορούν στις Κοι-
νές Γραµµατείες και στο προσωπικό τους εφαρµόζονται
και στα Γραφεία ή Παραρτήµατα ή Σηµεία τα οποία ι-
δρύονται ή λειτουργούν στην Ελλάδα στο πλαίσιο των
Προγραµµάτων INTERREG, τη διαχείριση των οποίων έ-
χει η Χώρα και τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από το
ΕΤΠΑ και τον Μηχανισµό Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ
III).

7. Για το σύνολο του προσωπικού µε σύµβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου των Κοινών
Γραµµατειών των Προγραµµάτων INTERREG 2021 -
2027, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία η µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας ή µε σύµβαση έργου προηγούµενη σχε-
τική απασχόληση.

8. Οι συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
των υπηρετούντων στις Κοινές Γραµµατείες των Προ-
γραµµάτων INTERREG 2014 - 2020 παρατείνονται µετά
τη λήξη τους µέχρι  το κλείσιµο των Προγραµµάτων
INTERREG 2021 - 2027, αποκλειοµένης σε κάθε περί-
πτωση της αναγνώρισής τους ως συµβάσεων αορίστου
χρόνου.

9. Η αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων προς χρη-
µατοδότηση στα πέντε (5) Προγράµµατα INTERREG, για
τα οποία η Ειδική Υπηρεσία INTERREG 2021 - 2027 είναι
Διαχειριστική Αρχή, διενεργείται, ως προς τα τυπικά κρι-
τήρια επιλεξιµότητας, από την Κοινή Γραµµατεία. Για την
αξιολόγηση του περιεχοµένου των προτάσεων πράξεων
προς χρηµατοδότηση δύναται να συγκροτείται ειδικό µη-

τρώο αξιολογητών. Για τη συγκρότηση ειδικού µητρώου
αξιολογητών δηµοσιεύεται ανοικτή πρόσκληση, µετά α-
πό διαβούλευση µε το εµπλεκόµενο κράτος µέλος ή τη
χώρα-εταίρο και απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθη-
σης.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 - 2027

Άρθρο 12
Διαχειριστική Αρχή ΣΣ ΚΑΠ 2023 - 2027

και αρµοδιότητες

1. Η Διαχειριστική Αρχή για το ΣΣ ΚΑΠ 2023 - 2027 εί-
ναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ, η οποία υπά-
γεται στον Γενικό Γραµµατέα Ενωσιακών Πόρων και Υ-
ποδοµών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων.

2. Η Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχεί-
ριση και υλοποίηση του ΣΣ ΚΑΠ µε αποτελεσµατικό και
ορθό τρόπο και έχει τις ακόλουθες, ιδίως, αρµοδιότητες:
α) Καταρτίζει και υποβάλει στην Επιτροπή το ΣΣ ΚΑΠ,

παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής του και συντάσσει
προτάσεις για την τροποποίησή του, όποτε αυτό απαιτεί-
ται,
β) διασφαλίζει ότι το σχέδιο και οι ενέργειες αξιολό-

γησης πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµε-
να στα άρθρα 139 και 140 του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ,
γ) διασφαλίζει ότι η ετήσια έκθεση επιδόσεων του άρ-

θρου 134 του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των συνολικών πινάκων παρακολούθησης, συντάσ-
σεται από τον Οργανισµό Πληρωµών, υποβάλλεται στην
Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 31 του παρό-
ντος προς γνωµοδότηση, και στη συνέχεια υποβάλλεται
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε την περ. β) της
παρ. 3 του άρθρου 9 του Οριζόντιου Κανονισµού ΚΑΠ.
Στο πλαίσιο αυτό, διασφαλίζει ότι υπάρχει συµµόρφωση
µε τυχόν παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
δ) διοργανώνει τις ετήσιες συνεδριάσεις επανεξέτα-

σης µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο
136 του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ,
ε) διασφαλίζει ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης λαµ-

βάνει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται
για την παρακολούθηση της υλοποίησης του ΣΣ ΚΑΠ,
λαµβάνοντας υπόψη τους ειδικούς στόχους και τις προ-
τεραιότητές του,
στ) στην περίπτωση αξιοποίησης χρηµατοδοτικών µέ-

σων, έχει την ευθύνη για την κατάρτιση ή επικαιροποίη-
ση της εκ των προτέρων αξιολόγησης, εφόσον απαιτεί-
ται, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 58 του Κανονι-
σµού,
ζ) στις περιπτώσεις στρατηγικών LEADER/ΤΑΠΤΟΚ, α-

σκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 26,
σε συνεργασία µε τις Οµάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), 
η) διασφαλίζει ότι τηρούνται οι κανόνες δηµοσιότητας

που προβλέπονται στις περ. ι) και ια) της παρ. 2 του άρ-
θρου 123 του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ,
θ) συντάσσει και δηµοσιεύει τις προσκλήσεις για την

υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης παρεµβά-
σεων του ΣΣ ΚΑΠ, όπου απαιτείται,
ι) διασφαλίζει ότι οι γεωργοί, άλλοι δικαιούχοι και άλ-
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λοι φορείς που συµµετέχουν στην υλοποίηση των πα-
ρεµβάσεων ενηµερώνονται για τις υποχρεώσεις τους
που απορρέουν από τη χορηγούµενη ενίσχυση και εφο-
διάζονται µε τις απαραίτητες πληροφορίες σύµφωνα µε
τις περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 123 του Κανονι-
σµού ΣΣ ΚΑΠ, 
ια) για την επιλογή των πράξεων, καταρτίζει και εφαρ-

µόζει κριτήρια και διαδικασίες σύµφωνα µε τις απαιτή-
σεις του άρθρου 79 του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ και το σχε-
τικό πλαίσιο εφαρµογής που προβλέπεται στο άρθρο 37
του παρόντος, µε την επιφύλαξη της περ. ιβ) της παρού-
σας,
ιβ) στο πλαίσιο στρατηγικών LEADER/ΤΑΠΤΟΚ, πραγ-

µατοποιεί τους ελέγχους επιλεξιµότητας και νοµιµότη-
τας για την οριστική ένταξη στο ΣΣ ΚΑΠ των πράξεων
που έχουν ήδη επιλεγεί από τις ΟΤΔ, µε βάση την ποιό-
τητα και την καταλληλότητά τους για την τοπική στρατη-
γική,
ιγ) καθορίζει στην απόφαση ένταξης όλους τους ό-

ρους για τη στήριξη κάθε πράξης, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν στα προϊόντα
ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παρασχεθούν, το χρηµα-
τοδοτικό σχήµα της, την προθεσµία για την εκτέλεσή
της, την περίοδο τήρησης των δικαιολογητικών εγγρά-
φων από τον δικαιούχο και, ανάλογα µε την περίπτωση,
την εφαρµοστέα µέθοδο για τον καθορισµό των δαπα-
νών της πράξης και των όρων για την καταβολή της στή-
ριξης,
ιδ) προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δηµό-

σιων συµβάσεων και ιδίως κατά τη διαδικασία διακήρυ-
ξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύµβασης, σύµφωνα
µε το άρθρο 38,
ιε) διενεργεί διοικητικούς ελέγχους επί των αιτήσεων

στήριξης,
ιστ) διασφαλίζει ότι υπάρχει ένα προστατευµένο ηλε-

κτρονικό πληροφοριακό σύστηµα, το ΟΠΣΚΑΠ του άρ-
θρου 58, στο οποίο καταγράφονται και διατηρούνται βα-
σικές πληροφορίες σχετικά µε την υλοποίηση του ΣΣ
ΚΑΠ, οι οποίες είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση
και την αξιολόγηση, ιδίως για την παρακολούθηση της
προόδου προς τους στόχους που έχουν τεθεί, συµπερι-
λαµβανοµένων των πληροφοριών για κάθε δικαιούχο και
πράξη,
ιζ) διασφαλίζει ότι ο Οργανισµός Πληρωµών του άρ-

θρου 16 λαµβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ι-
δίως σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόζονται και
τυχόν ελέγχους που διενεργούνται αναφορικά µε τις πα-
ρεµβάσεις που έχουν επιλεγεί για χρηµατοδότηση, προ-
τού εγκριθούν οι ενισχύσεις, και παρέχει σε αυτόν τους
απαραίτητους συγκεντρωτικούς πίνακες παρακολούθη-
σης για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων.

3. Η Διαχειριστική Αρχή µπορεί να αναθέτει καθήκοντα
σε Ενδιάµεσους Φορείς σύµφωνα µε το άρθρο 13. Στην
περίπτωση αυτή, διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την απο-
δοτικότητα και την αρτιότητα της διαχείρισης και εκτέ-
λεσης των εν λόγω καθηκόντων και διασφαλίζει ότι έ-
χουν θεσπισθεί οι σχετικές διατάξεις που επιτρέπουν
στον Ενδιάµεσο Φορέα να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα
στοιχεία και πληροφορίες για την εκτέλεση των εν λόγω
καθηκόντων.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Άρθρο 13
Ενδιάµεσοι Φορείς

1. Ενδιάµεσοι Φορείς δύναται να οριστούν για να α-
σκήσουν καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής, υπό την
ευθύνη και την εποπτεία της, για πράξεις των Προγραµ-
µάτων που λαµβάνουν στήριξη από τα Ταµεία, εξαιρου-
µένων των Προγραµµάτων INTERREG, καθώς και για
πράξεις του ΣΣ ΚΑΠ που λαµβάνουν στήριξη από το ΕΓ-
ΤΕ και το ΕΓΤΑΑ. Οι Ενδιάµεσοι Φορείς ορίζονται µε α-
πόφαση ορισµού, στην οποία προσδιορίζονται και τα κα-
θήκοντα που τους ανατίθενται.

2. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής Δρά-
σεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στους
Τοµείς της Έρευνας και Καινοτοµίας δύναται να ορίζεται
Ενδιάµεσος Φορέας για πράξεις κρατικών ενισχύσεων
στους τοµείς της έρευνας και καινοτοµίας που περιλαµ-
βάνονται στα Προγράµµατα της προγραµµατικής περιό-
δου 2021 - 2027.

3. Η περ. ε) της παρ. 7 του άρθρου 13 του
ν. 4314/2014(Α΄ 265), ως προς τη δυνατότητα ορισµού
ως Ενδιάµεσου Φορέα, της αστικής µη κερδοσκοπικής ε-
ταιρείας µε την επωνυµία «Ενδιάµεσος Φορέας Επιχει-
ρησιακών Προγραµµάτων Ανταγωνιστικότητας και Επι-
χειρηµατικότητας» (δ.τ. ΕΦΕΠΑΕ) εφαρµόζεται και για
τα Προγράµµατα της προγραµµατικής περιόδου 2021 -
2027, όπως επίσης όταν ο ΕΦΕΠΑΕ ορίζεται δικαιούχος
για δράσεις ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που παρέχο-
νται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 1407/2013 ή
717/2014, σύµφωνα µε την περ. δ) της παρ. 6 του άρ-
θρου 2.

4. Ο Οργανισµός Απασχόλησης Ανθρώπινου Δυναµι-
κού (ΟΑΕΔ) δύναται να ορίζεται ως Ενδιάµεσος Φορέας
στα Προγράµµατα για να ασκεί καθήκοντα της Διαχειρι-
στικής Αρχής για τη διαχείριση πράξεων που συγχρηµα-
τοδοτούνται από το ΕΚΤ+.

5. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυµη Εται-
ρεία (ΕΑΤ ΑΕ), η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επεν-
δύσεων Ανώνυµη Εταιρία (ΕΑΤΕ ΑΕ), η Κοινωνία της
Πληροφορίας Ανώνυµη Εταιρεία (ΚτΠ ΑΕ) και το Κέντρο
Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας
(ΚΕΤΥΑΚ) της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών δύναται
να ορίζονται ως Ενδιάµεσοι Φορείς στα Προγράµµατα
που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία.

6. Η Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να ορίζεται Ενδιάµεσος
Φορέας για να ασκεί καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής
για τη διαχείριση πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται α-
πό το ΕΚΤ+.

7. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής Το-
µέων Βιοµηχανίας, Εµπορίου και Προστασίας Κατανα-
λωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων δύναται να ορίζεται Ενδιάµεσος Φορέας για να
ασκεί καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής για τη διαχείριση
πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται από τα Προγράµµα-
τα του ΕΣΠΑ.

8. Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόµων και Άµε-
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σων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων δύναται να ορίζεται Ενδιάµεσος Φορέας
για πράξεις κρατικών ενισχύσεων σε εφαρµογή του
Προγράµµατος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση».

9. α) Για την υλοποίηση ολοκληρωµένων χωρικών ε-
πενδύσεων, οι εδαφικές αρχές, εφόσον αναλαµβάνουν
καθήκοντα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Διαχει-
ριστικής Αρχής, εκτός από την επιλογή των πράξεων, ο-
ρίζονται από την οικεία Διαχειριστική Αρχή ως Ενδιάµε-
σοι Φορείς.
β) Οι Οµάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που αναλαµβά-

νουν την άσκηση καθηκόντων που δεν καλύπτονται από
την παρ. 3 του άρθρου 33 του Κανονισµού και τα οποία
εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Διαχειριστικής Αρχής,
ορίζονται από την αρµόδια Διαχειριστική Αρχή Προγράµ-
µατος ή τη Διαχειριστική Αρχή του ΣΣ ΚΑΠ ως Ενδιάµε-
σοι Φορείς.

10. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Διαχείρισης
Προγραµµάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέ-
σεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ), στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της
ως Διαχειριστική Αρχή, δύναται να αναθέτει την άσκηση
καθηκόντων για τη διαχείριση πράξεων στο πλαίσιο των
Προγραµµάτων ΤΑΜΕΥ στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευ-
ρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (ΥΔΕΑΠ)
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και σε
άλλους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης ή φορείς που
δραστηριοποιούνται στους τοµείς παρέµβασης των Προ-
γραµµάτων αυτών, µε τον ορισµό τους ως Ενδιάµεσων
Φορέων.

11. Για πράξεις που προβλέπουν στήριξη από το ΕΤΠΑ
ή το ΕΚΤ+ και συµπεριλαµβάνονται σε Πρόγραµµα που
συγχρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα «Ορίζων Ευρώ-
πη», η Διαχειριστική Αρχή ορίζει ως Ενδιάµεσο Φορέα
τον φορέα υλοποίησης του Προγράµµατος που συγχρη-
µατοδοτείται από το Πρόγραµµα «Ορίζων Ευρώπη».

12. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Παρεµβάσεων Α-
γροτικής Ανάπτυξης και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής
Άµεσων Ενισχύσεων και Τοµεακών Παρεµβάσεων του Υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δύναται
να ορίζονται ως Ενδιάµεσοι Φορείς, αναλαµβάνοντας
καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής ΣΣ ΚΑΠ για παρεµ-
βάσεις αγροτικής ανάπτυξης και για τις άµεσες ενισχύ-
σεις και τοµεακές παρεµβάσεις αντίστοιχα.

13. Οι ορισθέντες Ενδιάµεσοι Φορείς κρατικών ενισχύ-
σεων του ν. 4314/2014 εξακολουθούν να ασκούν τα κα-
θήκοντά τους για τα έργα των Επιχειρησιακών Προγραµ-
µάτων της περιόδου 2014-2020 που µεταφέρονται σε
Προγράµµατα της περιόδου 2021-2027.

14. Οι Ενδιάµεσοι Φορείς των παρ. 1 έως 13 που ε-
µπλέκονται σε περιπτώσεις διαφθοράς και απάτης, κατό-
πιν πορισµάτων ελέγχων, αποκλείονται αυτοδίκαια, και
µέχρι τη συµµόρφωσή τους µε τα επιβαλλόµενα διορθω-
τικά µέτρα, από µελλοντικές αναθέσεις καθηκόντων Δια-
χειριστικής Αρχής.

15. Με την απόφαση ορισµού Ενδιάµεσου Φορέα ρυθ-
µίζεται κάθε ζήτηµα σχετικό µε την άσκηση των καθηκό-
ντων που αναλαµβάνει, και ιδίως:
α) Ο φορέας που αναλαµβάνει την άσκηση των καθη-

κόντων της Διαχειριστικής Αρχής του οικείου Προγράµ-
µατος/Προγραµµάτων ή της Διαχειριστικής Αρχής του
ΣΣ ΚΑΠ,

β) οι τύποι πράξεων, οι πράξεις που αναλαµβάνει και ο
διαθέσιµος προϋπολογισµός ανά τύπο πράξεων ή ανά
πράξη,
γ) τα καθήκοντα που ανατίθενται,
δ) οι υποχρεώσεις του Ενδιάµεσου Φορέα και της Δια-

χειριστικής Αρχής,
ε) το αρµόδιο όργανο για την ένταξη των πράξεων, τις

εκθέσεις επαληθεύσεων, καθώς και για τις δηµοσιονοµι-
κές διορθώσεις.

16. Οι αποφάσεις της παρ. 1 αναρτώνται στον δικτυα-
κό τόπο «Διαύγεια» µε µέριµνα του οργάνου που τις εξέ-
δωσε και ισχύουν από την ανάρτησή τους σε αυτόν, κα-
θώς και στους ιστότοπους της αρµόδιας Διαχειριστικής
Αρχής και του Ενδιάµεσου Φορέα αντίστοιχα, χωρίς να
απαιτείται η δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Άρθρο 14
Λογιστική Αρχή και αρµοδιότητες

1. Λογιστική Αρχή που αναλαµβάνει τις αρµοδιότητες
λογιστικής λειτουργίας του άρθρου 76 του Κανονισµού
για τα Τοµεακά και Περιφερειακά Προγράµµατα του Ε-
ΣΠΑ ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και
Εξακρίβωσης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων».

2. Η Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρί-
βωσης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων» αποτε-
λεί οργανική µονάδα επιπέδου Διεύθυνσης Υπουργείου
και υπάγεται στον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύ-
σεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων.

3. Η Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρί-
βωσης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων» έχει
τις παρακάτω αρµοδιότητες: 
α) Καταρτίζει και υποβάλλει αιτήσεις πληρωµής στην

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε τα άρθρα 91 και 92
του Κανονισµού,
β) καταρτίζει και υποβάλλει τους λογαριασµούς για

κάθε λογιστική χρήση, επιβεβαιώνοντας την πληρότητα,
την ακρίβεια και την αλήθεια των λογαριασµών σύµφωνα
µε το άρθρο 98 του Κανονισµού, 
γ) τηρεί ηλεκτρονικά αρχεία µε τα στοιχεία των δαπα-

νών που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
πλαίσιο των αιτήσεων πληρωµής και των λογαριασµών,
δ) αφαιρεί πιστοποιηµένες δαπάνες από τους λογαρια-

σµούς που υπόκεινται σε συνεχιζόµενη αξιολόγηση της
νοµιµότητας και της κανονικότητάς τους σύµφωνα µε
την περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 98 του Κανονισµού και
διασφαλίζει ότι, σύµφωνα µε τις περ. α) και γ) της παρ. 6
του άρθρου 98 του Κανονισµού, δεν περιλαµβάνονται
στους λογαριασµούς πιστοποιηµένες δαπάνες που αφο-
ρούν τις παράτυπες δαπάνες οι οποίες έχουν αποτελέ-
σει αντικείµενο δηµοσιονοµικών διορθώσεων σύµφωνα
µε το άρθρο 103 του Κανονισµού και τυχόν άλλα ποσά
που χρειάζεται να αφαιρεθούν, ώστε να µειωθεί το ενα-
ποµένον ποσοστό σφάλµατος των δαπανών που δηλώ-
νονται στους λογαριασµούς σε δύο τοις εκατό (2%) ή λι-
γότερο,
ε) καταχωρίζει στο ΟΠΣ τις οριζόντιες δηµοσιονοµικές
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διορθώσεις σύµφωνα µε τις προβλέψεις, στο πλαίσιο της
κατάρτισης των αιτήσεων πληρωµής και των λογαρια-
σµών, όπου απαιτείται, 
στ) µετατρέπει σε ευρώ τα ποσά των δαπανών που

πραγµατοποιούνται σε άλλο νόµισµα, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στην περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 76 του Κα-
νονισµού, 
ζ) µεριµνά για την παροχή των προβλέψεων των αιτή-

σεων πληρωµής για το τρέχον και το επόµενο ηµερολο-
γιακό έτος και τις υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 69 του Κανονισµού, 
η) συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς και υπηρε-

σίες για τον καθορισµό των κανόνων λειτουργίας του
ΟΠΣ ως προς τις πληροφορίες που χρησιµοποιεί κατά
την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, καθώς και την επε-
ξεργασία τους, 
θ) αναθέτει τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας των δη-

µόσιων έργων, παρακολουθεί και παραλαµβάνει τα απο-
τελέσµατα των ελέγχων και, εφόσον απαιτείται, εισηγεί-
ται τα κατάλληλα διορθωτικά µέτρα µε βάση τα αποτελέ-
σµατά τους και την κείµενη νοµοθεσία, 
ι) ενηµερώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τη

Διεύθυνση Δηµοσίων Επενδύσεων της Γενικής Διεύθυν-
σης Δηµοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, για τη διάθεση των πι-
στώσεων που εισπράχθηκαν ανά πηγή, 
ια) συντονίζει τη σύνταξη των απαντήσεων στο πλαί-

σιο των ελέγχων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου,
ιβ) διερευνά τις καταγγελίες που αφορούν σε συγχρη-

µατοδοτούµενα έργα προηγούµενων προγραµµατικών
περιόδων.

4. H Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρί-
βωσης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων» ασκεί
τις αρµοδιότητες λογιστικής λειτουργίας για τα Προ-
γράµµατα TAMEY, ως Ενδιάµεσος Φορέας της αρµόδιας
Διαχειριστικής Αρχής.

5. Όσον αφορά στα Προγράµµατα INTERREG των
περ. α) έως ε) της παρ. 4 του άρθρου 3, η Ειδική Υπηρε-
σία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηµατο-
δοτούµενων Προγραµµάτων» αναλαµβάνει τις λογιστι-
κές διαδικασίες του άρθρου 47 του Κανονισµού
INTERREG και ειδικότερα τις αρµοδιότητες των περ. α)
έως γ) της παρ. 3 του παρόντος, καθώς επίσης και τις
πληρωµές που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και, κατά γενικό κανόνα, τις πληρωµές που κα-
ταβάλλονται στον επικεφαλής εταίρο σύµφωνα µε το
στοιχείο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κανονισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΡΧΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 15
Αρχή Διαπίστευσης και αρµοδιότητες

1. Για το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027, ως αρµό-
δια Αρχή Διαπίστευσης του άρθρου 8 του Οριζόντιου Κα-
νονισµού ΚΑΠ ορίζεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων.

2. Η Αρχή Διαπίστευσης είναι υπεύθυνη για την έκδο-
ση της διαπίστευσης του Οργανισµού Πληρωµών του άρ-

θρου 16 µε βάση τους όρους του πρώτου εδαφίου της
παρ. 2 του άρθρου 9 του Οριζόντιου Κανονισµού ΚΑΠ,
καθώς και για την αναθεώρηση ή ανάκληση της διαπί-
στευσης. Σε περίπτωση που ο διαπιστευµένος Οργανι-
σµός Πληρωµών δεν πληροί ή παύει να πληροί έναν ή
περισσότερους από τους ελάχιστους όρους διαπίστευ-
σης, εφαρµόζεται η παρ. 4 του άρθρου 9 του Οριζόντιου
Κανονισµού ΚΑΠ. 

3. Η Αρχή Διαπίστευσης ορίζει έναν ελεγκτικό φορέα
για τη διεξαγωγή εξέτασης πριν από τη χορήγηση οποι-
ασδήποτε διαπίστευσης (προ-διαπιστευτική επιθεώρη-
ση). Το όργανο ελέγχου είναι µια αρχή ελέγχου ή άλλος
δηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός ή οργανωτική µονάδα
αρχής, µε την απαιτούµενη επάρκεια, δεξιότητες και ικα-
νότητα για τη διενέργεια ελέγχων.

Άρθρο 16
Οργανισµός Πληρωµών και αρµοδιότητες

1. Για το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027, ως Οργα-
νισµός Πληρωµών του άρθρου 9 του Οριζόντιου Κανονι-
σµού ΚΑΠ ορίζεται ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγ-
χου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγ-
γυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) που είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτι-
κού δικαίου που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

2. Ο Οργανισµός Πληρωµών είναι υπεύθυνος για τη
διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών που χρηµατοδο-
τούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο του ΣΣ
ΚΑΠ και έχει τις ακόλουθες, ιδίως, αρµοδιότητες: 
α) Προβαίνει σε έλεγχο των δικαιολογητικών πληρω-

µής και σε αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών που
βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ, εγκρίνει την πληρωµή τους, εκ-
δίδει εντολές πληρωµής σε βάρος του ΕΛΕΓΕΠ, τηρεί τα
στοιχεία και αρχεία των γενοµένων πληρωµών,
β) διενεργεί κάθε είδους έλεγχο σε σχέση µε τη νοµι-

µότητα και κανονικότητα των πληρωµών και την κίνηση
των προβλεπόµενων διαδικασιών για την ανάκτηση των
καταβληθέντων παρανόµως ή αχρεωστήτως, καθώς και
για την επιβολή κάθε νόµιµης κύρωσης,
γ) προβαίνει στην ακύρωση του συνόλου ή µέρους της

ενωσιακής συνεισφοράς, η οποία επιβάλλεται βάσει των
αποτελεσµάτων διοικητικού ή επιτόπιου ελέγχου, σύµ-
φωνα µε τις περ. α) και β) και στις κατάλληλες ενέργει-
ες, εφόσον απαιτείται, για την επιστροφή του ποσού α-
κύρωσης στον ΕΛΕΓΕΠ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 42,
δ) καταρτίζει και υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή:
δα) Την ετήσια έκθεση επιδόσεων του άρθρου 134 του

Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ, 
δβ) τους ετήσιους λογαριασµούς σχετικά µε τις δαπά-

νες που πραγµατοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση των κα-
θηκόντων που του έχουν ανατεθεί, και τις απαιτούµενες
πληροφορίες για την εκκαθάριση των λογαρισµών,
δγ) την ετήσια σύνοψη και τη διαχειριστική δήλωση

που προβλέπονται στις περ. γ) και δ) της παρ. 3 του άρ-
θρου 9 του Οριζόντιου Κανονισµού ΚΑΠ.

3. Ο Οργανισµός Πληρωµών µπορεί να αναθέσει σε
άλλους φορείς, την εκτέλεση των καθηκόντων που αφο-
ρούν στη διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών που
χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ, µε εξαί-
ρεση την εκτέλεση πληρωµών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Άρθρο 17
Αρχή Ελέγχου και αρµοδιότητες

1. Αρχή Ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 71 του Κανο-
νισµού, ορίζεται η Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου
(ΕΔΕΛ) η οποία συστάθηκε µε το άρθρο 11 του
ν. 4314/2014 (Α΄ 265). Η ΕΔΕΛ αναλαµβάνει τις αρµο-
διότητες των άρθρων 77 έως 79 του Κανονισµού για τα
Τοµεακά και Περιφερειακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ. Επι-
πλέον, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 44 του
ν. 4825/2021 (Α΄ 157), η ΕΔΕΛ είναι η Αρχή Ελέγχου για
τα Προγράµµατα ΤΑΜΕΥ. 
Η ΕΔΕΛ υπάγεται στην Ειδική Γραµµατεία Δηµοσιονο-

µικών Ελέγχωντης Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµι-
κής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών και αποτε-
λείται από τα παρακάτω µέλη: α) Τον Προϊστάµενο της
Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηµατοδοτούµενων
Προγραµµάτων (ΓΔΕΣΠ), ως Πρόεδρο, β) τον Προϊστά-
µενο της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ε-
λέγχων (ΔΣΑΕ), γ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Α΄
Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Προ-
γραµµάτων, δ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Β΄ Ε-
λέγχου Διαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµ-
µάτων, ε) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Ελέγχου
Δράσεων του Μηχανισµού Ανάκαµψης και Ανθεκτικότη-
τας, στ) τον Προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος Έ-
κτακτων Ελέγχων Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµά-
των (ΑΤΕΕΣΠ) και ζ) δύο (2) εµπειρογνώµονες από τον
δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, που διαθέτουν εµπειρία σε θέ-
µατα εφαρµογής δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε-
λέγχου συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ή δηµο-
σίων έργων ή κρατικών ενισχύσεων. Στην ΕΔΕΛ δύναται
να µετέχει, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο Προϊστάµενος του
Αυτοτελούς Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης (ΑΤΝΥ) της
ΓΔΕΣΠ. Η ΕΔΕΛ συγκροτείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών, µε την οποία ορίζονται τα τακτικά και
τα αναπληρωµατικά µέλη της, καθώς και η γραµµατεία
αυτής, η οποία στελεχώνεται από υπαλλήλους της ΓΔΕ-
ΣΠ. Ανάλογα µε το θέµα το οποίο εξετάζεται, εισηγητής
της ΕΔΕΛ είναι ο εκ των µελών της καθ’ ύλην αρµόδιος
Προϊστάµενος. Για την αποζηµίωση των εµπειρογνωµό-
νων που είναι µέλη της ΕΔΕΛ, εφαρµόζεται η παρ. 2 του
άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

2. Η ΕΔΕΛ έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α) Καταρτίζει, κατόπιν διαβούλευσης µε τη/τις Διαχει-

ριστική/-ές Αρχή/-ές, στρατηγική ελέγχου σύµφωνα µε
το άρθρο 78 του Κανονισµού, βάσει εκτίµησης κινδύνου,
λαµβάνοντας υπόψη την περιγραφή του/των Συστήµα-
τος/των Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) που προβλέπε-
ται στην παρ. 11 του άρθρου 69 του Κανονισµού. Η στρα-
τηγική ελέγχου καλύπτει τους ελέγχους συστηµάτων
και τους ελέγχους πράξεων, καταρτίζεται σύµφωνα µε
το υπόδειγµα που παρατίθεται στο Παράρτηµα XΧΙΙ του
Κανονισµού, επικαιροποιείται σε ετήσια βάση µετά από
την υποβολή της πρώτης ετήσιας έκθεσης ελέγχου και
της πρώτης ελεγκτικής γνώµης στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή και µπορεί να καλύπτει ένα ή περισσότερα Προγράµ-
µατα. Οι αρχικοί έλεγχοι συστηµάτων διενεργούνται
στις Ειδικές Υπηρεσίες που αναλαµβάνουν για πρώτη
φορά στην προγραµµατική περίοδο 2021-2027 ρόλο Δια-
χειριστικής Αρχής και στη Λογιστική Αρχή του άρθρου

14, εντός είκοσι ενός (21) µηνών από την απόφαση µε
την οποία εγκρίνεται το Πρόγραµµα ή η τροποποίηση
του Προγράµµατος ως προς τον ορισµό της οικείας Αρ-
χής,
β) είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια ελέγχων συστηµά-

των, πράξεων και λογαριασµών, προκειµένου να παρά-
σχει ανεξάρτητη διασφάλιση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
όσον αφορά στην αποτελεσµατική λειτουργία των ΣΔΕ,
καθώς και τη νοµιµότητα και την κανονικότητα των δα-
πανών που περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς οι ο-
ποίοι υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
γ) διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις εκθέσεις ε-

λέγχου συστηµάτων µόλις οριστικοποιηθεί η διαδικασία
αντιπαράθεσης µε τους σχετικούς ελεγχόµενους,
δ) καταρτίζει και υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή:
δα) ετήσια ελεγκτική γνώµη, σύµφωνα µε την παρ. 7

του άρθρου 63 του Δηµοσιονοµικού Κανονισµού και το
υπόδειγµα που παρατίθεται στο Παράρτηµα XΙΧ του Κα-
νονισµού, η οποία, µε βάση όλες τις πραγµατοποιούµε-
νες ελεγκτικές εργασίες, καλύπτει τις ακόλουθες χωρι-
στές συνιστώσες:

i) την πληρότητα, ακρίβεια και αλήθεια των λογαρια-
σµών,

ii) τη νοµιµότητα και κανονικότητα των δαπανών που
περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς οι οποίοι υποβάλ-
λονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

iii) την αποτελεσµατική λειτουργία των ΣΔΕ,
δβ) ετήσια έκθεση ελέγχου, η οποία πληροί τις απαιτή-

σεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 63
του Δηµοσιονοµικού Κανονισµού, σύµφωνα µε το υπό-
δειγµα που παρατίθεται στο Παράρτηµα XΧ του Κανονι-
σµού, υποστηρίζει την ετήσια ελεγκτική γνώµη που ανα-
φέρεται στην υποπερ. δα) της παρούσας και παραθέτει
σύνοψη των πορισµάτων, όπου περιλαµβάνονται ανάλυ-
ση της φύσης και της έκτασης των σφαλµάτων και αδυ-
ναµιών που εντοπίστηκαν στα συστήµατα, καθώς και τα
διορθωτικά µέτρα που προτάθηκαν και εφαρµόστηκαν,
το προκύπτον συνολικό ποσοστό σφάλµατος και το ενα-
ποµένον ποσοστό σφάλµατος για τις δαπάνες που έ-
χουν εγγραφεί στους λογαριασµούς που υποβάλλονται
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε περίπτωση οµαδοποίησης
Προγραµµάτων, ώστε να πραγµατοποιούνται έλεγχοι
πράξεων σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του
άρθρου 79 του Κανονισµού, η ετήσια έκθεση ελέγχου
µπορεί να είναι κοινή για τα εν λόγω Προγράµµατα,
ε) συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε-

ξετάσουν τη στρατηγική ελέγχου, την ετήσια έκθεση ε-
λέγχου και την ελεγκτική γνώµη, να συντονίσουν τα
σχέδια και τις µεθόδους ελέγχου και να ανταλλάξουν α-
πόψεις για θέµατα που σχετίζονται µε τη βελτίωση των
ΣΔΕ,
στ) είναι υπεύθυνη για την οριστική υποβολή, µέσω

του Συστήµατος Διαχείρισης Παρατυπιών
(IrregularityManagementSystem-IMS) της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής, των εκθέσεων σχετικά µε τις παρατυπίες, ό-
πως προβλέπονται στις παρ. 2 και 12 του άρθρου 69 του
Κανονισµού και σύµφωνα µε τους αναλυτικούς κανόνες
και το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Κανονι-
σµού.

3. Η ΕΔΕΛ διασφαλίζει ότι οι ελεγκτικές εργασίες διε-
νεργούνται σύµφωνα µε διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά
πρότυπα.

4. Οι έλεγχοι πράξεων καλύπτουν τις δαπάνες που δη-
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λώνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη λογιστική
χρήση βάσει δείγµατος. Το εν λόγω δείγµα είναι αντι-
προσωπευτικό και βασίζεται σε µεθόδους στατιστικής
δειγµατοληψίας. Για τους ελέγχους πράξεων εφαρµόζο-
νται το άρθρο 79 του Κανονισµού, η κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και οι
ειδικότεροι κανόνες που ισχύουν για το κάθε Ταµείο. 

5. Κατά τη διενέργεια ελέγχων, η ΕΔΕΛ λαµβάνει δεό-
ντως υπόψη τις αρχές του ενιαίου ελέγχου και της ανα-
λογικότητας σε σχέση µε το επίπεδο κινδύνου για τον
προϋπολογισµό της Ένωσης, σύµφωνα µε όσα προβλέ-
πονται στο άρθρο 80 του Κανονισµού.

6. Για τους ελέγχους των χρηµατοδοτικών µέσων στο
πλαίσιο Προγραµµάτων της παρ. 1, η ΕΔΕΛ δύναται να
διεξάγει ελέγχους συστηµάτων και πράξεων σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στο άρθρο 77, στο άρθρο 79 ή στο άρ-
θρο 83 του Κανονισµού, κατά περίπτωση, στο επίπεδο
των φορέων υλοποίησης του χρηµατοδοτικού µέσου και,
στο πλαίσιο των ταµείων εγγυήσεων, στο επίπεδο των
φορέων που παρέχουν τα υποκείµενα νέα δάνεια. Τα α-
ποτελέσµατα των ελέγχων, που πραγµατοποιούνται από
εξωτερικούς ελεγκτές των φορέων υλοποίησης του χρη-
µατοδοτικού µέσου, µπορούν να λαµβάνονται υπόψη α-
πό την ΕΔΕΛ για τους σκοπούς της συνολικής εξασφά-
λισης και, σε αυτή τη βάση, η ΕΔΕΛ µπορεί να αποφασί-
σει να περιορίσει τις ελεγκτικές εργασίες της. Η ΕΔΕΛ
δεν διενεργεί ελέγχους στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων ή άλλων διεθνών χρηµατοπιστω-
τικών ιδρυµάτων στα οποία είναι µέτοχος ένα κράτος µέ-
λος, όσον αφορά στα χρηµατοδοτικά µέσα που εφαρµό-
ζονται από αυτά, µε την επιφύλαξη των στοιχείων β΄ και
γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 81 του Κανονισµού.

7. Η ΕΔΕΛ ορίζεται Αρχή Ελέγχου για τα Προγράµµα-
τα INTERREG των περ. α) έως ε) της παρ. 4του άρθρου
3 και αναλαµβάνει τις αρµοδιότητες των άρθρων 48 και
49 του Κανονισµού INTERREG.

8. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της η ΕΔΕΛµε-
ριµνά για τη διαφύλαξη δεδοµένων προσωπικού χαρα-
κτήρα και εµπιστευτικών πληροφοριών, των οποίων λαµ-
βάνουν γνώση τα όργανα αυτής.

Άρθρο 18
Έλεγχοι Αρχής Ελέγχου

1. Για τις ανάγκες της εκτέλεσης των ελέγχων και της
λειτουργίας της ΕΔΕΛ έχουν συσταθεί στη Γενική Διεύ-
θυνση Ελέγχων Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµά-
των (ΓΔΕΣΠ) της Ειδικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικών
Ελέγχωντης Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολι-
τικής του Υπουργείου Οικονοµικών οργανικές µονάδες
(Διευθύνσεις και Αυτοτελή Τµήµατα), σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο π.δ. 142/2017 (Α΄ 181). 

2. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις οργανικές µονά-
δες της παρ. 1 και είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Δη-
µοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ, θεω-
ρούνται, κατά την έννοια του παρόντος, ελεγκτές.

3. Οι έλεγχοι της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 17
πραγµατοποιούνται επιτόπου στον ελεγχόµενο φορέα ή
στην έδρα της Αρχής Ελέγχου βάσει εγγράφων και αρ-
χείων που τηρούνται από τον δικαιούχο ή σε πληροφο-
ριακά συστήµατα διαχείρισης και σύµφωνα µε όσα προ-
βλέποντα ιστο Εγχειρίδιο Ελέγχου της ΕΔΕΛ.

4. Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται βάσει ετήσιου
προγραµµατισµού, που εγκρίνεται από την ΕΔΕΛ στο

πλαίσιο της στρατηγικής ελέγχου. Η ΕΔΕΛ διενεργεί και
έκτακτους ελέγχους κατόπιν καταγγελιών και εντολών
ελέγχου.

5.α) Οι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτικές οµάδες
οι οποίες αποτελούνται από υπαλλήλους που είναι εγγε-
γραµµένοι στο Μητρώο Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και
Ελεγκτών της ΕΔΕΛ. Για την έκδοση της απόφασης συ-
γκρότησης των ελεγκτικών οµάδων και µετακίνησής
τους, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 της υ-
ποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του Μέρους Β΄ του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94), αρµόδιος είναι ο Πρόεδρος της Ε-
ΔΕΛ. Στις ανωτέρω ελεγκτικές οµάδες δύναται να συµ-
µετέχουν ως µέλη, εµπειρογνώµονες που είναι εγγε-
γραµµένοι στο Μητρώο Εµπειρογνωµόνων σε Δηµοσιο-
νοµικούς Ελέγχους και Ελέγχους της ΕΔΕΛ.
β) Για τους συµµετέχοντες στις ελεγκτικές οµάδες

διασφαλίζεται η λειτουργική ανεξαρτησία τους από τις
Διαχειριστικές Αρχές, τους Ενδιάµεσους Φορείς, τη Λο-
γιστική Αρχή του άρθρου 14 και τους ελεγχόµενους.

6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µέρος των υποχρεώσε-
ων που έχει αναλάβει η ΓΔΕΣΠ δύναται να ανατεθεί µε
σύµβαση παροχής υπηρεσιών σύµφωνα µε όσα προβλέ-
πονται στον ν. 4412/2016 (Α΄ 147) σε ελεγκτικές εταιρεί-
ες που δεν σχετίζονται, µε οποιονδήποτε τρόπο, µε τη
διαχείριση των προγραµµάτων, την υλοποίηση των έρ-
γων και την πιστοποίηση των δαπανών. Οι υπηρεσίες
που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, τελούνται
υπό την εποπτεία της αρµόδιας οργανικής µονάδας της
ΓΔΕΣΠ. Για την κάλυψη του κόστους των ανωτέρω συµ-
βάσεων διατίθενται οι απαραίτητοι πόροι από το Πρό-
γραµµα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων».

7.α) Μετά το πέρας του ελέγχου, το όργανο ελέγχου
των παρ. 5 και 6, συντάσσει έκθεση προσωρινών αποτε-
λεσµάτων ελέγχου, στην οποία περιλαµβάνει και τυχόν
συστάσεις για τη λήψη αναγκαίων δηµοσιονοµικών διορ-
θώσεων, και την υποβάλλει στην αρµόδια ελεγκτική ορ-
γανική µονάδα. Η µονάδα αυτή, αφού διενεργήσει έλεγ-
χο ποιότητας της έκθεσης, την κοινοποιεί στον ελεγχό-
µενο, στην οικεία Διαχειριστική Αρχή και στον κατά περί-
πτωση Ενδιάµεσο Φορέα, στη Λογιστική Αρχή του άρ-
θρου 14 και στην Εθνική Αρχή Συντονισµού. Οι ανωτέρω
φορείς έχουν δικαίωµα να υποβάλουν εγγράφως αντιρ-
ρήσεις ή παρατηρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσµίας
δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµέρα κοινοποίησης σε
αυτούς της έκθεσης ελέγχου. Μετά από την παρέλευση
της ανωτέρω προθεσµίας, οι εκθέσεις προσωρινών απο-
τελεσµάτων ελέγχου µε τις τυχόν αντιρρήσεις ή παρα-
τηρήσεις των ανωτέρω φορέων και η σχετική εισήγηση
της αρµόδιας ελεγκτικής οργανικής µονάδας εξετάζο-
νται από την ΕΔΕΛ, η οποία εγκρίνει και οριστικοποιεί τα
αποτελέσµατα των ελέγχων. Στη συνεδρίαση της ΕΔΕΛ
δύναται να παρευρίσκονται, µετά από πρόσκλησή της, οι
φορείς που υπέβαλαν αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις για
την υποστήριξη των θέσεών τους. Τα οριστικά αποτελέ-
σµατα των ελέγχων της ΕΔΕΛ κοινοποιούνται σε όλους
τους ανωτέρω φορείς, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας,
καθώς και σε όποιο φορέα κρίνεται από την ΕΔΕΛ ανα-
γκαία η κοινοποίηση. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης ση-
µαντικού ευρήµατος µε δηµοσιονοµική επίπτωση ή υπό-
νοιας απάτης, τα οριστικά αποτελέσµατα των ελέγχων
της ΕΔΕΛ κοινοποιούνται επιπλέον στην Ευρωπαϊκή Υ-
πηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF), σύµφωνα
µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες του/των ΣΔΕ που διέ-
πει/ουν το εκάστοτε ελεγχόµενο Ταµείο-Μηχανισµό
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Χρηµατοδότησης. Αν διαπιστωθεί αχρεωστήτως ή παρα-
νόµως καταβληθείσα δαπάνη, εφαρµόζονται όσα προ-
βλέπονται στο άρθρο 33 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265). Η αρ-
µοδιότητα για την έκδοση των αποφάσεων δηµοσιονοµι-
κής διόρθωσης και ανάκτησης των αχρεωστήτως ή πα-
ρανόµως καταβληθεισών δαπανών ανήκει στην ΕΔΕΛ.
Οι αποφάσεις αυτές υπογράφονται από τον Πρόεδρο
της ΕΔΕΛ.
β) Η ΕΔΕΛ, σε συνέχεια αξιολόγησης των αποτελε-

σµάτων των ελέγχων της, και ύστερα από εισήγηση της
Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων
(ΔΣΑΕ) της ΓΔΕΣΠ, µπορεί να απευθύνει συστάσεις για
οριζόντιες δηµοσιονοµικές διορθώσεις και λοιπά διορ-
θωτικά µέτρα στην οικεία Διαχειριστική Αρχή και στον
κατά περίπτωση Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρισης, στη Λο-
γιστική Αρχή του άρθρου 14 και στους ελεγχόµενους
φορείς. Οι σχετικές συστάσεις της ΕΔΕΛ κοινοποιούνται
στους εµπλεκόµενους φορείς, καθώς και στην Ειδική Υ-
πηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συ-
στηµάτων (ΕΥΘΥΠΣ) της Εθνικής Αρχής Συντονισµού,
µε έγγραφο της ΔΣΑΕ. Οι εν λόγω φορείς έχουν δικαίω-
µα να υποβάλουν στην ΕΔΕΛ, εγγράφως, αντιρρήσεις ή
παρατηρήσεις εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την
κοινοποίηση του εγγράφου σε αυτούς. Μετά από την ε-
ξέταση των αντιρρήσεων ή παρατηρήσεων ή την άπρα-
κτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, η ΕΔΕΛ, εφό-
σον θεωρεί ότι συντρέχει περίπτωση να γίνουν οριζό-
ντιες δηµοσιονοµικές διορθώσεις ή να ληφθούν λοιπά
διορθωτικά µέτρα, προβαίνει στην έκδοση σχετικής από-
φασης. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται υπόψη για τη σύ-
νταξη από την ΕΔΕΛ της γνωµοδότησης της υποπερ.
δα) της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 17.

8. Για τον καθορισµό αποζηµίωσης για τους ελέγχους
του παρόντος εφαρµόζεται η παρ. 4 του άρθρου 65 του
ν. 4646/2019 (Α΄ 201) και η υπό στοιχεία
2/10018/ΔΕΠ/22.4.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οι-
κονοµικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 326, διορθ. σφαλµ. Υ.Ο.Δ.Δ. 362).
Για την αποζηµίωση των δαπανών µετακίνησης εφαρµό-
ζεται η παρ. 24 του άρθρου 63 του παρόντος.

9.α) Το εν γένει προσωπικό των οργανικών µονάδων
της ΓΔΕΣΠ δεν διώκεται ποινικά για τα διαλαµβανόµενα
σε έκθεση ελέγχου που συνέταξε ή συνυπέγραψε κατά
την άσκηση των καθηκόντων του. Εξαιρούνται των ανω-
τέρω η περίπτωση κατά την οποία το προσωπικό ενήργη-
σε µε δόλο, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφο-
ριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση του κατά
την άσκηση των καθηκόντων του και η παράβαση του κα-
θήκοντος εχεµύθειας των ελεγκτικών οργάνων. Η πα-
ρούσα περίπτωση έχει εφαρµογή και για τους ελεγκτές
του Μητρώου Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών
της ΕΔΕΛ και για τους εµπειρογνώµονες που είναι εγγε-
γραµµένοι στο Μητρώο Εµπειρογνωµόνων, όταν συµµε-
τέχουν σε ελέγχους των οργανικών µονάδων της ΓΔΕ-
ΣΠ.
β) Το εν γένει προσωπικό των οργανικών µονάδων της

ΓΔΕΣΠ, εφόσον εξετάζεται ή διώκεται για αποδιδόµενες
σε αυτό πράξεις ή παραλείψεις, κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων του ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων,
µπορεί να εκπροσωπείται από µέλος του Νοµικού Συµ-
βουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), κατόπιν έγγραφου αιτήµα-
τος του Προϊσταµένου της ΓΔΕΣΠ προς το ΝΣΚ, στο ο-

ποίο, κατόπιν προκαταρκτικής έρευνας, βεβαιώνεται ότι
ο εξεταζόµενος ή διωκόµενος ενήργησε προς το δηµό-
σιο συµφέρον και έγκρισης του αιτήµατος αυτού από τον
Υπουργό Οικονοµικών.
γ) Τα µέλη της ΕΔΕΛ και το εν γένει προσωπικό των

οργανικών µονάδων της ΓΔΕΣΠ δεν υπέχουν προσωπικά
αστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για πράξεις ή παρα-
λείψεις τους κατά την άσκηση των προβλεπόµενων από
την κείµενη νοµοθεσία καθηκόντων και αρµοδιοτήτων
τους. Η διάταξη αυτή δεν απαλλάσσει τους ανωτέρω α-
πό ευθύνη τους έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου για πρά-
ξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαριά αµέλεια.

10. Οι περ. β) και γ) της παρ. 9 εφαρµόζονται και για
τους Ελεγκτές του Μητρώου Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών
και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ και για τους εµπειρογνώµονες
που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εµπειρογνωµό-
νων και φέρουν την υπαλληλική ιδιότητα, όταν συµµετέ-
χουν σε ελέγχους των οργανικών µονάδων της ΓΔΕΣΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 19
Οργανισµός Πιστοποίησης και αρµοδιότητες

1. Για το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027, ως Οργα-
νισµός Πιστοποίησης του άρθρου 12 του Οριζόντιου Κα-
νονισµού ΚΑΠ ορίζεται η Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ε-
λέγχου (ΕΔΕΛ) του άρθρου 17. Ο Οργανισµός Πιστοποί-
ησης λειτουργεί ανεξάρτητα από τον Οργανισµό Πληρω-
µών και την Αρχή Διαπίστευσης.

2. Μετά την έναρξη του σχεδιασµού των ελέγχων από
τον Οργανισµό Πιστοποίησης, στη σύνθεση της ΕΔΕΛ
µετέχει ως τακτικό µέλος ο Προϊστάµενος της Διεύθυν-
σης Γ΄ Πιστοποίησης Δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού
Ταµείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και Ευρωπαϊκού Γεωργικού
Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) της ΓΔΕΣΠ.  

3. Ο Οργανισµός Πιστοποίησης εκδίδει γνωµοδότηση,
η οποία συντάσσεται σύµφωνα µε διεθνώς αποδεκτά
πρότυπα ελέγχου, µε την οποία διευκρινίζει κατά πόσο: 
α) Οι λογαριασµοί αποδίδουν αληθή και ακριβή εικόνα, 
β) το Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΣΣ

ΚΑΠ που έχει τεθεί σε εφαρµογή λειτουργεί εύρυθµα,
γ) οι εκθέσεις επιδόσεων σχετικά µε τους δείκτες ε-

κροών για τους σκοπούς της ετήσιας εκκαθάρισης επιδό-
σεων που αναφέρεται στο άρθρο 54 του Οριζόντιου Κα-
νονισµού ΚΑΠ και οι εκθέσεις επιδόσεων επί των δει-
κτών αποτελεσµάτων για την πολυετή παρακολούθηση
επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 128 του Kανονι-
σµού ΣΣ ΚΑΠ ευσταθούν, 
δ) οι δαπάνες για τα µέτρα που προβλέπονται στους

Κανονισµούς (ΕΕ) 228/2013, (ΕΕ) 229/2013 και (ΕΕ)
1308/2013 και στον Κανονισµό (ΕΕ) 1144/2014 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως οι κα-
νονισµοί αυτοί θα τροποποιηθούν για την επόµενη προ-
γραµµατική περίοδο, για τις οποίες έχει ζητηθεί επιστρο-
φή από την Επιτροπή, είναι νόµιµες και κανονικές. 
Στη γνωµοδότηση αυτή αναφέρεται, επίσης, εάν η ε-

ξέταση θέτει υπό αµφισβήτηση το περιεχόµενο της δια-
χειριστικής δήλωσης του Οργανισµού Πληρωµών. Η εξέ-
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ταση του Οργανισµού Πιστοποίησης καλύπτει την ανά-
λυση της φύσης και έκτασης των σφαλµάτων και αδυνα-
µιών που εντοπίστηκαν στο ΣΔΕ του ΣΣ ΚΑΠ από όλους
τους ελέγχους, καθώς και των διορθωτικών µέτρων που
έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν από τον Οργα-
νισµό Πληρωµών.
Οι αρµοδιότητες του Οργανισµού Πιστοποίησης α-

σκούνται σύµφωνα µε τις εκτελεστικές πράξεις που εκ-
δίδει η Επιτροπή, για τα θέµατα που προβλέπονται στην
παρ. 4 του άρθρου 12 του Οριζόντιου Κανονισµού ΚΑΠ.

4. Όταν η στήριξη παρέχεται µέσω χρηµατοδοτικού
µέσου που εφαρµόζεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ε-
πενδύσεων ή από άλλο διεθνές χρηµατοδοτικό ίδρυµα,
στο οποίο ένα κράτος µέλος είναι µέτοχος, ο Οργανι-
σµός Πιστοποίησης βασίζεται στην ετήσια έκθεση ελέγ-
χου που καταρτίζεται από τους εξωτερικούς ελεγκτές
αυτών των ιδρυµάτων. Τα εν λόγω ιδρύµατα παρέχουν
την ετήσια έκθεση ελέγχου στον Οργανισµό Πιστοποίη-
σης.

5. Για τους ελέγχους που διενεργούνται από την Ε-
ΔΕΛ ως Οργανισµό Πιστοποίησης έχουν εφαρµογή οι
παρ. 1, 2, 5α, 6, 8, και 9 του άρθρου 18, καθώς και οι δια-
δικασίες που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο Ελέγχου της
ΕΔΕΛ, όπως εξειδικεύονται για το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ.
Για τους συµµετέχοντες στις ελεγκτικές οµάδες δια-
σφαλίζεται η λειτουργική ανεξαρτησία τους από τον Ορ-
γανισµό Πληρωµών, την Αρχή Διαπίστευσης, τη Διαχει-
ριστική Αρχή ΣΣ ΚΑΠ, τους Ενδιάµεσους Φορείς και τους
ελεγχόµενους.

6.α) Οι έλεγχοι διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραµ-
µατισµού, που εγκρίνεται από την ΕΔΕΛ στο πλαίσιο της
στρατηγικής ελέγχου. 
β) Οι έλεγχοι πραγµατοποιούνται επιτόπου στoυς ε-

λεγχόµενους φορείς ή στην έδρα του Οργανισµού Πι-
στοποίησης βάσει εγγράφων και αρχείων που τηρούνται
από τους ελεγχόµενους ή σε πληροφοριακά συστήµατα
διαχείρισης και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Εγ-
χειρίδιο Ελέγχου της ΕΔΕΛ, όπως εξειδικεύεται για το
ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 20
Σύσταση και διάρθρωση της Εθνικής

Αρχής Συντονισµού

1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστή-
νεται η Εθνική Αρχή Συντονισµού (ΕΑΣ), ως συντονιστι-
κός φορέας για τα Προγράµµατα ΕΣΠΑ. Αποστολή της
ΕΑΣ είναι η άσκηση καθηκόντων συνδέσµου και η παρο-
χή πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εκπροσώ-
πηση της χώρας συνολικά για το ΕΣΠΑ, ο συντονισµός
των δραστηριοτήτων των Διαχειριστικών Αρχών και των
άλλων σχετικών εµπλεκοµένων αρµόδιων αρχών και δο-
µών, η παροχή κατευθύνσεων στους φορείς που εµπλέ-
κονται στην υλοποίηση των πράξεων και η προώθηση
της εφαρµογής του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου.

2. Η ΕΑΣ υπάγεται στον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και

Επενδύσεων και λειτουργεί ως σύνολο των συντονιστι-
κών οργανωτικών δοµών που επιτελούν την αποστολή
της και οι οποίες δεν εντάσσονται στον οργανισµό του
Υπουργείου. Ειδικότερα, η ΕΑΣ αποτελείται από τη Γενι-
κή Διεύθυνση Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Εφαρµογής
ΕΣΠΑ και τη Γενική Διεύθυνση Θεσµικής και Επιχειρη-
σιακής Υποστήριξης ΕΣΠΑ, καθεµία εκ των οποίων επι-
τελεί συγκεκριµένο στρατηγικό σκοπό και οργανώνεται
σε Ειδικές Υπηρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης Υπουργεί-
ου.

3. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Στρα-
τηγικής, Σχεδιασµού και Εφαρµογής ΕΣΠΑ είναι η δια-
µόρφωση της στρατηγικής, της υλοποίησης και των πο-
λιτικών του αναπτυξιακού σχεδιασµού των Προγραµµά-
των ΕΣΠΑ και ειδικότερα ο σχεδιασµός, η παρακολούθη-
ση, η αναθεώρηση, η αξιολόγηση, καθώς και η προβολή
και επικοινωνία των Προγραµµάτων και των έργων και
δράσεων που εντάσσονται σε αυτά. Η Γενική Διεύθυνση
παρακολουθεί και συντονίζει θέµατα που αφορούν στην
οικονοµική, κοινωνική και χωρική συνοχή, συµπεριλαµ-
βανοµένου του Πολυετούς Δηµοσιονοµικού Πλαισίου,
καθώς και τον προγραµµατισµό, την εξειδίκευση και την
εφαρµογή των Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. Μεριµνά για
τη βέλτιστη συνέργεια µεταξύ των Ταµείων και των Προ-
γραµµάτων τους και για τη συµβατότητά τους µε τις πο-
λιτικές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις
διατάξεις του Κανονισµού και τις εθνικές αναπτυξιακές
προτεραιότητες, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στο ε-
γκεκριµένο ΕΣΠΑ. 
Στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Ε-

φαρµογής ΕΣΠΑ, υπάγονται οι εξής τρεις (3) Ειδικές Υ-
πηρεσίες:
α) Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού του Σχεδιασµού,

της Αξιολόγησης και της Εφαρµογής (ΕΥΣΣΑΕ),
β) η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Δράσεων Ευρωπαϊ-

κού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΥΣΕΚΤ), και
γ) η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµούτων Περιφερειακών

Προγραµµάτων (ΕΥΣΠεΠ).
4. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Θεσµι-

κής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης ΕΣΠΑ είναι η θεσµι-
κή και επιχειρησιακή υποστήριξη της υλοποίησης των
Προγραµµάτων και των έργων του ΕΣΠΑ και των ΤΑ-
ΜΕΥ, µε στόχο τη διασφάλιση της εφαρµογής του ενω-
σιακού και εθνικού κανονιστικού πλαισίου, καθώς και της
ηλεκτρονικής συνοχής, και η ευθύνη της διαχείρισης του
Προγράµµατος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαι-
ούχων». Ειδικότερα, έχει την ευθύνη για τον σχεδιασµό
και την παρακολούθηση των Συστηµάτων Διαχείρισης
και Ελέγχου (ΣΔΕ), τον συντονισµό των κρατικών ενι-
σχύσεων και των χρηµατοδοτικών εργαλείων και την α-
νάπτυξη και διαχείριση των πληροφοριακών συστηµά-
των. Ενηµερώνει και κατευθύνει τις Διαχειριστικές Αρ-
χές σχετικά µε την ορθή εφαρµογή του ευρωπαϊκού και
εθνικού δικαίου και ενηµερώνεται για τις σχετικές ενέρ-
γειες των Διαχειριστικών Αρχών για τη διασφάλιση της
συµβατότητας των παρεµβάσεων µε το ευρωπαϊκό και ε-
θνικό δίκαιο, ιδίως σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για τον α-
νταγωνισµό, τις δηµόσιες συµβάσεις και τις κρατικές ε-
νισχύσεις. Αναπτύσσει και λειτουργεί το Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ), το Ολοκληρωµένο Πλη-
ροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) και
το Πληροφοριακό Σύστηµα Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσ-
σονος Σηµασίας (ΠΣΣΕΗΣ), καθώς και άλλα συναφή µε
το ΕΣΠΑ πληροφοριακά συστήµατα. Στη Γενική Διεύθυν-
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ση Θεσµικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης ΕΣΠΑ υ-
πάγονται οι εξής τρεις (3) Ειδικές Υπηρεσίες:
α) Η Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης και Πλη-

ροφοριακών Συστηµάτων (ΕΥΘΥΠΣ), 
β) η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηµα-

τοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ), και
γ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Τε-

χνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» (ΕΥΔ ΤεΒο).

Άρθρο 21
Αρµοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών 

της Εθνικής Αρχής Συντονισµού

1. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού του Σχεδιασµού,
της Αξιολόγησης και της Εφαρµογής (ΕΥΣΣΑΕ) έχει τις
ακόλουθες, ιδίως, αρµοδιότητες:
α) Παρακολουθεί και διαµορφώνει, σε συνεργασία µε

τις λοιπές Υπηρεσίες της ΕΑΣ, εθνικές θέσεις για θέµα-
τα που αφορούν σε ευρωπαϊκές και διεθνείς στρατηγι-
κές και πολιτικές για την οικονοµική, κοινωνική και χωρι-
κή συνοχή,
β) παρακολουθεί τη διαπραγµάτευση του προϋπολογι-

σµού, των Κανονισµών των Ταµείων και την εφαρµογή
τους και συντονίζει τη διαµόρφωση σχετικών εθνικών
θέσεων,
γ) συντονίζει τον σχεδιασµό, την κατάρτιση, την ανα-

θεώρηση και την αξιολόγηση του ΕΣΠΑ και των Προ-
γραµµάτων του,
δ) εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σχετικές

µε την εξειδίκευση των Προγραµµάτων,
ε) παρακολουθεί και συντονίζει την εκπλήρωση των α-

ναγκαίων πρόσφορων όρων, καθοδηγεί τη διαµόρφωση
και παρακολουθεί το πλαίσιο επίδοσης και δεικτών,
στ) συντονίζει, παρακολουθεί και αναλαµβάνει την εκ-

προσώπηση της χώρας στα διαπεριφερειακά Urbact IV
και ESPON 2030 Cooperation Programme και τις µακρο-
περιφερειακές στρατηγικές (EUSAIR) και αναλαµβάνει
εταίρος στα διακρατικά προγράµµατα,
ζ) διαµορφώνει το πλαίσιο αρχών, συντονίζει δραστη-

ριότητες και παρέχει κατευθύνσεις προβολής, διαφάνει-
ας και επικοινωνίας σε σχέση µε το ΕΣΠΑ και τα Προ-
γράµµατα και έργα,
η) συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρµογή των

Προγραµµάτων, εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύν-
σεις για την οµαλή χρηµατοδότηση και αποτελεσµατική
υλοποίησή τους, καθώς και για τη συµπληρωµατικότητά
τους µε άλλες χρηµατοδοτικές πηγές, όπως το Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) που
χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτι-
κότητας (RRF), 
θ) συντονίζει και παρακολουθεί τα θέµατα του Ταµείου

Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ι) συντονίζει και παρακολουθεί δράσεις στο πλαίσιο

του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού «Συνδέοντας την Ευ-
ρώπη» σε εφαρµογή των σχετικών πολιτικών του τοµέα
µεταφορών, του τοµέα ενέργειας και του ψηφιακού το-
µέα των Διευρωπαϊκών Δικτύων και µεριµνά για σχετικά
επιτελικά θέµατα,
ια) συστηµατοποιεί και εφαρµόζει µεθοδολογία προ-

βλέψεων απορρόφησης των Προγραµµάτων και παρακο-
λουθεί την τήρηση του κανόνα αποδέσµευσης και την υ-
λοποίηση ανά στόχο πολιτικής,
ιβ) συνεργάζεται µε την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Προγράµµατος«Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαι-

ούχων» και συµµετέχει, σε συνεργασία µε τη ΜΟΔ ΑΕ
και τις κατά περίπτωση Διαχειριστικές Αρχές, στην προ-
τεραιοποίηση των αναγκών υποστήριξης δικαιούχων.
Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται και µε Μηχανισµούς Υ-
ποστήριξης, όπως τους JASPERS και Ευρωπαϊκή Τράπε-
ζα Επενδύσεων,
ιγ) συντονίζει τη σύναψη δανειακών συµβάσεων για τα

Προγράµµατα του ΕΣΠΑ και το Πρόγραµµα Δηµοσίων Ε-
πενδύσεων (ΠΔΕ).

2. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Δράσεων Ευρωπαϊ-
κού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΥΣΕΚΤ), έχει τις ακόλουθες,
ιδίως, αρµοδιότητες:
α) Συντονίζει την υλοποίηση µε ενιαίο τρόπο των εθνι-

κών και ευρωπαϊκών πολιτικών που υποστηρίζονται από
το ΕΚΤ+ και αντίστοιχα παρακολουθεί τον σχεδιασµό, τη
διαµόρφωση και την υλοποίηση αυτών,
β) παρακολουθεί και συντονίζει τον σχεδιασµό και την

εφαρµογή των παρεµβάσεων του ΕΚΤ+ στα Τοµεακά και
τα Περιφερειακά Προγράµµατα και µεριµνά για τη συ-
νέργεια και συµπληρωµατικότητα µεταξύ τους και µε α-
ντίστοιχες δράσεις που χρηµατοδοτούνται από άλλα τα-
µεία ή αναπτυξιακά πλαίσια,
γ) συντονίζει και υποστηρίζει τα Προγράµµατα και

τους δικαιούχους σε θέµατα αξιολόγησης ΕΚΤ+ και για
θέµατα δεικτών ΕΚΤ+ και εκπονεί θεµατικές µελέτες α-
ξιολόγησης,
δ) σε συνεργασία µε την ΕΥΣΣΑΕ, συντονίζει, υποστη-

ρίζει και υλοποιεί ενέργειες επικοινωνίας για την κατά ε-
νιαίο τρόπο προβολή των πολιτικών και δράσεων του Ε-
ΚΤ+, στο πλαίσιο των αρχών και κατευθύνσεων που πα-
ρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΥΣΣΑΕ,
ε) παρακολουθεί και συντονίζει τις δράσεις του ΕΚΤ+

στο σκέλος EaSI του Καν. ΕΚΤ+ και δύναται να υλοποιεί
παρεµβάσεις στο εν λόγω σκέλος, οι οποίες προκηρύσ-
σονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό άµεση ή έµµε-
ση διαχείριση. 

3. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού των Περιφερειακών
Προγραµµάτων (ΕΥΣΠεΠ) έχει τις ακόλουθες, ιδίως, αρ-
µοδιότητες:
α) Αποτελεί τον σύνδεσµο των Διαχειριστικών Αρχών

των Περιφερειακών Προγραµµάτων µε την ΕΑΣ,
β) συνεργάζεται και υποστηρίζει τις Διαχειριστικές Αρ-

χές των Περιφερειακών Προγραµµάτων,
γ) παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής των Περιφε-

ρειακών Προγραµµάτων και συνεργάζεται µε την ΕΥΣ-
ΣΑΕ, για την παροχή των στοιχείων προόδου,
δ) εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σχετικές

µε τον σχεδιασµό και την εφαρµογή εργαλείων χωρικής
συνοχής και αστικής ανάπτυξης,
ε) παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής των εργαλεί-

ων χωρικής συνοχής και αστικής ανάπτυξης.
4. Η Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης και Πλη-

ροφοριακών Συστηµάτων (ΕΥΘΥΠΣ) έχει τις ακόλουθες,
ιδίως, αρµοδιότητες:
α) Παρέχει υπηρεσίες νοµικής και θεσµικής υποστήρι-

ξης προς τις Διαχειριστικές Αρχές, τις Επιτελικές Δοµές
και τους Ενδιάµεσους Φορείς του ΕΣΠΑ, τις Ειδικές Υπη-
ρεσίες της ΕΑΣ, καθώς και την Ειδική Υπηρεσία Προ-
γραµµατισµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης της υ-
λοποίησης των Χρηµατοδοτικών Μηχανισµών του Ευρω-
παϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΥ-ΧΜ ΕΟΧ), για τη δια-
σφάλιση της συµβατότητας των παρεµβάσεων µε το ε-
νωσιακό και το εθνικό δίκαιο, στο πεδίο αρµοδιότητάς
της, 
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β) έχει την ευθύνη για τον σχεδιασµό των Συστηµάτων
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Προγραµµάτων,
σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 11 του άρθρου 69 του Κανονι-
σµού, εποπτεύει και παρακολουθεί την ορθή, ενιαία και
αποτελεσµατική εφαρµογή των σχετικών κανόνων και
διαδικασιών από τις Διαχειριστικές Αρχές, σχεδιάζει κα-
τάλληλα διορθωτικά µέτρα και παρακολουθεί την εφαρ-
µογή και αποτελεσµατικότητά τους,
γ) διαµορφώνει και εισηγείται προτάσεις για τη συνε-

χή απλούστευση του συστήµατος υλοποίησης των συγ-
χρηµατοδοτούµενων πράξεων, προωθεί τη θέσπιση των
σχετικών µέτρων και παρακολουθεί την απόδοσή τους,
δ) συντονίζει και υποστηρίζει την εφαρµογή επιλογών

απλοποιηµένου κόστους και αναπτύσσει, όπου απαιτεί-
ται, σχετικές µεθοδολογίες υπολογισµού,
ε) συντονίζει τη σύνταξη των απαντήσεων στα πορί-

σµατα ελέγχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρακο-
λουθεί τη συµµόρφωση στις σχετικές συστάσεις,
στ) σχεδιάζει και παρακολουθεί την υλοποίηση της

στρατηγικής για την πρόληψη και καταπολέµηση της α-
πάτης στο πλαίσιο των ΣΔΕ και διασφαλίζει την εξέταση
των καταγγελιών, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
µογής των Προγραµµάτων, µέσω σχετικού µηχανισµού,
ζ) συνεργάζεται µε τη ΜΟΔ Α.Ε. για τη διαµόρφωση

του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των Ειδικών Υπηρε-
σιών και των αναγκαίων κατευθυντήριων γραµµών για
την οργάνωση και αποτελεσµατική λειτουργία τους, 
η) υποστηρίζει τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων

ΕΣΠΑ (DPO ΕΣΠΑ), κατά την άσκηση των καθηκόντων
του, αναφορικά µε την προστασία των δεδοµένων προ-
σωπικού χαρακτήρα των συµµετεχόντων σε πράξεις που
συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία και τους Χρηµατο-
δοτικούς Μηχανισµούς του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και υλοποιούνται στο πλαίσιο των σχε-
τικών Προγραµµάτων,
θ) σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσαρµόζει το ΟΠΣ

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις υλοποίησης του θεσµικού και
κανονιστικού πλαισίου των Προγραµµάτων,
ι) σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσαρµόζει το ΟΠΣ στις

απαιτήσεις υλοποίησης του Ταµείου Ανάκαµψης και Αν-
θεκτικότητας, του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης,
του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικο-
νοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), του Μηχανισµού «Συνδέο-
ντας την Ευρώπη», του Ταµείου Προσαρµογής στην Πα-
γκοσµιοποίηση και λοιπών Μηχανισµών ή Προγραµµά-
των,
ια) εκπαιδεύει και υποστηρίζει τους χρήστες στη λει-

τουργία του ΟΠΣ, διαχειρίζεται την πρόσβαση στο ΟΠΣ
και στο σύστηµα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SFC, ως σύνδεσµος κράτους
µέλους (MS Liaison) για την Ελλάδα,
ιβ) εφαρµόζει τεχνικές επιχειρηµατικής ευφυΐας για

την αξιοποίηση των δεδοµένων που καταχωρίζονται στο
ΟΠΣ µε σκοπό την προβολή, διαφάνεια, επικοινωνία και
την ικανοποίηση απαιτήσεων των χρηστών, καθώς και
την παροχή στατιστικών δεδοµένων για την επιτελική
πληροφόρηση, την αξιολόγηση της απόδοσης και υιοθέ-
τησης µέτρων ή τη διαπίστωση της ανάγκης θέσπισης
νέων. Επίσης, διασφαλίζει τη διάθεση των στοιχείων του
ΟΠΣ σε µορφή ανοικτών δεδοµένων σύµφωνα µε τον
ν. 4727/2020 (Α΄ 184),

ιγ) αναπτύσσει και υποστηρίζει τη λειτουργία του ιστό-
τοπου anaptyxi.gov.gr,
ιδ) αναπτύσσει πληροφοριακά συστήµατα, εφόσον α-

παιτούνται στο πλαίσιο των αντικειµένων ευθύνης της,
ιε) έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των υποδοµών,

του λογισµικού, της διασύνδεσης µε άλλα πληροφορια-
κά συστήµατα, καθώς και της ασφάλειας του ΟΠΣ.

5. Η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων και Χρη-
µατοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ) έχει τις ακόλουθες, ι-
δίως, αρµοδιότητες:
α) Λειτουργεί ως Αποκεντρωµένη Μονάδα Κρατικών

Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ) του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) για όλα
τα συγχρηµατοδοτούµενα από τα Ταµεία και τον ΕΟΧ
έργα, συµπεριλαµβανοµένων των Σηµαντικών Έργων
Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ-IPCEI), κα-
θώς και για έργα χρηµατοδοτούµενα από το Τοµεακό
Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και από Ειδικά Προγράµµατα Ανάπτυξης
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019
(Α΄167),
β) µεριµνά για την τήρηση των κανόνων για τις δρά-

σεις κρατικών ενισχύσεων,
γ) παρακολουθεί και συντονίζει τον σχεδιασµό και την

εφαρµογή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων, για τα
Προγράµµατα της προγραµµατικής περιόδου 2021-2027,
δ) διαµορφώνει, παρακολουθεί και συντονίζει τον σχε-

διασµό και την εφαρµογή των χρηµατοδοτικών εργαλεί-
ων της περιόδου 2021-2027, αρµοδιότητας του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
ε) σχεδιάζει και έχει την ευθύνη της διαχείρισης του

ΟΠΣΚΕ και του ΠΣΣΕΗΣ και αναλαµβάνει την υποστήρι-
ξη των χρηστών των ανωτέρω πληροφοριακών συστηµά-
των.

6. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Τε-
χνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» (ΕΥΔ ΤεΒο)
έχει τις ακόλουθες, ιδίως, αρµοδιότητες:
α) Διαχειρίζεται το Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια και

Υποστήριξη Δικαιούχων» σύµφωνα µε το άρθρο 8,
β) καταρτίζει και εκτελεί πρόγραµµα προµηθειών και υ-

πηρεσιών για όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ,
γ) διαµορφώνει και παρακολουθεί την αποτελεσµατική

υλοποίηση ειδικού προγράµµατος (οδικού χάρτη) για τη
βελτίωση και υποστήριξη της διοικητικής ικανότητας κυ-
ρίως των δικαιούχων πράξεων του ΕΣΠΑ, σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή
των Προγραµµάτων, Υπηρεσίες της ΕΑΣ. Το ειδικό πρό-
γραµµα χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο συγκεκριµένου ά-
ξονα προτεραιότητας του Προγράµµατος «Τεχνική Βοή-
θεια και Υποστήριξη Δικαιούχων»,
δ) υποστηρίζει τις Διαχειριστικές Αρχές και τους δικαι-

ούχους ως προς την αξιοποίηση των εργαλείων υποστή-
ριξης και παρακολουθεί την εφαρµογή του Προγράµµα-
τος.

7. Επιπλέον, οι Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ παρέχουν,
κατά περίπτωση, υποστήριξη στη Διαχειριστική Αρχή του
ΣΣ ΚΑΠ για θέµατα που προβλέπονται στην περ. ια) της
παρ. 1, στις περ. α), γ) και δ) της παρ. 4 και στις περ. β)
και ε) της παρ. 5.

8. Οι Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος άρθρου ασκούν
τις αρµοδιότητές τους και για την προγραµµατική περίο-
δο 2014-2020.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Άρθρο 22
Αποστολή και αρµοδιότητες Επιτελικής Δοµής

1. Η επιτελική δοµή έχει ως αποστολή την υποστήριξη
του οικείου Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύο-
νται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδί-
κευση των αναγκών στους τοµείς πολιτικής αρµοδιότη-
τας του Υπουργείου, καθώς και την ενίσχυση της διοικη-
τικής τους ικανότητας σε σχέση µε τα Προγράµµατα
2021-2027.

2. Η επιτελική δοµή δύναται να έχει, ιδίως, τις ακόλου-
θες ειδικότερες αρµοδιότητες:
α) Συνεργάζεται µε τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και

τους εποπτευόµενους από αυτό φορείς, τις Περιφέρειες
και την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθώς
και τους κατά περίπτωση αρµόδιους κοινωνικούς εταί-
ρους και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πο-
λιτών, όπως περιβαλλοντικούς εταίρους, Οργανώσεις
Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚοιΠ) υπό την έννοια της περ. α)
της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4873/2021 (Α΄ 248) και
φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοι-
νωνικής ένταξης, των θεµελιωδών δικαιωµάτων, των δι-
καιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία, της ισότητας των
φύλων και της καταπολέµησης των διακρίσεων, για την
αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών
τους σε σχέση µε τους τοµείς πολιτικής του οικείου Υ-
πουργείου. Για την κάλυψη των αναγκών και την υλοποί-
ηση σχετικών έργων διερευνά τη διαθεσιµότητα χρηµα-
τοδοτικών πόρων µέσω των Προγραµµάτων, επικοινω-
νώντας µε τις αρµόδιες Διαχειριστικές Αρχές,
β) υποστηρίζει τον συντονισµό των Υπηρεσιών και των

εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου κατά τον προ-
γραµµατισµό των έργων των τοµεακών πολιτικών του Υ-
πουργείου, τα οποία δύναται να υλοποιήσουν µέσω Προ-
γραµµάτων,
γ) υποβάλλει προς τις αρµόδιες Διαχειριστικές Αρχές,

προτάσεις εξειδίκευσης και δράσεις, οι οποίες συνάδουν
µε το θεσµικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ, τις οδηγίες της ΕΑΣ,
τους όρους επιλεξιµότητας και τους ειδικούς στόχους
του εκάστοτε Προγράµµατος,
δ) διατυπώνει προτάσεις και συµµετέχει στην εξειδί-

κευση των Προγραµµάτων για τις δράσεις/προσκλήσεις
που αντιστοιχούν στις τοµεακές πολιτικές του οικείου Υ-
πουργείου, καθώς και στην τροποποίηση ή αναθεώρηση
αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 35,
ε) συµµετέχει στη διαµόρφωση του περιεχοµένου των

προσκλήσεων για πράξεις που εµπίπτουν στους τοµείς
πολιτικής του Υπουργείου και των εποπτευόµενων φο-
ρέων του, προκειµένου να δηµοσιοποιηθούν από την α-
ντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή,
στ) συνεργάζεται µε τη Διαχειριστική Αρχή και παρα-

κολουθεί τη διαδικασία και τα αποτελέσµατα υλοποίη-
σης των αντίστοιχων προσκλήσεων,
ζ) υποστηρίζει τον σχεδιασµό έργων που µπορούν να

συγχρηµατοδοτηθούν από τα Προγράµµατα 2021-2027
και συνεισφέρει στην κατάλληλη προετοιµασία για την
ωρίµανση και την ένταξή τους, 
η) υλοποιεί, ως δικαιούχος, πράξεις του οικείου Υ-

πουργείου, συµπεριλαµβανοµένων πράξεων Τεχνικής
Βοήθειας, και δύναται, σε περιπτώσεις αδύναµων δικαι-
ούχων, να τους υποκαθιστά στον ρόλο τους,

θ) παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των ενταγµένων
πράξεων, συνεργαζόµενη µε τις Διαχειριστικές Αρχές
για την υιοθέτηση µέτρων αντιµετώπισης προβληµάτων,
όπου απαιτείται.

3. Η επιτελική δοµή δύναται επίσης να ασκεί τον ρόλο
του φορέα υλοποίησης δράσεων ή έργων που έχουν πε-
ριληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότη-
τας ή τον ρόλο της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου
ευθύνης για τον συντονισµό και την παρακολούθηση των
σχετικών δράσεων και έργων αρµοδιότητας του Υπουρ-
γείου, µε βάση τα οριζόµενα στην υπό στοιχεία 119126
ΕΞ 2021/28.9.2021 (Β΄ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµικών περί καθορισµού Συστήµατος
Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και των έργων
του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.

Άρθρο 23
Επιτελικές Δοµές 

1. Οι Ειδικές Υπηρεσίες που ασκούν αρµοδιότητες επι-
τελικής δοµής σύµφωνα µε το άρθρο 22, είναι οι εξής:
α) Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών,
β) Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευµάτων,
γ) Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων, 
δ) Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας,
ε) Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος

και Ενέργειας,
στ) Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισµού και

Αθλητισµού,
ζ) Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης,
η) Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδοµών και

Μεταφορών,
θ) Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής,
ι) Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισµού,
ια) Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Κλιµατικής Κρί-

σης και Πολιτικής Προστασίας.
2. Αρµοδιότητες Επιτελικής Δοµής σύµφωνα µε το άρ-

θρο 22 ασκεί και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Ε-
φαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Άρθρο 24
Χρηµατοδοτικά µέσα

1. Στο πλαίσιο των Προγραµµάτων και του ΣΣ ΚΑΠ δύ-
ναται να χρηµατοδοτούνται πράξεις που αφορούν σε
χρηµατοδοτική συνεισφορά από ένα ή περισσότερα
Προγράµµατα σε υφιστάµενα ή νέα χρηµατοδοτικά µέ-
σα, τα οποία έχουν συσταθεί ή συστήνονται σε εθνικό,
περιφερειακό, διακρατικό ή διασυνοριακό επίπεδο.

2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεισφοράς
του/των Προγράµµατος/των ή του ΣΣ ΚΑΠ σε χρηµατο-
δοτικό µέσο καθορίζονται σε συµφωνία χρηµατοδότη-
σης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 59 του Κανονισµού,
µεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του φορέα υλοποί-
ησης ενός ταµείου χαρτοφυλακίου, ή του φορέα υλοποί-
ησης ενός ειδικού ταµείου, αν δεν προβλέπεται ταµείο
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χαρτοφυλακίου. Η συµφωνία χρηµατοδότησης µεταξύ
της Διαχειριστικής Αρχής και των ανωτέρω φορέων υλο-
ποίησης υπογράφεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων ή από το ειδικώς εξουσιοδοτηµένο από αυ-
τόν όργανο. Η εν λόγω συµφωνία στο πλαίσιο του ΣΣ
ΚΑΠ υπογράφεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων ή από το ειδικώς εξουσιοδοτηµένο α-
πό αυτόν όργανο. 

3. Η συµφωνία χρηµατοδότησης περιλαµβάνει, κατ’ ε-
λάχιστον, όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο Πα-
ράρτηµα Χ του Κανονισµού και δύναται να συνοµολο-
γούνται, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, όροι
σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο, τον τρόπο επίλυσης
των διαφορών, συµπεριλαµβανοµένης και της ρήτρας δι-
αιτησίας, καθώς και ζητήµατα που αφορούν στην εκτέ-
λεση των σχετικών αποφάσεων.

4. Έργα και δράσεις που αξιοποιούν ανακυκλούµενους
πόρους χρηµατοδοτικών µέσων Προγραµµάτων του Ε-
ΣΠΑ των προγραµµατικών περιόδων 2007-2013 και
2014-2020 δύνανται να χρηµατοδοτούνται από το εθνικό
ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων.

Άρθρο 25
Ολοκληρωµένες χωρικές επενδύσεις

1. Οι ολοκληρωµένες χωρικές επενδύσεις, ΟΧΕ και Ο-
ΧΕ-ΒΑΑ-Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη, ως εργαλείο ολο-
κληρωµένης χωρικής ανάπτυξης,µπορούν να χρηµατο-
δοτηθούν από τα Ταµεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, Ταµείο Συνοχής,
ΤΔΜ, καθώς και το ΕΤΘΑΥ, µέσω συνδυασµένων επεν-
δύσεων, από περισσότερα του ενός Προγράµµατα ή από
περισσότερους του ενός τοµείς προτεραιότητας του ίδι-
ου Προγράµµατος, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζο-
νται η συνοχή και ο συντονισµός µεταξύ των σχετικών
Ταµείων. 

2. Η ΕΑΣ είναι αρµόδια για τα θέµατα ολοκληρωµένης
χωρικής ανάπτυξης, την έκδοση σχετικών κατευθύνσε-
ων και τον συντονισµό του δικτύου ολοκληρωµένης χω-
ρικής ανάπτυξης που προβλέπεται στο άρθρο 28. 

3. Οι Διαχειριστικές Αρχές των Προγραµµάτων του Ε-
ΣΠΑ αποτελούν τις αρµόδιες αρχές για τη διαχείριση,
την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρµογής των
στρατηγικών ολοκληρωµένων χωρικών επενδύσεων. Στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους έχουν την ευθύνη για: 
α) Την εξειδίκευση των βασικών κατευθύνσεων για την

εφαρµογή των ΟΧΕ και ΟΧΕ-ΒΑΑ,
β) τον προσδιορισµό των χωρικών αρχών ή φορέων

που πρόκειται να εµπλακούν στον σχεδιασµό στρατηγι-
κών ΟΧΕ και το επίπεδο εµπλοκής τους στην εφαρµογή
στρατηγικών ΟΧΕ (συµµετοχή στην επιλογή των πράξε-
ων ή στην ανάληψη πρόσθετων καθηκόντων διαχείρισης,
παρακολούθησης και ελέγχου της εφαρµογής των στρα-
τηγικών ΟΧΕ),
γ) τη διαβούλευση µε τις χωρικές αρχές ή φορείς για

τον σχεδιασµό των ΟΧΕ, και τον καθορισµό του πεδίου
εφαρµογής των πράξεων που πρόκειται να στηριχθούν
στο πλαίσιο του Προγράµµατος αρµοδιότητάς τους και
την ωρίµανση των πράξεων, 
δ) τη διαµόρφωση µεθοδολογίας και κριτηρίων επιλο-

γής των ΟΧΕ και των επιµέρους πράξεων,
ε) τις ενέργειες δηµοσιότητας και προώθησης των Ο-

ΧΕ. 
4. Οι χωρικές αρχές ή φορείς των συγκεκριµένων πε-

ριοχών είναι οι αρµόδιοι φορείς για τον σχεδιασµό και
την κατάρτιση των ΟΧΕ. Ανάλογα µε το επίπεδο παρέµ-
βασης, τέτοιες αρχές δύναται να είναι δηµοτικές αρχές,
εταιρικά σχήµατα µε επικεφαλής δηµοτική αρχή και Πε-
ριφέρειες, δίκτυα δήµων σε σχήµατα συµπράξεων που
δηµιουργούν οι ίδιοι οι δήµοι, όταν η εφαρµογή της ΟΧΕ
αφορά σε περιοχή γειτονικών δήµων, όπουως επικεφα-
λήςτίθεταιένας από τους δήµους. Ο προσδιορισµός των
επιλέξιµων περιοχών γίνεται κατόπιν διαδικασίας ανοι-
χτής πρόσκλησης ή κατάλληλης τεκµηρίωσης για την α-
νάδειξη των περιοχών, την οποία αποφασίζει η αρµόδια
Διαχειριστική Αρχή για κάθε Πρόγραµµα.

5. Οι χωρικές αρχές ή φορείς κατά την κατάρτιση των
ΟΧΕ µπορούν να χρησιµοποιήσουν και υφιστάµενα
στρατηγικά σχέδια, όπως τιςστρατηγικές ΟΧΕ-ΒΑΑ των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ)
της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, οι οποίες επι-
καιροποιούνται για την προγραµµατική περίοδο 2021-
2027, εφόσον το περιεχόµενό τους αξιολογηθεί θετικά
από τις Διαχειριστικές Αρχές. Οι δαπάνες για την κατάρ-
τιση και τον σχεδιασµό των χωρικών στρατηγικών δύνα-
ται να είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση από τα αντί-
στοιχα Προγράµµατα.

6. Η διαβούλευση που διενεργείται σε τοπικό επίπεδο,
στο πλαίσιο της κατάρτισης των ΟΧΕ και των ΟΧΕ-ΒΑΑ,
υποστηρίζεται από µια συνεκτική οµάδα διοίκησης σε ε-
πίπεδο Περιφέρειας, η οποία διασφαλίζει την άρτια προ-
ετοιµασία των εν λόγω στρατηγικών και ενδυναµώνει
την πεποίθηση της «ιδιοκτησίας» των στρατηγικών από
τους δικαιούχους (ΟΤΑ). Η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελ-
λάδος, µε την επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη της
Ελληνικής Εταιρειας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη-
σης και πόρους από την τεχνική βοήθεια, δύναται να πα-
ρέχει συστηµατική και οριζόντια υποστήριξη στους Δή-
µους και τους Ενδιάµεσους Φορείς που έχουν την ευθύ-
νη υλοποίησης των ΟΧΕ-ΒΑΑ.

7. Οι στρατηγικές εγκρίνονται από τις αρµόδιες Δια-
χειριστικές Αρχές. Ειδικώς οι στρατηγικές της προγραµ-
µατικής περιόδου 2014-2020 που επικαιροποιούνται για
την προγραµµατική περίοδο 2021-2027 εγκρίνονται το
αργότερο δεκαοκτώ (18) µήνες µετά από την έγκριση
των Περιφερειακών Προγραµµάτων.

8. Οι Διαχειριστικές Αρχές διασφαλίζουν, κατά την έ-
γκριση των στρατηγικών, την ύπαρξη ειδικής οµάδας
στις χωρικές αρχές για την παρακολούθηση της υλοποί-
ησης των στρατηγικών. Οι ειδικές οµάδες υποστηρίζουν
την έγκαιρη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση τυχόν
προβληµάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση µιας
στρατηγικής και την επιτάχυνση της υλοποίησής της. 

9. Αν στη χωρική στρατηγική δεν περιλαµβάνεται κα-
τάλογος πράξεων που πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν,
οι χωρικές αρχές ή φορείς επιλέγουν τις πράξεις ή συµ-
µετέχουν στην επιλογή τους. Αν µια χωρική αρχή ή φο-
ρέας εκτελεί καθήκοντα που εµπίπτουν στην αρµοδιότη-
τα της Διαχειριστικής Αρχής, εκτός αν στα καθήκοντα
περιλαµβάνεται µόνο η επιλογή των πράξεων, η αρχή
αυτή ορίζεται από τη Διαχειριστική Αρχή ως Ενδιάµεσος
Φορέας, σύµφωνα µε το άρθρο 13.

10. Για τα Προγράµµατα INTERREG, οι αρµόδιες εδα-
φικές αρχές ή φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη
στρατηγικών εδαφικής ή τοπικής ανάπτυξης, ή που ε-
µπλέκονται στην επιλογή των πράξεων που πρόκειται να
χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο των εν λόγω στρατηγι-
κών, ή και τα δύο, εκπροσωπούν δύο (2) τουλάχιστον
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συµµετέχουσες χώρες, εκ των οποίων η µία τουλάχι-
στον είναι κράτος µέλος. Στο ΣΔΕ κάθε Προγράµµατος
INTERRREG καθορίζονται οι αρµοδιότητες της Διαχειρι-
στικής Αρχής και των κοινών οργάνων.

Άρθρο 26
Τοπική ανάπτυξη µε πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

1. Η τοπική ανάπτυξη µε την πρωτοβουλία τοπικών κοι-
νοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ) αποτελεί εργαλείο ολοκληρωµένης
χωρικής ανάπτυξης για τον σχεδιασµό και την υλοποίη-
ση τοπικής στρατηγικής και αντιµετώπισης των τοπικών
κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονοµικών αναγκών,
µε τη συµµετοχή των τοπικών φορέων και της τοπικής
κοινωνίας σε σαφώς προσδιορισµένες χωρικές ενότη-
τες, εστιασµένες σε υποπεριφερειακές ζώνες. Στο πλαί-
σιο του ΕΣΠΑ, στρατηγικές ΤΑΠΤΟΚ µπορούν να χρηµα-
τοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταµείο Συνοχής,
το ΤΔΜ και το ΕΤΘΑΥ. Στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ η υλοποί-
ηση στρατηγικών LEADER/ΤΑΠΤΟΚ χρηµατοδοτείται α-
πό το ΕΓΤΑΑ.

2. Οι Διαχειριστικές Αρχές των Προγραµµάτων ΕΣΠΑ-
αποτελούν τις αρµόδιες Αρχές για τη διαχείριση, την πα-
ρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρµογής των στρα-
τηγικών ΤΑΠΤΟΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Η Διαχειριστική
Αρχή ΣΣ ΚΑΠ αποτελεί την αρµόδια Αρχή για τη διαχεί-
ριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρµο-
γής των στρατηγικών LEADER/ΤΑΠΤΟΚ.

3. Αν µία στρατηγική στηρίζεται από το ΕΤΠΑ, το Ε-
ΚΤ+ και το ΤΔΜ ή από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΕΤΘΑΥ ή
από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΔΜ και το ΕΤΘΑΥ, οι αρµό-
διες Διαχειριστικές Αρχές των Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ
συνεργάζονται για την κατάρτιση κοινής πρόσκλησης
και τη συγκρότηση Κοινής Επιτροπής για την παρακο-
λούθηση της εφαρµογής της στρατηγικής.
Η πρόσκληση για την επιλογή στρατηγικών

LEADER/ΤΑΠΤΟΚ καταρτίζεται από την Διαχειριστική
Αρχή ΣΣ ΚΑΠ.

4. Αν µία στρατηγική στηρίζεται από το ΕΤΠΑ και το Ε-
ΚΤ+ στο πλαίσιο ενός Περιφερειακού Προγράµµατος, η
αρµόδια Διαχειριστική Αρχή καταρτίζει µία πρόσκληση
για το σύνολο των πόρων. 

5. Οι αρµόδιες Διαχειριστικές Αρχές των Προγραµµά-
των του ΕΣΠΑ µπορούν να επιλέξουν ένα από τα οικεία
Ταµεία ως το επικεφαλής Ταµείο, καθώς και να επιλέ-
ξουν ένα από τα εν λόγω Ταµεία για τη χρηµατοδότηση
του συνόλου των δαπανών για τις δραστηριότητες προε-
τοιµασίας, διαχείρισης και συντονισµού που αναφέρο-
νται στις περ. α) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 34 του Κα-
νονισµού σε σχέση µε τις εν λόγω στρατηγικές. Στην πε-
ρίπτωση αυτή ως επικεφαλής Ταµείο επιλέγεται το Τα-
µείο που εισφέρει τους περισσότερους πόρους στο ΤΑ-
ΠΤΟΚ. 

6. Οι κανόνες του επικεφαλής Ταµείου εφαρµόζονται
στην εν λόγω στρατηγική, µε την επιφύλαξη του πεδίου
εφαρµογής και των κανόνων επιλεξιµότητας κάθε Ταµεί-
ου που συµµετέχει στη χρηµατοδότηση της στρατηγι-
κής. Οι Διαχειριστικές Αρχές των άλλων Ταµείων βασί-
ζονται σε αποφάσεις και διαχειριστικές επαληθεύσεις
που πραγµατοποιεί η αρµόδια Διαχειριστική Αρχή του ε-
πικεφαλής Ταµείου. Η Διαχειριστική Αρχή του επικεφα-
λής Ταµείου παρέχει στις Διαχειριστικές Αρχές των άλ-
λων Ταµείων τις απαραίτητες πληροφορίες για την πα-
ρακολούθηση και την καταβολή των πληρωµών, σύµφω-

να µε τους κανόνες που ορίζονται στους ειδικούς Κανο-
νισµούς για το συγκεκριµένο Ταµείο.

7. Οι Οµάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) είναι υπεύθυνες
για τον σχεδιασµό, την κατάρτιση και την υλοποίηση των
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης και πρέπει να είναι αντι-
προσωπευτικές των τοπικών ενδιαφερόµενων µερών.
Τέτοιες οµάδες µπορούν να συγκροτούν ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθµού ή και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, συνε-
ταιρισµοί και ενώσεις αυτών, επιστηµονικοί φορείς, επι-
µελητήρια, καθώς και φορείς συλλογικών, κοινωνικών,
περιβαλλοντικών και οικονοµικών συµφερόντων, υπό
την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται στη συγκεκρι-
µένη περιοχή παρέµβασης των στρατηγικών. 

8. Οι τοπικοί εταίροι της παρ. 7 µπορούν να συµπράτ-
τουν σε µία νοµική οντότητα, η µορφή της οποίας επιλέ-
γεται ανάλογα µε το πλαίσιο της σύµπραξης. Εναλλακτι-
κά, οι τοπικοί εταίροι µπορούν να συγκροτούν Επιτροπή
για τη λήψη αποφάσεων ή την επιλογή των έργων και να
επιλέγουν έναν εταίρο µε διοικητική ικανότητα ως «υπό-
λογο φορέα» για νοµικούς και διοικητικούς σκοπούς. Οι
ΟΤΔ, ανεξαρτήτως µορφής, είναι ανοιχτές και διαφανείς
και λογοδοτούν τόσο στον τοπικό πληθυσµό όσο και
στις Διαχειριστικές Αρχές των Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ
ή του ΣΣ ΚΑΠ που τις χρηµατοδοτούν. 

9. Οι ΟΤΔ εκτελούν αποκλειστικά τα καθήκοντα που α-
ναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 33 του Κανονισµού. 

10. Αν οι ΟΤΔ έχουν καθήκοντα που δεν καλύπτονται
από την παρ. 9, και τα οποία εµπίπτουν στην αρµοδιότη-
τα της Διαχειριστικής Αρχής, αυτές οι ΟΤΔ ορίζονται α-
πό τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος ή τη Δια-
χειριστική Αρχή του ΣΣ ΚΑΠ ως Ενδιάµεσοι Φορείς, σύµ-
φωνα µε τους ειδικούς κανόνες του κάθε ταµείου. Ο ορι-
σµός των ΟΤΔ ως Ενδιάµεσων Φορέων διενεργείται
σύµφωνα µε το άρθρο 13.

11. Η ΟΤΔ µπορεί να είναι δικαιούχος και να υλοποιεί
πράξεις σύµφωνα µε την οικεία στρατηγική, υπό την
προϋπόθεση ότι διασφαλίζει την τήρηση της αρχής του
διαχωρισµού των καθηκόντων. 

Άρθρο 27
Μηχανισµοί χρηµατοδότησης 

1. Για τη διαχείριση του Μηχανισµού «Συνδέοντας την
Ευρώπη/Connecting Europe Facility» (MΣΕ/CEF), που
χρηµατοδοτεί δράσεις Διευρωπαϊκού Δικτύου στους το-
µείς των µεταφορών, της ενέργειας και του ψηφιακού
τοµέα, εφαρµόζονται όσα προβλέπονται στο άρθρο 42
του ν. 4314/2014 (Α΄ 265).

2. Για την εφαρµογή του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), εθνικό ση-
µείο επαφής είναι η Ειδική Υπηρεσία Προγραµµατισµού,
Συντονισµού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των
Χρηµατοδοτικών Μηχανισµών του Ευρωπαϊκού Οικονο-
µικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ), η οποία έχει συσταθεί σύµ-
φωνα µε το άρθρο 53Α του ν. 4314/2014.

3. Για την εφαρµογή του ΧΜ ΕΟΧ, ισχύουν τα ακόλου-
θα:
α) Oι παρ. 1 και 4του άρθρου 34 του παρόντος εφαρ-

µόζονται και για την Ειδική Υπηρεσία Προγραµµατισµού,
Συντονισµού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των
Χρηµατοδοτικών Μηχανισµών Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ) του άρθρου 53Α του ν. 4314/2014.
Στις διαχειριστικές αρµοδιότητες του/της προϊσταµέ-
νου/ης της ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ περιλαµβάνεται, επίσης, η υπο-
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γραφή των εγγράφων προς όργανα του Χρηµατοδοτικού
Μηχανισµού µε τις απόψειςτης Yπηρεσίας που αφορούν
τα προγράµµατα αρµοδιότητάς της.
β) Τα άρθρα 42, 60 και 61 εφαρµόζονται αναλόγως και

για τις δράσεις που χρηµατοδοτούνται από τον ΧΜ ΕΟΧ.
γ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού για το τµήµα της

εθνικής χρηµατοδότησης του ΧΜ ΕΟΧ διενεργούνται µέ-
σω του Κεντρικού Λογαριασµού.
δ) Τα καθήκοντα της Αρχής Πιστοποίησης, όπως ορίζο-

νται κάθε φορά στον κανονισµό για την εφαρµογή του
ΧΜ ΕΟΧ και στο εθνικό σύστηµα διαχείρισης ΧΜ ΕΟΧ, α-
σκεί η Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρί-
βωσης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων» του
άρθρου 14.
ε) Τα καθήκοντα της Αρχής Ελέγχου, όπως ορίζονται

κάθε φορά στον κανονισµό για την εφαρµογή του ΧΜ Ε-
ΟΧ και στο εθνικό σύστηµα διαχείρισης ΧΜ ΕΟΧ, ασκεί η
Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) του άρθρου
17.
στ) Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-

πενδύσεων και ΕΣΠΑ µπορείνα ορίζονται οι Ειδικές Υπη-
ρεσίες του παρόντος και της ΜΟΔ ΑΕ, οι οποίες αναλαµ-
βάνουν την υλοποίηση συγκεκριµένων ενεργειών της
Τεχνικής Βοήθειας του ΧΜ ΕΟΧ σε εθνικό επίπεδο.
ζ) Οι περ. α) και β) της παρ. 23 και οι παρ. 26 και 27 του

άρθρου 65 εφαρµόζονται αναλογικά και για τις δράσεις
που χρηµατοδοτούνται από την τεχνική βοήθεια, το τα-
µείο διµερών σχέσεων, και το διαχειριστικό κόστος των
προγραµµάτων του ΧΜ ΕΟΧ.

4. Για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρ-
µογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) για τους απολυµέ-
νους εργαζόµενους 2021-2027, το οποίο ιδρύθηκε µε
τον Κανονισµό (ΕΕ) 2021/691 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Απριλίου 2021 (L
153) και δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει στήριξη σε απο-
λυµένους εργαζόµενους και αυτοαπασχολούµενους,
των οποίων η επαγγελµατική δραστηριότητα έπαυσε κα-
τά τη διάρκεια µεγάλων γεγονότων αναδιαρθρώσεων, ι-
σχύουν τα ακόλουθα:
α) Εθνική Αρχή Συντονισµού της εφαρµογής του ΕΤΠ

2021-2027 και Διαχειριστική Αρχή είναι το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και συγκεκριµένα
η Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων.
β) Τα καθήκοντα της Αρχής Πιστοποίησης για το ΕΤΠ

2021-2027, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 23 του
Κανονισµού (EE) 2021/691, αναλαµβάνει η Ειδική Υπη-
ρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηµα-
τοδοτούµενων Προγραµµάτων» του άρθρου 14.
γ) Τα καθήκοντα της Αρχής Ελέγχου, σύµφωνα µε την

παρ. 3 του άρθρου 23 του Κανονισµού (EE) 2021/691, α-
ναλαµβάνει η Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε-
ΔΕΛ) του άρθρου 17.

5. Η ΕΑΣ, σε συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία Συ-
ντονισµού του Ταµείου Ανάκαµψης του Υπουργείου Οι-
κονοµικών, µεριµνά για τον συντονισµό, τη συµπληρω-
µατικότητα και τη συνοχή µεταξύ των Προγραµµάτων
2021-2027 που χρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία και του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας (Ελλά-
δα 2.0) που χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ανάκαµψης
και Ανθεκτικότητας (RRF).

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Άρθρο 28
Θεµατικά δίκτυα

1. Η ΕΑΣ οργανώνει και συντονίζει τη λειτουργία θε-
µατικών δικτύων, στα οποία συµµετέχουν οι Υπηρεσίες
της, εκπρόσωποι των Διαχειριστικών Αρχών, των Ενδιά-
µεσων Φορέων και Επιτελικών Δοµών σχετικών µε το α-
ντικείµενο του δικτύου, καθώς και, κατά περίπτωση, εκ-
πρόσωποι κοινωνικοοικονοµικών εταίρων και µεγάλων
δικαιούχων, εκπρόσωποι ΟΤΑ, Οµάδων Τοπικής Δράσης,
αστικών αρχών και φορέων υλοποίησης ΟΧΕ και εκπρό-
σωποι άλλων αρµόδιων για το εκάστοτε αντικείµενο υ-
πηρεσιών.

2. Κατά την προγραµµατική περίοδο 2021-2027 συ-
γκροτούνται θεµατικά δίκτυα µε αντικείµενα την έξυπνη
εξειδίκευση, τα χρηµατοδοτικά εργαλεία και τις κρατικές
ενισχύσεις, το περιβάλλον και την πολιτική προστασία,
τη χωρική ανάπτυξη, τον συντονισµό δράσεων ΕΚΤ+,
την αξιολόγηση, τα θέµατα αναπηρίας, την επικοινωνία,
το Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και τις δηµό-
σιες συµβάσεις. Δύναται να συγκροτούνται και θεµατικά
δίκτυα µε διαφορετικά αντικείµενα που σχετίζονται µε
την εφαρµογή των Προγραµµάτων.

3. Μεταξύ των Διαχειριστικών Αρχών των Προγραµµά-
των του ΕΣΠΑ, υπό τον συντονισµό της Ειδικής Υπηρε-
σίας Θεσµικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστη-
µάτων (ΕΥΘΥΠΣ) της ΕΑΣ, συγκροτείται και λειτουργεί
εσωτερικό δίκτυο συνεργασίας µε αντικείµενο την πρό-
ληψη και καταπολέµηση της απάτης στην προγραµµατι-
κή περίοδο 2021-2027. 

4. Στόχος της λειτουργίας των θεµατικών δικτύων εί-
ναι η διασφάλιση της συνοχής και του συντονισµού της
διαχείρισης των πόρων των σχετικών Ταµείων, η επίτευ-
ξη κοινής αντίληψης επί συναφών θεµάτων, καθώς και η
ανταλλαγή εµπειριών, γνώσεων και καλών πρακτικών.
Προς τον σκοπό αυτό, τα θεµατικά δίκτυα συνεδριάζουν
τουλάχιστον µία φορά το έτος και µεριµνούν για τη διά-
χυση των αποτελεσµάτων των εργασιών τους. Τα θεµα-
τικά δίκτυα, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, δύνα-
νται να επεξεργάζονται και να εισηγούνται στην ΕΑΣ τη
λήψη µέτρων για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή
των Προγραµµάτων στα αντικείµενα των δικτύων. 

5. Στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ συγκροτείται και λειτουργεί
Εθνικό Δίκτυο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, σύµφω-
να µε το άρθρο 126 του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Άρθρο 29
Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραµµάτων 2021-2027

(πλην των Προγραµµάτων INTERREG)

1. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης των Προγραµµάτων
2021-2027 (πλην των Προγραµµάτων INTERREG) έχουν
ως αποστολή την παρακολούθηση της υλοποίησης των
οικείων Προγραµµάτωνκαι ασκούντα καθήκοντα που
προβλέπονται στο άρθρο 40 του Κανονισµού.
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2. Επιτροπή Παρακολούθησης συγκροτείται για κάθε
Τοµεακό και Περιφερειακό Πρόγραµµα, έπειτα από εισή-
γηση της αρµόδιας Διαχειριστικής Αρχής, εντός τριών
(3) µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφα-
σης µε την οποία εγκρίνεται το Πρόγραµµα.
Για τα τρία Προγράµµατα ΤΑΜΕΥ συγκροτείται µία Ε-

πιτροπή Παρακολούθησης.
3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από εκ-

προσώπους της Διαχειριστικής Αρχής του οικείου Προ-
γράµµατος, της ΕΑΣ, της Λογιστικής Αρχής, των επιτελι-
κών ή άλλων υπηρεσιακών δοµών του τοµέα πολιτικής
του οικείου Προγράµµατος, εκπροσώπους των Ενδιάµε-
σων Φορέων του Προγράµµατος, εφόσον έχουν οριστεί,
εκπροσώπους φορέων που είναι υπεύθυνοι για την προ-
ώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεµελιωδών δικαιω-
µάτων, των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία, της ι-
σότητας των φύλων και της καταπολέµησης των διακρί-
σεων, εκπροσώπους δηµόσιων αρχών και αρµόδιων φο-
ρέων για θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, πολιτι-
σµού, τουρισµού, κρατικών ενισχύσεων, έρευνας και και-
νοτοµίας, υγείας, αγροτικής ανάπτυξης, δηµόσιας διοί-
κησης καιτοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς καιεκπροσώ-
πους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρι-
κής Ένωσης Δήµων Ελλάδας, της ΜΟΔ ΑΕ, των οικονο-
µικών και κοινωνικών εταίρων και αντιπροσωπευτικών
Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚοιΠ) υπό την έν-
νοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 4873/2021 (Α΄ 248). Κάθε µέλος της Επιτροπής Παρα-
κολούθησης έχει µία ψήφο και µπορεί να εισηγείται θέ-
µατα για την ηµερήσια διάταξη.

4. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συµµετέχουν επί-
σης εκπρόσωποι της Αρχής Ελέγχου, της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δηµοσίων Επενδύσεων, της Εθνικής Αρχής Δια-
φάνειας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και εκ-
πρόσωποι άλλων φορέων χωρίς δικαίωµα ψήφου. Εκ-
πρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µετέχουν µε ρόλο
παρατηρητή και συµβουλευτικά, επίσης χωρίς δικαίωµα
ψήφου. Για τα Προγράµµατα που λαµβάνουν στήριξη α-
πό τα ΤΑΜΕΥ, στις εργασίες της Επιτροπής Παρακολού-
θησης µπορούν να συµµετέχουν σχετικοί αποκεντρωµέ-
νοι οργανισµοί, καθώς και σχετικοί διεθνείς οργανισµοί
και ΟΚοιΠ, όπως οργανώσεις προσφύγων και µετανα-
στών.

5. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι το
αρµόδιο όργανο στο οποίο υπάγεται η Διαχειριστική Αρ-
χή του Προγράµµατος. Ειδικά για τα Προγράµµατα ΤΑ-
ΜΕΥ, Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο
Γενικός Γραµµατέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υ-
πουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

6. Στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Προγραµµά-
των συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου ο Γενικός Γραµµατέ-
ας Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ ή εκπρόσωπός του.

7. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει µία (1)
τουλάχιστον φορά τον χρόνο και εξετάζει όλα τα ζητή-
µατα που επηρεάζουν την πρόοδο του Προγράµµατος
ως προς την επίτευξη των στόχων. Οι αποφάσεις είναι
δυνατόν να λαµβάνονται και µέσω γραπτής διαδικασίας,
που πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά στην επιχειρησιακή
πλατφόρµα «ΔΙΑΥΛΟΣ».

8. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης
µπορεί να προσκληθούν εµπειρογνώµονες σε οικονοµι-
κά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα.

9. Κάθε Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσω-

τερικό κανονισµό της, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ
άλλων, διατάξεων σχετικά µε την πρόληψη κάθε σύ-
γκρουσης συµφερόντων και την εφαρµογή της αρχής
της διαφάνειας, κατόπιν εισήγησης της Διαχειριστικής
Αρχής του οικείου Προγράµµατος και σύµφωνα µε τις ο-
δηγίες της ΕΑΣ. Ο εσωτερικός κανονισµός ρυθµίζει την
άσκηση του δικαιώµατος ψήφου και κάθε θέµα σχετικό
µε τη διαδικασία στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

10. Ο κατάλογος των µελών της Επιτροπής Παρακο-
λούθησης, ο εσωτερικός κανονισµός της, καθώς και οι
πληροφορίες και τα δεδοµένα παρουσιάζονται στην Επι-
τροπή Παρακολούθησης και δηµοσιεύονται στον ιστότο-
πο της Διαχειριστικής Αρχής όπου διατίθενται πληροφο-
ρίες σχετικά µε το Πρόγραµµα.

Άρθρο 30
Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραµµάτων

INTERREG 2021-2027

1. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης των Προγραµµάτων
INTERREG έχουν ως αποστολή την παρακολούθηση της
υλοποίησης των Προγραµµάτων και ασκούν τα καθήκο-
ντα που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Κανονισµού
INTERREG, καθώς και τα καθήκονταγια την επιλογή των
πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 22 του Κανονι-
σµού INTERREG.

2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης για κάθε Πρόγραµµα
INTERREG συγκροτείται εντός τριών (3) µηνών από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης στα κράτη µέλη της απόφασης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Προ-
γράµµατος. 

3. Η σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης συµφω-
νείται από τα κράτη µέλη και, κατά περίπτωση, τις άλλες
χώρες που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα INTERREG και
εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των προβλεπό-
µενων στο άρθρο 29 του Κανονισµού INTERREG φορέ-
ων. Η ελληνική πλευρά εκπροσωπείται από τον Ειδικό
Γραµµατέα Διαχείρισης Προγραµµάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, ο
οποίος επικουρείται από την Ειδική Υπηρεσία
INTERREG 2021-2027.

4. Κάθε Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσω-
τερικό κανονισµό της. Ο εσωτερικός κανονισµός της Ε-
πιτροπής Παρακολούθησης και, κατά περίπτωση, της Ε-
πιτροπής Καθοδήγησης που δύναται να συγκροτηθεί
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 9, προβλέπει, µε-
ταξύ άλλων, διατάξεις για την αποφυγή κάθε κατάστα-
σης σύγκρουσης συµφερόντων κατά την επιλογή των
πράξεων INTERREG 2021-2027, καθώς και διατάξεις
σχετικά µε τα δικαιώµατα ψήφου και τους κανόνες συµ-
µετοχής στις συνεδριάσεις. 

5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει µία (1)
τουλάχιστον φορά τον χρόνο και εξετάζει όλα τα ζητή-
µατα που επηρεάζουν την πρόοδο του Προγράµµατος
προς την επίτευξη των στόχων του. 

6. Η Διαχειριστική Αρχή δηµοσιεύει τον εσωτερικό κα-
νονισµό της Επιτροπής Παρακολούθησης, τον κατάλογο
των µελών της, καθώς και σύνοψη των στοιχείων και των
πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων,
που εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης
στον ιστότοποτης Διαχειριστικής Αρχήςόπου διατίθενται
πληροφορίες σχετικά µε τα Προγράµµατα INTERREG.
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Άρθρο 31
Επιτροπή Παρακολούθησης ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 έ-
χει ως αποστολή την παρακολούθηση της υλοποίησης
του ΣΣ ΚΑΠ και ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται
στο άρθρο 124 του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ.

2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκροτείται για το
ΣΣ ΚΑΠ, έπειτα από εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής
ΣΣ ΚΑΠ, εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία κοι-
νοποίησης της απόφασης µε την οποία εγκρίνεται το ΣΣ
ΚΑΠ.

3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από εκ-
προσώπους της Διαχειριστικής Αρχής του ΣΣ ΚΑΠ, της
Εθνικής Αρχής Συντονισµού, της Αρχής Διαπίστευσης,
του Οργανισµού Πληρωµών, των Ενδιάµεσων Φορέων
του ΣΣ ΚΑΠ, εφόσον έχουν οριστεί, εκπροσώπους φορέ-
ων που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνι-
κής ένταξης, των θεµελιωδών δικαιωµάτων, των δικαιω-
µάτων των ατόµων µε αναπηρία, της ισότητας των φύ-
λων και της καταπολέµησης των διακρίσεων, εκπροσώ-
πους δηµόσιων αρχών και αρµόδιων φορέων για περι-
βαλλοντικά και κλιµατικά θέµατα, για θέµατα πολιτι-
σµού, τουρισµού, κρατικών ενισχύσεων, έρευνας και και-
νοτοµίας, εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλά-
δας και της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας, της
ΜΟΔ ΑΕ, των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, συ-
µπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του γεωργικού
τοµέα και αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων Κοινωνίας
Πολιτών (ΟΚοιΠ), υπό την έννοια της περ. α) της παρ. 1
του άρθρου 4 του ν. 4873/2021 (Α΄ 248). Κάθε µέλος της
Επιτροπής Παρακολούθησης έχει µία ψήφο και µπορεί
να εισηγείται θέµατα για την ηµερήσια διάταξη.

4. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συµµετέχουν,επί-
σης, εκπρόσωποι του Οργανισµού Πιστοποίησης, της Ε-
θνικής Αρχής Διαφάνειας, του οµίλου της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων και εκπρόσωποι άλλων φορέων
χωρίς δικαίωµα ψήφου. Εκπρόσωποι της Επιτροπής µε-
τέχουν µε ρόλο παρατηρητή και συµβουλευτικά, επίσης
χωρίς δικαίωµα ψήφου.

5. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι το
αρµόδιο όργανο στο οποίο υπάγεται η Διαχειριστική Αρ-
χή του ΣΣ ΚΑΠ.

6. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει τουλάχι-
στον µία (1) φορά τον χρόνο και εξετάζει όλα τα ζητήµα-
τα που επηρεάζουν την πρόοδο του ΣΣ ΚΑΠ προς την ε-
πίτευξη των αριθµητικών του στόχων. Οι αποφάσεις της
Επιτροπής Παρακολούθησης είναι δυνατόν να λαµβάνο-
νται και µέσω γραπτής διαδικασίας, που πραγµατοποιεί-
ται ηλεκτρονικά στην επιχειρησιακή πλατφόρµα «ΔΙΑΥ-
ΛΟΣ».

7. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης
µπορεί να προσκληθούν εµπειρογνώµονες σε οικονοµι-
κά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα.

8. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερι-
κό κανονισµό της, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλ-
λων, διατάξεων σχετικά µε την πρόληψη κάθε σύγκρου-
σης συµφερόντων και την εφαρµογή της αρχής της δια-
φάνειας, κατόπιν εισήγησης της Διαχειριστικής Αρχής
του ΣΣ ΚΑΠ. Ο εσωτερικός κανονισµός ρυθµίζει την ά-
σκηση του δικαιώµατος ψήφου και τις λεπτοµέρειες της
διαδικασίας στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

9. Ο κατάλογος των µελών της Επιτροπής Παρακολού-
θησης, ο εσωτερικός κανονισµός της, καθώς και οι πλη-

ροφορίες και τα δεδοµένα παρουσιάζονται στην Επιτρο-
πή Παρακολούθησης και δηµοσιεύονται στον ιστότοπο
της Διαχειριστικής Αρχής του ΣΣ ΚΑΠ.

Άρθρο 32
Συµβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισµού 

Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων

1. Το Συµβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισµού Α-
ναπτυξιακών Παρεµβάσεων έχει ως αποστολή τον συ-
ντονισµό των ταµείων και των συνεργειών και της συ-
µπληρωµατικότητάς τους για την επίτευξη των στόχων
των αναπτυξιακών παρεµβάσεων της προγραµµατικής
περιόδου 2021-2027. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί:

(α) Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των Προγραµµά-
των, την πρόοδο επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτικών
στόχωντους, καθώς και τη συµβολή τους στην αποτελε-
σµατική υλοποίηση των στρατηγικών επιλογών που περι-
λαµβάνονται στις αναπτυξιακές παρεµβάσεις 2021-
2027,

(β) την πορεία υλοποίησης των εφαρµοζόµενων πολι-
τικών και διαµορφώνει προτάσεις για τον συντονισµό
τους και την ευρεία εφαρµογή τους,

(γ) την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών για τη
διασφάλιση του συντονισµού και της συµπληρωµατικό-
τητας των δράσεων εσωτερικά µεταξύ των Ταµείων, κα-
θώς και µε το ΕΓΤΕ, το ΕΓΤΑΑ και το Ταµείο Ανάκαµψης
και Ανθεκτικότητας.

2. Πρόεδρος του Συµβουλίου Παρακολούθησης και Συ-
ντονισµού Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων είναι ο αρµό-
διος για θέµατα ΕΣΠΑ Υπουργός και αναπληρωτής του ο
Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

3. Το Συµβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισµού Α-
ναπτυξιακών Παρεµβάσεων αποτελείται από τους προέ-
δρους των Επιτροπών Παρακολούθησης των Προγραµ-
µάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία την πε-
ρίοδο 2021-2027, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακο-
λούθησης του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, Γενικούς ή Ειδικούς
Γραµµατείς αρµόδιων Υπουργείων, εκπροσώπους της Ε-
ΑΣ, της ΛογιστικήςΑρχής, των οικονοµικών και κοινωνι-
κών εταίρων, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, της
Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας, της ΜΟΔ ΑΕκαι α-
ντιπροσωπευτικών Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών (Ο-
ΚοιΠ),υπό την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου
4 του ν. 4873/2021 (Α΄ 248), οι οποίοι µπορούν να ειση-
γούνται θέµατα για την ηµερήσια διάταξη. Στο Συµβού-
λιο συµµετέχουν, χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκπρόσωποι
της Αρχής Ελέγχου, της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων
Επενδύσεων, της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού Ταµεί-
ου Ανάκαµψης (ΕΥΣΤΑ) του Υπουργείου Οικονοµικών,
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων.

4. Το Συµβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισµού Α-
ναπτυξιακών Παρεµβάσεωνσυγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με την ίδια
απόφαση δύναται να προβλέπεται η συµµετοχή εκπρο-
σώπων φορέων χωρίς δικαίωµα ψήφου, επιπλέον των α-
νωτέρω οριζοµένων.

5. Οι αποφάσεις του Συµβουλίου είναι δυνατόν να λαµ-
βάνονται και µέσω γραπτής διαδικασίας, που πραγµατο-
ποιείται ηλεκτρονικά στην επιχειρησιακή πλατφόρµα
«ΔΙΑΥΛΟΣ».

6. Το Συµβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισµού Α-
ναπτυξιακών Παρεµβάσεων θεσπίζει τον εσωτερικό του

27



κανονισµό, µετά από εισήγηση της Εθνικής Αρχής Συ-
ντονισµού. Συνεδριάζει µετά από πρόσκληση του προέ-
δρου του, µία (1) τουλάχιστον φορά τον χρόνο. Στις συ-
νεδριάσεις του µπορεί να προσκληθούν ειδικοί επιστή-
µονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, κοι-
νωνικά και λοιπά θέµατα.

7. Το Συµβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισµού Α-
ναπτυξιακών Παρεµβάσεωνυποστηρίζεται από την ΕΑΣ,
η οποία, στο πλαίσιο αυτό, είναι αρµόδια για την προε-
τοιµασία της απαραίτητης τεκµηρίωσης για τη διεξαγω-
γή των συνεδριάσεων, της ηµερήσιας διάταξης, των συ-
µπερασµάτων και των πρακτικών των συνεδριάσεων, κα-
θώς και για την εφαρµογή των αποφάσεών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 33
Θέµατα προσωπικού

1. Για τα θέµατα προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος και
της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ εφαρµόζονται τα
άρθρα 34 έως 40 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), οι κατ’ εξου-
σιοδότηση αυτού εκδοθείσες πράξεις, καθώς και οι λοι-
πές ειδικότερες διατάξεις που αφορούν στα θέµατα προ-
σωπικού του ν. 4314/2014, κατά παρέκκλιση άλλων γενι-
κών ή ειδικών σχετικών διατάξεων και µε την επιφύλαξη
του άρθρου 11 του ν. 4872/2021 (Α΄ 247) για τα θέµατα
σχετικά µε τη στελέχωση και την επιλογή και ανάθεση
καθηκόντων προϊσταµένων οργανικών µονάδων της Δια-
χειριστικής Αρχής του Προγράµµατος«Δίκαιη Αναπτυ-
ξιακή Μετάβαση» (ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ). Ειδικά για τα θέµατα
επιλογής προσωπικού και στελέχωσης, καθώς και επιλο-
γής και ανάθεσης καθηκόντων προϊσταµένων οργανικών
µονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Διαχεί-
ρισης Προγραµµάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών
Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ),εφαρµόζεται το άρθρο 76 του
ν. 4375/2016 (Α΄ 51).

2. Για θέµατα που αφορούν στις Ειδικές Υπηρεσίες του
παρόντος και δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του, ε-
φαρµόζεται, αναλόγως, ο Κώδικας Κατάστασης Δηµο-
σίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007, Α΄ 26).

3. Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου της ΜΟΔ ΑΕ, οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, έχουν ανανεωθεί δύο (2) τουλάχιστον
φορές, ανεξάρτητα από τους λόγους ανανέωσης, παρα-
τείνονται µετά από τη λήξη τους µέχρι την ολοκλήρωση
των διαδικασιών κλεισίµατος των ενταγµένων πράξεων
των Προγραµµάτων ΕΣΠΑ 2021-2027, αποκλειοµένης σε
κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συµβάσεων
αορίστου χρόνου. Το αντικείµενο των υπηρεσιών που
παρέχει το προσωπικό µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου προσδιορίζεται µε απόφαση του ΔΣ της ΜΟΔ ΑΕ
ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες. Με όµοια απόφα-
ση το προσωπικό της παρούσας τοποθετείται στις οργα-
νικές µονάδες της ΜΟΔ ΑΕ.

4. α) Το προσωπικό που υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρε-
σίες του παρόντος, στις Ειδικές Υπηρεσίες του
ν. 4314/2014 και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ,
µε απόσπαση ή µετακίνηση από άλλους φορείς του Δη-
µοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και το

προσωπικό που θα αποσπασθεί ή θα µετακινηθεί σε αυ-
τές από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, πλην της ΜΟΔ
ΑΕ, λαµβάνει τις µη µισθολογικές παροχές της παρ. 1
του άρθρου 8 και των άρθρων 11 και 12 της από
26.10.2021 Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης Εργα-
σίας της ΜΟΔ ΑΕ και του Πανελληνίου Συλλόγου Εργα-
ζοµένων της, καθώς και κάθε µεταγενέστερης Επιχειρη-
σιακής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας. Οι εν λόγω πα-
ροχές παρέχονται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέ-
σεις που τις λαµβάνουν και οι εργαζόµενοι στη ΜΟΔ ΑΕ.
β) Οι εν λόγω παροχές καλύπτονται µε επιχορήγηση

από το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµα-
τος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, καθώς και του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και καταβάλλονται από τη ΜΟΔ
ΑΕ.
γ) Η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται για τις µη µισθολο-

γικές παροχές της περ. α), για τα έτη 2021 και 2022 που
καλύπτει η από 26.10.2021 Επιχειρησιακή Συλλογική
Σύµβαση Εργασίας της ΜΟΔ ΑΕ και του Πανελληνίου
Συλλόγου Εργαζοµένων της.

5. α) Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρµογής του Υ-
πουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) που δεν απασχο-
λείται σε έργα συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ ε-
γκρίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην οποία ανα-
φέρονται σαφή και συγκεκριµένα στοιχεία που δικαιολο-
γούν την υπερωριακή εργασία. Στην απόφαση αυτήν κα-
θορίζονται ο αριθµός των υπαλλήλων, το χρονικό διά-
στηµα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους, τη-
ρουµένων των ορίων των περ. 2 και 3 της παρ. Α΄ του
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και δύναται να κα-
ταβάλλεται από τη ΜΟΔ ΑΕ, µε επιχορήγησή της από το
συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δη-
µοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων.
β) Οι πιστώσεις για τη µισθοδοσία, την αποζηµίωση υ-

περωριακής απασχόλησης, τυχόν επιπλέον ανταµοιβή
σε περίπτωση επίτευξης στόχων, το ειδικό επίδοµα του
άρθρου 21 του ν. 4469/2017 (Α΄ 62) και λοιπές παροχές
του προσωπικού της περ. α) εγγράφονται σε ειδικό έργο
συλλογικής απόφασης του Προγράµµατος Δηµοσίων Ε-
πενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

6. Η παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 4314/2014 αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«6. α) Ο προϊστάµενος της Ειδικής Υπηρεσίας, όταν α-
πουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται αυτοδικαίως από
τον υποδιευθυντή που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο
καθήκοντα προϊσταµένου υποδιεύθυνσης στην Ειδική Υ-
πηρεσία και εφόσον ο τελευταίος δεν υφίσταται, από
τον προϊστάµενο που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο
καθήκοντα προϊσταµένου µονάδας στην Ειδική Υπηρε-
σία. Το αρµόδιο όργανο (Υπουργός, Περιφερειάρχης, Γε-
νικός ή Ειδικός Γραµµατέας) που εποπτεύει άµεσα την
Ειδική Υπηρεσία µπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή προϊ-
σταµένου Ειδικής Υπηρεσίας που απουσιάζει ή κωλύε-
ται, έναν από τους προϊσταµένους των υποκείµενων µο-
νάδων. Για την τοποθέτηση αυτή, συνεκτιµώνται τα ου-
σιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δρα-
στηριότητας, η γνώση του αντικειµένου της υπηρεσίας
και οι διοικητικές ικανότητες προγραµµατισµού, συντονι-
σµού, ανάληψης πρωτοβουλιών, λήψης αποτελεσµατι-
κών αποφάσεων και διαχείρισης κρίσεων.
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β) Ο προϊστάµενος µονάδας Ειδικής Υπηρεσίας, όταν
απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται αυτοδικαίως από
τον υπάλληλο που υπηρετεί περισσότερο χρόνο στη µο-
νάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι υπάλληλοι µε τον ίδιο
χρόνο, αναπληρώνει αυτός που ορίζεται από τον προϊ-
στάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας. Το αρµόδιο όργανο που
εποπτεύει άµεσα την Ειδική Υπηρεσία µπορεί να ορίσει
ως αναπληρωτή προϊσταµένου µονάδας που απουσιάζει
ή κωλύεται, έναν από τους υπαλλήλους της µονάδας ή
προϊστάµενο άλλης µονάδας. Για την τοποθέτηση αυτή
συνεκτιµώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της
υπηρεσιακής δραστηριότητας, η γνώση του αντικειµένου
της µονάδας και οι εν γένει διοικητικές ικανότητες.
γ) Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταµένου Ειδικής

Υπηρεσίας ή µονάδας, έως την τοποθέτηση νέου προϊ-
σταµένου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, εφαρ-
µόζονται οι περ. α) και β). Ο αναπληρωτής προϊσταµένου
οργανικής µονάδας κατά την παρούσα παράγραφο δικαι-
ούται το προβλεπόµενο για τη θέση επίδοµα από την έ-
ναρξη της αναπλήρωσης.»

Άρθρο 34
Κατανοµή αρµοδιοτήτων σε επίπεδα διοίκησης

1. Στο πλαίσιο της οριοθέτησης των αρµοδιοτήτων των
Ειδικών Υπηρεσιών που ασκούν καθήκοντα Διαχειριστι-
κής Αρχής ή Ενδιάµεσου Φορέα, οι αρµοδιότητες σύµ-
φωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες, διαχωρίζονται
και κατανέµονται ως εξής:
α) Στις αρµοδιότητες του άµεσα εποπτεύοντος οργά-

νου των Ειδικών Υπηρεσιώντης παρ. 1 περιλαµβάνονται,
ιδίως, οι εξής:
αα) Διαχειριστικές αρµοδιότητες:
i) Η έκδοση της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Επι-

τροπής Παρακολούθησης του Προγράµµατος στην οποία
προεδρεύει,

ii) η εισήγηση στην Επιτροπή Παρακολούθησης των
κριτηρίων ένταξης πράξεων στους άξονες προτεραιότη-
τας του Προγράµµατος,

iii) η έγκριση της εξειδίκευσης του Προγράµµατος και
του προγραµµατισµού των προσκλήσεων για την υποβο-
λή προτάσεων χρηµατοδότησης, καθώς και η έκδοση
των προσκλήσεων,

iv) η έκδοση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων,
των αποφάσεων ανάκλησης ένταξης, των αποφάσεων ο-
λοκλήρωσης και των αποφάσεων απόρριψης προτάσεων
για το Πρόγραµµα, σε συνέχεια προηγούµενης εισήγη-
σης του προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσίας,

v) η έκδοση αποφάσεων δηµοσιονοµικών διορθώσεων
και ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
αβ) Λοιπές γενικές αρµοδιότητες:
i) Η διαµόρφωση και η επικαιροποίηση σε ετήσια βάση

του προγραµµατισµού των δραστηριοτήτων και του συ-
ντονισµού της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας και η
θέσπιση ποιοτικών και ποσοτικών στόχων,

ii) η διασφάλιση ότι το πρόγραµµακαι οι δραστηριότη-
τες της Ειδικής Υπηρεσίας συµβαδίζουν µε τον προ-
γραµµατισµό και τους τεθέντες στόχους, καθώς και ο έ-
λεγχος και η εποπτεία των δραστηριοτήτων αυτών,

iii) η υπογραφή απαντήσεων στις αιτήσεις επανεξέτα-
σης ή αναφορές παραπόνων πολιτών ή νοµικών προσώ-
πων κατά ενεργειών ή παραλείψεων της Ειδικής Υπηρε-
σίας,

iv) η έκδοση των αποφάσεων µετακίνησης εντός και ε-

κτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό ή ε-
ξωτερικό του προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσίας, κα-
θώς και η έγκριση των σχετικών δαπανών,

v) η χορήγηση αδειών στον προϊστάµενο της Ειδικής
Υπηρεσίας,

vi) η απόφαση σύστασης, συγκρότησης και ορισµού
µελών των συλλογικών οργάνων, επιτροπών και οµάδων
εργασίας χωρίς αµοιβή για θέµατα που άπτονται περισ-
σοτέρων της µίας Ειδικής Υπηρεσίαςπου υπάγονται σε
αυτόν.
β) Στις αρµοδιότητες του προϊσταµένου των Ειδικών

Υπηρεσιών της παρ. 1 περιλαµβάνονται, ιδίως, οι εξής:
βα) Διαχειριστικές αρµοδιότητες:
i) Η εισήγηση προς έγκριση από το αρµόδιο όργανο

που εποπτεύει την Ειδική Υπηρεσία, της εξειδίκευσης
του Προγράµµατος και του προγραµµατισµού των προ-
σκλήσεων για την υποβολή προτάσεων χρηµατοδότη-
σης,

ii) η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων ένταξης
πράξεων και των τροποποιήσεών τους, των αποφάσεων
ανάκλησης ένταξης, των αποφάσεων ολοκλήρωσης, κα-
θώς και των αποφάσεων για απόρριψη προτάσεων για το
Πρόγραµµα και για τις πράξεις για τις οποίες η Ειδική Υ-
πηρεσία ασκεί καθήκοντα Ενδιάµεσου Φορέα,

iii) οι απαντήσεις σε ερωτήµατα για την έννοια των
διατάξεων που αφορούν σε θέµατα της Ειδικής Υπηρε-
σίας, για τα οποία υπάρχουν νοµολογιακές λύσεις ή εί-
ναι δεδοµένη η πρακτική της Υπηρεσίας, καθώς και οι α-
παντήσεις σε αιτήσεις πολιτών ή υπαλλήλων, µε τις ο-
ποίες παρέχονται πληροφορίες,

iv) οι απαντήσεις σε πορίσµατα ελέγχου των εθνικών
και ενωσιακών ελεγκτικών οργάνων και λοιπών αρµό-
διων φορέων,

v) η υπογραφή εγγράφων που αφορούν στον προ-
γραµµατισµό και συντονισµό των δραστηριοτήτων της
Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς και στην εφαρµογή και εξειδί-
κευση, όπου απαιτείται, των απαραίτητων εργαλείων,
προτύπων και προδιαγραφών για τη σωστή λειτουργία
της Ειδικής Υπηρεσίας,

vi) η υπογραφή των εγγράφων προς όργανα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης µε τις απόψεις της Ειδικής Υπηρεσίας
που αφορούν στο Πρόγραµµα αρµοδιότητάς της.
ββ) Λοιπές γενικές αρµοδιότητες:
i) Η υπογραφή εγγράφων επί θεµάτων προσωπικού, ό-

πως επί θεµάτων διοικητικών, οικονοµικών, εκπαίδευσης
και οργάνωσης, τα οποία δεν περιλαµβάνονται στις αρ-
µοδιότητες του εποπτεύοντος οργάνου των Ειδικών Υ-
πηρεσιών,

ii) η υπογραφή εγγράφων µε τα οποία ζητείται από τις
αρµόδιες Υπηρεσίες ο ορισµός εκπροσώπων ως µελών
σε συλλογικά όργανα ή ειδικές οµάδες εργασίας,

iii) η απόφαση σύστασης, συγκρότησης και ορισµού
µελών των συλλογικών οργάνων, επιτροπών και οµάδων
εργασίας, χωρίς αµοιβή, για θέµατα της αρµοδιότητάς
του,

iv) η έκδοση αποφάσεων µετακίνησης εκτός έδρας
των προϊσταµένων µονάδων και των υπαλλήλων, στο ε-
σωτερικό ή εξωτερικό για υπηρεσία, των αποφάσεων χο-
ρήγησης άδειας στους υπαλλήλους αυτούς για εκπαί-
δευση ή µετεκπαίδευση στο εσωτερικό ή εξωτερικό, κα-
θώς και η έγκριση των σχετικών δαπανών,

v) η χορήγηση αδειών στους προϊσταµένους των µο-
νάδων και στους υπαλλήλους.

2. Στο πλαίσιο της οριοθέτησης των αρµοδιοτήτων των
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λοιπών Ειδικών Υπηρεσιών του παρόντος, οι αρµοδιότη-
τες διαχωρίζονται και κατανέµονται ως εξής:
α) Στις αρµοδιότητες του εποπτεύοντος οργάνου των

λοιπών Ειδικών Υπηρεσιών περιλαµβάνονται, ιδίως, τα ε-
ξής:
αα) Η διαµόρφωση και η επικαιροποίηση σε ετήσια βά-

ση του προγραµµατισµού των δραστηριοτήτων και του
συντονισµού της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας και
η θέσπιση ποιοτικών και ποσοτικών στόχων,
αβ) η διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες της Ειδικής Υ-

πηρεσίας συµβαδίζουν µε τον προγραµµατισµό και τους
τεθέντες στόχους, καθώς και ο έλεγχος και η εποπτεία
των δραστηριοτήτων αυτών,
αγ) η υπογραφή απαντήσεων στις αιτήσεις επανεξέτα-

σης ή αναφορές παραπόνων πολιτών ή νοµικών προσώ-
πων κατά ενεργειών ή παραλείψεων της Ειδικής Υπηρε-
σίας,
αδ) η έκδοση των αποφάσεων µετακίνησης εντός και

εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό ή ε-
ξωτερικό του προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσίας, κα-
θώς και η έγκριση των σχετικών δαπανών,
αε) η χορήγηση αδειών στον προϊστάµενο της Ειδικής

Υπηρεσίας.
β) Στις αρµοδιότητες των προϊσταµένων των λοιπών

Ειδικών Υπηρεσιών περιλαµβάνονται, ιδίως, οι εξής:
βα) Οι απαντήσεις σε ερωτήµατα για την έννοια των

διατάξεων που αφορούν σε θέµατα της Ειδικής Υπηρε-
σίας τους, για τα οποία υπάρχουν νοµολογιακές λύσεις
ή είναι δεδοµένη η πρακτική της Υπηρεσίας, καθώς και οι
απαντήσεις σε αιτήσεις υπηρεσιών πολιτών ή υπαλλή-
λων µε τις οποίες παρέχονται πληροφορίες,
ββ) οι απαντήσεις σε πορίσµατα ελέγχου των εθνικών

και ενωσιακών ελεγκτικών οργάνων και λοιπών αρµό-
διων φορέων,
βγ) η υπογραφή εγγράφων που αφορούν στον προ-

γραµµατισµό και συντονισµό των δραστηριοτήτων της
Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς και στην εφαρµογή και εξειδί-
κευση, όπου απαιτείται, των απαραίτητων εργαλείων,
προτύπων και προδιαγραφών για τη σωστή λειτουργία
της Ειδικής Υπηρεσίας,
βδ) η υπογραφή εγγράφων επί θεµάτων προσωπικού,

όπως επί θεµάτων διοικητικών, οικονοµικών, εκπαίδευ-
σης καιοργάνωσης, τα οποία δεν περιλαµβάνονται στις
αρµοδιότητες του εποπτεύοντος οργάνου της Ειδικής Υ-
πηρεσίας,
βε) η υπογραφή εγγράφων µε τα οποία ζητείται από

τις αρµόδιες υπηρεσίες ο ορισµός εκπροσώπων ως µε-
λών σε συλλογικά όργανα ή ειδικές οµάδες εργασίας,
βστ) η απόφαση σύστασης, συγκρότησης και ορισµού

µελών των συλλογικών οργάνων, επιτροπών και οµάδων
εργασίας, χωρίς αµοιβή, για θέµατα της αρµοδιότητας
της Ειδικής Υπηρεσίας,
βζ) η έκδοση αποφάσεων µετακίνησης εκτός έδρας

των προϊσταµένων µονάδων και των υπαλλήλων, στο ε-
σωτερικό ή εξωτερικό για υπηρεσία, των αποφάσεων χο-
ρήγησης άδειας στους υπαλλήλους αυτούς για εκπαί-
δευση ή µετεκπαίδευση στο εσωτερικό ή εξωτερικό, κα-
θώς και η έγκριση των σχετικών δαπανών,
βη) η χορήγηση αδειών στους προϊσταµένους των µο-

νάδων και των στελεχών της.
3. Για τα Προγράµµατα ΤΑΜΕΥ, οι προσκλήσεις για

την υποβολή προτάσεων εκδίδονται από τον Γενικό
Γραµµατέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου.

4. Με απόφασή τους, οι προϊστάµενοι των Ειδικών Υ-
πηρεσιών µπορούν να µεταβιβάζουν όσες αρµοδιότητες
του παρόντος άρθρου είναι αναγκαίες στους προϊσταµέ-
νους των οργανικών µονάδων της Υπηρεσίας της οποίας
προΐστανται, προκειµένου αυτοί να ανταποκριθούν
στους στόχους που τους τίθενται. 

5. Οι παρ. 1, 2 και 4 εφαρµόζονται και για τις Ειδικές Υ-
πηρεσίες που είναι αρµόδιες για τη διαχείριση και εφαρ-
µογή για το ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 35
Εξειδίκευση Προγράµµατος

1. Η εξειδίκευση του Προγράµµατος αποτελεί το υπο-
στηρικτικό εργαλείο για τον προγραµµατισµό και την έκ-
δοση προσκλήσεων, την ένταξη των πράξεων και τη συ-
νολική παρακολούθηση της εφαρµογής του Προγράµµα-
τος, και συµβάλλει στην αποτελεσµατική διαχείριση των
Προγραµµάτων. Η εξειδίκευση περιλαµβάνει ανά δρά-
ση/πρόσκληση, συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντι-
κειµένου, τους ενδεικτικούς δικαιούχους, το ενδεικτικό
χρονοδιάγραµµα, τους σχετικούς δείκτες και τον ενδει-
κτικό προϋπολογισµό.

2.  Αρµόδια για την εξειδίκευση του Προγράµµατος, εί-
ναι η Διαχειριστική Αρχή, λαµβάνοντας υπόψη τους στό-
χους και τις προτεραιότητές του.

3. Κατά τη διαδικασία εξειδίκευσης των Προγραµµά-
των, η Διαχειριστική Αρχή συνεργάζεται και συνεπικου-
ρείται από τις Επιτελικές Δοµές και, ελλείψει αυτών, µε
τις αρµόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων, οι οποίες υπο-
βάλλουν τις προτάσεις τους στη Διαχειριστική Αρχή α-
µελλητί και το αργότερο εντός προθεσµίας δύο (2) µη-
νών, από την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων που
τους απευθύνει η Διαχειριστική Αρχή. Όταν απαιτείται α-
πό τη φύση του έργου ή των δικαιούχων, η Διαχειριστική
Αρχή συνεργάζεται µε την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελ-
λάδας για τα Τοµεακά Προγράµµατα και µε τις Περιφε-
ρειακές Ενώσεις Δήµων για τα Περιφερειακά Προγράµ-
µατα.

4. Το χρονοδιάγραµµα των προγραµµατισµένων προ-
σκλήσεων δηµοσιεύεται στον ιστότοπο της Διαχειριστι-
κής Αρχής όπου διατίθενται πληροφορίες σχετικά µε το
Πρόγραµµα και στον ιστότοπο www.espa.gr, που αποτε-
λεί την ενιαία διαδικτυακή πύλη, η οποία παρέχει πληρο-
φόρηση για όλα τα προγράµµατα που αφορούν στην Ελ-
λάδα, σύµφωνα µε το στοιχείο β) του άρθρου 46 του Κα-
νονισµού. Το χρονοδιάγραµµα αυτό επικαιροποιείται
τρεις (3) τουλάχιστον φορές το έτος, σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 49 του Κανονισµού και οπωσδήποτε
κάθε φορά που τροποποιούνται ή οριστικοποιούνται επι-
µέρους στοιχεία των προσκλήσεων και του χρονοδια-
γράµµατος σε άλλες χρονικές περιόδους.

5. Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος εισηγείται
στο αρµόδιο όργανο που την εποπτεύει την έγκριση της
εξειδίκευσης του Προγράµµατος και του προγραµµατι-
σµού των προσκλήσεων, πριν τη δηµοσίευσή του κατά
την παρ. 4, και µέχρι τα όρια που καθορίζονται στην παρ.
9 του άρθρου 36. 
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6. Η εξειδίκευση του Προγράµµατος και ο προγραµµα-
τισµός των προσκλήσεων τροποποιούνται σε περιπτώ-
σεις αναπρογραµµατισµού του χρόνου δηµοσίευσης κά-
ποιας πρόσκλησης και σηµαντικών αλλαγών στο περιε-
χόµενο του φυσικού αντικειµένου των δράσεων, στους
δικαιούχους ή στη δηµόσια δαπάνη της πρόσκλησης.

7. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος ε-
νηµερώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή για την εξέλιξη
του προγραµµατισµού των προσκλήσεων του Προγράµ-
µατος και τον βαθµό επίτευξης της εφαρµογής του σε
κάθε συνεδρίασή της.

8. Η Διαχειριστική Αρχή των Προγραµµάτων
INTERREG υποχρεούται µόνο να δηµοσιεύει το χρονο-
διάγραµµα των προγραµµατισµένων προσκλήσεων, το ο-
ποίο επικαιροποιείται τρεις (3) τουλάχιστον φορές το έ-
τος σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Κανονισµού, κατά πα-
ρέκκλιση των λοιπών οριζοµένων στο παρόν. 

9. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται για το ΣΣ ΚΑΠ.

Άρθρο 36
Ένταξη πράξεων στα Προγράµµατα

1. Η ένταξη των πράξεων στα Προγράµµατα πραγµα-
τοποιείται από τη Διαχειριστική Αρχή, κατόπιν αξιολόγη-
σης και επιλογής των υποβληθεισών προτάσεων, σύµ-
φωνα µε τη µεθοδολογία και τα κριτήρια που εγκρίνονται
από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

2. Τα κριτήρια και οι διαδικασίες που εφαρµόζονται
δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι διαφανή, εξασφαλίζουν
την προσβασιµότηταστα άτοµα µε αναπηρία και στα ε-
µποδιζόµενα άτοµα, διασφαλίζουν την ισότητα των φύ-
λωνκαι λαµβάνουν υπόψη τον Χάρτη των Θεµελιωδών
Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αρχή της
βιώσιµης ανάπτυξης και την ενωσιακή πολιτική στον το-
µέα του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 11 και
την παρ. 1 του άρθρου 191 της Συνθήκης για τη Λειτουρ-
γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κριτήρια και οι διαδικα-
σίες εξασφαλίζουν ότι οι πράξεις που πρόκειται να επι-
λεγούν ιεραρχούνται, µε στόχο να µεγιστοποιηθεί η
συµβολή της ενωσιακής χρηµατοδότησης στην επίτευξη
των στόχων του Προγράµµατος.

3. Κατά την επιλογή των πράξεων:
α) Διασφαλίζεται ότι οι επιλεγείσες πράξεις συνάδουν

µε το Πρόγραµµα, συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην ε-
πίτευξη των ειδικών του στόχων, εµπίπτουν στο πεδίο ε-
φαρµογής του συγκεκριµένου Ταµείου και εντάσσονται
σε έναν τύπο παρέµβασης,
β) διασφαλίζεται ότι οι επιλεγείσες πράξεις, οι οποίες

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής ενός αναγκαίου πρό-
σφορου όρου, συνάδουν µε τις αντίστοιχες στρατηγικές
και τα έγγραφα προγραµµατισµού που έχουν καθοριστεί
µε στόχο την πλήρωση του εν λόγω αναγκαίου πρόσφο-
ρου όρου,
γ) διασφαλίζεται ότι οι επιλεγείσες πράξεις αντιπρο-

σωπεύουν τη βέλτιστη σχέση µεταξύ του ποσού της στή-
ριξης, των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται και της
επίτευξης των στόχων,
δ) διασφαλίζεται ότι οι επιλεγείσες πράξεις που εµπί-

πτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
13ης Δεκεµβρίου 2011 για την εκτίµηση των επιπτώσεων
ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο
περιβάλλον (L 26) υπόκεινται σε εκτίµηση περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων ή σε διαδικασία ελέγχου και ότι έχει

ληφθεί δεόντως υπόψη η αξιολόγηση εναλλακτικών λύ-
σεων, βάσει των απαιτήσεων της εν λόγω Οδηγίας και
του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) για την περιβαλλοντική αδειο-
δότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ε) επαληθεύεται ότι, όταν οι πράξεις έχουν ξεκινήσει

πριν από την υποβολή αίτησης για χρηµατοδότηση στη
Διαχειριστική Αρχή, τηρείται το εφαρµοστέο δίκαιο,
στ) διασφαλίζεται ότι οι πράξεις δεν περιλαµβάνουν

δραστηριότητες οι οποίες αποτελούσαν τµήµα πράξης
που αποτελεί αντικείµενο µετεγκατάστασης, σύµφωνα
µε το άρθρο 66 του Κανονισµού ή οι οποίες θα συνιστού-
σαν µεταφορά παραγωγικής δραστηριότητας σύµφωνα
µε το στοιχείο α) της παρ. 1 του άρθρου 65 του Κανονι-
σµού,
ζ) διασφαλίζεται ότι οι επιλεγείσες πράξεις δεν επηρε-

άζονται άµεσα από αιτιολογηµένη γνώµη της Επιτροπής
όσον αφορά σε παράβαση δυνάµει του άρθρου 258 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
οποία θέτει σε κίνδυνο τη νοµιµότητα και την κανονικό-
τητα των δαπανών ή την εκτέλεση των πράξεων,
η) διασφαλίζεται η κλιµατική ανθεκτικότητα των επεν-

δύσεων σε υποδοµές που έχουν αναµενόµενη διάρκεια
ζωής πέντε (5) τουλάχιστον ετών,
θ) επαληθεύεται ότι ο δικαιούχος διαθέτει τους απα-

ραίτητους χρηµατοδοτικούς πόρους και µηχανισµούς για
να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης για
πράξεις που περιλαµβάνουν επενδύσεις σε υποδοµές ή
παραγωγικές επενδύσεις, ώστε να διασφαλίσει την οικο-
νοµική τους βιωσιµότητα.

4. Κατά παρέκκλιση των παρ. 1 έως 3, στο πλαίσιο της
τοπικής ανάπτυξης µε την πρωτοβουλία τοπικών κοινο-
τήτων (ΤΑΠΤΟΚ) του άρθρου 26, τα κριτήρια και η µεθο-
δολογία επιλογής καθορίζονται από τις Οµάδες Τοπικής
Δράσης (ΟΤΔ), οι οποίες επιλέγουν τις πράξεις και υπο-
βάλλουν τις προτάσεις στην αρµόδια Διαχειριστική Αρχή
Προγράµµατος για να διενεργήσει την τελική επαλήθευ-
ση της επιλεξιµότητας πριν την έγκριση.

5. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολό-
γησης εκδίδεται η απόφαση ένταξης, στην οποία καθορί-
ζονται όλοι οι όροι για τη στήριξη κάθε πράξης, συµπερι-
λαµβανοµένων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν
στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παρασχε-
θούν, της προθεσµίας για την υλοποίησή της, του σχεδί-
ου χρηµατοδότησής της, το είδος πληρωµής της πράξης
(Έµµεση Πληρωµή-Επιχορήγηση, Έµµεση Πληρωµή-Ει-
δικός Λογαριασµός και Άλλου Είδους Πληρωµή), καθώς
και την κατηγορία λειτουργικής ταξινόµησης των δαπα-
νών σε β΄επίπεδο (COFOG2),τα οποίακαθίστανται δε-
σµευτικά για τις σχετιζόµενες πληρωµές της πράξης αυ-
τής και, ανάλογα µε την περίπτωση, της εφαρµοστέας
µεθόδου για τον καθορισµό των δαπανών της πράξης και
των όρων για την καταβολή της στήριξης. Οι αποφάσεις
ένταξης δηµοσιεύονται στονιστότοποτης Διαχειριστικής
Αρχής και στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

6. Για πράξεις που έχουν λάβει την πιστοποίηση
«Σφραγίδα Αριστείας» ή έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο
Προγράµµατος συγχρηµατοδοτούµενου από το πρό-
γραµµα «Ορίζων Ευρώπη», η Διαχειριστική Αρχή δύνα-
ται να αποφασίσει τη χορήγηση στήριξης απευθείας από
το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ+, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω
πράξεις συνάδουν µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στις
περ. α) και β) της παρ. 3. Επιπλέον, οι Διαχειριστικές Αρ-
χές µπορούν να εφαρµόζουν στις πράξεις αυτές, τις κα-
τηγορίες, τα ανώτατα ποσά και τις µεθόδους υπολογι-
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σµού των επιλέξιµων δαπανών που καθορίζονται δυνά-
µει του σχετικού ενωσιακού µέσου. Τα στοιχεία αυτά πε-
ριλαµβάνονται στην απόφαση ένταξης.

7. Κατά τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προ-
τάσεων για την ένταξη των πράξεων στα Προγράµµατα,
οι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις επί των
αποτελεσµάτων της αξιολόγησης των εν λόγω προτάσε-
ων.

8. Η Διαχειριστική Αρχή, κατά την ένταξη των πράξε-
ων, δύναται να ορίζει τη µέγιστη προθεσµία ενεργοποίη-
σης του/των υποέργων, τα οποία θεωρούνται κρίσιµα για
την υλοποίηση της πράξης. Ο τρόπος καθορισµού της
προθεσµίας και η παρακολούθησή της καθορίζονται στο
ΣΔΕ. Αν, κατά την υλοποίησή της, η πράξη αποκλίνει από
τους όρους της απόφασης ένταξης ή του χρονικού προ-
γραµµατισµού της εκτέλεσής της, η Διαχειριστική Αρχή
δύναται να καθορίζει διορθωτικά µέτρα και να τάσσει πε-
ρίοδο συµµόρφωσης του δικαιούχου.Αν οι ανωτέρω απο-
κλίσεις κριθούν αδικαιολόγητες ή ο δικαιούχος δεν υλο-
ποιήσει τα απαιτούµενα διορθωτικά µέτρα εντός της τα-
χθείσας περιόδου συµµόρφωσης, η απόφαση ένταξης α-
νακαλείται. Η απόφαση ανάκλησης της απόφασης έντα-
ξης αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση απένταξης/ολοκλήρω-
σηςτης πράξης από τη συγχρηµατοδοτούµενη Συλλογι-
κή Απόφαση (ΣΑ) του ΠΔΕ. Στην ίδια απόφαση δύναται
να καθορίζεται και ο τρόπος χρηµατοδότησης τυχόνυπο-
χρεώσεων που έχουν αναληφθεί.

9. Υπερδεσµεύσεις για πληρωµές από το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την κάλυψη επιλέξι-
µων δαπανών δεν πρέπει να υπερβαίνουν το δέκα τοις ε-
κατό (10%) της µέγιστης συνεισφοράς της δηµόσιας δα-
πάνης που ορίζεται στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, µε την οποία εγκρίνεται το Πρόγραµµα και το εί-
κοσι τοις εκατό (20%) της µέγιστης συνεισφοράς της δη-
µόσιας δαπάνης που προβλέπεται σε κάθε άξονα προτε-
ραιότητας του Προγράµµατος. Ο Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων µπορεί να αποφασίσει αύξηση των πρό-
σθετων δεσµεύσεων πάνω από αυτό το όριο, εάν είναι α-
παραίτητη για πλήρη χρήση της ενωσιακής συνδροµής
και εάν δεν προκαλεί κίνδυνο πρόσθετων δαπανών για
την κάλυψη επιλέξιµων δαπανών που προβλέπονται στο
ΠΔΕ.

10. Στο πλαίσιο των Προγραµµάτων INTERREG, για
την επιλογή των πράξεων, η Επιτροπή Παρακολούθησης
ή, κατά περίπτωση, η Επιτροπή Καθοδήγησης, καταρτίζει
και εφαρµόζει κριτήρια και διαδικασίες σύµφωνα µε την
παρ. 2. Τα ανωτέρω κριτήρια και οι διαδικασίες εξασφα-
λίζουν την ιεράρχηση των πράξεων που πρόκειται να ε-
πιλεγούν, µε στόχο να µεγιστοποιηθεί η συµβολή της ε-
νωσιακής χρηµατοδότησης στην επίτευξη των στόχων
κάθε Προγράµµατος INTERREG και να υλοποιηθεί η διά-
σταση συνεργασίας των πράξεων στο πλαίσιο των Προ-
γραµµάτων INTERREG, όπως ορίζεται στις παρ. 1 και 4
του άρθρου 23 του Κανονισµού INTERREG.
Κατά την επιλογή των πράξεων INTERREG διασφαλί-

ζεται ότι:
α) Οι επιλεγείσες πράξεις συνάδουν µε το Πρόγραµµα

INTERREG και συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην επί-
τευξη των ειδικών του στόχων, εµπίπτουν στο πεδίο ε-
φαρµογής του συγκεκριµένου κονδυλίου INTERREG, ε-
ντάσσονται σε ένα είδος παρέµβασης και παρουσιάζουν
τη βέλτιστη σχέση µεταξύ του ποσού της στήριξης, των
δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται και της επίτευξης
των στόχων,

β) οι επιλεγείσες πράξεις δεν συγκρούονται µε τις α-
ντίστοιχες στρατηγικές που ορίζονται βάσει της παρ. 1
του άρθρου 10 του Κανονισµού INTERREG ή που ορίζο-
νται για έναν ή περισσότερους µηχανισµούς εξωτερικής
χρηµατοδότησης της Ένωσης,
γ) οι πράξεις δεν περιλαµβάνουν δραστηριότητες οι ο-

ποίες αποτελούσαν τµήµα πράξης που αποτελεί αντικεί-
µενο µετεγκατάστασης κατά την έννοια του σηµείου 27
του άρθρου 2του Κανονισµού ή οι οποίες θα συνιστού-
σαν µεταφορά παραγωγικής δραστηριότητας κατά την
έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 65 του Κανονι-
σµού αυτού, και
δ) για τις επενδύσεις σε υποδοµές που έχουν αναµε-

νόµενη διάρκεια ζωής πέντε (5) τουλάχιστον ετών,
πραγµατοποιείται αξιολόγηση των αναµενόµενων επι-
πτώσεων της κλιµατικής αλλαγής.
Επιπλέον, ισχύουν οι προβλέψεις των περ. δ), ε)και θ)

της παρ. 3.
Για τα επιµέρους θέµατα της ένταξης των πράξεων

στα Προγράµµατα INTERREG εφαρµόζονται οι κανόνες
και αρµοδιότητες που προβλέπονται στο Σύστηµα Δια-
χείρισης και Ελέγχου κάθε Προγράµµατος.

Άρθρο 37
Ένταξη πράξεων στο ΣΣ ΚΑΠ

1. Η ένταξη των πράξεων στο ΣΣ ΚΑΠ πραγµατοποιεί-
ται από τη Διαχειριστική Αρχή, κατόπιν αξιολόγησης και
επιλογής των υποβληθεισών προτάσεων, σύµφωνα µε
µεθοδολογία και κριτήρια για τα οποία έχει λάβει γνωµο-
δότηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΣΣ ΚΑΠ. 
Τα κριτήρια επιλογής εφαρµόζονται υποχρεωτικά για

τις παρεµβάσεις που αφορούν τα άρθρα 73, 75, 77 και 78
του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ και αποσκοπούν στην εξασφά-
λιση της ίσης µεταχείρισης των αιτούντων, στην καλύτε-
ρη χρήση των οικονοµικών πόρων και στη στοχοθέτηση
της στήριξης σύµφωνα µε τον σκοπό των παρεµβάσεων.
Η Διαχειριστική Αρχή µπορεί να αποφασίσει να µην ε-

φαρµόσει κριτήρια επιλογής για επενδυτικές παρεµβά-
σεις που στοχεύουν σαφώς σε περιβαλλοντικούς σκο-
πούς ή πραγµατοποιούνται σε σχέση µε δραστηριότητες
αποκατάστασης ή για πράξεις που έχουν πιστοποιηθεί
µε «Σφραγίδα Αριστείας» µε την επιφύλαξη της περ. ζ)
της παρ. 2.

2. Κατά την επιλογή των πράξεων:
α) Διασφαλίζεται ότι οι επιλεγείσες πράξεις συνάδουν

µε το ΣΣ ΚΑΠ και συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην επί-
τευξη των στόχων του,
β) διασφαλίζεται ότι οι επιλεγείσες πράξεις που εµπί-

πτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου υπό-
κεινται σε εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σε
διαδικασία ελέγχου και ότι έχει ληφθεί δεόντως υπόψη η
αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, βάσει των απαιτήσε-
ων της εν λόγω Οδηγίας,
γ) επαληθεύεται ότι, όταν οι πράξεις έχουν ξεκινήσει

πριν από την υποβολή αίτησης για χρηµατοδότηση στη
Διαχειριστική Αρχή, τηρείται το εφαρµοστέο δίκαιο,
δ) διασφαλίζεται ότι οι πράξεις δεν περιλαµβάνουν

δραστηριότητες οι οποίες αποτελούσαν τµήµα πράξης
που αποτελεί αντικείµενο µετεγκατάστασης ή οι οποίες
θα συνιστούσαν µεταφορά παραγωγικής δραστηριότη-
τας εκτός της Περιφέρειας στην οποία έλαβε στήριξη,
ε) διασφαλίζεται ότι οι επιλεγείσες πράξεις δεν επη-
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ρεάζονται άµεσα από αιτιολογηµένη γνώµη της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής όσον αφορά σε παράβαση δυνάµει
του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη νοµιµό-
τητα και την κανονικότητα των δαπανών ή την επιτέλεση
των πράξεων,
στ) διασφαλίζεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι δύναται

να προσφύγουν κατά της διαδικασίας επιλογής, σύµφω-
να µε το άρθρο 25 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
ζ) για πράξεις που έχουν λάβει την πιστοποίηση

«Σφραγίδα Αριστείας» στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020»,
του «Ορίζων Ευρώπη» ή του Προγράµµατος για το Περι-
βάλλον και της Δράσης για το Κλίµα (LIFE), η Διαχειρι-
στική Αρχή δύναται να αποφασίσει τη χορήγηση στήρι-
ξης απευθείας από το ΕΓΤΑΑ, υπό την προϋπόθεση ότι οι
εν λόγω πράξεις συνάδουν µε τις απαιτήσεις που ορίζο-
νται στην περ. α). Τα στοιχεία αυτά περιλαµβάνονται
στην απόφαση ένταξης.

3. Κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2, στο πλαίσιο της
τοπικής ανάπτυξης µε την πρωτοβουλία τοπικών κοινο-
τήτων (LEADER/ΤΑΠΤΟΚ) του άρθρου 26, τα κριτήρια
και η µεθοδολογία επιλογής καθορίζονται από τις Οµά-
δες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), οι οποίες επιλέγουν τις πρά-
ξεις και υποβάλλουν τις προτάσεις στη Διαχειριστική Αρ-
χή του ΣΣ ΚΑΠ για να διενεργήσει την τελική επαλήθευ-
ση της επιλεξιµότητας πριν την έγκριση.

4. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας επιλογής των
πράξεων, η Διαχειριστική Αρχή δύναται να συστήνει Μη-
τρώο Αξιολογητών ή να χρησιµοποιεί αξιολογητές από
υφιστάµενα µητρώα άλλων Υπηρεσιών και φορέων.

5. Η επιλογή των πράξεων ολοκληρώνεται µε την έκ-
δοση της απόφασης ένταξης, στην οποία καθορίζονται
όλοι οι όροι για τη στήριξη κάθε πράξης, συµπεριλαµβα-
νοµένων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν στα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παρασχεθούν,
της προθεσµίας για την υλοποίησή της και του σχεδίου
χρηµατοδότησής της, τα οποία καθίστανται δεσµευτικά
για τις σχετιζόµενες πληρωµές της πράξης αυτής, της
περιόδου τήρησης των δικαιολογητικών εγγράφων από
τον δικαιούχο και, ανάλογα µε την περίπτωση, της εφαρ-
µοστέας µεθόδου για τον καθορισµό των δαπανών της
πράξης και των όρων για την καταβολή της στήριξης. Οι
αποφάσεις ένταξης δηµοσιεύονται στον ιστότοπο της
Διαχειριστικής Αρχής και στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

6. Η Διαχειριστική Αρχή, κατά την ένταξη των πράξε-
ων, δύναται να ορίζει τη µέγιστη προθεσµία ενεργοποίη-
σης του/των υποέργων, τα οποία θεωρούνται κρίσιµα για
την υλοποίηση της πράξης. Ο τρόπος καθορισµού της
προθεσµίας και η παρακολούθησή της καθορίζονται στο
Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΣΣ ΚΑΠ. Αν, κατά
την υλοποίησή της, η πράξη αποκλίνει από τους όρους
της απόφασης ένταξης ή του χρονικού προγραµµατι-
σµού της εκτέλεσής της, η Διαχειριστική Αρχή δύναται
να καθορίζει διορθωτικά µέτρα και να τάσσει περίοδο
συµµόρφωσης του δικαιούχου. Αν οι ανωτέρω αποκλί-
σεις κριθούν αδικαιολόγητες ή ο δικαιούχος δεν υλοποι-
ήσει τα απαιτούµενα διορθωτικά µέτρα εντός της ταχθεί-
σας περιόδου συµµόρφωσης, η απόφαση ένταξης ανα-
καλείται. Η ανάκληση της απόφασης ένταξης αποτελεί
αυτοδίκαιη πρόταση απένταξης/ολοκλήρωσης της πρά-
ξης από τη συγχρηµατοδοτούµενη Συλλογική Απόφαση
(ΣΑ) του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Στην ίδια απόφαση δύναται να καθορίζεται και ο τρόπος
χρηµατοδότησης υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί.

7. Υπερδεσµεύσεις για πληρωµές από το ΠΔΕ για την
κάλυψη επιλέξιµων δαπανών δεν πρέπει να υπερβαίνουν
το δέκα τοις εκατό (10%) της µέγιστης συνεισφοράς της
δηµόσιας δαπάνης που ορίζεται στην απόφαση της Επι-
τροπής µε την οποία εγκρίνεται το ΣΣ ΚΑΠ. Ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων µπορεί να αποφασίσει για
αύξηση των πρόσθετων δεσµεύσεων πάνω από αυτό το
όριο, εάν είναι απαραίτητες για πλήρη χρήση της ενω-
σιακής συνδροµής και εάν δεν προκαλεί κίνδυνο πρό-
σθετων δαπανών για την κάλυψη επιλέξιµων δαπανών
που προβλέπονται στο ΠΔΕ.

8. Για τα επιµέρους θέµατα της ένταξης των πράξεων
στο ΣΣ ΚΑΠ εφαρµόζονται οι κανόνες και αρµοδιότητες
που προβλέπονται στο Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγ-
χου του ΣΣ ΚΑΠ.

Άρθρο 38
Έλεγχοι δηµόσιων συµβάσεων

1. Η Διαχειριστική Αρχή Προγράµµατος/Προγραµµά-
των και η Διαχειριστική Αρχή του ΣΣ ΚΑΠ διασφαλίζου-
ντη συµµόρφωση προς τους ενωσιακούς και εθνικούς
κανόνες σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις και την τή-
ρηση των αρχών της ίσης µεταχείρισης, της απαγόρευ-
σης των διακρίσεων, της προσβασιµότητας στα άτοµα µε
αναπηρία,  της διαφάνειας, της ελεύθερης κυκλοφορίας
και του ανταγωνισµού καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικα-
σίας.

2. Η Διαχειριστική Αρχή Προγράµµατος/Προγραµµά-
των και η Διαχειριστική Αρχή του ΣΣ ΚΑΠ είναι αρµόδιες
για τον έλεγχο της νοµιµότητας των διαδικασιών διακή-
ρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµόσιων συµβάσε-
ων που συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο της υλοποίη-
σης των Προγραµµάτων ή του ΣΣ ΚΑΠ.

3. Για τις συµβάσεις που ελέγχονται υποχρεωτικά, η
θετική γνώµη της Διαχειριστικής Αρχής αποτελεί όρο
για τη χρηµατοδότηση της πράξης και µνηµονεύεται στις
οικείες αποφάσεις διακήρυξης υπό ανάθεση συµβάσεων
ή στις αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται από τα απο-
φασίζοντα όργανα των δικαιούχων.

Άρθρο 39
Διαχειριστικές επαληθεύσεις

1. Διαχειριστικές επαληθεύσεις διενεργούνται σε µια
πράξη, ώστε να επαληθευτεί ότι τα συγχρηµατοδοτού-
µενα προϊόντα και υπηρεσίες έχουν παραδοθεί και ότι η
πράξη είναι σύµφωνη µε το εφαρµοστέο δίκαιο, το Πρό-
γραµµα και τους όρους για τη στήριξη της πράξης. Επι-
πλέον, διενεργούνται προκειµένου να διασφαλιστεί ότι:
α) Όταν πρέπει να γίνει επιστροφή εξόδων στη βάση

πραγµατικών δαπανών, το ποσό των δαπανών που δηλώ-
νουν οι δικαιούχοι σε σχέση µε τα έξοδα αυτά έχει κατα-
βληθεί, και ότι οι δικαιούχοι τηρούν χωριστά λογιστικά
αρχεία ή χρησιµοποιούν κατάλληλους λογιστικούς κωδι-
κούς για όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται µε την
πράξη,
β) όταν πρέπει να γίνει επιστροφή εξόδων στη βάση ε-

πιλογών απλοποιηµένου κόστους, πληρούνται οι προϋ-
ποθέσεις για την επιστροφή των δαπανών στον δικαιού-
χο,
γ) όταν η χρηµατοδότηση δεν συνδέεται µε δαπάνες,

έχουν εκπληρωθεί οι όροι για επιστροφή από την Επι-
τροπή ή έχουν επιτευχθεί τα αποτελέσµατα.

33



2. Οι διαχειριστικές επαληθεύσεις περιλαµβάνουν διοι-
κητικές επαληθεύσεις των δηλώσεων δαπανών που υπο-
βάλλουν οι δικαιούχοι, καθώς και επιτόπιες επαληθεύ-
σεις των πράξεων. 
Οι διαχειριστικές επαληθεύσεις διενεργούνται βάσει

ανάλυσηςκινδύνου και είναι ανάλογες µε τους εκ των
προτέρων εντοπισθέντες κινδύνους, ενώ τα αποτελέ-
σµατά τους αποτυπώνονται γραπτώς. Διενεργούνται α-
πό τη Διαχειριστική Αρχή ή υπό την εποπτεία της, σύµ-
φωνα µε πρότυπα, διαδικασίες και οδηγίες στο πλαίσιο
των ΣΔΕ. Για τη διαδροµή ελέγχου διασφαλίζεται η τή-
ρηση όλων των απαραίτητων σχετικών εγγράφων.
Οι διαχειριστικές επαληθεύσεις ολοκληρώνονταιπριν

από την υποβολή των λογαριασµών.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, για τα Προγράµµατα

ΤΑΜΕΥ όταν δικαιούχος είναι διεθνής οργανισµός, ακο-
λουθούνται οι ειδικοί κανόνες για τις διαχειριστικές επα-
ληθεύσεις, όπως αυτοί θεσπίζονται στο άρθρο 22 του
Κανονισµού 2021/1147 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2021,  «για τη θέ-
σπιση του Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Έντα-
ξης» (L 251), στο άρθρο 17 του Κανονισµού 2021/1149
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,της
7ης Ιουλίου 2021, «για τη θέσπιση του Ταµείου Εσωτερι-
κής Ασφάλειας» (L 251) και στο άρθρο 18 του Κανονι-
σµού 2021/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2021, «για τη θέσπιση, ως
µέρους του Ταµείου για την Ολοκληρωµένη Διαχείριση
των Συνόρων, του Μέσου Χρηµατοδοτικής Στήριξης για
τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσε-
ων» (L 251). 

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, στα Προγράµµατα
INTERREG εφαρµόζονται οι κανόνες και αρµοδιότητες
για τις διαχειριστικές επαληθεύσεις που προβλέπονται
στο Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου κάθε Προγράµµα-
τος, µε βάση το πλαίσιο που τίθεται στο άρθρο 46 του
Κανονισµού INTERREG.

5. Στις περιπτώσεις αξιοποίησης χρηµατοδοτικών µέ-
σων, η Διαχειριστική Αρχή διεξάγει επιτόπιες διαχειρι-
στικές επαληθεύσεις µόνο στο επίπεδο των φορέων υ-
λοποίησης του χρηµατοδοτικού µέσου και, στο πλαίσιο
ταµείων εγγυήσεων, στο επίπεδο των φορέων που παρέ-
χουν τα υποκείµενα νέα δάνεια. 

6. Η Διαχειριστική Αρχή µπορεί να βασίζεται σε επιτό-
πιες επαληθεύσεις που διενεργούνταιυπό την ευθύνη
της από εξωτερικούς φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι
διαθέτει επαρκείς αποδείξεις για την επάρκεια των εν
λόγω εξωτερικών φορέων.

7. Αν η Διαχειριστική Αρχή είναι και δικαιούχος στο
πλαίσιο του Προγράµµατος, οι ρυθµίσεις για τις διαχειρι-
στικές επαληθεύσεις εξασφαλίζουν διαχωρισµό των κα-
θηκόντων.

8. Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις του
άρθρου 84 του Κανονισµού, οι Διαχειριστικές Αρχές δύ-
νανται να εφαρµόζουνµόνο εθνικέςδιαδικασίες για τη
διενέργεια διαχειριστικών επαληθεύσεων.

9. Κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στις παρ. 1 έως 8,
οι κανόνες και αρµοδιότητες για τους ελέγχους πράξε-
ων στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ καθορίζονται στο Εγχειρίδιο
ΣΔΕ του ΣΣ ΚΑΠ, σύµφωνα και µε τις σχετικές εκτελε-
στικές πράξεις που εκδίδει η Επιτροπή.

Άρθρο 40
Θέµατα επιλεξιµότητας δαπανών στα Προγράµµατα

1. Η επιλεξιµότητα των δαπανών των πράξεων που
χρηµατοδοτούνται από τα Προγράµµατα της προγραµ-
µατικής περιόδου 2021-2027 καθορίζεται βάσει εθνικών
κανόνων, οι οποίοι ενσωµατώνουν κατάλληλα τους ειδι-
κούς κανόνες επιλεξιµότητας που προβλέπονται στον
Κανονισµό ή στους ειδικούς για κάθε Ταµείο Κανονι-
σµούς.

2. Επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από τα Ταµεία
είναι οι πράξεις που αφορούν στους στόχους πολιτικής,
τους ειδικούς στόχους των Ταµείων και τα πεδία παρέµ-
βασης που καθορίζονται στους Κανονισµούς και υποστη-
ρίζονται από το αντίστοιχο Πρόγραµµα. 
Το σύνολο ή µέρος πράξης µπορεί να εκτελείται εκτός

της ελληνικής επικράτειας, µεταξύ άλλων και εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον όρο ότι η πράξη συµβάλ-
λει στην επίτευξη των στόχων του αντίστοιχου Προ-
γράµµατος.

3. Οι πράξεις και οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται
για την υλοποίησή τους και υποστηρίζονται από τα Τα-
µεία συµµορφώνονται µε το εφαρµοστέο δίκαιο.

4. Μια δαπάνη είναι επιλέξιµη για συνεισφορά από τα
Ταµεία, εάν έχει πραγµατοποιηθεί από τονδικαιούχο ή
τον ιδιώτη εταίρο µιας πράξης ΣΔΙΤ και έχει πληρωθεί
για την υλοποίηση πράξεων από την 1η Ιανουαρίου 2021
έως την 31η Δεκεµβρίου 2029. 
Όταν ο δικαιούχος αποζηµιώνεται από το Πρόγραµµα

στη βάση µοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών και
χρηµατοδότησης που δεν συνδέεται µε τις δαπάνες των
συναφών πράξεων, οι δράσεις που συνιστούν τη βάση
για την αποζηµίωση πραγµατοποιούνται από την 1η Ια-
νουαρίου 2021 και έως την 31η Δεκεµβρίου 2029.
Οι δαπάνες που καθίστανται επιλέξιµες λόγω τροπο-

ποίησης ενός Προγράµµατος ή λόγω έγκρισης ενός νέ-
ου Προγράµµατος είναι επιλέξιµες από την ηµεροµηνία
υποβολής του σχετικού αιτήµατος για τροποποίηση ή για
έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Όταν ένα Πρόγραµµα τροποποιείται µε σκοπό την α-

ντιµετώπιση φυσικών καταστροφών, η επιλεξιµότητα
των δαπανών που σχετίζονται µε την εν λόγω τροποποί-
ηση αρχίζει από την ηµεροµηνία εκδήλωσης της φυσικής
καταστροφής, υπό τον όρο ότι αυτό προβλέπεται στο
Πρόγραµµα.

5. Οι πράξεις δεν επιλέγονται για στήριξη από τα Τα-
µεία, ανέχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείµενό τους
ή αν έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν να υποβληθεί αίτηση
χρηµατοδότησης στο Πρόγραµµα, ανεξαρτήτως του αν
έχουν εκτελεστεί όλες oι σχετικές πληρωµές, µε την ε-
πιφύλαξη της περ. β) της  παρ. 1 του άρθρου 20 του Κα-
νονισµού για πράξεις που ανταποκρίνονται σε έκτακτες
περιστάσεις.

6. Μια πράξη µπορεί να λαµβάνει στήριξη από ένα ή
περισσότερα Ταµεία ή από ένα ή περισσότερα Προγράµ-
µατα και από άλλα µέσα της Ένωσης. Στις περιπτώσεις
αυτές, οι δαπάνες που δηλώνονται σε µια αίτηση πληρω-
µής για ένα από τα Ταµεία δεν δηλώνονται για κανένα α-
πό τα παρακάτω:
α) Στήριξη από άλλο Ταµείο ή µέσο της Ένωσης,
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β) στήριξη από το ίδιο Ταµείο στο πλαίσιο άλλου Προ-
γράµµατος.
Το ποσό των δαπανών που περιέχεται σε αίτηση πλη-

ρωµής ενός Ταµείου µπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλο-
γία για κάθε Ταµείο και για το ή τα σχετικά Προγράµµα-
τα, σύµφωνα µε την απόφαση ένταξης στο Πρόγραµµα. 

7. Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιµες για συ-
νεισφορά από τα Ταµεία:
α) Τόκοι χρέους, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υ-

πό τη µορφή επιδότησης επιτοκίου ή επιδότησης προµη-
θειών εγγύησης,
β) αγορά γης για ποσό που υπερβαίνει το δέκα τοις ε-

κατό (10%) των συνολικών επιλέξιµων δαπανών για την
οικεία πράξη.Για εγκαταλελειµµένες και πρώην βιοµηχα-
νικές εγκαταστάσεις που περιλαµβάνουν κτίρια, το όριο
αυτό αυξάνεται στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για τα
χρηµατοδοτικά µέσα. Τα εν λόγω ποσοστά εφαρµόζο-
νται στη συνεισφορά προγράµµατος που καταβάλλεται
στον τελικό δικαιούχο ή, σε περίπτωση εγγυήσεων, στο
ποσό του υποκείµενου δανείου. Η παρούσα περίπτωση
δεν εφαρµόζεται σε πράξεις που αφορούν στη διατήρη-
ση του περιβάλλοντος,
γ) φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ), εκτός από:
γα) πράξεις των οποίων το συνολικό κόστος είναι λι-

γότερο από πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ (συ-
µπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), µε εξαίρεση πράξεις κρα-
τικών ενισχύσεων και ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας,
γβ) πράξεις των οποίων το συνολικό κόστος είναι του-

λάχιστον πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ (συµπερι-
λαµβανοµένου του ΦΠΑ) όταν ο ΦΠΑ δεν είναι ανακτή-
σιµος βάσει της εθνικής νοµοθεσίας για τον ΦΠΑ,
γγ) επενδύσεις που πραγµατοποιούνται από τελικούς

αποδέκτες στο πλαίσιο χρηµατοδοτικών µέσων, όταν οι
επενδύσεις αυτές στηρίζονται από χρηµατοδοτικά µέσα
σε συνδυασµό µε στήριξη προγράµµατος υπό µορφή επι-
χορήγησης όπως αναφέρεται στην παρ. 5 του άρθρου 58
του Κανονισµού, ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµος για το µέ-
ρος του επενδυτικού κόστους που αντιστοιχεί στη στήρι-
ξη του προγράµµατος υπό µορφή επιχορήγησης, εκτός
εάν ο ΦΠΑ για το επενδυτικό κόστος δεν είναι ανακτήσι-
µος βάσει της εθνικής νοµοθεσίας για τον ΦΠΑ ή εάν το
µέρος του επενδυτικού κόστους που αντιστοιχεί στη
στήριξη του προγράµµατος υπό µορφή επιχορήγησης εί-
ναι µικρότερο από πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ),
γδ) ταµεία µικρών έργων και επενδύσεις που πραγµα-

τοποιούνται από τελικούς αποδέκτες στο πλαίσιο ταµεί-
ων µικρών έργων δυνάµει του INTERREG,
δ) άλλες δαπάνες που οι ειδικοί Κανονισµοί για κάθε

Ταµείο προσδιορίζουν ως µη επιλέξιµες για συνεισφορά
από κάθε Ταµείο.

8. Οι κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών έχουν υποχρε-
ωτική εφαρµογή και τηρούνται από όλους τους φορείς
που εµπλέκονται στη διαχείριση και στον έλεγχο των
Προγραµµάτων, καθώς και στην υλοποίηση των πράξε-
ων. Οι φορείς διαχείρισης δύναται να εξειδικεύουν τους
εθνικούς κανόνες επιλεξιµότητας στις προσκλήσεις που
εκδίδονται µε ευθύνη τους για την υποβολή αιτήσεων
χρηµατοδότησης από τους δικαιούχους, ανάλογα µε το
είδος και τον τύπο των δράσεων που πρόκειται ναχρηµα-
τοδοτηθούν, τον τρόπο υλοποίησης, τον διαθέσιµο προϋ-
πολογισµό της πρόσκλησης και τους στόχους του Προ-
γράµµατος που επιδιώκονται.

Άρθρο 41
Θέµατα επιλεξιµότητας δαπανών στο ΣΣ ΚΑΠ 

1. Στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ, επιλέξιµες είναι οι δαπά-
νες:
α) Για συνεισφορά από το ΕΓΤΕ από την 1η Ιανουαρί-

ου του έτους που ακολουθεί το έτος έγκρισης του ΣΣ
ΚΑΠ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
β) για συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ από την ηµεροµηνία

υποβολής του ΣΣ ΚΑΠ, αλλά όχι πριν από την 1η Ιανουα-
ρίου 2023.

2. Οι δαπάνες που καθίστανται επιλέξιµες λόγω τρο-
ποποίησης του ΣΣ ΚΑΠ είναι επιλέξιµες για συνεισφορά
από το ΕΓΤΕ µετά την έγκριση της εν λόγω τροποποίη-
σης από την Επιτροπή και από την ηµεροµηνία έναρξης ι-
σχύος της τροποποίησης που καθορίζεται από τη Διαχει-
ριστική Αρχή του ΣΣ ΚΑΠ, σύµφωνα µε την παρ. 8 του
άρθρου 119 του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ.

3. Οι δαπάνες που καθίστανται επιλέξιµες λόγω τρο-
ποποίησης του ΣΣ ΚΑΠ είναι επιλέξιµες για συνεισφορά
από το ΕΓΤΑΑ από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτή-
µατος τροποποίησης στην Επιτροπή ή από την ηµεροµη-
νία κοινοποίησης της τροποποίησης που αναφέρεται
στην παρ. 9 του άρθρου 119 του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρούσας

και από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4, το ΣΣ ΚΑΠ µπορεί
να προβλέπει ότι, σε περίπτωση έκτακτων µέτρων λόγω
φυσικών καταστροφών, καταστροφικών φαινοµένων ή
δυσµενών κλιµατικών συνθηκών ή σηµαντικής και ξαφνι-
κής µεταβολής των κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών της
επικράτειας ή της περιφέρειας, η επιλεξιµότητα των δα-
πανών που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και σχετί-
ζονται µε τροποποιήσεις του ΣΣ ΚΑΠ µπορεί να αρχίσει
από την ηµεροµηνία του συµβάντος.

4. Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες για συνεισφορά από το
ΕΓΤΑΑ εάν έχουν πραγµατοποιηθεί από δικαιούχο και έ-
χουν καταβληθεί µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2029. Επι-
πλέον, οι δαπάνες είναι επιλέξιµες για συνεισφορά από
το ΕΓΤΑΑ, µόνο εφόσον η σχετική ενίσχυση καταβληθεί
πράγµατι από τον Οργανισµό Πληρωµών έως την 31η
Δεκεµβρίου 2029.
Τα κράτη µέλη καθορίζουν την ηµεροµηνία έναρξης

της επιλεξιµότητας των δαπανών που πραγµατοποιήθη-
καν από τον δικαιούχο. Η ηµεροµηνία έναρξης δεν µπο-
ρεί να είναι πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023.
Δεν είναι επιλέξιµες για τη χορήγηση στήριξης, οι

πράξεις που έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείµενό
τους ή έχουν εκτελεστεί πλήρως, πριν υποβληθεί στη
Διαχειριστική Αρχήη αίτηση για παροχή στήριξης, ανε-
ξάρτητα από το εάν έχουν καταβληθεί όλες οι σχετικές
ενισχύσεις.
Ειδικώς οι πράξεις που σχετίζονται µε την πρώιµη δια-

τήρηση φυτωρίων και τη διατήρηση φυτειών νεαρών φυ-
τών, σύµφωνα µε τις αρχές της βιώσιµης διαχείρισης
των δασών, και επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από
τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στις περ. δ), ε) και
στ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ, ό-
πως ορίζονται από το κράτος µέλος, µπορούν να είναι ε-
πιλέξιµες για στήριξη ακόµη και σε περίπτωση που έ-
χουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείµενό τους πριν από
την υποβολή της αίτησης για παροχή στήριξης στη Δια-
χειριστική Αρχή.

5. Οι συνεισφορές σε είδος και οι δαπάνες απόσβεσης
µπορούν να είναι επιλέξιµες για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ
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υπό όρους που καθορίζονται βάσει εθνικών κανόνων.
6. Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιµες για συ-

νεισφορά από το ΕΓΤΑΑ:
α) Αγορά δικαιωµάτων γεωργικής παραγωγής,
β) αγορά δικαιωµάτων ενίσχυσης,
γ) αγορά γης για ποσό που υπερβαίνει το δέκα τοις ε-

κατό (10 %) των συνολικών επιλέξιµων δαπανών για την
οικεία πράξη, µε εξαίρεση την αγορά γης για διατήρηση
του περιβάλλοντος και προστασία εδάφους πλούσιου σε
άνθρακα ή την αγορά γης από γεωργούς νεαρής ηλικίας
µε χρηµατοοικονοµικά µέσα. Στην περίπτωση της χρή-
σης χρηµατοοικονοµικών µέσων, το εν λόγω ανώτατο ό-
ριο εφαρµόζεται στην επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη που κα-
ταβάλλεται στον τελικό αποδέκτη ή, στην περίπτωση εγ-
γυήσεων, στο ποσό του υποκείµενου δανείου,
δ) αγορά ζώων και αγορά µονοετών φυτών και φύτευ-

σή τους, για σκοπούς εκτός από:
δα) Την αποκατάσταση του γεωργικού ή δασικού δυ-

ναµικού ύστερα από φυσικές καταστροφές, δυσµενή κλι-
µατικά φαινόµενα ή καταστροφικά φαινόµενα,
δβ) την προστασία του ζωικού κεφαλαίου από µεγά-

λους θηρευτές ή τη χρήση ζώων που αντικαθιστούν µη-
χανήµατα στη δασοκοµία,
δγ) την εκτροφή απειλούµενων φυλών όπως ορίζονται

στο σηµείο 24 του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ)
2016/1012, βάσει των δεσµεύσεων που αναφέρονται
στο άρθρο 70 του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ, ή
δδ) τη διατήρηση φυτικών ποικιλιών που απειλούνται

από γενετική διάβρωση βάσει των δεσµεύσεων που ανα-
φέρονται στο άρθρο 70 του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ,
ε) τόκοι χρέους, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υ-

πό τη µορφή επιδότησης επιτοκίου ή επιδότησης προµη-
θειών εγγύησης,
στ) επενδύσεις σε µεγάλης κλίµακας υποδοµές, όπως

καθορίζονται από τα κράτη µέλη στα στρατηγικά τους
σχέδια για την ΚΓΠ, οι οποίες δεν αποτελούν µέρος των
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία των
τοπικών κοινοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 32 του Κα-
νονισµού, εκτός από τις δράσεις πρόληψης για την ευ-
ρυζωνικότητα και την προστασία από πληµµύρες ή την
παράκτια προστασία, οι οποίες αποσκοπούν στη µείωση
των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών, δυσµε-
νών κλιµατικών φαινοµένων ή καταστροφικών φαινοµέ-
νων,
ζ) επενδύσεις στη δάσωση που δεν συνάδουν µε τους

περιβαλλοντικούς και κλιµατικούς στόχους σύµφωνα µε
τις αρχές της βιώσιµης διαχείρισης των δασών, όπως πε-
ριγράφονται στις πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραµ-
µές για τη δάσωση και την αναδάσωση.

7. Οι περ. α), β), δ) και στ) της παρ. 6 δεν ισχύουν όταν
η στήριξη παρέχεται µέσω χρηµατοοικονοµικών µέσων.

Άρθρο 42
Παρατυπίες, δηµοσιονοµικές διορθώσεις 

και ανακτήσεις

1. Οι αρµόδιες Αρχές για τη διαχείριση και τον έλεγχο
των Προγραµµάτων και του ΣΣ ΚΑΠ έχουν, κατά την ά-
σκηση των αρµοδιοτήτων τους, την πρωταρχική ευθύνη
για τη διαπίστωση των παρατυπιών και την επιβολή δη-
µοσιονοµικών διορθώσεων και ανάκτησης των σχετικών
ποσών, όπου απαιτείται. Όταν διαπιστώνονται παρατυ-
πίες σε δαπάνες που δηλώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, εφαρµόζονται δηµοσιονοµικές διορθώσεις, ακυ-

ρώνοντας το σύνολο ή µέρος της στήριξης που καταβάλ-
λεται από τα Ταµεία σε µια πράξη ή ένα Πρόγραµµα ή α-
πό το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑστο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ. 

2. Η δηµοσιονοµική διόρθωση που επιβάλλεται ως συ-
νεπεία παρατυπίας είναι αναλογική και το ποσό της ακύ-
ρωσης είναι ίσο µε την παράτυπη δαπάνη. Αν η δηµοσιο-
νοµική επίπτωση µιας παρατυπίας δεν είναι άµεσα µε-
τρήσιµη, επιβάλλεται κατ’ αποκοπή δηµοσιονοµική διόρ-
θωση που συνίσταται σε ποσοστό περικοπής, το οποίο
προσδιορίζεται µε βάση τη βαρύτητα της παράβασης
που οδήγησε στη διαπιστωθείσα παρατυπία.

3. Οι δηµοσιονοµικές διορθώσεις που επιβάλλονται εγ-
γράφονται στους λογαριασµούς για τη λογιστική χρήση
όσον αφοράστα Προγράµµατα, και στους λογαριασµούς
για το οικονοµικό έτος όσον αφορά στο ΣΣ ΚΑΠ,κατά τη
διάρκεια της/του οποίας/ου αποφασίζεται η ακύρωση. 

4. Το ποσό που ακυρώνεται λόγω µεµονωµένης παρα-
τυπίας, µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί στο πλαίσιο του
οικείου Προγράµµατος ή του ΣΣ ΚΑΠ, αλλά όχι για την
πράξητης οποίαςη παράτυπη δαπάνη ακυρώθηκε. 

5. Αν η δηµοσιονοµική διόρθωση επιβάλλεται λόγω συ-
στηµικής παρατυπίας, το ποσό της ακύρωσης δεν επανα-
χρησιµοποιείται για πράξη που επηρεάστηκε από τη συ-
στηµική παρατυπία.

6. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 4, ειδικά για τις πρά-
ξεις που περιλαµβάνουν χρηµατοδοτικά µέσα, το ποσό
που ακυρώνεται λόγω µεµονωµένης παρατυπίας επανα-
χρησιµοποιείται στο πλαίσιο της ίδιας πράξης υπό τους
παρακάτω όρους:
α) Όταν η παρατυπία που συνεπάγεται την ακύρωση

της στήριξης εντοπίζεται στο επίπεδο του τελικού απο-
δέκτη, το ποσό αυτό επαναχρησιµοποιείται µόνο για άλ-
λους τελικούς αποδέκτες στο πλαίσιο του ίδιου χρηµα-
τοδοτικού µέσου.
β) Όταν το χρηµατοδοτικό µέσο εφαρµόζεται µέσω

δοµής µε ταµείο χαρτοφυλακίου και η παρατυπία που
συνεπάγεται την ακύρωση της στήριξης εντοπίζεται στο
επίπεδο του φορέα υλοποίησης του ειδικού ταµείου,το
ποσό αυτό επαναχρησιµοποιείται µόνο για άλλους φο-
ρείς υλοποίησης ειδικών ταµείων. 

7. Στο πλαίσιο των Προγραµµάτων INTERREG και
στην περίπτωση της επιβολής πρόσθετων δηµοσιονοµι-
κών διορθώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφω-
να µε την παρ. 9 του άρθρου 49 του Κανονισµού
INTERREG, οι αρµόδιες Αρχές του Προγράµµατος προ-
βαίνουν στις απαιτούµενες δηµοσιονοµικές διορθώσεις. 

8.  Όταν, στο πλαίσιο των Προγραµµάτων και του ΣΣ
ΚΑΠ πλην των Προγραµµάτων INTERREG, σε συνέχεια
διαπίστωσης παρατυπίας, εκτός από την επιβαλλόµενη
δηµοσιονοµική διόρθωση, απαιτείται και ανάκτηση αχρε-
ωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντωνποσών, εφαρµό-
ζεται το άρθρο 33 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265).

9. Για τις ανακτήσεις στο πλαίσιο των Προγραµµάτων
INTERREG, οι εταίροι επιστρέφουν στον επικεφαλής ε-
ταίρο τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και η
Διαχειριστική Αρχή κάθε Προγράµµατος INTERREG µε-
ριµνά για την ανάκτηση από τον επικεφαλής ή τον µόνο
εταίρο των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως για
την πράξη. 
Εάν, µε βάση το πρώτο εδάφιο, δεν εξασφαλιστεί η ε-

πιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στη
Διαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος INTERREG, τότε
το κράτος µέλος ή η χώρα εταίρος, στο έδαφος του ο-
ποίου είναι εγκατεστηµένος ο εταίρος, επιστρέφει τα
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ποσά αυτά στη Διαχειριστική Αρχή, η οποία έχει την ευ-
θύνη για την επιστροφή των σχετικών ποσών στον γενι-
κό προϋπολογισµό της Ένωσης, σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 52 του Κανονισµού INTERREG. 
Αν τα ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως

σε εταίρο δεν επιστραφούν στη Διαχειριστική Αρχή, τα
εν λόγω ποσά υπόκεινται σε έκδοση εντάλµατος είσπρα-
ξης που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο εκτε-
λείται µε συµψηφισµό, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρ-
θρου 52 του Κανονισµού INTERREG. 
Σε κάθε περίπτωση, στο έγγραφο του Προγράµµατος

INTERREG καθορίζεται ο καταµερισµός των ευθυνών
µεταξύ των συµµετεχόντωνκρατών µελών και, κατά πε-
ρίπτωση, των συµµετεχουσών χωρών-εταίρων, σε περί-
πτωση επιβολής δηµοσιονοµικών διορθώσεων από τη
Διαχειριστική Αρχή ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εφόσον συµφωνηθεί από τα κράτη µέλη ή και τις άλ-

λες χώρες που συµµετέχουν σε ένα Πρόγραµµα
INTERREG, αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό το οποίο
δεν υπερβαίνει, χωρίς τους τόκους, τα διακόσια πενήντα
(250) ευρώ συνεισφοράς από οποιοδήποτε από τα κον-
δύλια INTERREG σε µια πράξη σε µια λογιστική χρήση
µπορεί να µην ανακτάται.

10. Στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ, τα αχρεωστήτως κατα-
βληθέντα ποσά που είναι µικρότερα από το ποσό των ε-
κατό (100) ευρώ δεν αναζητούνται.
Στην περίπτωση είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέ-

ντων ποσών µε βάση τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων
Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), αυτά αποδίδονται στο α-
κέραιο χωρίς οποιαδήποτε παρακράτηση στον λογαρια-
σµό που τηρείται υπέρ ΕΛΕΓΕΠ, χωρίς την απαίτηση
προσκόµισης φορολογικής ή ασφαλιστικής ενηµερότη-
τας εκ µέρους του Οργανισµού Πληρωµών.

11. Για τις ανακτήσεις στο πλαίσιο των χρηµατοδοτι-
κών µέσων, οι φορείς υλοποίησης των χρηµατοδοτικών
µέσων επιστρέφουν τις συνεισφορές Προγράµµατος ή
του ΣΣ ΚΑΠ που επηρεάστηκαν από παρατυπίες, µαζί µε
τους σχετικούς τόκους, καθώς και όλα τα έσοδα που δη-
µιουργήθηκαν από αυτές τις συνεισφορές. Κατ’ εξαίρε-
ση, τα εν λόγω ποσά δεν επιστρέφονται εφόσον οι φο-
ρείς υλοποίησης αποδείξουν ότι πληρούνται σωρευτικά
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Η παρατυπία σηµειώθηκε στο επίπεδο των τελικών

αποδεκτών ή, σε περίπτωση ταµείου χαρτοφυλακίου,
στο επίπεδο των φορέων υλοποίησης ειδικών ταµείων ή
τελικών αποδεκτών, 
β) οι φορείς υλοποίησης χρηµατοδοτικών µέσων εκ-

πλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά σε συνει-
σφορές Προγράµµατος ή του ΣΣ ΚΑΠ που επηρεάστηκαν
από την παρατυπία, και ενήργησαν µε τον βαθµό επαγ-
γελµατικής µέριµνας, διαφάνειας και επιµέλειας που α-
ναµένεται από επαγγελµατικό φορέα, ο οποίος διαθέτει
πείρα στην υλοποίηση χρηµατοδοτικών µέσων,
γ) δεν κατέστη δυνατή η ανάκτηση των ποσών που ε-

πηρεάστηκαν από την παρατυπία, παρά το γεγονός ότι οι
φορείς υλοποίησης των χρηµατοδοτικών µέσων έλαβαν
όλα τα εφαρµοστέα συµβατικά και νοµικά µέτρα µε τη
δέουσα επιµέλεια. 

12. Στο πλαίσιο των Προγραµµάτων, για τις παρατυ-
πίες της περ. β) της παρ. 1.1 του Παραρτήµατος ΧΙΙ του
Κανονισµού, εκτός από την επιβολή δηµοσιονοµικών
διορθώσεων και ανακτήσεων όπου απαιτείται, οι αρµό-
διες Αρχές των Προγραµµάτων διαβιβάζουν τα στοιχεία,
µέσω της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), στις αρµό-

διες εθνικές αρχές ή όργανα για την περαιτέρω διερεύ-
νηση των υποθέσεων ως προς τη διάπραξη ή µη απάτης.
Σε κάθε περίπτωση η ΕΑΔ, ως η Ελληνική Υπηρεσία Συ-
ντονισµού Καταπολέµησης της Απάτης (AFCOS), δια-
σφαλίζει την ενηµέρωση των Αρχών των Προγραµµάτων
για τα πορίσµατα των αρµόδιων εθνικών αρχών/οργά-
νων σε σχέση µε την εξέλιξη και έκβαση των υποθέσε-
ων, ώστε να προβαίνουν στη λήψη επιπλέον διορθωτι-
κών και προληπτικών µέτρων.

13. Για τα Προγράµµατα, οι παρατυπίες που εµπίπτουν
στις περιπτώσεις του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Κανονισµού
γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω της
καταχώρισης των στοιχείων τους στο Σύστηµα Διαχείρι-
σης Παρατυπιών (IrregularityManagementSystem-IMS)
της Επιτροπής, µε βάση τους αναλυτικούς κανόνες και
το υπόδειγµα του Παραρτήµατος. Η καταχώριση των
στοιχείων γίνεται από τις αρµόδιες Αρχές των Προγραµ-
µάτων σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες
του/των Συστήµατος/των Διαχείρισης και Ελέγχου. Υ-
πεύθυνη για την οριστική υποβολή των παρατυπιών στο
IMS είναι η Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ),
σύµφωνα µε την περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 17.

14. Στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ, οι κανόνες και αρµοδιότη-
τες για τον εντοπισµό παρατυπιών, τη διαβίβαση και τη
γνωστοποίηση στοιχείων τους, όπως και οι λοιποί κανό-
νες και αρµοδιότητες για τις δηµοσιονοµικές διορθώσεις
και ανακτήσεις, καθορίζονται µε την απόφαση της παρ.
19 του άρθρου 63, καθώς και στο Εγχειρίδιο ΣΔΕ του ΣΣ
ΚΑΠ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους Κανονισµούς
για το ΣΣ ΚΑΠ και σχετικές εκτελεστικές πράξεις που εκ-
δίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άρθρο 43
Τεχνική βοήθεια Προγραµµάτων

1. Οι πόροι του Προγράµµατος «Τεχνική Βοήθεια και
Υποστήριξη Δικαιούχων», καθώς και των αξόνων προτε-
ραιότητας τεχνικής βοήθειας των Προγραµµάτων µπο-
ρούν να χρηµατοδοτούν δράσεις τεχνικής βοήθειας, οι
οποίες αφορούν στην τρέχουσα, σε προηγούµενες και
σε επόµενες προγραµµατικές περιόδους και είναι απα-
ραίτητες για την αποτελεσµατική διαχείριση και χρήση
των πόρων των Προγραµµάτων, συµπεριλαµβανοµένης
της ανάπτυξης των διοικητικών ικανοτήτων των εταίρων
που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 8 του Κανονι-
σµού.
Μέσω αυτών των πόρων, δύναται να χρηµατοδοτού-

νται, επίσης, ενέργειες προετοιµασίας, κατάρτισης, δια-
χείρισης, ελέγχου, παρακολούθησης, αξιολόγησης, προ-
βολής και επικοινωνίας.
Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας συνίστανται, ιδίως,

στην προµήθεια αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών, την κά-
λυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών αµοιβών προ-
σωπικού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη που
αποσκοπεί στην υλοποίηση των Προγραµµάτων.

2. Κάθε Ταµείο στηρίζει δράσεις τεχνικής βοήθειας, οι
οποίες είναι επιλέξιµες βάσει οποιουδήποτε άλλου Τα-
µείου.

3. Η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρά-
ξεις τεχνικής βοήθειας που χρηµατοδοτούνται από το
ΕΤΠΑ, το ΤΣ, το ΕΚΤ+ και το ΤΔΜ επιστρέφεται στη βά-
ση της χρηµατοδοτικής υποστήριξης που παρέχεται
στους δικαιούχους του Προγράµµατος για την υλοποίη-
ση της πράξης.
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Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η συνεισφορά
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δράσεις τεχνικής βοή-
θειας που χρηµατοδοτούνται από τα ΤΑΜΕΥ και τα Προ-
γράµµατα INTERREG, επιστρέφεται ως κατ’ αποκοπή
ποσό µε εφαρµογή συγκεκριµένων ποσοστών επί των ε-
πιλέξιµων δαπανών που περιλαµβάνονται σε κάθε αίτη-
ση πληρωµής, σύµφωνα µε το στοιχείο ε) του άρθρου 51
του Κανονισµού. Ειδικοί κανόνες για την τεχνική βοή-
θεια για τα Προγράµµατα INTERREG που ορίζονται στον
Κανονισµό INTERREG συµπεριλαµβάνονται ή εξειδικεύ-
ονται στους σχετικούς µε τα Προγράµµατα αυτά εθνι-
κούς κανόνες επιλεξιµότητας. Για τις ενέργειες Τεχνικής
Βοήθειας που χρηµατοδοτούνται από τα ΤΑΜΕΥ εφαρ-
µόζονται οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 44 του ν. 4825/2021
(Α΄ 157).

4. Η τεχνική βοήθεια µπορεί να χρηµατοδοτεί πρόσθε-
τες δράσεις για να ενισχύσει την ικανότητα και την απο-
τελεσµατικότητα δηµόσιων αρχών και φορέων, καθώς
και δικαιούχων και οικείων εταίρων που απαιτούνται για
την αποτελεσµατική διαχείριση και χρησιµοποίηση των
Ταµείων, µε τη χρήση χρηµατοδότησης που δεν συνδέε-
ται µε δαπάνες, σύµφωνα µε το άρθρο 95 του Κανονι-
σµού, βάσει ειδικού οδικού χάρτη που διαµορφώνεται α-
πό το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και χρηµα-
τοδοτείται από ειδικούς άξονες προτεραιότητας του
Προγράµµατος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαι-
ούχων». Στο πλαίσιο αυτό, η ΜΟΔ, µέσω της τεχνικής
της υπηρεσίας, µπορεί να αναλάβει οριζόντιες δράσεις,
όπως τεχνικές µελέτες για την ωρίµανση έργων σε στο-
χευµένες κατηγορίες πράξεων, καθώς και δράσεις βελ-
τίωσης της διοικητικής ικανότητας φορέων.

5. Οι Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος, η Γενική Διεύ-
θυνση Δηµοσίων Επενδύσεων, η Γενική Διεύθυνση Ψη-
φιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιώντου Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η ΜΟΔ ΑΕ, η Ελληνική
Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)
ΑΕ, καθώς και δικαιούχοι, όπως καθορίζονται στην εξει-
δίκευση και στις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσε-
ων χρηµατοδότησης, ασκούν καθήκοντα δικαιούχου ε-
νεργειών τεχνικής βοήθειας, και καταρτίζουν και εκτε-
λούν προγράµµατα ενεργειών τεχνικής βοήθειας στο
πλαίσιο του Προγράµµατος «Τεχνική Βοήθεια και Υπο-
στήριξη Δικαιούχων». Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ) «Μεταρρύθµιση
Δηµοσίου Τοµέα» 2014-2020 καταρτίζει και εκτελεί προ-
γράµµατα ενεργειών τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο του
Προγράµµατος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαι-
ούχων» και µετά την 31η Δεκεµβρίου 2023 για τις ανά-
γκες κλεισίµατος του οικείου ΕΠ.

6. Δικαιούχοι πράξεων τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο
ενός άξονα προτεραιότητας ενός Προγράµµατος, είναι
οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, οι οποίες καταρτίζουν
και εκτελούν προγράµµατα ενεργειών τεχνικής βοήθει-
ας, τα οποία εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο που ε-
ποπτεύει την Ειδική Υπηρεσία. Δικαιούχοι πράξεων τε-
χνικής βοήθειας στο πλαίσιο ενός άξονα προτεραιότη-
τας ενός Προγράµµατος δύναται να είναι και οι Επιτελι-
κές Δοµές, καθώς και δικαιούχοι, όπως αυτοί καθορίζο-
νται στην εξειδίκευση και στις προσκλήσεις για την υπο-
βολή προτάσεων χρηµατοδότησης.

7. Τα προγράµµατα ενεργειών τεχνικής βοήθειας δύ-
νανται να χρηµατοδοτούνται από συγχρηµατοδοτούµε-
νους ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους και να εντάσσονται
στο συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του ΠΔΕ. Το µέρος
των προγραµµάτων αυτών που χρηµατοδοτείται από ε-
θνικούς πόρους εγκρίνεται σε κάθε περίπτωση και σε ε-
τήσια βάση από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας Διαχειριστικής
Αρχής του Προγράµµατος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστή-
ριξη Δικαιούχων».

8. Η Αρχή Ελέγχου και ο Οργανισµός Πιστοποίησης
καταρτίζουν και εκτελούν πρόγραµµα ενεργειών τεχνι-
κής βοήθειας που χρηµατοδοτείται µόνο από εθνικούς
πόρους.

Άρθρο 44
Τεχνική βοήθεια ΣΣ ΚΑΠ

1. Το ΕΓΤΑΑ µπορεί να στηρίζει ενέργειες τεχνικής
βοήθειας που κρίνονται απαραίτητες για την αποτελε-
σµατική διαχείριση και υλοποίηση της στήριξης σε σχέ-
ση µε το ΣΣ ΚΑΠ, συµπεριλαµβανοµένων των ενεργειών
προετοιµασίας, κατάρτισης, διαχείρισης, ελέγχου, παρα-
κολούθησης, αξιολόγησης, προβολής και επικοινωνίας,
καθώς και της δηµιουργίας και λειτουργίας του Εθνικού
Δικτύου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική που προβλέπε-
ται στο άρθρο 28. Οι ενέργειες που αναφέρονται στην
παρούσα µπορούν να αφορούν προηγούµενες περιό-
δους προγραµµατισµού και επόµενες περιόδους του ΣΣ
ΚΑΠ. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας συνίστανται, ιδίως,
στην προµήθεια αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών, την κά-
λυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών αµοιβών προ-
σωπικού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη που
αποσκοπεί στην υλοποίηση του ΣΣ ΚΑΠ.

2. Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ επιστρέφεται ως χρηµα-
τοδότηση µε ενιαίο συντελεστή στο πλαίσιο ενδιάµεσων
πληρωµών, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Οριζόντιου Κα-
νονισµού ΚΑΠ. Ο εν λόγω ενιαίος συντελεστής αντιπρο-
σωπεύει το ποσοστό των συνολικών δηλωθεισών δαπα-
νών που ορίζεται στο ΣΣ ΚΑΠ για την τεχνική βοήθεια.

3. Δικαιούχοι πράξεων τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο
του ΣΣ ΚΑΠ, είναι οι Ειδικές Υπηρεσίες διαχείρισης και
εφαρµογής του ΣΣ ΚΑΠ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η ΜΟΔ ΑΕ. Δι-
καιούχοι πράξεων τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο του ΣΣ
ΚΑΠ δύναται να είναι και οι Ενδιάµεσοι Φορείς, όπως
προσδιορίζεται στις αποφάσεις ορισµού τους. Οι δικαι-
ούχοι υποβάλλουν στη Διαχειριστική Αρχή ΣΣ ΚΑΠ προ-
τάσεις για την κατάρτιση του προγράµµατος ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας του ΣΣ ΚΑΠ, το οποίο εγκρίνεται µε
απόφαση του αρµόδιου οργάνου που εποπτεύει τη Δια-
χειριστική Αρχή ΣΣ ΚΑΠ.

4. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας του ΣΣ ΚΑΠ δύνα-
νται να χρηµατοδοτούνται από συγχρηµατοδοτούµε-
νους ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους και να εντάσσονται
στο συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του ΠΔΕ. Το µέρος
των προγραµµάτων αυτών που χρηµατοδοτείται από ε-
θνικούς πόρους εγκρίνεται σε κάθε περίπτωση και σε ε-
τήσια βάση από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρµόδιας Διαχει-
ριστικής Αρχής του Προγράµµατος «Τεχνική Βοήθεια και
Υποστήριξη Δικαιούχων».
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Άρθρο 45
Μορφές χρηµατοδοτικής συνεισφοράς 

και υποστήριξης Προγραµµάτων

1. Η συνεισφορά της Ένωσης σε Πρόγραµµα είναι δυ-
νατόν να λάβει µία από τις ακόλουθες µορφές:
α) Χρηµατοδότηση που δεν συνδέεται µε τις δαπάνες

των συναφών πράξεων, σύµφωνα µε το άρθρο 95 του
Κανονισµού και µε βάση οποιοδήποτε από τα ακόλουθα
στοιχεία:
αα) Την εκπλήρωση των όρων ή
αβ) την επίτευξη των αποτελεσµάτων,
β) επιστροφή της στήριξης που παρασχέθηκε στους δι-

καιούχους για την υλοποίηση των πράξεων σύµφωνα µε
τα Κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του Τίτλου V του Κανονισµού, 
γ) µοναδιαίες δαπάνες σύµφωνα µε το άρθρο 94 του

Κανονισµού, οι οποίες καλύπτουν όλες ή ορισµένες ειδι-
κές κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών που προσδιορίζο-
νται µε σαφήνεια εκ των προτέρων µε αναφορά σε ποσό
ανά µονάδα, 
δ) κατ’ αποκοπή ποσά σύµφωνα µε το άρθρο 94 του

Κανονισµού, τα οποία καλύπτουν συνολικά όλες ή ορι-
σµένες ειδικές κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών που
προσδιορίζονται µε σαφήνεια εκ των προτέρων, 
ε) χρηµατοδότηση µε ενιαίο συντελεστή ,σύµφωνα µε

το άρθρο 94 του Κανονισµού, η οποία καλύπτει ειδικές
κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών που προσδιορίζονται µε
σαφήνεια εκ των προτέρων µε την εφαρµογή ποσοστού, 
στ) συνδυασµός των µορφών στις οποίες αναφέρονται

τα στοιχεία των περ. α) έως ε).
2. α) Η συνεισφορά της Ένωσης σε ένα Πρόγραµµα,

σύµφωνα µε τις περ. γ), δ) και ε) της παρ. 1, γίνετα είτε
βάσει των ποσών και των συντελεστών που εγκρίνονται
στην απόφαση για την έγκριση του Προγράµµατος ή την
τροποποίησή του σε συνέχεια υποβολής σχετικής πρό-
τασης, είτε όπως ορίζεται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη
της Ένωσης,σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 94 του
Κανονισµού,
β) η συνεισφορά της Ένωσης στο σύνολο ή σε µέρη

µιας προτεραιότητας Προγραµµάτων, σύµφωνα µε την
περ. α) της παρ. 1 γίνεται είτε βάσει των ποσών που ε-
γκρίνονται µε την απόφαση για την έγκριση του Προ-
γράµµατος/Προγραµµάτων ή την τροποποίησή του/τους
µετά από σχετική πρόταση προς την Ένωση είτε όπως ο-
ρίζεται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Ένωσης σύµ-
φωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 95 του Κανονισµού. 
γ) Η συνεισφορά της Ένωσης για πρόσθετες δράσεις

τεχνικής βοήθειας για την ενίσχυση της διοικητικής ικα-
νότητας και αποδοτικότητας των φορέων που εµπλέκο-
νται στη διαχείριση και τη χρήση των Ταµείων λαµβάνει
υποχρεωτικά τη µορφή χρηµατοδότησης που δεν συνδέ-
εται µε τις δαπάνες των συναφών πράξεων.

3. Όταν η συνεισφορά της Ένωσης λαµβάνει οποιαδή-
ποτε από τις µορφές που περιγράφονται στις περ. α), γ),
δ) ή ε) της παρ. 1, οι έλεγχοι της Επιτροπής και της Αρ-
χής Ελέγχου, καθώς και οι διαχειριστικές επαληθεύσεις
για τα ποσά αυτά έχουν ως αποκλειστικό στόχο να επα-
ληθεύσουν ότι έχουν εκπληρωθεί οι όροι για την επι-
στροφή της συνεισφοράς από την Επιτροπή ή ότι έχουν
επιτευχθεί τα αποτελέσµατα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η
υποστήριξη του Προγράµµατος στους δικαιούχους µπο-
ρεί να λάβει οποιαδήποτε µορφή. 

4. Η συνεισφορά της Ένωσης χρησιµοποιείται από το
Πρόγραµµα για την παροχή στήριξης στους δικαιούχους

υπό µορφή επιχορηγήσεων, χρηµατοδοτικών µέσων ή
βραβείων ή συνδυασµού αυτών. 

5. Οι επιχορηγήσεις που παρέχονται στους δικαιού-
χους από το Πρόγραµµα µπορούν να λάβουν µία από τις
ακόλουθες µορφές:
α) Επιστροφή επιλέξιµων δαπανών που αποδεδειγµέ-

ναπραγµατοποιήθηκαν από έναν δικαιούχο ή από τον ι-
διώτη εταίρο των πράξεων ΣΔΙΤ και καταβλήθηκαν για
την υλοποίηση πράξεων, συνεισφορές σε είδος και κό-
στος απόσβεσης,
β) µοναδιαίες δαπάνες,
γ) κατ’ αποκοπή ποσά,
δ) χρηµατοδότηση µε κατ’ αποκοπή συντελεστή,
ε) συνδυασµός των µορφών των περ. α) έως δ), µόνον

όταν καθεµία από αυτές καλύπτει διαφορετικές κατηγο-
ρίες δαπανών ή όταν χρησιµοποιούνται για διαφορετικά
έργα που αποτελούν µέρος µιας πράξης ή για διαδοχικά
στάδια µιας πράξης,
στ) χρηµατοδότηση που δεν συνδέεται µε τις δαπά-

νες, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές επιχορηγήσεις
καλύπτονται από επιστροφή της συνεισφοράς της Ένω-
σης σύµφωνα µε την περ. α). 

6. Αν οι συνολικές δαπάνες µιας πράξης δεν υπερβαί-
νουν τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, η συνεισφο-
ρά που παρέχεται στονδικαιούχο από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+,
το ΤΔΜ, το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ λαµβάνει τη µορ-
φή µοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών ή ενιαίων
συντελεστών, εξαιρουµένων των πράξεων για τις οποίες
η στήριξη συνιστά κρατική ενίσχυση. Αν χρησιµοποιείται
χρηµατοδότηση µε ενιαίο συντελεστή, µόνον οι κατηγο-
ρίες δαπανών στις οποίες εφαρµόζεται ο ενιαίος συντε-
λεστής µπορούν να επιστρέφονται σύµφωνα µε την περ.
α) της παρ. 5.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η Διαχειριστι-

κή Αρχή µπορεί να συµφωνήσει να εξαιρεθούν ορισµέ-
νες πράξεις στον τοµέα της έρευνας και της καινοτοµίας
από την απαίτηση που ορίζεται στο εν λόγω εδάφιο, υπό
την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει
προηγουµένως εγκρίνει την εν λόγω εξαίρεση. Επιπλέ-
ον, οι αποζηµιώσεις και οι µισθοί που καταβάλλονται
στους συµµετέχοντες µπορούν να επιστραφούν σύµφω-
να µε την περ. α) της παρ. 1.
Για τα Προγράµµατα INTERREG, αν η δηµόσια συνει-

σφορά, στο πλαίσιο της υλοποίησης Προγράµµατος µι-
κρού έργου, δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000)
ευρώ, η συνεισφορά του ΕΤΠΑ ή, κατά περίπτωση, µηχα-
νισµού εξωτερικής χρηµατοδότησης της Ένωσης, λαµ-
βάνει τη µορφή µοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή πο-
σών ή χρηµατοδότησης µε ενιαίο συντελεστή, εξαιρου-
µένων των έργων για τα οποία η στήριξη από τα Ταµεία
συνιστά κρατική ενίσχυση. 

7. Η µορφή που λαµβάνει η επιχορήγηση που παρέχε-
ται στους δικαιούχους πράξεων και οι όροι για την πλη-
ρωµή της καθορίζονται στην πρόσκληση της Διαχειριστι-
κής Αρχής για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης ή
το αργότερο στην απόφαση ένταξης της πράξης στο
Πρόγραµµα. 

8. Οι πληρωµές στους δικαιούχους από το ΠΔΕ λαµβά-
νουν τη µορφή ποσοστού επί της συνολικής επιχορήγη-
σης της πράξης ή µέρους αυτής, σύµφωνα µε τους ό-
ρους της απόφασης ένταξης και τον προγραµµατισµό υ-
λοποίησης της πράξης, ανεξάρτητα από τη µορφή που
λαµβάνει η επιχορήγηση στο πλαίσιο του Προγράµµα-
τος.
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Άρθρο 46
Μορφές στήριξης στο ΣΣ ΚΑΠ

1. Η στήριξη για παρεµβάσεις άµεσων ενισχύσεων ΣΣ
ΚΑΠ µπορεί να λαµβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλου-
θες µορφές:
α) Ετήσια αποσυνδεδεµένη ενίσχυση ανά επιλέξιµο ε-

κτάριο,
β) κατ’ αποκοπή ενίσχυση ανά γεωργό νεαρής ηλικίας,
γ) ετήσια συνδεδεµένη ενίσχυση ανά εκτάριο ή ζώο,
δ) ετήσια ενίσχυση συνδεδεµένη ανά εκτάριο επιλέξι-

µης έκτασης βαµβακιού.
2. Η στήριξη για τοµεακές παρεµβάσεις ΣΣ ΚΑΠ µπο-

ρεί να λαµβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες µορ-
φές:
α) Επιστροφή επιλέξιµων δαπανών που έχουν όντως

πραγµατοποιηθεί από τον δικαιούχο,
β) µοναδιαίες δαπάνες,
γ) κατ’ αποκοπή ποσά,
δ) χρηµατοδότηση µε ενιαίο συντελεστή.
3. Η στήριξη για παρεµβάσεις αγροτικής ανάπτυξης ΣΣ

ΚΑΠ µπορεί να λαµβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλου-
θες µορφές:
α) Επιστροφή επιλέξιµων δαπανών που έχουν όντως

πραγµατοποιηθεί από τον δικαιούχο,
β) µοναδιαίες δαπάνες,
γ) κατ’ αποκοπή ποσά,
δ) χρηµατοδότηση µε ενιαίο συντελεστή,
ε) ενισχύσεις ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης µε βάση

τις πρόσθετες δαπάνες και τα διαφυγόντα εισοδήµατα.
4. Η µορφή που λαµβάνει η στήριξη και οι όροι για την

πληρωµή της καθορίζονται, εφόσον απαιτείται, στην
πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής για την υποβολή
αιτήσεων στήριξης ή το αργότερο στην απόφαση έντα-
ξης της πράξης στο ΣΣ ΚΑΠ. 

5. Οι πληρωµές στους δικαιούχους από το ΠΔΕ, όπου
απαιτείται, λαµβάνουν τη µορφή ποσοστού επί της συνο-
λικής επιχορήγησης της πράξης ή µέρους αυτής, σύµ-
φωνα µε τους όρους της απόφασης ένταξης και τον προ-
γραµµατισµό υλοποίησης της πράξης, ανεξάρτητα από
τη µορφή που λαµβάνει η επιχορήγηση στο πλαίσιο του
ΣΣ ΚΑΠ.

Άρθρο 47
Εφαρµογή κρατικών ενισχύσεων

1. Οι προσκλήσεις προς τους δικαιούχους δράσεων και
πράξεων κρατικών ενισχύσεων και ενισχύσεων ήσσονος
σηµασίας που παρέχονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό
1407/2013 και συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία και
το ΕΓΤΑΑ, εγκρίνονται µε απόφαση του αρµόδιου οργά-
νου που εποπτεύει τον φορέα διαχείρισης, ύστερα από
σύµφωνη γνώµη του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-
πενδύσεων και ΕΣΠΑ, µε την επιφύλαξη της απόφασης
της παρ. 15 του άρθρου 13. Η σύµφωνη γνώµη αφορά
στην τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων και στη
χρήση του ΟΠΣΚΕ. Στην πρόσκληση προς τους δικαιού-
χους των ενισχύσεων, καθορίζονται οι κατηγορίες των
δικαιούχων, οι επιλέξιµες δαπάνες που αφορούν στην ε-
νίσχυση, οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, οι
προθεσµίες υποβολής αιτήσεων και κάθε άλλο θέµα σχε-
τικόµε την υπαγωγή των δικαιούχων.

2. Στην πρόσκληση της παρ. 1 δύναται να προβλέπεται
η δυνατότητα να πιστοποιούνται οι δαπάνες των επιµέ-

ρους έργων από ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι υποβάλ-
λουν σχετική βεβαίωση περί της νοµιµότητας και της κα-
νονικότητας διενέργειας των δαπανών, της ορθής λογι-
στικής καταχώρισης αυτών, της εξόφλησής τους, καθώς
και ως προς το ότι οι δαπάνες πραγµατοποιήθηκαν εντός
της επιλέξιµης περιόδου, αφορούν στο εγκεκριµένο έρ-
γο, υπήρξε συµµόρφωση µε τους όρους της απόφασης
χορήγησης της ενίσχυσης και υπάρχουν επαρκή δικαιο-
λογητικά. Ο ορκωτός λογιστής επιλέγεται από τον δικαι-
ούχο και η δαπάνη του είναι επιλέξιµη στο οικείο πρό-
γραµµα.

3. Οι προσκλήσεις των ενισχύσεων δηµοσιεύονται µέ-
σω του διαδικτυακού τόπου του αντίστοιχου Προγράµ-
µατος, του ιστοτόπου www.espa.gr και του προγράµµα-
τος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Άρθρο 48
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις δικαιούχων

1. Οι υποχρεώσεις του δικαιούχου καθορίζονται ανα-
λυτικά στις προσκλήσεις/προκηρύξεις που εκδίδονται,
καθώς και στις αποφάσεις ένταξης των πράξεων και α-
φορούν, µεταξύ άλλων, την υποχρέωση τήρησης του
σχετικού ευρωπαϊκού και εθνικού θεσµικού πλαισίου κα-
τά την υλοποίηση της πράξης, υποχρεώσεις που σχετί-
ζονται µε την υλοποίηση και χρηµατοδότηση της πρά-
ξης, µε τη διενέργεια επαληθεύσεων και ελέγχων από
τα αρµόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, την
απαιτούµενη προβολή της πράξης, καθώς και την τήρηση
των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών. Ειδικοί
όροι που αφορούν σε συγκεκριµένη πράξη αναφέρονται
στην απόφαση ένταξης της πράξης ή στη σχετική πρό-
σκληση/προκήρυξη. 

2. Δικαίωµα υποβολής προτάσεων προς ένταξη σε
Πρόγραµµα ή το ΣΣ ΚΑΠ έχει κάθε δικαιούχος, όπως αυ-
τός ορίζεται στο άρθρο 2, σύµφωνα µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις προσκλήσεις/προ-
κηρύξεις που εκδίδονται για την υποβολή προτάσεων
χρηµατοδότησης. 

3. Η υποβολή πρότασης ένταξης πράξης από µέρους
των ενδιαφερόµενων δικαιούχων γίνεται µε τη χρήση
τυποποιηµένου Τεχνικού Δελτίου Πράξης.

4. Ο δικαιούχος παρέχει στις αρµόδιες Διαχειριστικές
Αρχές όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση
και τη µετέπειτα παρακολούθηση της πράξης, όπως ορί-
ζονται στην πρόσκληση/προκήρυξη και την απόφαση έ-
νταξης της πράξης.

5. Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την ενηµέρωση
του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ)
ή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Κοι-
νής Αγροτικής Πολιτικής (ΟΠΣΚΑΠ) µε τα δεδοµένα και
έγγραφα των πράξεων που υλοποιεί και ειδικότερα:
α) Για την υποχρεωτική καταχώριση µε ηλεκτρονικό

τρόπο στο ΟΠΣ ή στο ΟΠΣΚΑΠ των δεδοµένων και εγ-
γράφων προγραµµατισµού και υλοποίησης που απαιτού-
νται για την αξιολόγηση πράξεων, τη χρηµατοοικονοµική
διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονο-
µικού αντικειµένου, τις επαληθεύσεις/ελέγχους και γενι-
κότερα τη διαδροµή ελέγχου των πράξεων,
β) για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των

στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ ή στο ΟΠΣΚΑΠ, σύµ-
φωνα µε το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις κείµε-
νες διατάξεις.

6. Ο δικαιούχος υποχρεούται να εξασφαλίζει στα αρ-
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µόδια στελέχη του τις σχετικές υποδοµές για την πρό-
σβαση στο ΟΠΣ ή στο ΟΠΣΚΑΠ.

7. Η Διαχειριστική Αρχή Προγράµµατος/Προγραµµά-
των και η Διαχειριστική Αρχή και ο Οργανισµός Πληρω-
µών του ΣΣ ΚΑΠ, διασφαλίζουν την πρόσβαση των δικαι-
ούχων στις απαραίτητες πληροφορίες για την υλοποίη-
ση των πράξεων, συµπεριλαµβανοµένων επικαιροποιη-
µένων πληροφοριών, όταν κρίνεται απαραίτητο, και λαµ-
βάνοντας υπόψη την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές ή άλ-
λες υπηρεσίες επικοινωνίας.

8. Ο δικαιούχος δικαιούται, βάσει των όρων χρηµατο-
δότησης που αναφέρονται στην απόφαση ένταξης, να
λαµβάνει χρηµατοδότηση για την υλοποίηση της πρά-
ξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 49
Καταπολέµηση της απάτης

1. Στο πλαίσιο διαχείρισης και ελέγχου των Προγραµ-
µάτων και του ΣΣ ΚΑΠ, οι εµπλεκόµενες Αρχές και φο-
ρείς λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο για την πρόληψη,
τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση φαινόµενων απά-
της.

2. Για την πρόληψη και την καταπολέµηση της απάτης
εφαρµόζεται σύστηµα διαχείρισης απάτης µε καθορισµέ-
νες αρµοδιότητες, µέτρα και µηχανισµούς αναφοράς,
κατά τα προβλεπόµενα στα Εγχειρίδια Διαδικασιών ΣΔΕ
των Προγραµµάτων και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ
και του ΣΣ ΚΑΠ καιδιασφαλίζονται η συνεργασία µε τους
αρµόδιους εθνικούς φορείς και τις υπηρεσίες της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, καθώς και η εκπαίδευση των στελε-
χών των εµπλεκόµενων Αρχών/φορέων.

3. Νέα µέτρα για την πρόληψη και καταπολέµηση της
απάτης, που κρίνεται σκόπιµο να υιοθετηθούν κατά τη
διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου, ενσωµατώνο-
νται στα ΣΔΕ των Προγραµµάτων και του ΣΣ ΚΑΠ. 
Για τα Προγράµµατα που λαµβάνουν στήριξη από το

ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΤΣ, εξαιρουµένων των Προγραµ-
µάτων INTERREG, η υφιστάµενη Εθνική Στρατηγική κα-
τά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις, επικαιροποι-
είται, εφόσον απαιτείται, υπό την ευθύνη της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, µέσω
της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης και Πλη-
ροφοριακών Συστηµάτων (ΕΥΘΥΠΣ) της ΕΑΣ.
Η ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέ-

µησης της Απάτης (OLAF) σχετικά µε νέα µέτρα για την
πρόληψη και την καταπολέµηση της απάτης πραγµατο-
ποιείται µε τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου της
OLAF για την εφαρµογή του άρθρου 325 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποβάλ-
λεται ετησίως µέσω της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε-
ΑΔ) ως Anti-fraud Coordination Service (AFCOS).

4. Για την πρόληψη της απάτης, για κατηγορίες προ-
σωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών του παρόντος και της
Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ ισχύουν οι υποχρεώ-
σεις που προβλέπονται στα άρθρα 33 και 51. Για κατηγο-
ρίες προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει οριστεί µε βά-
ση το άρθρο 16 ως Οργανισµός Πληρωµών στο πλαίσιο
του ΣΣ ΚΑΠ, ισχύουν οι υποχρεώσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 51.

5. Για τα θέµατα παρατυπιών και απάτης, οι αρµόδιες

Αρχές/φορείς για τη διαχείριση και τον έλεγχο των Προ-
γραµµάτωνκαι του ΣΣ ΚΑΠ δύνανται να αξιοποιούν το Ο-
λοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ), το Ολο-
κληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσε-
ων (OΠΣΚΕ), το Πληροφοριακό Σύστηµα Σώρευσης Κρα-
τικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ) και το
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Κοινής Αγροτι-
κής Πολιτικής (ΟΠΣΚΑΠ) και να αντλούν στοιχεία από
πληροφοριακά συστήµατα της δηµόσιας διοίκησης του
άρθρου 59 µέσω διαλειτουργικότητας. 

6. Το Εσωτερικό Δίκτυο Συνεργασίας για την Καταπο-
λέµηση της Απάτης µεταξύ των Διαχειριστικών Αρχών
των Προγραµµάτων ΕΣΠΑ, που συγκροτείται µε βάση το
άρθρο 28 λειτουργεί ως µηχανισµός υποστήριξης του
έργου των αρµόδιων Διαχειριστικών Αρχών για να δια-
σφαλίζεται η εφαρµογή των µέτρων καταπολέµησης της
απάτης και να αξιολογείται η αποτελεσµατικότητά τους.
Το Δίκτυο λειτουργεί µε στόχο την ανάπτυξη συναντίλη-
ψης σε θέµατα πρόληψης και καταπολέµησης της απά-
της, καθώς, επίσης, και για την ανταλλαγή γνώσεων, ε-
µπειριών και καλών πρακτικών σε σχέση µε την εφαρµο-
γή των προβλεπόµενων σχετικών διαδικασιών, την επί-
λυση προβληµάτων και την περαιτέρω βελτίωση και προ-
σαρµογή τους. Η ανταλλαγή πληροφοριών και η µεταφο-
ρά τεχνογνωσίας µεταξύ των µελών του Εσωτερικού Δι-
κτύου Συνεργασίας για την Καταπολέµηση της Απάτης
γίνεται µέσω της επιχειρησιακής πλατφόρµας (intranet)
«ΔΙΑΥΛΟΣ» της ΜΟΔ ΑΕ.

7. Για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων
της Ένωσης κατά την υλοποίηση των Προγραµµάτων και
του ΣΣ ΚΑΠ ισχύει η ενισχυµένη συνεργασία µε την Ευ-
ρωπαϊκή Εισαγγελία κατά την έννοια του Κανονισµού
(ΕΕ) 2017/1939 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου
2017, «σχετικά µε την εφαρµογή ενισχυµένης συνεργα-
σίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» (L
283) και του   ν. 4786/2021 (A΄ 43).

8. Η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµη-
σης της Απάτης (OLAF), το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέ-
δριο και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν την αναγκαία
πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην
παρ. 2 του άρθρου 69 του Κανονισµού σχετικά µε τις πε-
ριπτώσεις απάτης.

Άρθρο 50
Μηχανισµός καταγγελιών

1. Η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων και Ε-
ΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µέσω
της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης και Πλη-
ροφοριακών Συστηµάτων (ΕΥΘΥΠΣ), έχει την ευθύνη, ώ-
στε το/α Σύστηµα/τα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)
Προγραµµάτων να διασφαλίζει/ουν την εξέταση των κα-
ταγγελιών, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
των Προγραµµάτων. Προκειµένου να απλοποιηθεί και να
επιταχυνθεί η διαδικασία µεταξύ των εµπλεκόµενων φο-
ρέων, η καταχώριση των καταγγελιών και των πορισµά-
των εξέτασης, η ανταλλαγή πληροφοριών και η διαβίβα-
ση των σχετικών εγγράφων πραγµατοποιούνται µε ηλε-
κτρονικό τρόπο από εξουσιοδοτηµένους χρήστες, µέσω
του ΟΠΣ.
Για τον σκοπό αυτό η Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υπο-

στήριξης και Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΕΥΘΥΠΣ)
συνεργάζεται µε τους αρµόδιους εθνικούς φορείς, σύµ-
φωνα µε το νοµικό τους πλαίσιο, προκειµένου να περι-
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γραφούν στο/α Εγχειρίδιο/α Διαδικασιών του/των ΣΔΕ,
το πεδίο εφαρµογής, οι κανόνες και οι διαδικασίες που
σχετίζονται µε την υποδοχή και εξέταση των καταγγε-
λιών.

2. Στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ, η Διαχειριστική Αρχή ΣΣ
ΚΑΠ σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Πληρωµών έχουν
την ευθύνη, ώστε το ΣΔΕ του ΣΣ ΚΑΠ να διασφαλίζει την
εξέταση των καταγγελιών, οι οποίες εµπίπτουν στο πε-
δίο εφαρµογής του. Για τον σκοπό αυτόν η Διαχειριστική
Αρχή ΣΣ ΚΑΠ συνεργάζεται µε τους αρµόδιους εθνικούς
φορείς, σύµφωνα µε το θεσµικό τους πλαίσιο, προκειµέ-
νου να περιγραφούν στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ
του ΣΣ ΚΑΠ, το πεδίο εφαρµογής, οι κανόνες και οι δια-
δικασίες που σχετίζονται µε την υποδοχή και εξέταση
των καταγγελιών.

Άρθρο 51
Σύγκρουση συµφερόντων

1. Το προσωπικό που υπηρετεί σε Ειδικές Υπηρεσίες
του παρόντος, στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ,
στον ΟΠΕΚΕΠΕ του άρθρου 16 και σε Ενδιάµεσους Φο-
ρείς και το οποίο έχει αρµοδιότητα για την αξιολόγηση
πράξεων, τις επαληθεύσεις και τις πληρωµές, υποχρεού-
ται να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια που συνιστά
σύγκρουση συµφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στην παρ.
3 του άρθρου 61 του Κανονισµού (ΕE, Ευρατόµ)
2018/1046 (L 193).

2. Για το προσωπικό της παρ.1 ισχύει η υποχρέωση υ-
ποβολής δήλωσης µη σύγκρουσης συµφερόντων της
παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265).

Άρθρο 52
Πλαίσιο Επίδοσης και δείκτες

1. Κάθε Πρόγραµµα καθορίζει πλαίσιο επίδοσης, το ο-
ποίο περιλαµβάνει όλους τους δείκτες εκροών και απο-
τελεσµάτων του Προγράµµατος, τα ορόσηµα και τους
στόχους κατηγοριοποιηµένους ανά ειδικό στόχο, και ε-
πιτρέπει την παρακολούθηση, την κατάρτιση εκθέσεων
και την αξιολόγηση της επίδοσης του Προγράµµατος. 

2. Η καταχώριση, η αποθήκευση και παρακολούθηση
των απαιτούµενων από το Παράρτηµα XVII του Κανονι-
σµού δεδοµένων των δεικτών και του πλαισίου επίδοσης
για τα Προγράµµατα γίνεται µέσω του ΟΠΣ, σύµφωνα µε
το άρθρο 54. 

3. Η ΕΑΣ εκδίδει έγγραφα εργασίας, κατευθύνσεις, ο-
δηγίες και αναφορές για τους δείκτες των Προγραµµά-
των, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του/των Συστή-
µατος/των Διαχείρισης και Ελέγχου και λαµβάνει όλα τα
κατάλληλα µέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των
σχετικών τηρούµενων στοιχείων και την πρόληψη και α-
ποφυγή εφαρµογής µέτρων αναστολής πληρωµών ή δη-
µοσιονοµικών διορθώσεων δυνάµει της περ. β) της παρ.
1 του άρθρου 97 και της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου
104 του Κανονισµού. 

4. Στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ, το πλαίσιο επιδόσεων επι-
τρέπει την υποβολή εκθέσεων για τις επιδόσεις του ΣΣ
ΚΑΠ κατά την υλοποίησή του και την παρακολούθηση
και την αξιολόγηση των εν λόγω επιδόσεων, σύµφωνα
µε το Κεφάλαιο ΙΙ του Τίτλου VII του Κανονισµού ΣΣ
ΚΑΠ. Η καταχώριση, η αποθήκευση και παρακολούθηση
των απαιτούµενων δεδοµένων για τον υπολογισµό των
δεικτών του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ γί-

νονται µέσω του ΟΠΣΚΑΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 58.
Η Διαχειριστική Αρχή ΣΣ ΚΑΠ εκδίδει έγγραφα εργα-

σίας, κατευθύνσεις, οδηγίες και αναφορές σχετικά µε το
πλαίσιο επιδόσεων, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις
του Συστήµατος Διαχείρισης και Ελέγχου ΣΣ ΚΑΠ και
λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την ανάπτυξη πε-
ριεκτικών, έγκαιρων και αξιόπιστων πηγών δεδοµένων,
προκειµένου να καθίσταται δυνατή η αποτελεσµατική
παρακολούθηση της προόδου του ΣΣ ΚΑΠ προς την επί-
τευξη των στόχων, χρησιµοποιώντας δείκτες εκροών, α-
ποτελεσµάτων και συνεπειών.

Άρθρο 53
Δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπέχει
θέση «Υπευθύνου Επεξεργασίας», σύµφωνα µε την περ.
7 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Α-
πριλίου 2016 (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία
Δεδοµένων) (L 119), για τα δεδοµένα προσωπικού χαρα-
κτήρα - που τηρούνται και διακινούνται µέσω των πληρο-
φοριακών συστηµάτων ΟΠΣ, ΟΠΣΚΕ και ΠΣΣΚΕΗΣ - των
συµµετεχόντων σε πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται
από τα Ταµεία και τον Χρηµατοδοτικό Μηχανισµό του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και υλοποι-
ούνται στο πλαίσιο των σχετικών Προγραµµάτων για την
προγραµµατική περίοδο 2021-2027. Ο σκοπός της επε-
ξεργασίας είναι η διαχείριση των Προγραµµάτων αυτών,
καθώς και η άσκηση αρµοδιοτήτων αξιολόγησης και ε-
λέγχου ως προς την εν λόγω διαχείριση.

2. Η Εθνική Αρχή Συντονισµού, οι Ειδικές Υπηρεσίες,
οι Ενδιάµεσοι Φορείς και οι δικαιούχοι, που εποπτεύο-
νται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υπο-
χρεούνται να συµµορφώνονται πλήρως στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων τους προς τις οδηγίες και τις υποχρεώ-
σεις που θέτει ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», καθώς και
προς την κείµενη νοµοθεσία για την προστασία των δε-
δοµένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επε-
ξεργασία κατά τη διαχείριση των ανωτέρω πράξεων.
Όλοι οι µη εποπτευόµενοι από το Υπουργείο Ανάπτυ-

ξης και Επενδύσεων φορείς (Ειδικές Υπηρεσίες, Ενδιά-
µεσοι Φορείς και δικαιούχοι) ως προς τις πράξεις τις ο-
ποίες διενεργούν για την εξυπηρέτηση του σκοπού επε-
ξεργασίας της παρ. 1, υπέχουν θέση «Εκτελούντος την
Επεξεργασία» για λογαριασµό του «Υπεύθυνου Επεξερ-
γασίας» της παρ. 1, σύµφωνα µε την περ. 8 του άρθρου
4του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γε-
νικός Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων) και υ-
ποχρεούνται να συµµορφώνονται πλήρως, στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων τους, προς τις οδηγίες και τις υπο-
χρεώσεις που θέτει ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», κα-
θώς και προς τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για
την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
που υφίστανται επεξεργασία κατά τη διαχείριση των α-
νωτέρω πράξεων.
Η επεξεργασία από τους εκτελούντες την επεξεργα-

σία διέπεται από νοµική πράξη υπαγόµενη στο δίκαιο της
Ένωσης ή στο εθνικό δίκαιο, που δεσµεύει τον εκτελού-
ντα την επεξεργασία σε σχέση µε τον υπεύθυνο επεξερ-
γασίας και καθορίζει το αντικείµενο και τη διάρκεια της
επεξεργασίας, τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας,
το είδος των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και τις
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κατηγορίες των υποκειµένων των δεδοµένων, καθώς και
τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του υπευθύνου επε-
ξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία. Η νο-
µική αυτή πράξη λαµβάνει τη µορφή της Απόφασης Έ-
νταξης αναφορικά µε τους δικαιούχους και της Απόφα-
σης Ανάθεσης αναφορικά µε τις Ειδικές Υπηρεσίες και
τους Ενδιάµεσους Φορείς, όπου σε σχετικό Παράρτηµα
προβλέπονται όλα τα σχετικά µε την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων. Η επεξεργασία από τους υποε-
κτελούντες την επεξεργασία που προσλαµβάνονται από
τον εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται από την ίδια
νοµική πράξη και δεσµεύει κατά τον ίδιο τρόπο τα ε-
µπλεκόµενα µέρη.

3. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων για
τους σκοπούς της διαχείρισης των Προγραµµάτων που
αναφέρονται στην παρ. 1 και της άσκησης αξιολόγησης
και ελέγχου ως προς την εν λόγω διαχείριση πραγµατο-
ποιείται ιδίως υπό τις προϋποθέσεις των περ. γ) και ε)
της παρ. 1 του άρθρου 6 και της περ.ζ) της παρ. 2 του άρ-
θρου 9 του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δε-
δοµένων.

4. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων υ-
πέχει θέση «Υπευθύνου Επεξεργασίας», σύµφωνα µε
την περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισµός για την Προ-
στασία Δεδοµένων), για τα δεδοµένα προσωπικού χαρα-
κτήρα - που τηρούνται και διακινούνται µέσω του ΟΠ-
ΣΚΑΠ - των συµµετεχόντων σε πράξεις που συγχρηµα-
τοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο του
ΣΣ ΚΑΠ. Ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η διαχείριση
του ΣΣ ΚΑΠ, καθώς και η άσκηση αξιολόγησης και ελέγ-
χου ως προς την εν λόγω διαχείριση, υπό τις προϋποθέ-
σεις των περ. γ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 6 και της
περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισµού
για την Προστασία Δεδοµένων.

5. Οι Ειδικές Υπηρεσίες και οι Ενδιάµεσοι Φορείς του
ΣΣ ΚΑΠ, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, υποχρεούνται να συµµορφώ-
νονται πλήρως, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους,
προς τις οδηγίες και τις υποχρεώσεις που θέτει ο Υπεύ-
θυνος Επεξεργασίας της παρ. 4, καθώς και προς τις δια-
τάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επε-
ξεργασία κατά τη διαχείριση των παρεµβάσεων του ΣΣ
ΚΑΠ.
Όλοι οι µη εποπτευόµενοι από το Υπουργείο Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίµων φορείς (Οργανισµός Πιστο-
ποίησης και Ενδιάµεσοι Φορείς), ως προς τις πράξεις τις
οποίες διενεργούν για την εξυπηρέτηση του σκοπού ε-
πεξεργασίας της παρ. 4, υπέχουν θέση «Εκτελούντος
την Επεξεργασία» για λογαριασµό του «Υπεύθυνου Επε-
ξεργασίας» της παρ. 4, σύµφωνα µε την περ. 8 του άρ-
θρου 4 του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δε-
δοµένων και υποχρεούνται να συµµορφώνονται πλήρως,
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, προς τις οδηγίες
και τις υποχρεώσεις που θέτει ο «Υπεύθυνος Επεξεργα-
σίας», καθώς και προς τις διατάξεις της κείµενης νοµο-
θεσίας για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία κατά τη διαχεί-
ριση των ανωτέρω πράξεων.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων ορίζεται «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδοµένων»,
σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Κανονισµού (ΕΕ)

2016/679, για όλες τις Υπηρεσίες της παρ. 2 και ρυθµίζο-
νται ζητήµατα όπως η θέση, τα καθήκοντά του, η διάρ-
κεια της θητείας του και κάθε άλλο σχετικό θέµα µε την
εφαρµογή των παρ. 1 έως 3.

7. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων ορίζεται «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδοµέ-
νων», σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Γενικού Κανονισµού
για την Προστασία Δεδοµένων, για τις Ειδικές Υπηρε-
σίες, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Οργανισµό Πιστοποίησης και
τους Ενδιάµεσους Φορείς του ΣΣ ΚΑΠ και ρυθµίζονται
ζητήµατα όπως η θέση, τα καθήκοντά του, η διάρκεια της
θητείας του και κάθε άλλο σχετικό θέµα µε την εφαρµο-
γή των παρ. 4 και 5.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 54
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) 

1. Το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ)
είναι το κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα για την ηλε-
κτρονική καταχώριση και αποθήκευση των δεδοµένων,
τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την α-
ξιολόγηση, τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση, τις ε-
παληθεύσεις και τους ελέγχους σχετικά µε τις πράξεις
που λαµβάνουν στήριξη από τα Ταµεία, σύµφωνα µε το
Παράρτηµα XVII του Κανονισµού. 

2. Επιπλέον στο ΟΠΣ καταχωρίζονται και δεδοµένα
που αφορούν στα προγράµµατα του ΧΜΕΟΧ, στις δρά-
σεις και τα έργα του Μηχανισµού «Συνδέοντας την Ευ-
ρώπη», του Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίη-
ση και του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Το
ΟΠΣ, επίσης, φιλοξενεί τις δράσεις και τα έργα του Εθνι-
κού Προγράµµατος Ανάπτυξης.

3. Η αρµοδιότητα για την καταχώριση των δεδοµένων
στο ΟΠΣ ανήκει στις Αρχές και στους φορείς που εφαρ-
µόζουν τις διαδικασίες των ΣΔΕ. Το ΟΠΣ διασφαλίζει την
προστασία, την ακεραιότητα, τον εµπιστευτικό χαρακτή-
ρα των δεδοµένων αυτών και την ταυτοποίηση των χρη-
στών του.

4. Το ΟΠΣ διασφαλίζει την τήρηση απαραίτητων εγ-
γράφων για τη διαδροµή ελέγχου, σύµφωνα µε την παρ.
6 του άρθρου 69 του Κανονισµού.

5. Μέσω του ΟΠΣ πραγµατοποιείται η ηλεκτρονική α-
νταλλαγή των πληροφοριών µεταξύ των δικαιούχων και
των αρµόδιων Αρχών, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρ-
θρου 69 του Κανονισµού, καθώς και η διαβίβαση των α-
παιτούµενων πληροφοριών στο σύστηµα ηλεκτρονικής
ανταλλαγής δεδοµένων της Επιτροπής («SFC2021»),
σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 69, το Παράρτηµα
XV και το άρθρο 42 του Κανονισµού, καθώς και µε το άρ-
θρο 32 του Κανονισµού INTERREG.

6. Το ΟΠΣ διασφαλίζει τη δηµοσίευση στοιχείων προό-
δου υλοποίησης πράξεων είτε απευθείας σε διαδικτυα-
κούς κόµβους είτε µε τη µορφή ανοιχτών/διασυνδεδεµέ-
νων δεδοµένων για τις πράξεις που έχουν καταχωριστεί
σε αυτό. 

7. Η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων και Ε-
ΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µέσω
της αρµόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης
και Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΕΥΘΥΠΣ) της ΕΑΣ, α-
ναλαµβάνει την εποπτεία της παραγωγικής λειτουργίας
του ΟΠΣ, τη φιλοξενία των εξυπηρετητών του ΟΠΣ, του
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δικτυακού εξοπλισµού, την τεχνική υποστήριξη του κε-
ντρικού εξοπλισµού και του λογισµικού υποδοµής, τις α-
παραίτητες προµήθειες σε εξοπλισµούς και
λογισµικά,την παροχή υπηρεσιών για τη δικτυακή σύνδε-
ση του ΟΠΣ µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Δηµοσίου,
την ανάπτυξη και συντήρηση του επιχειρησιακού λογι-
σµικού, καθώς και των σχετικών αναβαθµίσεων. Επιπλέ-
ον, αναλαµβάνει τη συγκέντρωση των απαιτήσεων των
χρηστών του ΟΠΣ, την ανάλυση και τον σχεδιασµό του
Πληροφοριακού Συστήµατος και των προσαρµογών του,
την εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών, τον έλεγ-
χο και την αξιολόγηση της παραγωγικής λειτουργίας
του, τη διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και την αξιο-
ποίηση των δεδοµένων για τις ανάγκες των Προγραµµά-
των. Το πληροφοριακό σύστηµα του ΟΠΣ φιλοξενείται
στις υποδοµές του Υπολογιστικού Κέντρου της ΜΟΔ ΑΕ,
η οποία παρέχει και την τεχνική υποστήριξη.

Άρθρο 55
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Προγράµµατος

Δηµοσίων Επενδύσεων ΟΠΣ-ΠΔΕ (e-pde)

Στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του Προ-
γράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΟΠΣ-ΠΔΕ ή «e-
pde»), που λειτουργεί µε ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης
Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, καταχωρίζονται τα δεδοµένα που αφορούν
στον προγραµµατισµό, την εκτέλεση και παρακολούθη-
ση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ),
στη χρηµατοδότηση και τις πληρωµές των δικαιούχων
και των αναδόχων τους, καθώς και οι σχετικές ενέργειες
των εµπλεκόµενων φορέων χρηµατοδότησης και υλο-
ποίησης. Το πληροφοριακό σύστηµα του ΟΠΣ ΠΔΕ (e-
pde) φιλοξενείται στις υποδοµές του Υπολογιστικού Κέ-
ντρου της ΜΟΔ ΑΕ, η οποία παρέχει και την τεχνική υ-
ποστήριξη.

Άρθρο 56
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης

Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)

1. Το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχεί-
ρισης Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ) περιλαµβάνει τις
διαδικασίες και τα δεδοµένα που απαιτούνται για τη δια-
χείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση των δράσεων
κρατικών ενισχύσεων και ήσσονος σηµασίας, σύµφωνα
µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 1407/2013, ή τον Κανονισµό (ΕΕ)
1408/2013, ή τον Κανονισµό (ΕΕ) 717/2014. Οι διαδικα-
σίες προδιαγράφονται στα Εγχειρίδια Διαδικασιών ΣΔΕ,
ώστε να είναι σύµφωνες µε τους ενωσιακούς κανόνες
των ταµείων και των κρατικών ενισχύσεων.

2. Με τις σχετικές προσκλήσεις του άρθρου 47 προσ-
διορίζονται τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Σύστη-
µα ΟΠΣΚΕ, ο χρόνος υποβολής τους, οι ευθύνες των υ-
πόχρεων και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διαχείριση
κάθε δράσης.

3. Το OΠΣΚΕ διαλειτουργεί µε συστήµατα της Δηµό-
σιας Διοίκησης για την ανταλλαγή των δεδοµένων, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 59.

4. Το OΠΣΚΕ, µε βάση τους κανόνες διαφάνειας όπως
ορίζονται από τους κανονισµούς κρατικών ενισχύσεων,
δύναται να δηµοσιεύει στοιχεία πράξεων κρατικών ενι-
σχύσεων είτε απευθείας σε διαδικτυακούς κόµβους είτε
µε τη µορφή ανοιχτών/διασυνδεδεµένων δεδοµένων. 

5. Την εποπτεία της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠ-
ΣΚΕ, τη φιλοξενία των εξυπηρετητών του ΟΠΣΚΕ, του
δικτυακού εξοπλισµού, την τεχνική υποστήριξη του κε-
ντρικού εξοπλισµού και του λογισµικού υποδοµής, την
παροχή υπηρεσιών για τη δικτυακή σύνδεση του ΟΠΣΚΕ
µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Δηµοσίου, την ανάπτυξη
και συντήρηση του επιχειρησιακού λογισµικού και την υ-
λοποίηση των σχετικών αναβαθµίσεων, τη συγκέντρωση
των απαιτήσεων των χρηστών, την ανάλυση και τον σχε-
διασµό του Πληροφοριακού Συστήµατος και των προ-
σαρµογών του, τη συντήρηση και ανάπτυξη του επιχει-
ρησιακού λογισµικού, την εκπαίδευση των χρηστών, τον
έλεγχο και την αξιολόγηση της παραγωγικής λειτουρ-
γίας, τη διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και την αξιο-
ποίηση των δεδοµένων, την ανάλυση και τον προγραµ-
µατισµό για περαιτέρω βελτιώσεις της λειτουργίας και α-
ποτελεσµατικότητας του ΟΠΣΚΕ, καθώς και την υλοποί-
ηση των σχετικών αναβαθµίσεων, αναλαµβάνει η Γενική
Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων µέσω της αρµό-
διας για τις κρατικές ενισχύσεις Ειδικής Υπηρεσίας Κρα-
τικών Ενισχύσεων και Χρηµατοδοτικών Εργαλείων της
ΕΑΣ. Για την τεχνική ανάπτυξη του ΠΣΚΕ, συνεργάζεται
µε τη ΜΟΔ ΑΕ, η οποία υποστηρίζει τη φιλοξενία του
ΟΠΣΚΕ στις υποδοµές του Πληροφοριακού Κέντρου της.
Επιπλέον, η ΜΟΔ ΑΕ διατηρεί τεχνικό γραφείο εξυπηρέ-
τησης (help desk) για τη υποστήριξη των χρηστών του
ΟΠΣΚΕ. Τα ανωτέρω ισχύουν και για το υφιστάµενο σύ-
στηµα ΠΣΚΕ (ΕΣΠΑ 2014-2020), το οποίο παραµένει σε
λειτουργία, για την εξυπηρέτηση των χρηστών της προ-
γραµµατικής περιόδου 2014-2020, σύµφωνα µε το οικείο
θεσµικό πλαίσιο.

6. Η χρήση του ΟΠΣΚΕ είναι υποχρεωτική για το σύνο-
λο των φορέων που υλοποιούν δράσεις κρατικών ενι-
σχύσεων και ήσσονος σηµασίας, που χρηµατοδοτούνται
από τα Ταµεία και το ΕΓΤΑΑ. Επιπλέον, στο ΟΠΣΚΕ δύ-
νανται να καταχωρίζονται και δεδοµένα που αφορούν σε
προγράµµατα, δράσεις ή έργα που χρηµατοδοτούνται α-
πό εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, όπως το Εθνικό Πρό-
γραµµα Ανάπτυξης, το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικό-
τητας και τον τακτικό προϋπολογισµό.

7. Οι παρ. 1 έως 6 δύναται να εφαρµόζονται και σε το-
µεακές παρεµβάσεις του ΣΣ ΚΑΠ και παρεµβάσεις των
άρθρων 73, 75 και 77 του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ για πρά-
ξεις που εµπίπτουν στο άρθρο 42 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 57
Πληροφοριακό Σύστηµα Σώρευσης Κρατικών
Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ)

1. Η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων και Ε-
ΣΠΑ τηρεί Πληροφοριακό Σύστηµα Σώρευσης Κρατικών
Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ), στο οποίο
καταχωρίζονται τα δεδοµένα που αφορούν τον έλεγχο
σώρευσης για την παρακολούθηση της τήρησης των Κα-
νονισµών Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας α)
1407/2013, β)1408/2013, γ)717/2014 και δ) 360/2012.

2. Η χρήση του ΠΣΣΚΕΗΣ για την καταχώριση και τον
έλεγχο σώρευσης των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας
είναι υποχρεωτική για το σύνολο των φορέων που τις
χορηγούν, ανεξαρτήτως της πηγής χρηµατοδότησης.

3. Η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων και Ε-
ΣΠΑ διασφαλίζει τη δυνατότητα διασύνδεσης του εν λό-

44



γω συστήµατος µε το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστηµα
Κρατικών Ενισχύσεων της υποπαρ. Β.8 του άρθρου πρώ-
του του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).

Άρθρο 58
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής (ΟΠΣΚΑΠ)

1. Στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων (ΟΠΣΚΑΠ) καταχωρίζονται κυρίως δε-
δοµένα που αφορούν στις διαδικασίες και τα στοιχεία
προγραµµατισµού, διαχείρισης, ελέγχου και υλοποίησης
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

2. Για τις ανάγκες του ΣΣ ΚΑΠ, τη συγκέντρωση των α-
παιτήσεων των χρηστών και την εκπαίδευσή τους ανα-
φορικά µε το ΟΠΣΚΑΠ, καθώς και την ανάλυση και επε-
ξεργασία του συνόλου του πληροφοριακού υλικού που
απαιτείται για τη διοικητική παρακολούθηση, την αξιολό-
γηση, τους ελέγχους και τις πληρωµές της ΚΑΠ, ανα-
λαµβάνει ο Οργανισµός Πληρωµών, συνεπικουρούµενος
από τη Διαχειριστική Αρχή ΣΣ ΚΑΠ, η οποία διασφαλίζει
ότι καταγράφονται και διατηρούνται βασικές πληροφο-
ρίες σχετικά µε την υλοποίηση του ΣΣ ΚΑΠ, οι οποίες εί-
ναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και την αξιολόγη-
ση, ιδίως για την παρακολούθηση της προόδου προς
τους στόχους και τους αριθµητικούς στόχους που έχουν
τεθεί, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών για κά-
θε δικαιούχο και πράξη.

3. Ο Οργανισµός Πληρωµών αναλαµβάνει την επο-
πτεία της παραγωγικής λειτουργίας και τη φιλοξενία των
εξυπηρετητών του ΟΠΣΚΑΠ, καθώς και την παροχή υπη-
ρεσιών για δικτυακή σύνδεση του ΟΠΣΚΑΠ µε τις αρµό-
διες Υπηρεσίες και φορείς και την τεχνική υποστήριξη
και επίλυση προβληµάτων του κεντρικού εξοπλισµού και
λογισµικού υποδοµής.

4. Επιπλέον, ο Οργανισµός Πληρωµών, σε συνεργασία
µε τη Διαχειριστική Αρχή ΣΣ ΚΑΠ, όπου απαιτείται, ανα-
λαµβάνει τη συντήρηση και ανάπτυξη του ΟΠΣΚΑΠ, τον
έλεγχο και την αξιολόγηση της παραγωγικής του λει-
τουργίας, την ανάλυση και τον προγραµµατισµό για πε-
ραιτέρω βελτιώσεις της λειτουργίας και αποτελεσµατι-
κότητάς του και την υλοποίηση των σχετικών αναβαθµί-
σεων.

Άρθρο 59
Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστηµάτων

1. Το ΟΠΣ και το ΟΠΣΚΑΠ διαλειτουργούν υποχρεωτι-
κά και µε υψηλή διαθεσιµότητα µε το ΟΠΣ-ΠΔΕ (e-pde),
το ΟΠΣΚΕ, το πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», το Κεντρικό Ηλε-
κτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), το
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) (Δηµοσίων Έργων, Προµηθειών και Υπηρε-
σιών), το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), τα Πληρο-
φοριακά Συστήµατα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφο-
ριακών Συστηµάτων της Δηµοσίας Διοίκησης, την Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙ-
ΚΑ ΑΕ), τα πληροφοριακά συστήµατα της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του Οργανισµού Α-
πασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ), το Εθνικό
Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), το σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ»,
καθώς και µε το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα

«Ταµείο Ανάκαµψης» (ΟΠΣ ΤΑ). Το ΟΠΣ και το ΟΠΣΚΑΠ
δύναται να διαλειτουργούν και µε άλλα πληροφοριακά
συστήµατα για την άντληση και ανταλλαγή πληροφο-
ριών που σχετίζονται µε την παρακολούθηση και τον έ-
λεγχο των πράξεων. 

2. Το ΟΠΣΚΕ διαλειτουργεί µε τα λοιπά συστήµατα της
δηµόσιας διοίκησης, όπως τα αναφερόµενα στην παρ. 1,
για την ανταλλαγή των δεδοµένων, καθώς και µε το
ΠΣΣΕΗΣ.

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ

Άρθρο 60
Χρηµατοδοτήσεις και πληρωµές από το 
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων

1. Η εθνική και ενωσιακή συµµετοχή για όλες τις πρά-
ξεις που εντάσσονται στα Προγράµµατα και τις παρεµ-
βάσεις αγροτικής ανάπτυξης του ΣΣ ΚΑΠ είναι δηµόσιες
επενδύσεις και χρηµατοδοτείται από τον Κρατικό Προϋ-
πολογισµό µέσω του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύ-
σεων (ΠΔΕ). Οι παρεµβάσεις άµεσων ενισχύσεων και οι
τοµεακές παρεµβάσεις του ΣΣ ΚΑΠ δύναται, επίσης, να
χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µέ-
σω του ΠΔΕ.

2. Η απόφαση ένταξης που εκδίδεται από την αρµόδια
Διαχειριστική Αρχή, σύµφωνα µε τα άρθρα 36 και 37, α-
ποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηµα-
τοδοτούµενο σκέλος του ΠΔΕ. Η εγγραφή πραγµατοποι-
είται από τη Διεύθυνση Δηµοσίων Επενδύσεων του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε συλλογική α-
πόφαση (ΣΑ) του αρµόδιου φορέα χρηµατοδότησης, δια-
κριτή ανά Πρόγραµµα και ενιαία για το ΣΣ ΚΑΠ, και βα-
ρύνει το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του προϋπολο-
γισµού δηµοσίων επενδύσεων. Με την εγγραφή στον
προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων εγγράφεται πί-
στωση για το έτος της ένταξης ίση τουλάχιστον µε το
δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισµού του έργου.
Η υπολειπόµενη χρηµατοδότηση για το έτος ένταξης ή
για τα επόµενα έτη γίνεται µε την ετήσια εγγραφή πι-
στώσεων στο ΠΔΕ, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
και µετά από εισήγηση της αρµόδιας Διαχειριστικής Αρ-
χής στον φορέα χρηµατοδότησης.

3. Όλες οι πράξεις που εντάσσονται στα Περιφερειακά
Προγράµµατα εγγράφονται σε µία (1) συλλογική απόφα-
ση (ΣΑ) ανά οικεία Περιφέρεια. 

4. Ειδικά για τις πράξεις στο πλαίσιο παρεµβάσεων
LEADER/ΤΑΠΤΟΚ του ΣΣ ΚΑΠ, η εγγραφή στο ΠΔΕ
πραγµατοποιείται σε έναν ενάριθµο κωδικό µε την από-
φαση έγκρισης των τοπικών προγραµµάτων.

5. Οι χρηµατοδοτήσεις (διάθεση ποσών στους λογα-
ριασµούς κάθε συλλογικής απόφασης) των ως άνω συλ-
λογικών αποφάσεων του συγχρηµατοδοτούµενου σκέ-
λους του ΠΔΕ εκτελούνται από την Τράπεζα της Ελλά-
δος, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων µέσω του Κεντρι-
κού Λογαριασµού, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον
οδηγό λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασµού.

6. Οι Ειδικές Υπηρεσίες δύναται να ορίζονται, µε από-
φαση του διατάκτη, διαχειριστές έργου/υπόλογοι για τις
πληρωµές του ΠΔΕ, ως εξής:
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α) για πληρωµή ποσού προς τελικό δικαιούχο πληρω-
µής, όπως προς τον ανάδοχο, για παροχή αγαθών/υπη-
ρεσιών ενεργειών τεχνικής βοήθειας µε δικαιούχο την
Ειδική Υπηρεσία,
β) για πληρωµή δικαιούχων δράσεων κρατικών ενισχύ-

σεων (Άµεση Πληρωµή), για τις οποίες η Ειδική Υπηρε-
σία ασκεί καθήκοντα διαχείρισης,
γ) για µεταφορά ποσού έργου του ΠΔΕ προς δικαιού-

χο (όπως ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ενδιάµεσο Φορέα, Ειδικό Λογα-
ριασµό) για την εκτέλεση/υλοποίηση συγκεκριµένου έρ-
γου (Έµµεση Πληρωµή). Ειδικότερα στις έµµεσες πλη-
ρωµές περιλαµβάνονται: 
γα) Έµµεση Πληρωµή - Επιχορήγηση: Πληρωµή σε δι-

καιούχο νοµικό πρόσωπο, Ενδιάµεσο Φορέα κ.λπ., για
την υλοποίηση συγκεκριµένου έργου, συµπεριλαµβανο-
µένων των κρατικών ενισχύσεων. Πραγµατοποιείται από
τον Υπόλογο/Διαχειριστή στον λογαριασµό του δικαιού-
χου που τηρείται σε επίπεδο έργου.
γβ) Έµµεση Πληρωµή - Ειδικός Λογαριασµός: Μετα-

φορά ποσού σε Ειδικό Λογαριασµό (ΕΛ) βάσει ειδικού
θεσµικού πλαισίου.

7. Οι πληρωµές των έργων, που χρηµατοδοτούνται α-
πό τα Προγράµµατα, πραγµατοποιούνται, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις για το ΠΔΕ και ειδικότερα την υπ’
αριθµ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµι-
κών (Β΄ 2857) για τις πληρωµές των δαπανών του ΠΔΕ. 

8. Οι ενδεχόµενοι τόκοι που δηµιουργούνται από τα
ποσά που µεταφέρονται στους λογαριασµούς των νοµι-
κών προσώπων, σύµφωνα µε την περ. γ) της παρ. 6, είναι
έσοδο για την πράξη, το οποίο µειώνει ισόποσα το ποσό
της εθνικής χρηµατοδότησης. Σε κάθε περίπτωση, η συ-
νολική χρηµατοδότηση σε βάρος του προϋπολογισµού
δηµοσίων επενδύσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα απα-
ραίτητα ποσά για την ολοκλήρωση του έργου που έχει ε-
γκριθεί, αφαιρουµένων των λογιζοµένων τόκων. Μετά α-
πό την ολοκλήρωση των πληρωµών για τα ενταγµένα
έργα, διενεργείται εκκαθάριση µε ευθύνη της αρµόδιας
Διαχειριστικής Αρχής και τυχόν αχρησιµοποίητα υπόλοι-
πα επιστρέφονται στα έσοδα του προϋπολογισµού δηµο-
σίων επενδύσεων.

9. α) Η Βουλή των Ελλήνων µπορεί να συµµετέχει στα
Προγράµµατα της προγραµµατικής περιόδου 2021-2027
και στα λοιπά προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συµµετοχή της Βουλής των
Ελλήνων στα προγράµµατα αυτά πραγµατοποιείται µέ-
σω της Υπηρεσίας Εφαρµογής Ευρωπαϊκών Προγραµµά-
των, η οποία ασκεί τις αρµοδιότητες της Βουλής των Ελ-
λήνων ως αναθέτουσα αρχή και ως δικαιούχος.
β) Η εγγραφή έργων στο ετήσιο πρόγραµµα δηµοσίων

επενδύσεων µε φορέα εκτέλεσης τη Βουλή των Ελλή-
νων µέσω της Υπηρεσίας Εφαρµογής Ευρωπαϊκών Προ-
γραµµάτων εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, ύστερα από πρόταση του Συντονιστή της
Υπηρεσίας Εφαρµογής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων. Οι
πιστώσεις των έργων αυτών, που περιλαµβάνονται στον
προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων, εγγράφονται σε
αντίστοιχη συλλογική απόφαση (ΣΑ) της Βουλής των
Ελλήνων.
γ) Οι ανεξάρτητες αρχές που προβλέπονται στο Σύ-

νταγµα ή έχουν θεσπιστεί µε νόµο και οι οποίες συµµε-
τέχουν στα Προγράµµατα της προγραµµατικής περιόδου
2021 - 2027 και στα λοιπά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µπορούν να χρηµατοδοτούνται για τον σκοπό

αυτόν µέσω της συλλογικής απόφασης (ΣΑ) της Βουλής
των Ελλήνων.

10. Στις συλλογικές αποφάσεις του συγχρηµατοδο-
τούµενου σκέλους του ΠΔΕ, εγγράφονται οι αποφάσεις
υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων του
ν. 4399/2016(Α΄ 117), οι οποίες δύνανται να συγχρηµα-
τοδοτηθούν από Προγράµµατα του ΕΣΠΑ της περιόδου
2021-2027.

11. Στις περιπτώσεις εµµέσων πληρωµών που πραγµα-
τοποιούνται από τους φορείς, µέσω εµπορικών τραπε-
ζών ή µέσω της Τράπεζας της Ελλάδος (εκτός Επενδύ-
σεων), τηρούνται υποχρεωτικά διακριτοί λογαριασµοί
για κάθε ενάριθµο έργο του ΠΔΕ. 

12. Τα αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντα πο-
σά, που περιλαµβάνονται στις αποφάσεις δηµοσιονοµι-
κών διορθώσεων µε ανάκτηση, βεβαιώνονται από τις αρ-
µόδιες ΔΟΥ και κατατίθενται σε λογαριασµό ιδίων εσό-
δων ΠΔΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Κατά την κατάθε-
ση/µεταφορά των εν λόγω ποσών, καθίσταται υποχρεω-
τική, στα σχόλια της πίστωσης, η αναγραφή του σχετι-
κού εναρίθµου.

13. Οι δράσεις του ΣΣ ΚΑΠ που εγγράφονται στο ΠΔΕ
χρηµατοδοτούνται µε µεταφορά των πιστώσεων από την
Τράπεζα της Ελλάδος στον ειδικό λογαριασµό (ΕΛΕ-
ΓΕΠ) που τηρεί σε πιστωτικό ίδρυµα ο Οργανισµός Πλη-
ρωµών. 

Άρθρο 61
Πληρωµές στους δικαιούχους

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραµµάτων, η αρ-
µόδια Διαχειριστική Αρχή διασφαλίζει, υπό την προϋπό-
θεση ότι υπάρχει διαθέσιµη χρηµατοδότηση, ότι ο δικαι-
ούχος λαµβάνει το πλήρες οφειλόµενο ποσό το αργότε-
ρο ογδόντα (80) ηµέρες µετά από την ηµεροµηνία υπο-
βολής της αίτησης πληρωµής εκ µέρους του δικαιούχου,
των απαιτούµενων δικαιολογητικών και στοιχείων, όπως
αυτά καθορίζονται στο οικείο Πρόγραµµα και στην οικεία
πρόσκληση. Η προθεσµία µπορεί να διακοπεί εάν οι πλη-
ροφορίες που υποβάλλει ο δικαιούχος δεν επιτρέπουν
στη Διαχειριστική Αρχή να εξακριβώσει κατά πόσον ο-
φείλεται το ποσό. Σε ό,τι αφορά στις πράξεις ΣΔΙΤ, οι
πληρωµές πραγµατοποιούνται σε λογαριασµό υπό µε-
σεγγύηση που δηµιουργείται ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό
στο όνοµα του δικαιούχου για χρήση σύµφωνα µε τη
συµφωνία ΣΔΙΤ.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΣΣ ΚΑΠ, οι πληρωµές

πραγµατοποιούνται στους δικαιούχους από τον Οργανι-
σµό Πληρωµών.

2. Το ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους για
την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται
από τα Προγράµµατα και το ΣΣ ΚΑΠ, δεν υπόκειται σε
παρακράτηση ή κατάσχεση στα χέρια του Δηµοσίου ή
τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή
ειδικής διάταξης, δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη
στη Φορολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά τους πρόσωπα, τα
ασφαλιστικά ταµεία και τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν
εισπράττεται οποιαδήποτε άλλη ειδική επιβάρυνση ή άλ-
λο τέλος ισοδύναµου αποτελέσµατος, το οποίο θα είχε
ως αποτέλεσµα τη µείωση του ποσού που οφείλεται
στους δικαιούχους. 

3. Οι πληρωµές στους δικαιούχους καταβάλλονται µό-
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νο µε την προσκόµιση αποδεικτικών φορολογικής και α-
σφαλιστικής ενηµερότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερό-
τητας για είσπραξη χρηµάτων, χωρίς όµως τον όρο της
παρακράτησης. Ο διατάκτης της πληρωµής κατά την έκ-
δοση της απόφασης έγκρισης πληρωµής ορίζει ρητά ότι
η ενίσχυση αυτή εµπίπτει στις ρυθµίσεις του παρόντος
άρθρου. 

4. Κατ’ εξαίρεση όσων ορίζονται στην παρ. 3, δεν α-
παιτείται η προσκόµιση αποδεικτικού φορολογικής και α-
σφαλιστικής ενηµερότητας για την πληρωµή:
α) πράξεων µέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων

(10.000) ευρώ,
β) ενισχύσεων που καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώ-

ων ή παραγωγής, και ειδικών µέτρων στήριξης του ΕΓ-
ΤΕ,
γ) ενισχύσεων/µέτρων του ΕΓΤΑΑ, που καταβάλλονται

βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής, και
δ) ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας, σύµφωνα µε τον

Κανονισµό (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δε-
κεµβρίου 2013, σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων
107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας («de
minimis») στον γεωργικό τοµέα.

5. Οι διατάξεις της παρούσας είναι ειδικότερες και κα-
τισχύουν κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάτα-
ξης.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΜΟΔ ΑΕ)

Άρθρο 62
Αρµοδιότητες και θέµατα προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ -

Τροποποίηση του άρθρου 1 και του άρθρου 9 
του καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ 

1. Στο άρθρο 1 του καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ, όπως
κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο 33 του ν. 3614/2007
(Α΄ 267), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η περ. γ) τροποποιείται, ως προς το αντικείµενο και

τους αποδέκτες της παρεχόµενης υποστήριξης, και δια-
µορφώνεται ως εξής:

«γ) Υποστηρίζει τους φορείς διαχείρισης και τις αρµό-
διες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων ως προς την ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότη-
τας και οργάνωσης αυτών, καθώς και τους δικαιούχους
των Προγραµµάτων µε την παροχή τεχνογνωσίας, αλλά
και µέσω ενεργειών υποστήριξης και δράσεων τεχνικής
βοήθειας για τη βελτίωση της επιχειρησιακής τους ικα-
νότητας ως προς την ωρίµανση και υλοποίηση των πρά-
ξεων.» 
β) Η περ. στ) τροποποιείται,ως προς το περιεχόµενο

της παρεχόµενης υποστήριξης, και διαµορφώνεται ως ε-
ξής: 

«στ. Υποστηρίζει τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την
οργάνωση των πληροφοριακών συστηµάτων των εθνι-
κών και συγχρηµατοδοτούµενων αναπτυξιακών προ-
γραµµάτων, σε συνεργασία µε τις κατά περίπτωση επι-
χειρησιακά αρµόδιες Υπηρεσίες. Παρέχει τεχνική υπο-
στήριξη και επίλυση προβληµάτων των κεντρικών και
λοιπών πληροφοριακών συστηµάτων, συµπεριλαµβανο-
µένων και των αναγκαίων αναβαθµίσεων και προµηθειών
του κεντρικού εξοπλισµού εξυπηρετητών, του περιφε-
ρειακού εξοπλισµού και του κατά περίπτωση κεντρικού

λογισµικού υποδοµής και αυτοµατισµών γραφείου που
απαιτείται για την αποτελεσµατική διοικητική και πληρο-
φοριακή παρακολούθηση των Προγραµµάτων, µε µόνη
προϋπόθεση την έγκριση του φορέα χρηµατοδότησης.
Υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας των

κεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων και εξυπηρετη-
τών των δοµών του ΕΣΠΑ. Δύναται να παρέχει υπηρε-
σίες φιλοξενίας και υποστήριξης πληροφοριακών συστη-
µάτων σε Δικαιούχους.
Κάθε δράση που υλοποιεί η ΜΟΔ ΑΕ, στο πλαίσιο του

σκοπού της για την υποστήριξη πληροφοριακών συστη-
µάτων (όπως τεχνικό γραφείο εξυπηρέτησης [help desk],
καταγραφή και διαχείριση δεδοµένων), αποτελεί διακρι-
τό και ξεχωριστό έργο ανά φυσικό αντικείµενο. Η υλο-
ποίηση ανατίθεται αυτοτελώς, λόγω της εξειδίκευσης
και διαφοροποίησης του φυσικού αντικειµένου και του α-
πρόβλεπτου χρόνου υποβολής των αιτηµάτων υποστήρι-
ξης και έναρξης υλοποίησής τους.»
γ) Η υποπερ. γγ) της περ. ιη) τροποποιείται ως προς

τις προϋποθέσεις αξιοποίησης στελεχών από τον ιδιωτι-
κό τοµέα για την υποστήριξη της επίβλεψης των έργων
και µελετών και πρόσληψης νοµικών συµβούλων, καθώς
και ως προς τις προϋποθέσεις ανάληψης της υλοποίησης
ενεργειών τεχνικής βοήθειας και διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«γγ. Για την υποστήριξη της επίβλεψης έργων και µε-
λετών δύναται να χρησιµοποιεί εξειδικευµένα στελέχη
από τον ιδιωτικό τοµέα ως βοηθούς επίβλεψης. Για τον
σκοπό αυτό, η ΜΟΔ ΑΕ συστήνει µητρώο, στο οποίο εγ-
γράφονται τα φυσικά πρόσωπα που δύνανται να χρησι-
µοποιηθούν ως βοηθοί επίβλεψης των κάθε είδους, συγ-
χρηµατοδοτούµενων ή µη, έργων που αναλαµβάνει. Η
διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο, οι όροι τήρησης αυ-
τού, καθώς και η διαδικασία επιλογής µεταξύ των εγγε-
γραµµένων στελεχών εξειδικεύεται στον Κανονισµό
Λειτουργίας της τεχνικής υπηρεσίας της υποπερ. ββ).
Η ΜΟΔ ΑΕ συνάπτει συµβάσεις µίσθωσης έργου µε
στελέχη της απαιτούµενης ειδικότητας που έχουν εγ-
γραφεί στο Μητρώο της για τη διάρκεια εκτέλεσης των
έργων ή των µελετών κατά παρέκκλιση του άρθρου 6
του ν. 2527/1997 (Α΄ 206) και του άρθρου 25 του
ν. 4829/2021 (Α΄ 166).
Με απόφαση του ΔΣ της ΜΟΔ ΑΕ προβλέπεται η πρό-

σληψη έως δύο δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής
κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013,
Α΄ 208). Ως απαιτούµενα προσόντα ορίζονται η εικοσαε-
τής τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας που αποδεικνύεται
µε την εγγραφή στα µητρώα δικηγορικού συλλόγου, κα-
θώς και η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου κατά προτίµηση
σε θέµατα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους προ-
σληφθέντες δεν εµποδίζεται η άσκηση ελεύθερης δικη-
γορίας µε την προϋπόθεση της µη σύγκρουσης συµφε-
ρόντων µε τα θέµατα που χειρίζεται η ΜΟΔ ΑΕ.
Η ΜΟΔ ΑΕ δύναται να αναλαµβάνει ως δικαιούχος την

υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο
του Προγράµµατος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δι-
καιούχων», καθώς και στο πλαίσιο των αξόνων τεχνικής
βοήθειας των λοιπών Προγραµµάτων».
δ) Προστίθεται περ. ιθ), ως εξής:
«(ιθ) Υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία της

Διαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος «Δίκαιη Ανα-
πτυξιακή Μετάβαση», µε χρηµατοδότηση από πόρους
της τεχνικής βοήθειας του οικείου Προγράµµατος.»

2. Στο άρθρο 9 του καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ, όπως
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κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο 33 του ν. 3614/2007 προστί-
θεται περ. ζ), ως εξής:

«ζ) Για τη διαχείριση της στελέχωσης του συνόλου
των θέσεων εργασίας των Ειδικών Υπηρεσιών, δηµιουρ-
γείται διακριτή οργανική µονάδα στο Οργανόγραµµα της
ΜΟΔ ΑΕ και τα απαραίτητα στοιχεία - υπηρετούντες ανά
Υπηρεσία, περιγράµµατα θέσεων εργασίας, µεταβολές,
προβλέψεις στελέχωσης και σχετικές καταχωρίσεις - α-
ποτυπώνονται στο ψηφιακό οργανόγραµµα της εταιρεί-
ας, διακριτά ανά Ειδική Υπηρεσία.»

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ -
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ -
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 63
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, για τις Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος που υπά-
γονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
για τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερεια-
κών Προγραµµάτων καθορίζονται ο σκοπός και οι αρµο-
διότητές τους, η εσωτερική τους διάρθρωση σε οργανι-
κές µονάδες, η κατανοµή των αρµοδιοτήτων σε αυτές
και ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα. Η απόφαση της
παρούσας εκδίδεται µετά από εισήγηση του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κατόπιν
πρότασης του αρµόδιου οργάνου στο οποίο υπάγεται η
Ειδική Υπηρεσία, που υποβάλλεται στην Ειδική Υπηρε-
σία Θεσµικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστη-
µάτων (ΕΥΘΥΠΣ). Ειδικά για τη Διαχειριστική Αρχή Προ-
γράµµατος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (ΔΑ ΕΣΠΑ-
ΔΑΜ), για τα ζητήµατα της παρούσας εδαφίου εφαρµό-
ζεται ο ν. 4872/2021 (Α΄ 247).

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων και του οικείου Υπουργού, για τις Ειδικές Υ-
πηρεσίες του παρόντος που δεν υπάγονται στο Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή στο Υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθορίζονται ο σκοπός
και οι αρµοδιότητές τους, η εσωτερική τους διάρθρωση
σε οργανικές µονάδες, η κατανοµή των αρµοδιοτήτων
σε αυτές και ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα. Η από-
φαση της παρούσας εκδίδεται µετά από εισήγηση του
Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ,
κατόπιν πρότασης του αρµόδιου οργάνου στο οποίο υ-
πάγεται η Ειδική Υπηρεσία, που υποβάλλεται στην Ειδι-
κή Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών
Συστηµάτων (ΕΥΘΥΠΣ). Ειδικά για την Ειδική Υπηρεσία
Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων Μετανά-
στευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ) για
τα ζητήµατα του πρώτου εδαφίου εφαρµόζονται τα άρ-
θρα 76 και 79 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51).

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, για
τις Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος που υπάγονται στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθορί-
ζονται ο σκοπός και οι αρµοδιότητές τους, η εσωτερική
τους διάρθρωση σε οργανικές µονάδες, η κατανοµή των
αρµοδιοτήτων σε αυτές, και ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετι-
κό θέµα. Η απόφαση της παρούσας εκδίδεται µετά από
εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Ενωσιακών Πόρων και

Υποδοµών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.

4. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή Περιφερει-
άρχη ορίζονται Ενδιάµεσοι Φορείς για την εκτέλεση κα-
θηκόντων της Διαχειριστικής Αρχής Προγράµµατος/των,
υπό την εποπτεία αυτής, για την εφαρµογή του άρθρου
13. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων ορίζονται Ενδιάµεσοι Φορείς για την εκτέ-
λεση καθηκόντων της Διαχειριστικής Αρχής ΣΣ ΚΑΠ υπό
την εποπτεία αυτής, για την εφαρµογή του άρθρου 13. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Α-
σύλου ορίζονται Ενδιάµεσοι Φορείς για την εκτέλεση
καθηκόντων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και
Διαχείρισης Προγραµµάτων Μετανάστευσης και Εσωτε-
ρικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ), τα οποία εµπίπτουν
στην αρµοδιότητα της Διαχειριστικής Αρχής, υπό την ε-
ποπτεία αυτής, για την εφαρµογή του άρθρου 13. 

7. α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορί-
ζονται η συγκρότηση της ΕΔΕΛ, τα θέµατα λειτουργίας
της ΕΔΕΛ και των οργανικών µονάδων που την υποστη-
ρίζουν, οι σχετικές διαδικασίες επιβολής δηµοσιονοµι-
κών διορθώσεων και ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρα-
νόµως καταβληθέντων ποσών, η λήψη λοιπών διορθωτι-
κών µέτρων, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την ε-
φαρµογή των άρθρων 17 και 18.
β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζο-

νται η συγκρότηση της ΕΔΕΛ, ως Οργανισµού Πιστοποί-
ησης του άρθρου 19, τα θέµατα λειτουργίας της ΕΔΕΛ
και των οργανικών µονάδων που την υποστηρίζουν, οι
σχετικές διαδικασίες επιβολής διορθωτικών µέτρων, κα-
θώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του
άρθρου 19.

8. Με κοινή απόφαση των κατά περίπτωση αρµόδιων
Υπουργών που εποπτεύουν τις Διαχειριστικές Αρχές
Προγραµµάτων και του αρµόδιου Περιφερειάρχη που ε-
ποπτεύει τη Διαχειριστική Αρχή του οικείου Περιφερεια-
κού Προγράµµατος εκδίδεται η κοινή πρόσκληση για την
υποβολή στρατηγικής ΤΑΠΤΟΚ, στην περίπτωση που η
στρατηγική αφορά στην ίδια περιοχή παρέµβασης. Με
την ίδια απόφαση προβλέπεται η συγκρότηση Κοινής Ε-
πιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της
στρατηγικής του άρθρου 26, ορίζονται τα µέλη, το αντι-
κείµενο, οι αρµοδιότητές της και ρυθµίζονται η οργάνω-
ση και λειτουργία της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέ-
µα που αφορά στα Ταµεία που παρέχουν στήριξη στα
Προγράµµατα ΕΣΠΑ.

9. Για την εφαρµογή του άρθρου 26 σε σχέση µε τις
στρατηγικές LEADER/ΤΑΠΤΟΚ, µε αποφάσεις του Υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: α) εκδίδε-
ται η πρόσκληση για την υποβολή σχεδίων τοπικών
στρατηγικών LEADER/ΤΑΠΤΟΚ και ρυθµίζονται τα συνα-
φή θέµατα, β) συστήνεται και συγκροτείται επιτροπή για
την αξιολόγηση και την εξέταση προσφυγών σχετικά µε
την επιλογή των τοπικών στρατηγικών LEADER/ΤΑ-
ΠΤΟΚ, γ) εγκρίνονται οι τοπικές στρατηγικές
LEADER/ΤΑΠΤΟΚ που χρηµατοδοτούνται από το ΣΣ
ΚΑΠ και ορίζονται οι Οµάδες Τοπικής Δράσης ως Ενδιά-
µεσοι Φορείς και δ) δύναται να καθορίζεται το πλαίσιο ε-
φαρµογής των τοπικών στρατηγικών LEADER/ΤΑΠΤΟΚ.

10. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-
πενδύσεων και ΕΣΠΑ συγκροτούνται τα Θεµατικά Δί-
κτυα και ορίζονται τα µέλη, το αντικείµενο, οι αρµοδιό-
τητες, η οργάνωση και η λειτουργία τους, καθώς και κά-
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θε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του άρθρου 28.
11. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ενωσιακών

Πόρων και Υποδοµών συγκροτείται το Εθνικό Δίκτυο για
την ΚΑΠ και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία
του για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 28.

12. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού ή
Περιφερειάρχη όπου υπάγεται η Διαχειριστική Αρχή
Προγράµµατος/των, έπειτα από εισήγηση της αρµόδιας
Διαχειριστικής Αρχής, εντός τριών (3) µηνών από την η-
µεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης µε την οποία ε-
γκρίνεται το Πρόγραµµα, συγκροτείται η Επιτροπή Πα-
ρακολούθησης του άρθρου 29.

13. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων ορίζονται εκπρόσωποι στις Επιτροπές Παρακο-
λούθησης και σε κοινά όργανα που συγκροτούνται στο
πλαίσιο των Προγραµµάτων INTERREG για τα οποία η
Ελλάδα δεν έχει την ευθύνη διαχείρισης, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό αναγκαίο ζήτηµα.

14. Για κάθε ένα από τα πέντε (5) Προγράµµατα
INTERREG που τελούν υπό την ευθύνη διαχείρισης της
Ειδικής Υπηρεσίας INTERREG 2021-2027, όπως αυτά
προσδιορίζονται στις περ. α) έως ε) της παρ. 4 του άρ-
θρου 3, το ελληνικό τµήµα της Επιτροπής Παρακολούθη-
σηςτου άρθρου 30 συγκροτείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από πρόταση
της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραµµάτων INTERREG 2021-
2027.

15. Για την εφαρµογή του άρθρου 31, µε απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, έπειτα α-
πό εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής ΣΣ ΚΑΠ, εντός
τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης στο
κράτος µέλος της εκτελεστικής απόφασης της Επιτρο-
πής για την έγκριση του ΣΣ ΚΑΠ, συγκροτείται η Επιτρο-
πή Παρακολούθησης για το ΣΣ ΚΑΠ.

16. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων καθορίζεται η διαδικασία για την υποβολή και
την αξιολόγηση των ενστάσεων των δικαιούχων πράξε-
ων Προγραµµάτων επί των αιτήσεων ένταξής τους στα
αντίστοιχα Προγράµµατα, σύµφωνα µε την παρ. 7 του
άρθρου 36.

17. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων εξειδικεύεται η διαδικασία ελέγχου των δηµό-
σιων συµβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 38, καθορίζονται
τα κριτήρια επιλογής των συµβάσεων προς έλεγχο και οι
προϋποθέσεις απαλλαγής από αυτόν, οι προθεσµίες ο-
λοκλήρωσης του ελέγχου, καθώς και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε την εφαρµογή των ελέγχων αυτών.

18. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων προσδιορίζονται οι διαδικα-
σίες επαλήθευσης και ελέγχων, τα αντίστοιχα όργανα, οι
διαδικασίες έγκρισης των σχετικών εκθέσεων, οι διαδι-
κασίες και προθεσµίες υποβολής αντιρρήσεων, οι διαδι-
κασίες και τα όργανα έγκρισης των δηµοσιονοµικών
διορθώσεων, η διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως
ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών, τα κριτήρια και οι
κλίµακες εφαρµογής των κατ’ αποκοπή δηµοσιονοµικών
διορθώσεων και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµο-
γή των άρθρων 39 και 42 όσον αφορά στα Προγράµµατα
2021-2027.

19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων προσδιορίζονται οι
διαδικασίες ελέγχων, τα αντίστοιχα όργανα, οι διαδικα-
σίες έγκρισης των σχετικών εκθέσεων, οι διαδικασίες και
προθεσµίες υποβολής αντιρρήσεων, οι διαδικασίες και

τα όργανα έγκρισης των δηµοσιονοµικών διορθώσεων, η
διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόµως
καταβληθέντων ποσών, τα κριτήρια και οι κλίµακες ε-
φαρµογής των κατ’ αποκοπή δηµοσιονοµικών διορθώσε-
ων και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του άρ-
θρου 42 όσον αφορά στο ΣΣ ΚΑΠ. Με την ίδια απόφαση
καθορίζονται ειδικότερα θέµατα, κατ΄εφαρµογή του
ν. 2520/1997 (Α΄ 173) όπως εκάστοτε ισχύει, όπως, εν-
δεικτικά, οι προϋποθέσεις παραγραφής ή µη αναζήτησης
των οφειλών αυτών, καθώς και τα αρµόδια όργανα για
την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων.

20. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων καθορίζονται οι εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας
των δαπανών των πράξεων των Προγραµµάτων 2021-
2027, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 40. 

21. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων καθορίζονται οι εθνικοί κανόνες επιλεξιµό-
τητας των δαπανών για τις παρεµβάσεις αγροτικής ανά-
πτυξης του ΣΣ ΚΑΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 41.

22. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων καθορίζονται οι επιλέξιµες κατηγορίες ενεργει-
ών τεχνικής βοήθειας, τα όρια χρηµατοδότησης ανά κα-
τηγορία ενεργειών, οι κατηγορίες δαπανών για το συγ-
χρηµατοδοτούµενο σκέλος και το σκέλος που καλύπτε-
ται από εθνικούς πόρους, οι διαδικασίες δηµοσιότητας
που εφαρµόζονται για την ανάθεση προµηθειών και υπη-
ρεσιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρ-
µογή των άρθρων 43 και 44. Ειδικά για τις ενέργειες τε-
χνικής βοήθειας των ΤΑΜΕΥ εφαρµόζεται η παρ. 5 του
άρθρου 44 του ν. 4825/2021 (Α΄ 157).

23. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού,
δύναται να συγκροτούνται επιτροπές ή οµάδες εργασίας
και να ορίζονται εµπειρογνώµονες ήαξιολογητές στο
πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας των άρθρων 43 και
44για την υποβοήθηση του έργου των Ειδικών Υπηρε-
σιών ή της Εθνικής Αρχής Συντονισµού ή της Ειδικής Υ-
πηρεσίας «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγ-
χρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων».

24. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Οικονοµικών ρυθµίζονται, κατά παρέκ-
κλιση των παρ. 3, 9 και 10 του άρθρου 1 και της παρ. 2
του άρθρου 11, καθώς και της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), τα χιλιοµετρικά όρια
για µετακίνηση εντός και εκτός έδρας, το επιτρεπόµενο
όριο των ηµερών µετακίνησης εκτός έδρας, το καθεστώς
αναγνώρισης εξόδων διανυκτέρευσης, καθώς και οι όροι
καταβολής της ηµερήσιας αποζηµίωσης, για τις µετακι-
νήσεις που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο ενεργειών
τεχνικής βοήθειας για τα Προγράµµατα ΕΣΠΑ,για το ΣΣ
ΚΑΠ, για τον ΕΟΧ και για τον Μηχανισµό «Συνδέοντας
την Ευρώπη».

25. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων καθορίζονται και εξειδικεύονται τα θέµατα που
αφορούν στη ρήτρα αµεροληψίας και στα ζητήµατα πρό-
ληψης της σύγκρουσης συµφερόντων του άρθρου 51.

26. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην προσαρ-
µογή του ΟΠΣ 2021-2027 στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της
διαχείρισης και της παρακολούθησης των Προγραµµά-
των INTERREG, τα δικαιώµατα πρόσβασης των εθνικών
Αρχών των κρατών - εταίρων, καθώς και στη διασύνδεση
του ΟΠΣ µε επιµέρους πληροφοριακά συστήµατα των
Προγραµµάτων συνεργασίας, στα οποία µετέχει η Ελλά-
δα, µε βάση τις ειδικές απαιτήσεις των συνεργαζόµενων
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ανά Πρόγραµµα χωρών.
27. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-

δύσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδι-
κασία και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του
ΟΠΣΚΕ, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 56.

28. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι όροι, οι προ-
ϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε
τη λειτουργία του ΠΣΣΚΕΗΣ, όπως αυτή περιγράφεται
στο άρθρο 57.

29. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται τα ειδικά θέ-
µατα για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του µητρώου
αξιολογητών της παρ. 9 του άρθρου 11, όπως τα προσό-
ντα των προσκαλούµενων, η απαιτούµενη εµπειρία, η ρή-
τρα αµεροληψίας και σύγκρουσης συµφερόντων, οι δια-
δικασίες εκπαίδευσης και εξετάσεων, το ύψος και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε την αποζηµίωση των µελών του
µητρώου αξιολογητών. Η αποζηµίωση της παρούσας δεν
υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4354/2015 (Α΄
176) και ειδικότερα στο άρθρο 21 αυτού.

30. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων καθορίζονται τα ειδικά θέµατα για τη συ-
γκρότηση και τη λειτουργία του µητρώου αξιολογητών
της παρ. 4 του άρθρου 37 για το ΣΣ ΚΑΠ, όπως, ιδίως, τα
προσόντα των προσκαλούµενων, η απαιτούµενη εµπει-
ρίακαι κάθε άλλο σχετικό θέµα.

31. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υ-
πουργού, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν
στις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες, τους όρους, τα όρ-
γανα και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη διαχείριση, πα-
ρακολούθηση, χρηµατοδότηση, υλοποίηση ή άλλη συνα-
φή ενέργεια που συνδέεται µε την υλοποίηση πράξεων,
οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο των Προ-
γραµµάτων, προγραµµάτων του ΕΟΧ, άλλων ευρωπαϊ-
κών ταµείων ή διεθνών ή διακρατικών προγραµµάτων.

32. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφο-
ρούν στις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες, τους όρους, τα
όργανα και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη διαχείριση,
παρακολούθηση, χρηµατοδότηση, υλοποίηση ή άλλη συ-
ναφή ενέργεια που συνδέεται µε την ένταξη και υλοποί-
ηση πράξεων, οι οποίες χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο
του ΣΣ ΚΑΠ.

33. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία
πληρωµών των έργων του ΣΣ ΚΑΠ που βαρύνουν τον Ε-
ΛΕΓΕΠ.

34. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων συγκροτείται κοινή Επιτροπή για τον συντονι-
σµό και την παρακολούθηση των στρατηγικών προτεραι-
οτήτων των Προγραµµάτων INTERREG, στην οποία συµ-
µετέχουν ο Ειδικός Γραµµατέας Διαχείρισης Προγραµ-
µάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων, ο Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών
Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερι-
κών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να µετέχουν,
κατά περίπτωση, και εκπρόσωποι άλλων φορέων.

35. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, για την εξασφάλιση της επαρκούς διοικητικής

και επιχειρησιακής ικανότητας των δικαιούχων, καθορί-
ζονται το πλαίσιο και οι διαδικασίες για την υλοποίηση ο-
ριζόντιων και στοχευµένων δράσεων υποστήριξής τους.
Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου, καθορίζονται ει-
δικότερες ρυθµίσεις που αφορούν στο είδος των παρεµ-
βάσεων υποστήριξης των δικαιούχων, στους εµπλεκόµε-
νους φορείς και τον ρόλο τους, καθώς και στη διαδικα-
σία συντονισµού από τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Ε-
πενδύσεων και ΕΣΠΑ για την επιλογή και προτεραιοποί-
ηση των παρεµβάσεων.

36. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφο-
ρούν στις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες, τους όρους, τα
όργανα και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη διαχείριση,
παρακολούθηση, χρηµατοδότηση, υλοποίηση ή άλλη συ-
ναφή ενέργεια που συνδέεται µε την ένταξη και υλοποί-
ηση δράσεων, οι οποίες χρηµατοδοτούνται από το Πρό-
γραµµα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» και υ-
πάγονται στο άρθρο 42 της Συνθήκης για τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

37. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Οικονοµικών ρυθµίζονται, σύµφωνα µε το κανονιστικό
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην
Παγκοσµιοποίηση για τους απολυµένους εργαζόµενους,
τα θέµατα που αφορούν στον προγραµµατισµό, την αξιο-
λόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση και τον έλεγχο της
υλοποίησης των ενεργειών που απολαύουν χρηµατοδο-
τικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 2021-2027.

Άρθρο 64
Ειδικές διατάξεις

1.α) Η υποχρέωση τήρησης από τους δικαιούχους,
τους φορείς διαχείρισης, την Αρχή Πιστοποίησης και την
Αρχή Ελέγχου, όλων των δικαιολογητικών εγγράφων
σχετικά µε τις δαπάνες και τους ελέγχους πράξεων Επι-
χειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) που συγχρηµατοδο-
τούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ),
το Ταµείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Αλιείας (ΕΤΘΑ), καθώς και τα προγράµµατα του Χρηµα-
τοδοτικού Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου υφίσταται για µια τριετία από την ηµεροµηνία
κλεισίµατος του Προγράµµατος. Η ηµεροµηνία κλεισίµα-
τος του Προγράµµατος γνωστοποιείται από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή του Χρηµατοδοτικού
Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ
ΕΟΧ) στη Διαχειριστική Αρχή/Διαχειριστή του Προγράµ-
µατος, η οποία οφείλει να ενηµερώσει σχετικά τους δι-
καιούχους και τους φορείς διαχείρισης του Προγράµµα-
τος.
β) Η προθεσµία της περ. α) δεν ισχύει για τα δικαιολο-

γητικά έγγραφα που αφορούν σε πράξεις ΕΠ:
βα) Για τις οποίες εκκρεµεί ένδικη διαδικασία,
ββ)  οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί (ηµιτελείς),
βγ)  οι οποίες συνεχίζονται σε επόµενη προγραµµατι-

κή περίοδο, και
βδ)  για τις οποίες υπάρχει δεόντως αιτιολογηµένη αί-

τηση της Επιτροπής.
γ) Μετά τις ανωτέρω ηµεροµηνίες, τα σχετικά έγγρα-

φα/αρχεία δύνανται να εκκαθαριστούν µε την επιφύλαξη
τυχόν ειδικότερων διατάξεων. Για τον σκοπό αυτόν ο
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Προϊστάµενος της Υπηρεσίας ορίζει έναν ή περισσότε-
ρους υπαλλήλους από κάθε µονάδα/τµήµα, οι οποίοι εί-
ναι υπεύθυνοι για την εξέταση και καταγραφή του αρχει-
ακού υλικού, τη σύνταξη του πρωτοκόλλου εκκαθάρισης
και την τελική καταστροφή του υλικού. Στην εν λόγω πε-
ρίπτωση δεν ακολουθείται η διαδικασία επιλογής ιστορι-
κού ενδιαφέροντος αρχείων από τα Γενικά Αρχεία του
Κράτους.

2. α) Η ΜΟΔ ΑΕ δύναται να παρέχει, ως φορέας υπο-
δοχής, θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε φοιτητές, στην Κε-
ντρική Υπηρεσία της, η οποία διεξάγεται µε φυσική πα-
ρουσία των φοιτητών σύµφωνα µε τους ειδικότερους ό-
ρους κάθε προγράµµατος σπουδών α΄ ή β΄ κύκλου και
τον ισχύοντα Κανονισµό Πρακτικής Άσκησης φοιτητών
του εκάστοτε ΑΕΙ, εφόσον υφίσταται, ο οποίος καθορίζει
τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής. Με απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ, η πρακτική ά-
σκηση των φοιτητών δύναται να πραγµατοποιείται και
στις Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ, κατόπιν αίτησής τους.
β) Η πρακτική άσκηση φοιτητών χρηµατοδοτείται από

την ΜΟΔ ΑΕ µέσω επιχορήγησης από το Πρόγραµµα Δη-
µοσίων Επενδύσεων και υπό την προϋπόθεση τήρησης
της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής και εργατικής νο-
µοθεσίας.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-

πενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευµάτων δύνανται να
καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας.

3. Στο άρθρο 33 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) προστίθεται
παρ. 8 ως εξής: 

«8. Σε περίπτωση διαπίστωσης συστηµικής παρατυ-
πίας, επιβάλλεται δηµοσιονοµική διόρθωση, χωρίς ανά-
κτηση ποσών από τους δικαιούχους/ λήπτες».

4. Σε κάθε Περιφέρεια συγκροτείται Περιφερειακή Επι-
τροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασµού (ΠΕΑΣ). Η Επιτροπή
λειτουργεί ως υποεπιτροπή της Επιτροπής Παρακολού-
θησης του Περιφερειακού Προγράµµατος και αποτελεί-
ται από:
α) Δύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας, µε τους α-

ναπληρωτές τους,
β) Δύο (2) εκπροσώπους της Περιφερειακής Ενωσης

Δήµων (ΠΕΔ), µε τους αναπληρωτές τους και
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο των αναπτυξιακών εταιρειών,

µε τον αναπληρωτή του που ορίζεται µε πρόταση της
ΠΕΔ.
Η ΠΕΑΣ διατυπώνει εισηγήσεις προς την Επιτροπή Πα-

ρακολούθησης σχετικά µε τον προγραµµατισµό των
δράσεων και έργων τοπικής ανάπτυξης του Περιφερεια-
κού Προγράµµατος, τον συντονισµό τους µε τις δράσεις
και τα έργα των Τοµεακών και λοιπών Προγραµµάτων
που αφορούν στην Περιφέρεια και παρακολουθεί την υ-
λοποίησή τους. 
Η ΠΕΑΣ συγκροτείται εντός µηνός από την ψήφιση

του παρόντος, µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη,
και συνεδριάζει τακτικά µία (1) φορά ετησίως και εκτά-
κτως, µετά από πρόσκληση του Πρόεδρου ή µετά από αί-
τηµα δύο (2) τουλάχιστον µελών της.

5. Στο άρθρο 13 του ν. 4872/2021 (Α΄ 247) προστίθεται
παρ. 6, ως εξής:

«6. Η ΜΟΔ ΑΕ ορίζεται ως δικαιούχος πράξεων τεχνι-
κής βοήθειας του Προγράµµατος «Δίκαιη Αναπτυξιακή
Μετάβαση».

6. Στο άρθρο 11 του ν. 4872/2021 τροποποιείται η παρ.
5, ως προς την υπαγωγή των στελεχών της Διαχειριστι-
κής Αρχής του Προγράµµατος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Με-

τάβαση», ως ακολούθως:
«5. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας, µε την επι-

φύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4314/2014, υπά-
γεται στο Πειθαρχικό και Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»

7. Το τελευταίο εδάφιο της περ. α) της παρ. 3 του άρ-
θρου 11 του ν. 4872/2021 τροποποιείται ως προς τις απο-
δοχές του αποσπασµένου προσωπικού της Διαχειριστι-
κής Αρχής του Προγράµµατος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Με-
τάβαση», και η περ. α) διαµορφώνεται ως εξής:

«3. α) Οι θέσεις προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας
ΔΑΜ, µε εξαίρεση τις θέσεις δικηγόρων µε σχέση έµµι-
σθης εντολής, καλύπτονται τουλάχιστον κατά το ήµισυ
µε αποσπάσεις προσωπικού, το οποίο απασχολείται ως
µόνιµο προσωπικό ή µε σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορί-
στου Χρόνου, στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης του
Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Κατά την πρώτη εφαρ-
µογή του παρόντος, η απόσπαση του προσωπικού διε-
νεργείται µε απόφαση του αρµόδιου για θέµατα ΔΑΜ Υ-
πουργού κατόπιν αίτησης των ενδιαφεροµένων υπαλλή-
λων, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση, που εκδίδει ο αρ-
µόδιος για θέµατα ΔΑΜ Υπουργός, κατόπιν σχετικής ει-
σήγησης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας, χωρίς να
απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων υ-
πηρεσιακών συµβουλίων του φορέα προέλευσης. Σε πε-
ρίπτωση απόσπασης υπαλλήλου ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθµού α-
παιτείται σύµφωνη γνώµη Δηµάρχου ή Περιφερειάρχη α-
ντίστοιχα. Οι ενδιαφερόµενοι/υποψήφιοι αξιολογούνται
από τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, ο οποίος
εισηγείται σχετικά στον αρµόδιο για θέµατα ΔΑΜ Υ-
πουργό. Η απόσπαση πραγµατοποιείται για τρία (3) έτη
µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της απόσπασης
για µία (1) φορά κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, σύµ-
φωνης γνώµης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ
και έκδοσης σχετικής απόφασης του αρµόδιου για θέµα-
τα ΔΑΜ Υπουργού. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπα-
σµένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική
τους θέση για θέµατα βαθµολογικής και µισθολογικής ε-
ξέλιξης και οι αποδοχές τους, πλην των αποσπασµένων
στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος «Δίκαιη Ανα-
πτυξιακή Μετάβαση», βαρύνουν τον προϋπολογισµό της
Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.»

Άρθρο 65
Ειδικά θέµατα διάρθρωσης Ειδικών Υπηρεσιών

1. Η προβλεπόµενη στην παρ. 3 του άρθρου 5 του
ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» µετονοµάζεται σε «Ειδική Υπη-
ρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Ανθρώπινο Δυναµικό
και Κοινωνική Συνοχή» και αναλαµβάνει αρµοδιότητες
διαχείρισης σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8 ως Διαχειρι-
στική Αρχή του οικείου Προγράµµατος. Η ανωτέρω Ειδι-
κή Υπηρεσία εξακολουθεί να ασκεί τις αρµοδιότητες που
προβλέπονται στον ν. 4314/2014.

2. Η προβλεπόµενη στην παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 4314/2014 «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩ-
ΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟ-
ΜΙΑ» µετονοµάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Προγράµµατος “Ανταγωνιστικότητα”» και αναλαµβάνει
αρµοδιότητες διαχείρισης σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8
ως Διαχειριστική Αρχή του οικείου Προγράµµατος. Η α-
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νωτέρω Ειδική Υπηρεσία εξακολουθεί να ασκεί τις αρµο-
διότητες που προβλέπονται στον ν. 4314/2014.

3. Η προβλεπόµενη στην παρ. 7 του άρθρου 53 του ν.
4314/2014 «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής
Τοµέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
µετονοµάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προ-
γράµµατος “Ψηφιακός Μετασχηµατισµός”» και αναλαµ-
βάνει αρµοδιότητες διαχείρισης σύµφωνα µε τα άρθρα 7
και 8 ως Διαχειριστική Αρχή του οικείου Προγράµµατος.
Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία εξακολουθεί να ασκεί τις
αρµοδιότητες που προβλέπονται στον ν. 4314/2014.

4. α) Η προβλεπόµενη στην παρ. 4 του άρθρου 5 του
ν. 4314/2014 «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟ-
ΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗ» διασπάται σε δύο ειδικές υπηρεσίες, ως ακο-
λούθως: 
αα) «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραµµάτων “Πε-

ριβάλλον και Κλιµατική Αλλαγή”» και “Πολιτική Προστα-
σία”», η οποία αναλαµβάνει αρµοδιότητες Ενδιάµεσου
Φορέα, των αξόνων προτεραιότητας 10, 11, 12,13 και
14Β, καθώς και του άξονα προτεραιότητας 14, µε εξαίρε-
ση τις εκχωρηθείσες δράσεις στις δεκατρείς (13) Ειδικές
Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησια-
κών Προγραµµάτων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 13 του
ν. 4314/2014 και των δράσεων Τεχνικής Βοήθειας αρµο-
διότητας του Τοµέα Περιβάλλοντος των αξόνων προτε-
ραιότητας 15 και 16 του ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020,
όπως έχουν διαµορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020
και αρµοδιότητες διαχείρισης σύµφωνα µε τα άρθρα 7
και 8 ως Διαχειριστική Αρχή των Προγραµµάτων «Περι-
βάλλον και Κλιµατική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστα-
σία» για την προγραµµατική περίοδο 2021-2027, και
αβ) «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος “Με-

ταφορές”», η οποία αναλαµβάνει αρµοδιότητες διαχείρι-
σηςσύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8 ως Διαχειριστική Αρχή
του οικείου Προγράµµατος. Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία
εξακολουθεί να ασκεί τις αρµοδιότητες της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» που προβλέπο-
νται στον ν. 4314/2014.
β) Στην «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραµµάτων

“Περιβάλλον και Κλιµατική Αλλαγή” και “Πολιτική Προ-
στασία”» µεταφέρεται, ως σύνολο αρµοδιοτήτων, θέσε-
ων και προσωπικού, η Υποδιεύθυνση Τοµέα Περιβάλλο-
ντος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «ΥΠΟΔΟ-
ΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗ» 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020), όπως
έχει διαµορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος. Στην «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος
“Μεταφορές“» µεταφέρεται το σύνολο των αρµοδιοτή-
των, θέσεων και προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Δια-
χείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, εκτός της Υποδιεύθυνσης
Τοµέα Περιβάλλοντος, όπως έχει διαµορφωθεί κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
γ) Για την οργάνωση και λειτουργία των δύο νέων Ει-

δικών Υπηρεσιών της παρούσας παραγράφου αξιοποιού-
νται πόροι της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
2014-2020, µέχρι την ενεργοποίηση της Τεχνικής Βοή-
θειας των Προγραµµάτων της περιόδου 2021-2027.

5.α) Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συ-
στήνεται «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος,

Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» (ΕΥΔ Τε-
Βο), η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Θεσµικής
και Επιχειρησιακής Υποστήριξης ΕΣΠΑ. Η ΕΥΔ ΤεΒο α-
ποτελεί οργανική µονάδα επιπέδου διεύθυνσης, δεν ε-
ντάσσεται στον Οργανισµό του Υπουργείου και ασκεί τις
αρµοδιότητες της παρ. 6 του άρθρου 21. Στην ΕΥΔ ΤεΒο
µεταφέρεται το σύνολο των καθηκόντων, θέσεων και
προσωπικού που αφορούν στις αρµοδιότητες της Διαχει-
ριστικής Αρχής ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» της
Μονάδας Δ΄ της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδια-
σµού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του άρθρου 15 του ν.
4314/2014. 
β) Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστή-

νεται «Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού των Περιφερεια-
κών Προγραµµάτων» (ΕΥΣΠεΠ), η οποία υπάγεται στη
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Εφαρµο-
γής ΕΣΠΑ. Η ΕΥΣΠεΠ αποτελεί οργανική µονάδα επιπέ-
δου διεύθυνσης υπουργείου, δεν εντάσσεται στον οργα-
νισµό του Υπουργείου και ασκεί τις αρµοδιότητες της
παρ. 3 του άρθρου 21.

6. α) Η Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης (ΕΥ-
ΘΥ) του άρθρου 15 του ν. 4314/2014 και η Ειδική Υπηρε-
σία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΕΥ-
ΟΠΣ) του άρθρου 15 του ίδιου νόµου συγχωνεύονται και
συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία µε την επωνυµία «Ειδική
Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών
Συστηµάτων» (ΕΥΘΥΠΣ), όπως προβλέπεται στο άρθρο
21.
β) Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασµού και Α-

ξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του άρθρου 15 του ν. 4314/2014, ε-
κτός της Μονάδας Δ΄ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην περ. α) της παρ. 5 του παρόντος και η Ειδική Υπη-
ρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής (ΕΥΣΕ) του άρθρου
15 του ν. 4314/2014 συγχωνεύονται και συνιστούν νέα
Ειδική Υπηρεσία µε την επωνυµία «Ειδική Υπηρεσία Συ-
ντονισµού του Σχεδιασµού, της Αξιολόγησης και της Ε-
φαρµογής» (ΕΥΣΣΑΕ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 21.
γ) Η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)

του άρθρου 15 του ν. 4314/2014 µετονοµάζεται σε «Ειδι-
κή Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηµατοδοτικών
Εργαλείων» (ΕΥΚΕ) και ασκεί τις αρµοδιότητες του άρ-
θρου 21.
Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά ή πα-

ραποµπή στις Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ του άρθρου 15
του ν. 4314/2014, νοούνται εφεξής οι αντίστοιχες Ειδι-
κές Υπηρεσίες του άρθρου 21 του παρόντος, σύµφωνα
και µε όσα ορίζονται στην παρούσα και την παρ. 5.

7. Η προβλεπόµενη στην παρ. 2 του άρθρου 62 του ν.
4314/2014 «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» µετονοµάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Προγράµµατος “Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια
και Θάλασσα”» και αναλαµβάνει αρµοδιότητες διαχείρι-
σης του οικείου Προγράµµατος, ως Διαχειριστική Αρχή
σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8, επιπροσθέτως των αρµο-
διοτήτων που προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΕ)
508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, «για το Ευρωπαϊκό Τα-
µείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των
κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΚ) αρίθµ. 2328/2003, (ΕΚ)
αρίθµ. 861/2006, (ΕΚ) αρίθµ. 1198/2006 και (ΕΚ) αρίθµ.
791/2007 και του κανονισµού (ΕΕ) αρίθµ. 1255/2011 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» (L 149).

8. Συστήνεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Ειδική Υπηρεσία INTERREG 2021-2027», η οποία
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υπάγεται στον Ειδικό Γραµµατέα Διαχείρισης Προγραµ-
µάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ και αναλαµβάνει αρµοδιότητες δια-
χείρισης και παρακολούθησης Προγραµµάτων
INTERREG, σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10. 

9. Η προβλεπόµενη στην παρ. 5 του άρθρου 5 του
ν. 4314/2014 «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των ΕΠ του
στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»» ασκεί, επι-
προσθέτως των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στον
ν. 4314/2014, και τις αρµοδιότητες για την προετοιµασία,
τον σχεδιασµό και τη διαχείριση των Προγραµµάτων
INTERREG για την προγραµµατική περίοδο 2021-2027,
µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας της
παρ. 8. Η παύση λειτουργίας της «Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία»» και η ολοκλήρωση της αναγκαίας προε-
τοιµασίας για την πλήρη λειτουργία της «Ειδικής Υπηρε-
σίας INTERREG 2021-2027» της παρ. 8 βεβαιώνονται µε
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων. Η Ειδική Υπηρεσία της παρ. 8, από την έναρξη
λειτουργίας της, ασκεί και τις αρµοδιότητες των Προ-
γραµµάτων INTERREG 2014-2020. 

10. Οι προβλεπόµενες στο άρθρο 7 του ν. 4314/2014
Ειδικές Υπηρεσίες των Περιφερειών µε την επωνυµία
«Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ …(µε
την αναφορά της ονοµασίας κάθε Περιφέρειας)» µετο-
νοµάζονται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµ-
µατος “…”», στην οποία προστίθεται η ονοµασία κάθε
Προγράµµατος που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου
3. Καθεµία από τις Υπηρεσίες αυτές αναλαµβάνει αρµο-
διότητες διαχείρισης του οικείου Προγράµµατος, ως
Διαχειριστική Αρχή, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8. Οι α-
νωτέρω Ειδικές Υπηρεσίες εξακολουθούν να ασκούν τις
αρµοδιότητες που προβλέπονται στον ν. 4314/2014.

11. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής
Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
στους Τοµείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυ-
ξης και Καινοτοµίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), η οποία έχει συσταθεί
µε την υπ’ αριθµ. 15137/30.7.2008 (B΄ 1540) κοινή από-
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικο-
νοµικών και Ανάπτυξης, µετονοµάζεται σε «Ειδική Υπη-
ρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής Δράσεων του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στους Τοµείς της Έ-
ρευνας και Καινοτοµίας». Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία ε-
ξακολουθεί να ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπο-
νται στην προαναφερόµενη απόφαση και στις αποφά-
σεις εκχώρησης αρµοδιοτήτων Ενδιάµεσου Φορέα για
την προγραµµατική περίοδο 2014-2020 και δύναται να ο-
ρίζεται Ενδιάµεσος Φορέας σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 13 για την προγραµµατική περίοδο 2021-2027. 

12. Η προβλεπόµενη στην παρ. 13 του άρθρου 18 του
ν. 4314/2014 Ειδική Υπηρεσία µε την ονοµασία «Επιτελι-
κή Δοµή ΕΣΠΑ Πολιτικής Προστασίας» µετονοµάζεται
σε «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Κλιµατικής Κρί-
σης και Πολιτικής Προστασίας».

13. Η Ειδική Υπηρεσία µε την επωνυµία «Επιτελική Δο-
µή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τοµέα Απασχόλησης και
Κοινωνικής Οικονοµίας», η Ειδική Υπηρεσία µε την επω-
νυµία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
και η Ειδική Υπηρεσία µε την επωνυµία «Επιτελική Δοµή
ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τοµέα Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης», οι οποίες έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τις παρ.

6α), 6β) και 6γ) του άρθρου 18 του ν. 4314/2014, συγχω-
νεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία µε την επω-
νυµία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων». Στη νέα Ειδική Υπηρεσία µετα-
φέρονται οι αρµοδιότητες του Τοµέα Οικογενειακής Πο-
λιτικής και Ισότητας των Φύλων των Μονάδων Α και Β
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρµογής του
Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία συστάθηκε µε την παρ.
1 του άρθρου 49 του ν.4647/2019 (Α΄ 204) και διαρθρώ-
θηκε µε το άρθρο 2 της υπ’ αρίθµ. 237/2020 κοινής από-
φασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ε-
σωτερικών (Β΄ 1610). Το προσωπικό των Μονάδων του
δεύτερου εδαφίου δύναται, κατόπιν αίτησής του, να α-
ποσπαστεί στην Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε ποσοστό που δεν
υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου
του προσωπικού των Μονάδων αυτών κατά τον χρόνο
δηµοσίευσης του παρόντος.

14. Η Ειδική Υπηρεσία µε την επωνυµία «Επιτελική Δο-
µή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Το-
µέα Ενέργειας» και η Ειδική Υπηρεσία µε την επωνυµία
«Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Τοµέα Περιβάλλοντος», οι οποίες έχουν συ-
σταθεί σύµφωνα µε τις παρ. 7α) και 7β) του άρθρου 18
του ν. 4314/2014 συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδι-
κή Υπηρεσία µε την επωνυµία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

15. Στην Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Προγραµµά-
των ΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
συστήνεται «Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατο-
δοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο+». Η Ειδική Υπηρεσία λειτουργεί ως δικαιούχος
για την υλοποίηση πράξεων κατά την έννοια του άρθρου
2 στα Προγράµµατα «Ανθρώπινο Δυναµικό και Κοινωνική
Συνοχή» και «Ανταγωνιστικότητα» της περιόδου 2021-
2027, συµπεριλαµβανοµένων πράξεων τεχνικής βοήθει-
ας.

16. Στην Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Προγραµµά-
των ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων συστήνεται «Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγ-
χρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το EΤΠΑ και το
ΤΣ». Η Ειδική Υπηρεσία λειτουργεί ως δικαιούχος για
την υλοποίηση πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 2
στα Προγράµµατα «Περιβάλλον και Κλιµατική Αλλαγή»,
«Ανταγωνιστικότητα» και «Μεταφορές» της περιόδου
2021-2027, συµπεριλαµβανοµένων πράξεων τεχνικής
βοήθειας. Η Ειδική Υπηρεσία δύναται, επίσης, να ορίζε-
ται Ενδιάµεσος Φορέας για να ασκεί καθήκοντα Διαχει-
ριστικής Αρχής για τη διαχείριση πράξεων που συγχρη-
µατοδοτούνται από τα Προγράµµατα του ΕΣΠΑ.

17. Η περιγραφή και το είδος των πράξεων, ο προϋπο-
λογισµός τους και η κατάλληλη διάκριση αρµοδιοτήτων
µε Επιτελικές Δοµές, όπου αφορά, περιγράφονται και α-
νατίθενται στις Ειδικές Υπηρεσίες των παρ. 15 και 16, µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων και του συναρµοδίου για τον τοµέα πολιτικής Υπουρ-
γού.

18. Συστήνεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων και ειδικότερα στην Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υ-
ποστήριξης και Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΕΥΘΥΠΣ)
της Εθνικής Αρχής Συντονισµού της Γενικής Γραµµατεί-
ας Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Αυτοτελές Γρα-
φείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων
(Data Protection Officer-DPO/ ΕΣΠΑ), σύµφωνα µε τον
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Κανονισµό (ΕΕ) αρίθµ. 2016/679 και τον ν. 4624/2019 (Α΄
137), για τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που διακι-
νούνται µέσω των πληροφοριακών συστηµάτων ΟΠΣ,
ΟΠΣΚΕ και ΠΣΣΚΕΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 53.

19. Η προβλεπόµενη στην παρ. 1 του άρθρου 62 του ν.
4314/2014 «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-
2020» µετονοµάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
ΣΣ ΚΑΠ» και αναλαµβάνει αρµοδιότητες διαχείρισης του
ΣΣ ΚΑΠ ως Διαχειριστική Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 12,
επιπροσθέτως των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται
στον Κανονισµό (ΕΕ) αρίθµ. 1305/2013.

20. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ 2014-2020 µε-
τονοµάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Παρεµβά-
σεων Αγροτικής Ανάπτυξης» και δύναται να ορίζεται ως
Ενδιάµεσος Φορέας για τις παρεµβάσεις αγροτικής ανά-
πτυξης, επιπροσθέτως των αρµοδιοτήτων που ήδη α-
σκεί.

21. Συστήνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Άµεσων Ενι-
σχύσεων και Τοµεακών Παρεµβάσεων, η οποία δύναται
να οριστεί ως Ενδιάµεσος Φορέας για τις αντίστοιχες
παρεµβάσεις. 

22. Οι Ειδικές Υπηρεσίες των παρ. 20 και 21 δύναται ε-
πίσης να ασκούν τον ρόλο του φορέα υλοποίησης δρά-
σεων ή έργων που έχουν περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας ή τον ρόλο της αρµόδιας
Υπηρεσίας του Υπουργείου ευθύνης για το συντονισµό
και την παρακολούθηση των σχετικών δράσεων και έρ-
γων αρµοδιότητας του Υπουργείου, µε βάση τα οριζόµε-
να στην υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β΄
4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµι-
κών περί καθορισµού Συστήµατος Διαχείρισης και Ελέγ-
χου των δράσεων και των έργων του Ταµείου Ανάκαµ-
ψης και Ανθεκτικότητας.

23.α) Οι Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος νόµου είναι
αυτοτελείς Δηµόσιες Υπηρεσίες υπαγόµενες σε Υπουρ-
γεία ή Περιφέρειες, χωρίς να εντάσσονται στον οργανι-
σµό του οικείου Υπουργείου ή της οικείας Περιφέρειας. 
β) Οι Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος εξασφαλίζουν

τη διοίκηση του προσωπικού και την οικονοµική διαχείρι-
ση των πόρων της τεχνικής βοήθειας σύµφωνα µε την
παρ. 3α) του άρθρου 79 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Ειδι-
κότερα για τις πληρωµές έργων τεχνικής βοήθειας των
Ειδικών Υπηρεσιών του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε
την παρ. 3α) του άρθρου 79 του ν. 4270/2014, ως αρµό-
δια οικονοµική υπηρεσία ορίζεται η αντίστοιχη µονάδα
που υλοποιεί τις δράσεις/έργα τεχνικής βοήθειας.
γ) Η λειτουργία των Ειδικών Υπηρεσιών ρυθµίζεται συ-

µπληρωµατικά από τον ενιαίο Εσωτερικό Κανονισµό Λει-
τουργίας, µε τον οποίο καθορίζονται και εξειδικεύονται
ειδικότερα θέµατα λειτουργίας και άσκησης των αρµο-
διοτήτων των Ειδικών Υπηρεσιών, καθώς και θέµατα δι-
οίκησης του προσωπικού τους, σύµφωνα µε τον παρόντα
νόµο. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας εκδίδεται
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Ειδικά για την ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ, ο Εσωτερικός Κανονισµός
Λειτουργίας της εκδίδεται µε απόφαση του Υπουργού
Μετανάστευσης και Ασύλου.

24. Όπου στον παρόντα νόµο γίνεται αναφορά σε «Ει-
δικές Υπηρεσίες», νοείται και η «Μονάδα Προγραµµατι-
σµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης της Εθνικής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, που συστάθηκε µε
το άρθρο 79 του ν. 4849/2021 (Α΄ 207).

25. Οργανική µονάδα Ειδικής Υπηρεσίας κατά την έν-

νοια του παρόντος νόµου είναι η Γενική Διεύθυνση, η Δι-
εύθυνση, η Υποδιεύθυνση, η µονάδα επιπέδου Τµήµα-
τος, το αυτοτελές γραφείο, καθώς και οργανική µονάδα
αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόµενες, όπως
αυτές προβλέπονται στην οργανωτική δοµή της Κεντρι-
κής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ.

26. Το αρµόδιο όργανο για την εκτέλεση των ενεργει-
ών τεχνικής βοήθειας του Υπουργείου ή της Περιφέρει-
ας, που αναφέρεται στις παρ. 2, 3, 6 και 8 του άρθρου
119 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), είναι το αρµόδιο όργανο
που εποπτεύει την οικεία Ειδική Υπηρεσία.

27. Το αρµόδιο όργανο για την εκτέλεση των ενεργει-
ών τεχνικής βοήθειας του Υπουργείου ή της Περιφέρει-
ας, που αναφέρεται στην παρ. 10 του άρθρου 119 του ν.
4412/2016 είναι ο Υπουργός ή Περιφερειάρχης, αντί-
στοιχα, που εποπτεύει την οικεία Ειδική Υπηρεσία.

28. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, στις Ειδι-
κές Υπηρεσίες της ΕΑΣ, όπου αναφέρεται το αρµόδιο
όργανο που εποπτεύει άµεσα τις Ειδικές Υπηρεσίες της
ΕΑΣ, νοείται ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Επενδύ-
σεων και ΕΣΠΑ.

Άρθρο 66
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και οι κατ’ ε-
ξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές αποφά-
σεις εξακολουθούν να ισχύουν όσον αφορά στη διαχεί-
ριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών πα-
ρεµβάσεων ΕΣΠΑ για την προγραµµατική περίοδο 2014-
2020, συµπεριλαµβανοµένου του Προγράµµατος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020), εκτός όσων ρυθµίζο-
νται διαφορετικά µε τον παρόντα νόµο. 

2. Για τα Προγράµµατα ΕΣΠΑ της προγραµµατικής πε-
ριόδου 2014-2020, συµπεριλαµβανοµένου του ΠΑΑ
2014-2020, εφαρµόζονται:
α) Οι παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 34,
β) το άρθρο 53,
γ) το άρθρο 57, και
δ) το άρθρο 59.
3. Ειδικώς οι παρακάτω διατάξεις του ν. 4314/2014 και

οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες πράξεις εφαρ-
µόζονται και για τα Προγράµµατα ΕΣΠΑ 2021-2027 και
το ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027:
α) Το άρθρο 27Α, 
β) οι παρ. 2,3,4,5,8,11,15 και 16 του άρθρου 28,
γ) οι παρ. 2, περ. α΄ έως στ΄, η΄, θ΄, ι΄, ιδ΄, ιε΄, και ιστ΄

και οι παρ. 3, 5, 6 και 8 του άρθρου 33,
δ) οι παρ. 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 47, και
ε) η παρ. 9 του άρθρου 48.
4. Το άρθρο 21 του ν. 4469/2017 (Α΄ 62), περί της κα-

ταβολής ειδικού επιδόµατος στους υπαλλήλους που α-
ποσπώνται ή µετακινούνται στις Ειδικές Υπηρεσίες του
ν. 4314/2014 και την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, ε-
φαρµόζεται και για τις Ειδικές Υπηρεσίες της προγραµ-
µατικήςπεριόδου 2021-2027, όπως διαµορφώνονται µε
τον παρόντα.

5. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά στις
Ειδικές Υπηρεσίες που µετονοµάζονται, διασπώνται ή
συγχωνεύονται, νοείται, από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, η Ειδική Υπηρεσία που προκύπτει από τον παρό-
ντα, µε την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερης διάταξης για
την έναρξη λειτουργίας της.

6. Το σύνολο του προσωπικού, που υπηρετεί στις Ειδι-
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κές Υπηρεσίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, α-
ποσπάται ή µετακινείται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες Ει-
δικές Υπηρεσίες και στις νέες Ειδικές Υπηρεσίες που είτε
προκύπτουν µε µετονοµασία είτε συστήνονται κατ’ εφαρ-
µογή του παρόντος.

7. Οι αποσπάσεις ή µετακινήσεις του συνόλου του προ-
σωπικού που υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες του παρό-
ντος και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, παρατεί-
νονται αυτοδικαίως, από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2027. Η παρούσα διάτα-
ξη κατισχύει κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διά-
ταξης.

8. Στην περίπτωση που οι εν ενεργεία, κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, υπηρετούντες προϊστάµενοι οργα-
νικών µονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών του παρόντος
νόµου, των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 και της
Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ, επιλεγούν, στο πλαί-
σιο της διαδικασίας των παρ. 18 και 19 του παρόντος, σε
άλλη θέση προϊσταµένου από αυτή που κατέχουν, ο χρό-
νος µέχρι την επανατοποθέτησή τους στη νέα θέση λογί-
ζεται για κάθε συνέπεια, πλην του επιδόµατος θέσης ευ-
θύνης, ως χρόνος πραγµατικής και συνεχούς υπηρεσίας
στην αρχική θέση που κατείχαν. Σε περίπτωση που οι α-
νωτέρω δεν επανεπιλεγούν, το αχρεωστήτως καταβλη-
θέν ποσό µετά την απώλεια της θέσης ευθύνης επιστρέ-
φεται ατόκως και χωρίς προσαυξήσεις, τµηµατικά, µε πα-
ρακράτηση της µηνιαίας αναλογίας αυτού από τις τακτι-
κές αποδοχές των εποµένων µηνών.

9. Το προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση ή µετακί-
νηση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησια-
κού Προγράµµατος (ΕΠ) «Μεταρρύθµιση Δηµόσιου Το-
µέα» 2014-2020 κατά τον χρόνο κλεισίµατος του ΕΠ, α-
ποσπάται ή µετακινείται σε Ειδικές Υπηρεσίες που προ-
βλέπονται στον παρόντα ή στην Κεντρική Υπηρεσία της
ΜΟΔ ΑΕ, κατόπιν αίτησης προτίµησης, µε απόφαση του
αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, που εκδίδεται εντός ενός (1) µηνός από το κλεί-
σιµο του ΕΠ.

10. Το στελεχιακό δυναµικό του Αρχηγείου Λιµενικού
Σώµατος που υπηρετεί µε διάθεση στην Επιτελική Δοµή
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, µετακινείται στην
Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής µε αντίστοιχη δέσµευση θέσεων για
όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η µετακίνηση αυτή. Με την
τοποθέτησή του εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις του ν.
4314/2014.

11. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 22 του
άρθρου 63 για τον καθορισµό των επιλέξιµων κατηγοριών
ενεργειών τεχνικής βοήθειας, εφαρµόζεται η υπό στοι-
χεία 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης (Β΄ 677).

12. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 24 του
άρθρου 63, εφαρµόζεται η υπό στοιχεία
2/68332/ΔΕΠ/2016 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οι-
κονοµίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών (Β΄ 2943) για τις µετακινήσεις στο πλαίσιο
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συµπεριλαµβα-
νοµένων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014-2020, του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας
και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020, του ΕΟΧ και του Μη-
χανισµού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

13. α) Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έπειτα από σύµφωνη

γνώµη του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ και του φορέα προέλευσης, οι αποσπασµένοι,
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, µόνιµοι και µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι του δηµοσί-
ου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, καθώς και των νοµι-
κών προσώπων δηµοσίου δικαίου, πλην της ΜΟΔ ΑΕ, στις
Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 που υπάγονται στο
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στη ΜΟΔ ΑΕ
µετατάσσονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση εντός δυο (2) µη-
νών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκ-
κλιση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Οι υπάλληλοι του πρώ-
του εδαφίου µετατάσσονται σε κενή οργανική θέση κλά-
δου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, µε τον βαθµό και
το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχουν, την ίδια σχέση
εργασίας και µε διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς
στις αποδοχές. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική θέση µο-
νίµου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλου
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι δυνατή
η µετάταξη αποσπασµένων υπαλλήλων µε σχέση εργα-
σίας µονίµου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συ-
νιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις δηµοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου, αντίστοιχα, µε παράλληλη δέσµευση κενών ορ-
γανικών θέσεων δηµοσίου δικαίου, για όσο χρόνο υφί-
στανται οι προσωποπαγείς θέσεις.
β) Η περ. α) εφαρµόζεται και για τους υπαλλήλους που

είναι αποσπασµένοι σε Ειδική Υπηρεσία του ν. 4314/2014
που υπάγεται σε άλλο Υπουργείο ή σε Περιφέρεια, οι ο-
ποίοι µετατάσσονται στο Υπουργείο ή στην Περιφέρεια
που είναι αποσπασµένοι µε απόφαση του αρµοδίου οργά-
νου του οικείου Υπουργείου ή του Υπουργείου Εσωτερι-
κών αντίστοιχα.
γ) Οι υπάλληλοι που µετατάσσονται δυνάµει του παρό-

ντος µπορούν να αποσπώνται ή να µετακινούνται εκ νέου
στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 και του παρό-
ντος νόµου και στη ΜΟΔ ΑΕ µε απόφαση του αρµοδίου
οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
µετά από αίτηµά τους και εισήγηση του οργάνου που ε-
ποπτεύει την Ειδική Υπηρεσία υποδοχής ή του Προέδρου
της ΜΟΔ ΑΕ κατά περίπτωση, και µε διάρκεια απόσπασης
ή µετακίνησης µέχρι την 31η.12.2027.

14. Μετακίνηση υπαλλήλου από µία Ειδική Υπηρεσία
σε άλλη Ειδική Υπηρεσία πραγµατοποιείται,λόγω υπηρε-
σιακών αναγκών ή µε αίτησή του, µε απόφαση του αρµο-
δίου οργάνου που εποπτεύει τις Ειδικές Υπηρεσίες. Η µε-
τακίνηση πραγµατοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι οι
Ειδικές Υπηρεσίες προέλευσης και υποδοχής υπάγονται
στον ίδιο Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα και εφόσον τα τυπι-
κά και ουσιαστικά προσόντα της Ειδικής Υπηρεσίας υπο-
δοχής υπερκαλύπτονται ή είναι ταυτόσηµα µε τα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα της Ειδικής Υπηρεσίας προέ-
λευσης. Μετακίνηση προϊσταµένων γίνεται σε αντίστοι-
χης βαθµίδας οργανική µονάδα.

15. Έργα προµηθειών ή υπηρεσιών που αφορούν στις
συγχωνευόµενες Ειδικές Υπηρεσίες και είναι σε εξέλιξη,
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε την επιφύλαξη
τυχόν ειδικότερης διάταξης για την έναρξη λειτουργίας
τους, συνεχίζονται από την Ειδική Υπηρεσία που συστή-
νεται µε τον παρόντα νόµο, η οποία καθίσταται καθολικός
δικαιούχος των έργων. Η Ειδική Υπηρεσία που συστήνε-
ται συνεχίζει και ολοκληρώνει τις διαδικασίες που απαι-
τούνται για την υλοποίηση των έργων, σύµφωνα µε τις ι-
σχύουσες περί διατάξεις προµηθειών ή υπηρεσιών.

16. Μέχρι την κατάρτιση του Μητρώου Εµπειρογνωµό-
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νων, που προβλέπεται στην περ. α) της παρ. 5 του άρ-
θρου 18, ως Εµπειρογνώµονες ορίζονται υπάλληλοι του
Δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και ι-
διώτες, που διαθέτουν σχετικές µε τον εκάστοτε διενερ-
γούµενο έλεγχο ειδικές γνώσεις και εµπειρία.

17. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η υπ’ αριθµ.
5003/19.12.2017 δηµόσια εσωτερική πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προϊσταµένων
οργανικών µονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών διαχείρι-
σης, ελέγχου και συντονισµού του σχεδιασµού και της ε-
φαρµογής των Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020,
του ΕΟΧ και των προϊσταµένων της Κεντρικής Υπηρε-
σίας της ΜΟΔ ΑΕ, βάσει της υπό στοιχεία 133426/ΕΥΘΥ
972/5.12.2017 κοινής απόφασηςτου Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης (Β΄
4273), παύει να ισχύει, κατά το µέρος των θέσεων που
δεν έχουν πληρωθεί. Η βαθµολογία που έλαβαν οι υπο-
ψήφιοι στη γραπτή εξέταση στο πλαίσιο της ως άνω πρό-
σκλησης, δύναται να προσµετρηθεί για τη συµµετοχή
τους στον επόµενο διαγωνισµό πλήρωσης θέσεων ευθύ-
νης που θα προκηρυχθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 39
του ν. 4314/2014, χωρίς τη συµµετοχή σε νέα γραπτή ε-
ξέταση, εφόσον το δηλώσουν µε την αίτηση υποψηφιό-
τητας.

18. Η επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων οργανι-
κών µονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών διαχείρισης, ελέγ-
χου και συντονισµού του σχεδιασµού και της εφαρµογής
των Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του ΣΣ ΚΑΠ, του ΕΟΧ και
της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ σε αντίστοιχες
θέσεις που προκηρύχθηκαν µε την υπ’ αριθµ.
5003/19.12.2017 «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» της ΜΟΔ ΑΕ, αλλά
δεν έχουν πληρωθεί ως αποτέλεσµα του ανωτέρω δια-
γωνισµού έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, διενερ-
γείται κατ’ εφαρµογή της παρ. 19 του παρόντος. Οµοίως,
µε την ίδια διαδικασία τοποθετούνται υπάλληλοι στις θέ-
σεις προϊσταµένων των Γενικών Διευθύνσεων του άρ-
θρου 20 και των Ειδικών Υπηρεσιών και των µονάδων
τους, που συστήνονται ή συγχωνεύονται µε τον παρόντα
νόµο, καθώς και υπάλληλοι στις θέσεις προϊσταµένων
µονάδων Ειδικών Υπηρεσιών που συστήνονται ή συγχω-
νεύονται σε συνέχεια αναδιάρθρωσης σύµφωνα µε τον
παρόντα. 

19. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, µετά από σύµφωνη γνώµη του ΑΣΕΠ, καθορίζε-
ται η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των προϊστα-
µένων οργανικών µονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών του
παρόντος, των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 και
της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ, που τοποθετού-
νται µεταβατικά. Η ανωτέρω τοποθέτηση προϊσταµένων
λήγει αυτοδικαίως µε την επιλογή και  την τοποθέτηση
προϊσταµένων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 39 του ν.
4314/2014, η οποία ολοκληρώνεται µέχρι τις 30.6.2023.
Η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου για το
ΕΣΠΑ Υπουργού, ύστερα από εισήγηση των αρµοδίων
οργάνων (Υπουργού, Περιφερειάρχη, Γενικού ή Ειδικού
Γραµµατέα) στα οποία υπάγονται άµεσα οι Ειδικές Υπη-
ρεσίες. Για την κάλυψη θέσεων ευθύνης στην Κεντρική
Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ η τοποθέτηση γίνεται µε απόφα-
ση του ΔΣ της ΜΟΔ ΑΕ. Της εισήγησης των ανωτέρω ορ-
γάνων προηγείται σχετικό ερώτηµα για τον/την προτει-
νόµενο/η προς επιτροπή αξιολόγησης που αποτελείται
από εµπειρογνώµονες και συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Την επιτροπή ε-
πικουρεί στο έργο της η ΜΟΔ ΑΕ. Δεν απαιτούνται νέο

ερώτηµα και κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, εφόσον
τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της Ειδικής Υπηρε-
σίας τοποθέτησης υπερκαλύπτονται ή είναι ταυτόσηµα
µε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ειδικής υπηρεσίας
για την οποία οι υπάλληλοι έχουν ήδη αξιολογηθεί θετι-
κά στο παρελθόν από την επιτροπή της παρ. 2α του άρ-
θρου 7 του ν. 2860/2000 (Α΄ 251). Μετά από την επιλογή
και την τοποθέτηση των προϊσταµένων, σύµφωνα µε τα
ανωτέρω, παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευ-
θύνης των προϊσταµένων των αντίστοιχων οργανικών
µονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών, καθώς, επίσης παύει
και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης λόγω αναπλήρωσης.
Ειδικά για τη Διαχειριστική Αρχή Προγράµµατος «Δίκαιη
Αναπτυξιακή Μετάβαση» (ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ) της περ. ζ)
της παρ. 1 του άρθρου 7, για την τοποθέτηση των προϊ-
σταµένων οργανικών µονάδων εφαρµόζεται το άρθρο
11 του ν. 4872/2021 (Α΄ 247).

20. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων για
την εσωτερική διάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών που
µετονοµάζονται, διασπώνται ή συγχωνεύονται σύµφωνα
µε όσα προβλέπονται στον παρόντα νόµο και την τοπο-
θέτηση προϊσταµένου Ειδικής Υπηρεσίας, η οργάνωση
και η λειτουργία τους διέπονται από τις ισχύουσες υ-
πουργικές αποφάσεις διάρθρωσης των οικείων Ειδικών
Υπηρεσιών του ν. 4314/2014, µε την επιφύλαξη ειδικότε-
ρων διατάξεων. 

21. Οι υπάλληλοι φορέων Γενικής Κυβέρνησης που εί-
χαν υπηρετήσει σε Ειδική Υπηρεσία του παρόντος, του ν.
4314/2014, του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), του ν. 2860/2000 ή
στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ και αποχώρησαν,
λόγω λήξης ή άρσης της απόσπασης ή µετακίνησής
τους, κατά την έννοια του παρόντος, ή λόγω µετάταξης,
µπορούν να αποσπώνται ή να µετακινούνται εκ νέου µε
διάρκεια απόσπασης ή µετακίνησης µέχρι την
31η.12.2027, στις Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος νό-
µου και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ. Η ανωτέ-
ρω απόσπαση ή µετακίνηση διενεργείται µε κοινή από-
φαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και του αρµόδιου, κατά περίπτωση,Υ-
πουργείου. Η αίτηση για την απόσπαση ή τη µετακίνηση
υποβάλλεται στην Ειδική Υπηρεσία υποδοχής ή στην Κε-
ντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, εντός αποκλειστικής προ-
θεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις αιτή-
σεις απόσπασης ή µετακίνησης που έχουν υποβληθεί
κατ’ εφαρµογή της περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 37 του
ν. 4314/2014.

22. Η παρ. 9 του άρθρου 65 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) ε-
φαρµόζεται και για το ΣΣ ΚΑΠ 2023 - 2027.

23. Το άρθρο 45 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24) εφαρµόζεται
και για το ΣΣ ΚΑΠ 2023 - 2027.

Άρθρο 67
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
1. Το άρθρο 9 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και όπου στην

κείµενη νοµοθεσία γίνεται παραποµπή ή αναφορά στο
άρθρο 9 του ν. 4314/2014 νοείται εφεξής το άρθρο 34
του παρόντος.

2. Το άρθρο 14 του ν. 4314/2014 και όπου στην κείµενη
νοµοθεσία γίνεται παραποµπή ή αναφορά στο άρθρο 14
του ν. 4314/2014 νοείται εφεξής το άρθρο 20 του παρό-
ντος.

3. Το άρθρο 15 του ν. 4314/2014 και όπου στην κείµενη
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νοµοθεσία γίνεται παραποµπή ή αναφορά στο άρθρο 15
του ν. 4314/2014 νοείται εφεξής το άρθρο 21 του παρό-
ντος.

4. Το άρθρο 44 του ν. 4314/2014 και όπου στην κείµενη
νοµοθεσία γίνεται παραποµπή ή αναφορά στο άρθρο 44
του ν. 4314/2014 νοείται εφεξής η παρ. 3 του άρθρου 27
του παρόντος.

5. Το άρθρο 54Α του ν. 4314/2014 και όπου στην κείµε-
νη νοµοθεσία γίνεται παραποµπή ή αναφορά στο άρθρο
54Α του ν. 4314/2014 νοείται εφεξής το άρθρο 53 του
παρόντος.

6. Το άρθρο 57Α του ν. 4314/2014 και όπουστην κείµε-
νη νοµοθεσία γίνεται παραποµπή ή αναφορά στο άρθρο
57Α του ν. 4314/2014 νοείται εφεξής το άρθρο 57 του
παρόντος.

7. Το άρθρο 57Β του ν. 4314/2014 και όπου στην κείµε-
νη νοµοθεσία γίνεται παραποµπή ή αναφορά στο άρθρο
57Β του ν. 4314/2014 νοείται εφεξής το άρθρο 59 του
παρόντος.

8. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθε-
τη στις διατάξεις του νόµου αυτού ή αφορά θέµα που
ρυθµίζεται από αυτόν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στον παρόντα.

ΜΕΡΟΣ Η΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.»

Άρθρο 68
Σύσταση, αντικείµενο και σκοπός της εταιρείας

1. Συστήνεται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ε-
θνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και τον δια-
κριτικό τίτλο «ElevateGreece Α.Ε.» ή
«ElevateGreeceS.A.» ή σε ακριβή µετάφρασή του σε άλ-
λη γλώσσα.

2. Στην «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων
Α.Ε.» µεταφέρεται αυτοδικαίως το Εθνικό Μητρώο Νεο-
φυών Επιχειρήσεων, που έχει συσταθεί και διατηρείται
στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Καινοτοµίας, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 47 του ν. 4712/2020 (Α΄ 146). Ειδικό-
τερα, µεταφέρονται τα µνηµόνια συνεργασίας µε τρί-
τους, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Μη-
τρώου, υλικά και άυλα δικαιώµατα, δικαιώµατα πνευµατι-
κής ιδιοκτησίας, σήµατα λεκτικά και απεικονιστικά, κα-
θώς και το σύνολο των εγγεγραµµένων σε αυτό εταιρει-
ών έως τη δηµοσίευση του παρόντος. 

3. Σκοπός της «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσε-
ων Α.Ε.» είναι η διαχείριση και λειτουργία του ως άνω
Μητρώου, η επίσηµη και αξιόπιστη καταγραφή των νεο-
φυών (startup) επιχειρήσεων της Χώρας, η χαρτογράφη-
ση του οικοσυστήµατος που αυτές συνθέτουν, η µεταξύ
τους δικτύωση, η δικτύωση µε την επιχειρηµατική κοινό-
τητα και την ελληνική βιοµηχανία µε σκοπό την ανατρο-
φοδότηση αναγκών της αγοράς, η εξωστρέφεια των επι-
χειρήσεων αυτών, η παρακολούθηση της πορείας τους
στη βάση κρίσιµων δεικτών, η δηµιουργία βάσης δεδοµέ-
νων για την εύρεση εξειδικευµένων - επιστηµονικών θέ-
σεων εργασίας σε νεοφυείς επιχειρήσεις, η λειτουργία
της πλατφόρµας ως πόλου έλξης για επενδυτές, όπως ε-
πενδυτικούς αγγέλους, venture capital funds και επιχει-
ρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η στοχευµένη
υποστήριξή τους µε διάφορα δυνητικά µέτρα χρηµατο-

δότησης από την Πολιτεία και η χορήγηση επιχειρηµατι-
κών βραβείων, όπως αναλυτικότερα αναφέρονται στο
καταστατικό της.

4. Για την εκπλήρωση επιµέρους σκοπών της, η «Εθνι-
κό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» δύναται να
συνεργάζεται µε την «Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων &
Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.», στη βάση µνηµονίου συνερ-
γασίας που συνάπτουν µεταξύ τους οι δύο εταιρείες.    

Άρθρο 69
Κανόνες λειτουργίας της νέας εταιρείας

1. Η «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.»
λειτουργεί χάριν του δηµόσιου συµφέροντος και επο-
πτεύεται από τον αρµόδιο Υπουργό για την έρευνα και
την καινοτοµία.  

2. Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος
νόµου, όπως εκάστοτε ισχύουν, από τις ειδικές για αυ-
τήν διατάξεις στην κείµενη νοµοθεσία και συµπληρωµα-
τικά από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α΄ 104). Η «Ε-
θνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» ανήκει
στους οργανισµούς και τις επιχειρήσεις του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα και εφαρµόζονται ως προς αυτή οι δια-
τάξεις που διέπουν τους φορείς που έχουν ταξινοµηθεί
ως φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Κατ’ εξαίρεση δεν ε-
φαρµόζονται ως προς την εταιρεία οι διατάξεις που ανα-
φέρονται σε οργανισµούς δηµοσίου δικαίου υπό την έν-
νοια του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), εκτός των όσων ορίζο-
νται ρητά στον παρόντα νόµο. Οµοίως δεν εφαρµόζο-
νται ως προς την εταιρεία, οι διατάξεις του ν. 4354/2015
(Α΄ 176), που διέπουν τους φορείς που έχουν ταξινοµη-
θεί ως Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, µε εξαίρεση των ό-
σων ορίζονται ρητά στον παρόντα νόµο.  

Άρθρο 70
Εγγραφή νεοφυών επιχειρήσεων στο 

Μητρώο της εταιρείας

1. Η εγγραφή των νεοφυών επιχειρήσεων στο Μητρώο
της «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» γίνε-
ται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της, µετά α-
πό σχετική αίτηση της επιχείρησης και θετική εισήγηση
από επιτροπή αξιολόγησης. Η διαδικασία εγγραφής και
διαγραφής των επιχειρήσεων στο Μητρώο, οι προϋποθέ-
σεις και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι επιχειρή-
σεις προκειµένου να εγγραφούν σε αυτό, η διαδικασία α-
ξιολόγησής τους, οι λεπτοµέρειες για τη σύσταση και
λειτουργία των επιτροπών αξιολόγησης, καθώς και κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται από τον Εσωτε-
ρικό Κανονισµό Λειτουργίας της εταιρείας. Έως την κα-
τάρτιση και ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισµού Λει-
τουργίας της εταιρείας για τα ανωτέρω εφαρµόζεται η
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρ-
µοδίου για την έρευνα και την τεχνολογία Υπουργού της
παρ. 1 του άρθρου 47 του  ν. 4712/2020 (Α΄ 146). 

2. Από τη δηµοσίευση του παρόντος ως νεοφυής
(startup) επιχείρηση νοείται κάθε επιχείρηση που είναι
εγγεγραµµένη ή εγγράφεται στο Μητρώο που διατηρεί η
«Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.». Ακο-
λούθως, οποιεσδήποτε ρυθµίσεις στην κείµενη νοµοθε-
σία αφορούν σε νεοφυείς (startups) επιχειρήσεις, έχουν
εφαρµογή µόνο επί των εγγεγραµµένων επιχειρήσεων
στο εν λόγω Μητρώο της εταιρείας.
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Άρθρο 71
Διαλειτουργικότητα του Μητρώου 
της εταιρείας µε άλλα µητρώα

Το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 (A΄ 170) για τη διαφύλα-
ξη του απορρήτου των πληροφοριών, καθώς και η εκδο-
θησοµένη δυνάµει αυτού κοινή υπουργική απόφαση της
παρ. 7, εξακολουθούν να ισχύουν και για την «Εθνικό
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.», αναφορικά µε
τις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες ή αιτούνται
την εγγραφή τους στο Μητρώο. Επιπλέον, η «Εθνικό Μη-
τρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» µπορεί να συνάπτει
µνηµόνια συνεργασίας και µε άλλα µητρώα ή βάσεις δε-
δοµένων που τηρούνται στον δηµόσιο ή ευρύτερο δηµό-
σιο τοµέα, προκειµένου να της διαβιβάζονται στοιχεία
για τους σκοπούς λειτουργίας του Μητρώου της.

Άρθρο 72
Καταστατικό της εταιρείας

Το καταστατικό της «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχει-
ρήσεων Α.Ε.» έχει ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1
Σύσταση - Εταιρικός τύπος - Επωνυµία 

Συστήνεται µε το παρόν καταστατικό Ανώνυµη Εται-
ρεία µε την επωνυµία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχει-
ρήσεων Α.Ε.» ή σε ακριβή µετάφρασή της σε άλλη
γλώσσα, η οποία αποκτά τον διακριτικό τίτλο «Elevate
Greece S.A.». 

Άρθρο 2
Έδρα 

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήµος Αθηναίων. Είναι
δυνατή η ίδρυση παραρτηµάτων, υποκαταστηµάτων και
γραφείων της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα πέντε
(45) έτη και αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση της Γε-
νικής Συνέλευσης της εταιρείας µπορεί να παρατείνεται
η διάρκειά της.  

Άρθρο 4
Σκοπός

1. Σκοπός της «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσε-
ων Α.Ε.» είναι η διαχείριση και λειτουργία του Μητρώου
Νεοφυών Επιχειρήσεων, η επίσηµη και αξιόπιστη κατα-
γραφή των νεοφυών (startup) επιχειρήσεων της Χώρας,
η χαρτογράφηση του οικοσυστήµατος που αυτές συνθέ-
τουν, η µεταξύ τους δικτύωση, η δικτύωση µε την επιχει-
ρηµατική κοινότητα και την ελληνική βιοµηχανία µε σκο-
πό την ανατροφοδότηση αναγκών της αγοράς, η εξω-
στρέφεια των επιχειρήσεων αυτών, η παρακολούθηση
της πορείας τους στη βάση κρίσιµων δεικτών, η δηµιουρ-
γία βάσης δεδοµένων για την εύρεση εξειδικευµένων -

επιστηµονικών θέσεων εργασίας σε νεοφυείς επιχειρή-
σεις, η λειτουργία της πλατφόρµας ως πόλου έλξης για
επενδυτές, όπως angels investors, venture capital funds
και επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η
στοχευµένη υποστήριξη τους µε διάφορα δυνητικά µέ-
τρα χρηµατοδότησης από την Πολιτεία και η χορήγηση
επιχειρηµατικών βραβείων. Παράλληλα, η Εταιρεία πα-
ρακολουθεί και συνεργάζεται µε τους υπόλοιπους συ-
ντελεστές του οικοσυστήµατος καινοτοµίας, το οποίο
περιλαµβάνει τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ι-
δίως τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, τα Ερευνητικά
Κέντρα, τα ΑΕΙ και άλλους εποπτευόµενους φορείς Υ-
πουργείων, τις επιχειρήσεις και την Κοινωνία των Πολι-
τών, ως συστατικά µέρη της «τετραπλής έλικας».

2. Αποστολή της εταιρείας αποτελεί η αποτελεσµατική
διασύνδεση και ο συντονισµός των µερών του ελληνικού
οικοσυστήµατος καινοτοµίας, η σύνδεση της επιχειρη-
µατικότητας και της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας µε
την παραγόµενη έρευνα και η βελτίωση των εθνικών επι-
δόσεων στους διεθνείς δείκτες καινοτοµίας, µέσα από
την καταγραφή, παρακολούθηση, προβολή, δικτύωση, κι-
νητοποίηση και ενδυνάµωση των ελληνικών νεοφυών ε-
πιχειρήσεων, καθώς και όλων των συστατικών µερών της
«τετραπλής έλικας». 

3. Για την επίτευξη του σκοπού της η «Εθνικό Μητρώο
Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.»:
α. Στο πλαίσιο των διαδικασιών του «Εθνικού Μητρώ-

ου Νεοφυών Επιχειρήσεων»:
i. Δέχεται τις αιτήσεις για την ένταξη επιχειρήσεων

στο «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων»,
ii. αναθέτει σε αξιολογητές την αξιολόγηση των αιτη-

µάτων ένταξης,
iii. µεριµνά για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των

αιτηµάτων ένταξης,
iv. µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της, µετά

από θετική εισήγηση από επιτροπή αξιολόγησης, εγκρί-
νει την εγγραφή νεοφυών επιχειρήσεων στο Μητρώο,

v. διοργανώνει και υλοποιεί κανάλια δικτύωσης, µε κά-
θε πρόσφορο τρόπο, προκειµένου να διασυνδεθούν η έ-
ρευνα και η καινοτοµία µε την επιχειρηµατική κοινότητα.
β. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική πλατφόρµα

«ElevateGreece», η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της Ε-
νιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-
ΕΨΠ), διαφυλάττει την εύρυθµη λειτουργία της καιµερι-
µνά για τη διασύνδεση της µε µητρώα που τηρούνται σε
Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές και άλλους δηµοσίους
φορείς προς επίτευξη των σκοπών της.
γ. Συµβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυ-

στήµατος νεοφυών επιχειρήσεων,είτε οργανώνοντας ως
επίσηµος κρατικός φορέας, είτε αναθέτοντας και επι-
βλέποντας τη διοργάνωση της εθνικής συµµετοχής σε
διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού στο θεµατικό πεδίο
της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας.
δ. Διοργανώνει τον «Εθνικό Διαγωνισµό Βραβείων Νε-

οφυούς Επιχειρηµατικότητας» και συνεργάζεται προς
τούτο µε τους «Επίσηµους Υποστηρικτές» της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρµας «ElevateGreece».
ε. Απευθύνει προσκλήσεις ενδιαφέροντος προς δυνη-

τικούς «Επίσηµους Υποστηρικτές» της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας «ElevateGreece» και αναλαµβάνει την κα-
τάρτιση Μνηµονίων Συνεργασίας.
στ. Παρέχει στοχευµένη υποστήριξη στις νεοφυείς ε-

πιχειρήσεις, µέσω επιχορηγήσεων και άλλων δυνητικών
µέτρων από την Πολιτεία, πλην χρηµατοδοτικών µέσων
και εργαλείων.
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ζ. Παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη πληροφο-
ρίες για το θεσµικό, νοµοθετικό, φορολογικό και χρηµα-
τοοικονοµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του «Ε-
θνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων».
η. Οργανώνει ολοκληρωµένα προγράµµατα προώθη-

σης και προβολής του ελληνικού οικοσυστήµατος νεο-
φυών επιχειρήσεων που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων,
προσκλήσεις επενδυτών, επενδυτικών αγγέλων, εταιρει-
ών επιχειρηµατικών συµµετοχών, χρηµατοπιστωτικών ι-
δρυµάτων και δηµοσιογράφων, χωρίς να φέρει ευθύνη
για τις τοποθετήσεις που οι επενδυτές ενδεχοµένως α-
ναλάβουν. 
θ. Καταγράφει τις επενδύσεις που πραγµατοποιούνται

στις επιχειρήσεις του «Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επι-
χειρήσεων» από επενδυτικούς αγγέλους.
ι. Μεριµνά για τη χαρτογράφηση του οικοσυστήµατος

καινοτοµίας και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις, στις ο-
ποίες δύνανται να συµπεριλαµβάνονται στοιχεία από ε-
ρευνητικούς φορείς, επιχειρήσεις µε δραστηριότητα
στην έρευνα και ανάπτυξη (συµµετοχή σε δράσεις Έρευ-
νας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας, πραγµα-
τοποίηση προγραµµάτων Έρευνας και Ανάπτυξης), κα-
θώς και άλλους φορείς της «Κοινωνίας των Πολιτών».
ια. Συµβάλλει στην κατάρτιση και παρακολούθηση της

«Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση» και
της «Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανά-
πτυξης και Καινοτοµίας» παρέχοντας την αναγκαία πλη-
ροφόρηση και προτάσεις στη Γενική Γραµµατεία Έρευ-
νας και Καινοτοµίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων για θέµατα που αφορούν στη νεοφυή επιχει-
ρηµατικότητα.
ιβ. Αναλαµβάνει την παρακολούθηση, µελέτη, εκπόνη-

ση και εισήγηση µελετών, προτάσεων, µέτρων, προγραµ-
µάτων και δράσεων για την προώθηση, ενίσχυση και υ-
ποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας και ειδι-
κότερα των εγγεγραµµένων επιχειρήσεων στο «Εθνικό
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων».
ιγ. Διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσµι-

κού πλαισίου που αφορά τη νεοφυή επιχειρηµατικότητα.
ιδ. Προωθεί ενεργά τη δικτύωση µεταξύ όλων των µε-

ρών που απαρτίζουν την «τετραπλή έλικα» του οικοσυ-
στήµατος καινοτοµίας και παρέχει, µέσω της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρµας, δυνατότητες δικτύωσης στις εγγε-
γραµµένες στο «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσε-
ων» επιχειρήσεις.
ιε. Συνεργάζεται µε αντίστοιχους οργανισµούς του ε-

ξωτερικού και µεριµνά για την αξιοποίηση ενωσιακών και
διεθνών πόρων, ανταλλάσσει και υιοθετεί καλές πρακτι-
κές.

4. Περαιτέρω, για την εκπλήρωση των σκοπών της, η
Εταιρεία µπορεί: α) Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επι-
χείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, µε όµοιους, ή
παρεµφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς, β) να συ-
νεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
µε οποιονδήποτε τρόπο, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδή-
ποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή, µε όµοιους ή πα-
ρεµφερείς σκοπούς, δ) να συνάπτει συµβάσεις προς ε-
ξεύρεση οικονοµικών πόρων,µε την εξαίρεση της σύνα-
ψης δανειακών συµβάσεων, για τις οποίες απαιτείται έ-
γκριση του Υπουργού Οικονοµικών, να αναθέτει σε τρί-
τους οποιοδήποτε έργο ή προµήθεια εξοπλισµού, να ε-
ποπτεύει και να συντονίζει τις απαιτούµενες εργασίες
και εν γένει να προβαίνει σε οποιαδήποτε εργασία προς
πραγµάτωση του ως άνω σκοπού της, και ε) να εκπονεί

για λογαριασµό τρίτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
αντί αµοιβής, µελέτες σχετικές µε τις σκοπούς της, ε-
ρευνητικά προγράµµατα, καθώς και να παρέχει υπηρε-
σίες υποστήριξης και διαχείρισης αντίστοιχων έργων σε
τρίτους.

5. Η Εταιρεία υλοποιεί κάθε άλλο έργο στο πλαίσιο
του σκοπού της, για το οποίο αποφασίζει το Διοικητικό
της Συµβούλιο, ή της αναθέτει ο εποπτεύων Υπουργός,
ή άλλοι φορείς του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα, ή
φορείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

1. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δια-
κόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, διαιρείται σε δύο χιλιά-
δες (2.000) µετοχές ονοµαστικής αξίας εκατό (100) ευ-
ρώ η καθεµία και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό
Δηµόσιο. Για κάθε άλλη αύξηση του µετοχικού κεφαλαί-
ου της εταιρείας εφαρµόζονται οι διατάξεις του
ν. 4548/2018 (Α΄ 104). Το Ελληνικό Δηµόσιο εκπροσω-
πείται στη Γενική Συνέλευση από τον Υπουργό Οικονοµι-
κών και τον εποπτεύοντα την εταιρεία Υπουργό.

2. Οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές.
3. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατα-

βάλλεται άπαξ εντός τεσσάρων (4) µηνών από της δηµο-
σιεύσεως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του παρό-
ντος καταστατικού.

4. Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και
του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να αποφασίζεται η
σε συντοµότερο χρόνο κάλυψη από το Δηµόσιο, του αρ-
χικού µετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οποιαδήποτε α-
ναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή αυτής, εγγρα-
φοµένων των αντίστοιχων πιστώσεων στους σχετικούς
προϋπολογισµούς.

Άρθρο 6
Έσοδα

Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από ετήσια επι-
χορήγηση εκ του τακτικού προϋπολογισµού, εντός των
ορίων του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσµου Πλαισί-
ου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, από προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους ενωσιακούς πόρους
στο πλαίσιο του σκοπού της ή αντιστοίχως πόρους διε-
θνών οργανισµών, από προγράµµατα του Εθνικού Προ-
γράµµατος Ανάπτυξης, από δωρεές, κληρονοµιές, κλη-
ροδοσίες, από την εκµετάλλευση της περιουσίας της, α-
πό ανταποδοτικές εισφορές, τέλη, αµοιβές ή διαχειριστι-
κές αµοιβές για τις υπηρεσίες που προσφέρει, από την
εκµίσθωση ή παραχώρηση χώρων ή εγκαταστάσεων και
από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή κατά την άσκηση
δραστηριότητας εντός του πεδίου των σκοπών της. Η ε-
ταιρεία δύναται να αποδέχεται και να προβαίνει σε χορη-
γίες στο πλαίσιο των καταστατικών της σκοπών. 

Άρθρο 7
Διαχείριση

1. Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας συµπίπτει µε το
ηµερολογιακό έτος.

2. Ο προϋπολογισµός και ο απολογισµός της εταιρείας
εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονοµικών, κατόπιν ει-
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σήγησης από το Διοικητικό Συµβούλιο.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν

εισήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,εί-
ναι δυνατή η ανακατανοµή των κονδυλίων του προϋπο-
λογισµού. Για την αύξηση του προϋπολογισµού απαιτεί-
ται έγκριση από τον Υπουργό Οικονοµικών.

4. Η διαδικασία διενέργειας των δαπανών, η οργάνωση
και η λειτουργία των οικονοµικών υπηρεσιών και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε την οικονοµική διαχείριση της ε-
ταιρείας ρυθµίζεται µε κανονισµούς που καταρτίζονται
από το Διοικητικό της Συµβούλιο.

5. Κάθε σύµβαση µεταβίβασης δικαιώµατος αγοραπω-
λησίας και δωρεάς κινητών (χρηµάτων) και ακινήτων
προς την εταιρεία απαλλάσσεται από τον φόρο µεταβί-
βασης και τον φόρο δωρεάς, αντιστοίχως. Επιπλέον, το
συνολικό ποσό της δωρεάς, σύµφωνα µε την παρούσα,
εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδηµα του δωρητή, α-
ναλογικά, ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήµατος, του
φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγµατοποιήθη-
κε η δωρεά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 8
Διοίκηση - Εκπροσώπηση

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας είναι
πενταµελές, περιλαµβανοµένου του Προέδρου, του Α-
ντιπροέδρου, και του Διευθύνοντος Συµβούλου και η θη-
τεία του είναι πενταετής. Τα µέλη του Διοικητικού Συµ-
βουλίου ορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οι-
κονοµικών και του εποπτεύοντος την Εταιρεία Υπουρ-
γού. Εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είναι
ο Διευθύνων Σύµβουλος και ο Εντεταλµένος Σύµβου-
λος, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην παρ. 6. Τα µέλη
του Διοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επαναδιορι-
σθούν, η συνολική όµως θητεία αδιαλείπτως δεν είναι
δυνατόν να υπερβεί τον χρόνο δύο (2) θητειών. Ο Γενι-
κός Γραµµατέας Έρευνας και Καινοτοµίας του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναλαµβάνει αυτοδικαί-
ως καθήκοντα Πρόεδρου του Διοικητικού Συµβουλίου και
ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας καθήκοντα Αντιπροέ-
δρου. Ως προς τον Διευθύνοντα Σύµβουλο και τον Εντε-
ταλµένο Σύµβουλο τηρείται η διαδικασία των άρθρων 20
έως 23 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197). Η παύση των µελών
δεν γεννά δικαίωµα οποιασδήποτε αποζηµίωσης έναντι
του Δηµοσίου ή της εταιρείας.

2. Το έργο του Διοικητικού Συµβουλίου συνεπικουρεί
το, έχον αµιγώς συµβουλευτικό χαρακτήρα, Εθνικό Συµ-
βούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας (ΕΣΕ-
ΤΕΚ). Η Επιτροπή Καινοτοµίας και Νεοφυούς Επιχειρη-
µατικότητας του ΕΣΕΤΕΚ αναλαµβάνει την παροχή συµ-
βουλευτικής υποστήριξης της εταιρείας για το σύνολο
των αρµοδιοτήτων και των σκοπών της. Στις συνεδριά-
σεις του ΔΣ µετέχει, άνευ αποζηµιώσεως ή άλλης αµοι-
βής και χωρίς δικαίωµα ψήφου, ένα µέλος της Επιτροπής
Καινοτοµίας και Νεοφυούς Επιχειρηµατικότητας του Ε-
ΣΕΤΕΚ, το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο του ΕΣΕ-
ΤΕΚ. 

3. Πράξεις του Διοικητικού Συµβουλίου, ακόµη και ε-
κτός εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν την εταιρεία έναντι
των τρίτων, εκτός και αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε
την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνω-
ρίζει. Περιορισµοί της εξουσίας του Διοικητικού Συµβου-

λίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συ-
νέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, έστω και αν
έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δηµοσιότητας.

4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδή-
ποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας µέλους ή µε-
λών του Διοικητικού Συµβουλίου, ο αρµόδιος Υπουργός
διορίζει µέλη αυτού σε αντικατάσταση των µελών που ε-
ξέλιπαν. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποι-
ονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας µέλους ή
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη
µπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώ-
πηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελ-
λειπόντων µελών, σύµφωνα µε την παρούσα, µε την
προϋπόθεση ότι ο αριθµός αυτών υπερβαίνει το ήµισυ
των µελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των πα-
ραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα µέλη αυτά
δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών. 

5. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της
εταιρείας όποτε αυτό είναι αναγκαίο και τουλάχιστον
µία φορά κάθε µήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέ-
δρου ή του αναπληρωτή του. Το Διοικητικό Συµβούλιο
συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο
είτε στην ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συ-
νεδρίασή του παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα
µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίη-
ση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοι-
κητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον α-
ναπληρωτή του µε έγγραφη πρόσκληση που περιλαµβά-
νει τον τόπο, τη µέρα και ώρα, καθώς και τα θέµατα της
ηµερησίας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δύο (2) τουλάχιστον
εργάσιµες µέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρό-
σκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται µε σαφή-
νεια και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά
η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνον εφόσον παρίστα-
νται όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και κανείς
δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Μπορεί, όµως, το
Διοικητικό Συµβούλιο να ορίσει τακτή ηµέρα και ώρα συ-
νεδρίασης, οπότε παραλείπεται η σύγκληση µε έγγραφη
πρόσκληση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου υ-
ποχρεούται να συγκαλέσει το Συµβούλιο κάθε φορά που
το απαιτεί το συµφέρον της εταιρείας ή µετά από έγγρα-
φη αίτηση τουλάχιστον δύο (2) µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου προς αυτόν, ο οποίος υποχρεούται να συ-
γκαλέσει το Διοικητικό Συµβούλιο µέσα σε προθεσµία ε-
πτά (7) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περί-
πτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να
συγκαλέσει το Διοικητικό Συµβούλιο, µέσα στην παρα-
πάνω προθεσµία ή εκπρόθεσµης σύγκλησής του, επιτρέ-
πεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέ-
σουν αυτά το Διοικητικό Συµβούλιο µέσα σε προθεσµία
πέντε (5) ηµερών από τη λήξη του επταηµέρου, γνωστο-
ποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του Δι-
οικητικού Συµβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή
τους πρέπει, µε ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται µε
σαφήνεια και τα θέµατα µε τα οποία θα ασχοληθεί το Δι-
οικητικό Συµβούλιο. Το έργο του Διοικητικού Συµβουλίου
επικουρεί νοµικός σύµβουλος, ο οποίος παρίσταται και
συµµετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλί-
ου και εκφράζει τη γνώµη του σε τυχόν ερωτήσεις που
του απευθύνονται, χωρίς δικαίωµα ψήφου.

6. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει
ως προς τις µη εκτελεστικές του αρµοδιότητες ο Αντι-
πρόεδρος ή άλλος προς τούτο εξουσιοδοτηµένος σύµ-
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βουλος. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία,
εφόσον παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον µέλη του, µε-
ταξύ των οποίων ο Διευθύνων Σύµβουλος, και αποφασί-
ζει µε απλή πλειοψηφία των παρόντων. Χρέη γραµµατέα
εκτελεί υπάλληλος της εταιρείας. Τα πρακτικά υπογρά-
φονται από τα παρόντα µέλη και τον γραµµατέα. Αντί-
γραφο ή απόσπασµα των πρακτικών του Διοικητικού
Συµβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόµι-
µο αναπληρωτή του ή τον Γραµµατέα, εφόσον ληφθεί
για αυτό σχετική απόφαση του Δ.Σ.. Με απόφαση του ε-
ποπτεύοντος Υπουργού ή της Γενικής Συνέλευσης, µετά
από εισήγηση του Δ.Σ., µπορεί να ανατεθεί σε ένα οποι-
οδήποτε µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, εκτός του
Προέδρου, η άσκηση εκτελεστικών αρµοδιοτήτων (Εντε-
ταλµένος Σύµβουλος) και να εξειδικεύονται οι συγκεκρι-
µένες αρµοδιότητες που του ανατίθενται σύµφωνα µε το
καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισµό.

7. Η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα και
απέναντι σε κάθε αρχή ή νοµικό ή φυσικό πρόσωπο από
τον Διευθύνοντα Σύµβουλο ή τον Εντεταλµένο Σύµβου-
λο κατά το µέτρο των αρµοδιοτήτων του ή από ειδικώς
εξουσιοδοτηµένο για τη συγκεκριµένη περίπτωση πρό-
σωπο. Στο πλαίσιο του νόµου και του καταστατικού της
εταιρείας, το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει
την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα
µέλη του,σε υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα εκτός ε-
ταιρείας τρίτα πρόσωπα, παρέχοντας σε αυτούς ειδική ε-
ξουσιοδότηση. Η εταιρεία αναλαµβάνει έγκυρα υποχρε-
ώσεις απέναντι στους τρίτους, µε την υπογραφή κάτω α-
πό την εταιρική επωνυµία, του κατά τα ανωτέρω, εκπρο-
σώπου της. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να παράσχει
δικαίωµα υπογραφής σε συµβούλους, διευθυντές ή υ-
παλλήλους της εταιρείας, καθορίζοντας το πλαίσιο, τους
όρους, την έκταση και τα χρονικά όρια της εξουσίας
τους.

8. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασί-
ζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρεί-
ας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει ε-
πιδίωξη του σκοπού της.  

Άρθρο 9
Ευθύνη - Αµοιβή µελών Διοικητικού Συµβουλίου

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του δεν έχουν
καµία ατοµική ευθύνη απέναντι σε τρίτους για τις υπο-
χρεώσεις της εταιρείας, που προκύπτουν από τη διαχεί-
ρισή τους.

2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ευθύνονται α-
πέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσµα τους κατά τη δι-
οίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις της κείµενης νοµοθεσίας.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του εποπτεύοντος την εταιρεία Υπουργού, καθορίζονται
οι αµοιβές και τυχόν λοιπές παροχές των εκτελεστικών
µελών του Δ.Σ. και οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονται
στα υπόλοιπα µέλη του Δ.Σ, σύµφωνα µε το άρθρο 109
του ν. 4548/2018 (Α΄ 104). Ο Διευθύνων Σύµβουλος και ο
Εντεταλµένος Σύµβουλος της εταιρείας λαµβάνουν τις
αποδοχές του Γενικού Γραµµατέα, που ορίζονται στο άρ-
θρο 41 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Τα εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ε-
ξακολουθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να διέ-
πονται από το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειο-

νοµικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν αµέσως πριν
τον διορισµό τους, θεωρούµενοι για την ασφάλιση τους
ως έµµισθοι, ελλείποντος δε τέτοιου καθεστώτος υπά-
γονται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 10
Γενική Συνέλευση - Αρµοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας εί-
ναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασί-
ζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι απο-
φάσεις της δεσµεύουν και τους µετόχους που απουσιά-
ζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφα-
σίζει για:
α. την τροποποίηση του καταστατικού,
β. την αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου,
γ. την εκλογή ελεγκτών,
δ. την έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσε-

ων,
ε. τη διάθεση των ετησίων κερδών,
στ. τη συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση,

παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, και
ζ. τον διορισµό εκκαθαριστών.
3. Στην παρ. 2 δεν υπάγονται οι αποφάσεις εκείνες, οι

οποίες, µε το παρόν Καταστατικό ή µε απόφαση της Γε-
νικής Συνέλευσης, λαµβάνονται από το Διοικητικό Συµ-
βούλιο.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου προεδρεύ-
ει στη Γενική Συνέλευση προσωρινά, εκλέγει δε έναν
Γραµµατέα µέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευ-
ση ο οριστικός κατάλογος αυτών που δικαιούνται να µε-
τάσχουν στη Συνέλευση µετόχων και εκλέγει το οριστι-
κό προεδρείο, που αποτελείται από έναν Πρόεδρο και έ-
ναν Γραµµατέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη. Η
εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται
µε µυστική ψηφοφορία, εκτός και αν οµόφωνα η Γενική
Συνέλευση προτιµήσει την εκλογή του χωρίς ψηφοφο-
ρία.

Άρθρο 11
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται πάντα
από το Διοικητικό Συµβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συ-
νέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας µία (1) φορά
τον χρόνο, το αργότερο έως τη 10η ηµερολογιακή ηµέ-
ρα του ένατου µήνα µετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο, όποτε κρίνει αναγκαίο, δύ-
ναται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συ-
νεδρίαση.

3. Η Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές
συνελεύσεις και αυτές που θεωρούνται ως τέτοιες, πρέ-
πει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες προ
της ηµεροµηνίας που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση αυ-
τή. Η ηµέρα της δηµοσίευσης της πρόσκλησης της Γενι-
κής Συνέλευσης και η ηµέρα της συνεδρίασης αυτής δεν
υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περι-
λαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα, τη χρονολογία και την
ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέµατα της ηµερή-
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σιας διάταξης, καταχωρείται στη µερίδα της στο Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και τοιχοκολλάται σε εµφα-
νή θέση του καταστήµατος της εταιρείας.

5. Η εταιρεία υποχρεούται, όπως υποβάλλει στο
Γ.Ε.ΜΗ., είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από κάθε
Γενική Συνέλευση των µετόχων αυτής, επικυρωµένο α-
ντίγραφο της ηµερήσιας διάταξης µε επεξηγηµατική έκ-
θεση για τα θέµατα που αναγράφονται σε αυτήν. Η πρό-
σκληση των επαναληπτικών γενικών Συνελεύσεων ανα-
κοινώνεται, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, τουλά-
χιστον δέκα (10) ηµέρες νωρίτερα.

6. Η εταιρεία υποχρεούται όπως, µετά από κάθε Γενική
Συνέλευση των µετόχων αυτής, υποβάλλει στο Γ.Ε.ΜΗ.,
εντός είκοσι (20) ηµερών, επικυρωµένο αντίγραφο των
πρακτικών αυτής.

Άρθρο 12
Θέµατα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευ-
σης περιορίζονται στα θέµατα που περιλαµβάνει η δηµο-
σιευµένη ηµερήσια διάταξη. Η ηµερήσια διάταξη καταρ-
τίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο. Συζήτηση εκτός α-
πό τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται,
εκτός από τροπολογίες επί των προτάσεων του Διοικητι-
κού Συµβουλίου και προτάσεων για σύγκληση άλλης Γε-
νικής Συνέλευσης.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους
τους µετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναµεί
µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόµη και αν δεν
έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαµβάνονται κατά
τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ει-
δικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον
Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της Συνέλευσης. Το βιβλίο
πρακτικών µπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αντίγρα-
φα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υ-
ποβάλλονται στην αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα
µε την παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104).

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών
της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόε-
δρο του Διοικητικού Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 13
Οικονοµικός έλεγχος

Η οικονοµική διαχείριση της εταιρείας υπόκειται σε ε-
τήσιο έλεγχο από νόµιµους ελεγκτές, οι οποίοι υποβάλ-
λουν την έκθεσή τους στο Διοικητικό Συµβούλιο και στον
εποπτεύοντα Υπουργό.

Άρθρο 14
Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου - Πλαίσιο καταπολέµη-
σης της διαφθοράς - Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

1. Η εταιρεία αναπτύσσει και υιοθετεί: 
(α) Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο αποτελεί

το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται σε εφαρµογή α-
πό το Δ.Σ., τη διοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό της ε-
ταιρείας, µε σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσµατικό-
τητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών,

την αξιοπιστία της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης
και τη συµµόρφωση µε τους εφαρµοστέους νόµους και
κανονισµούς και

(β) ολοκληρωµένο πλαίσιο καταπολέµησης της απά-
της και της διαφθοράς µε σκοπό την αποτελεσµατική
πρόληψη, αποτροπή και τον εντοπισµό φαινοµένων και
πράξεων απάτης και διαφθοράς σε συνεργασία µε την Ε-
θνική Αρχή Διαφάνειας.

2. Στην εταιρεία συστήνεται και λειτουργεί τριµελής
Επιτροπή Ελέγχου (AuditCommittee), σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7). 

3. Στην εταιρεία λειτουργεί Υπηρεσία Εσωτερικού Ε-
λέγχου, ως ανεξάρτητη υπηρεσία της εταιρείας, η οποία
αποτελείται από τουλάχιστον έναν (1) εσωτερικό ελε-
γκτή, ο οποίος επιλέγεται από το µητρώο εσωτερικών ε-
λεγκτών του Υπουργείου Οικονοµικών και ορίζεται µε α-
πόφαση της Γενικής Συνέλευσηςτης εταιρείας, κατόπιν
εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου.  

4. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, κατά την άσκηση των καθη-
κόντων τους, είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχι-
κά σε καµία άλλη υπηρεσιακή µονάδα της εταιρείας και
εποπτεύονται από την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας.
Οι οριζόµενοι ως εσωτερικοί ελεγκτές δεν αποκτούν
καθ’ οιονδήποτε τρόπο την υπαλληλική ιδιότητα και δεν
τελούν σε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, ενώ παρέχουν
τις υπηρεσίες τους µε σύµβαση παροχής ανεξάρτητων
υπηρεσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Άρθρο 15
Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται: 
α. όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν

προηγούµενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η
παράταση της διάρκειάς της,
β. µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνε-

ται µε οµοφωνία ή
γ. εφόσον κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, καθώς

και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης,
λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την
κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται, επίσης, µε δικαστική απόφαση,
σύµφωνα µε τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018 (Α΄
104).

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων
της εταιρείας γίνει κατώτερο από το µισό (1/2) του κατα-
βεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συµ-
βούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευ-
ση, µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη λήξη της
χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την
υιοθέτηση άλλου µέτρου.

4. Εάν η εταιρεία λυθεί, λόγω παρόδου του χρόνου
διάρκειάς της ή µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή
εάν µετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συµβιβα-
σµός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύ-
σεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει µε απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης.

5. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύ-
ση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περ. α΄
της παρ. 1, το Διοικητικό Συµβούλιο εκτελεί χρέη εκκα-
θαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά,
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µέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από την Γενική Συνέ-
λευση. Στην περ. β΄ της παρ. 1, η Γενική Συνέλευση, µε
την ίδια απόφαση, ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περί-
πτωση της παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικα-
στήριο µε την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εται-
ρείας.

6. Η εκκαθάριση διενεργείται σύµφωνα µε τα άρθρα
168 έως 170 του ν. 4548/2018.         

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Άρθρο 16
Στελέχωση - Εσωτερική λειτουργία

1. Στην εταιρεία συστήνονται είκοσι (20) θέσεις προ-
σωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί-
στου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), µία (1) θέση δικηγόρου µε έµµι-
σθη εντολή, µία (1) θέση νοµικού συµβούλου και µία (1)
θέση εσωτερικού ελεγκτή. Η κατανοµή των παραπάνω
θέσεων ανά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα γίνεται
µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας. 

2. Η πρόσληψη για την πλήρωση των θέσεων εργασίας
πραγµατοποιείται κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της
Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 (Α΄ 280), µε
την έκδοση σχετικής προκήρυξης, ύστερα από έλεγχο
του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.), από τον πρόεδρο του Δ.Σ. µετά από εισήγηση
του Δ.Σ. της εταιρείας. Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η
συνολική διαδικασία διενεργούνται από την εταιρεία. Το
Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νοµιµότητας, καθώς και
τον κατ’ ένσταση έλεγχο των προσωρινών πινάκων κα-
τάταξης. Η πρόσληψη µε σχέση έµµισθης εντολής πραγ-
µατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα Δι-
κηγόρων.

3. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία προσωπι-
κού, µόνιµου και µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Α-
ορίστου Χρόνου, που υπηρετεί σε φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143). Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, οι α-
ποσπάσεις διενεργούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 31
του ν. 4873/2021 (Α΄ 248).

4. Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων ορίζεται σε
τρία (3) έτη, µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της α-
πόσπασης µία φορά κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και
έκδοσης σχετικής απόφασης του Διευθύνοντος Συµβού-
λου της Εταιρείας και σύµφωνη γνώµη του Δ.Σ.. Για το
χρονικό διάστηµα της απόσπασης οι υπάλληλοι διατη-
ρούν το σύνολο των τακτικών αποδοχών της οργανικής
τους θέσης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις καταβολής τους και η δαπάνη µισθοδοσίας και επι-
πλέον αµοιβών βαρύνει την Εταιρεία. Ο χρόνος υπηρε-
σίας των αποσπασµένων λογίζεται, για κάθε συνέπεια,
ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. 

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του εποπτεύοντος την εταιρεία Υπουργού καθορίζονται
οι τακτικές αποδοχές και τυχόν λοιπές παροχές του
προσωπικού της. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Άρθρο 17
Εσωτερικοί Κανονισµοί

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της εται-
ρείας, εγκρίνεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδι-

κής διάταξης, ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας
της εταιρείας, µε τον οποίο καθορίζονται ζητήµατα σχε-
τικά µε τη λειτουργία της εταιρείας, όπως:

(α) η διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, η κατα-
νοµή αρµοδιοτήτων, ο τρόπος λειτουργίας και η σχέση
των υπηρεσιών µεταξύ τους και µε τη Διοίκηση,

(β) ο κώδικας δεοντολογίας, τα θέµατα σύγκρουσης
συµφερόντων και οι υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας,

(γ) οι οργανικές θέσεις του προσωπικού, εντός του
πλαισίου του παρόντος, τα προσόντα και όροι πρόσλη-
ψης, οι όροι εργασίας, 

(δ) οι διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου, οι διαδικασίες
αξιολόγησης της απόδοσης των υπαλλήλων,

(ε) τα σχετικά µε τις µετακινήσεις προσωπικού και το
επιτρεπόµενο ύψος δαπανών σχετικά µε εκτός έδρας
µετακινήσεις, εντός του πλαισίου που καθορίζεται µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του επο-
πτεύοντος την εταιρεία Υπουργού,

(στ) η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής των επιχει-
ρήσεων στο Μητρώο, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια
που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις, προκειµένου να
εγγραφούν σε αυτό, η διαδικασία αξιολόγησής τους, οι
λεπτοµέρειες για τη σύσταση και λειτουργία των επιτρο-
πών αξιολόγησης, καθώς και

(ζ) κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε την εταιρική διακυ-
βέρνηση και την ορθή λειτουργία της Εταιρείας.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εται-
ρείας, που λαµβάνεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων του
ν. 4013/2011 (Α΄ 204), εγκρίνεται, κατά παρέκκλιση του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και υπό την επιφύλαξη του ενω-
σιακού δικαίου, Κανονισµός Προµηθειών, µε τον οποίο
καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης µελε-
τών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προ-
µηθειών κινητών πραγµάτων, εξοπλισµού και συναφών
εργασιών, αγορών ακινήτων, µισθώσεων και κάθε άλλο
σχετικό ζήτηµα, καθώς και διατάξεις έννοµης προστα-
σίας για τις συµβάσεις κάτω των ορίων. Ο εγκεκριµένος
Κανονισµός Προµηθειών της εταιρείας δηµοσιεύεται στο
τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και
αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Για τις διαδι-
κασίες ανάθεσης προµηθειών, υπηρεσιών µελετών και
έργων, µε αξία άνω των ορίων που ορίζονται στο άρθρο
5 του ν. 4412/2016 εφαρµόζονται οι διατάξεις του
ν. 4412/2016.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Άρθρο 18
Σύµβουλοι

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της εται-
ρίας µπορεί να συνάπτονται συµβάσεις παροχής ανεξάρ-
τητων υπηρεσιών ή έργου µε χρηµατοοικονοµικούς, νο-
µικούς, τεχνικούς και άλλους εξειδικευµένους συµβού-
λους, µε σκοπό την αξιολόγηση των αιτήσεων για την έ-
νταξη των νεοφυών επιχειρήσεων στο Μητρώο της εται-
ρίας, καθώς και για την υποστήριξη των λοιπών αρµοδιο-
τήτων της εταιρείας, που πηγάζουν από τον παρόντα νό-
µο.

2. Αν για τις υπηρεσίες της παρ. 1 απαιτείται η παροχή
υπηρεσιών τρίτων (υπεργολάβων), η σχετική δαπάνη πε-
ριλαµβάνεται στην αµοιβή των συµβούλων. Σε κάθε περί-
πτωση, για την παροχή των υπηρεσιών και την καλή ε-
κτέλεση της σύµβασης ευθύνεται ο σύµβουλος που συµ-
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βάλλεται µε την εταιρία στο πλαίσιο του παρόντος.
3. Οι σύµβουλοι πρέπει να έχουν τεχνογνωσία και ε-

µπειρία στα αντίστοιχα θέµατα και ειδικότερα σε θέµατα
νεοφυών επιχειρήσεων, έρευνας και καινοτοµίας. Οι
σύµβουλοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες δεοντολο-
γίας του επαγγέλµατός τους και το επαγγελµατικό α-
πόρρητο, ακόµη και µετά το πέρας της εργασίας τους. Οι
σύµβουλοι οφείλουν να ενηµερώνουν την εταιρεία, αν υ-
φίσταται σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ αυτών και
της προς ένταξη στο Μητρώο νεοφυούς επιχείρησης. 

4. Οι σύµβουλοι, εφόσον είναι νοµικά πρόσωπα, οφεί-
λουν να διαθέτουν έµπειρο προσωπικό µε την κατάλλη-
λη εξειδίκευση, να οργανώνουν, διοικούν και διαχειρίζο-
νται το έργο τους µε τρόπο ώστε να µην καθυστερεί τη
διαδικασία και την ολοκλήρωση της εργασίας τους.

5. Οι σύµβουλοι υποχρεούνται να δηλώνουν, κατά τη
σύναψη της συµβάσεώς τους και καθ’ όλη τη διάρκειά
της, οιαδήποτε σχέση τους ενδέχεται να προξενεί σύ-
γκρουση συµφερόντων µε το Ελληνικό Δηµόσιο, άλλως
καταγγέλλεται η σύµβασή τους και καταπίπτει σε βάρος
τους ποινική ρήτρα, ισόποση µε το ήµισυ της προϋπολο-
γιζόµενης αµοιβής για το έργο.

6. Κατά την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας µπορεί
να ανατίθενται σε νοµικό πρόσωπο µε εξειδικευµένη ε-
µπειρία ο σχεδιασµός και η οργάνωση της διοικητικής
δοµής της Εταιρείας, ο σχεδιασµός και ο συντονισµός
των υποστηρικτικών δοµών και ο ορισµός και η κάλυψη
των αναγκών της εταιρείας σε ανθρώπινο δυναµικό. Με
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται οι ε-
πιµέρους υπηρεσίες των ανωτέρω πεδίων που παρέχο-
νται από το ανωτέρω νοµικό πρόσωπο.»

Άρθρο 73
Καταργούµενες διατάξεις

Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται ανωτέρω, µετά
την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας «Εθνικό Μητρώο
Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.», καταργείται το άρθρο 47
του ν. 4712/2020 (Α΄ 146). 

ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 74
Παράταση προθεσµίας έκδοσης κανονιστικών πράξεων

για την αναµόρφωση του πλαισίου εποπτείας 
των οικονοµικών δραστηριοτήτων και των προϊόντων

Οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στις παρ. 1
έως 9 του άρθρου 173 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), περί της
αναµόρφωσης του πλαισίου για την άσκηση εποπτείας
και τη διαδικασία ελέγχου των οικονοµικών δραστηριο-
τήτων και των προϊόντων, όσον αφορά στα πεδία επο-
πτείας της περ. δ΄ ως προς την ασφάλεια υποδοµών και
κατασκευών, της περ. ε΄ ως προς τη δηµόσια υγεία και
της περ. στ΄ ως προς την ασφάλεια και υγεία εργαζοµέ-
νων της παρ. 4 του άρθρου 127 του ν. 4512/2018, εκδίδο-
νται έως τις 31.12.2023.

Άρθρο 75
Ορισµός αρµόδιας αρχής επιβολής κυρώσεων για τη
λειτουργία ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων εντός 

τουριστικών λιµένων - Τροποποίηση του άρθρου 117
του ν. 4442/2016 

Στο άρθρο 117 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), περί της επι-
βολής κυρώσεων για τη µη νόµιµη λειτουργία των ψυχα-
γωγικών δραστηριοτήτων, επέρχονται οι εξής τροποποι-
ήσεις:

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 περί του τρόπου επι-
βολής κυρώσεων, προστίθεται η κατά τόπον αρµόδια Πε-
ριφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού (ΠΥΤ) του Υπουργείου
Τουρισµού ως αρµόδια αρχή και η παρ. 3 διαµορφώνεται
ως εξής:

«3. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφαση
του αρµόδιου οργάνου του δήµου ή της κατά τόπον αρ-
µόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού του Υπουρ-
γείου Τουρισµού, η οποία εκδίδεται αφού ο φορέας της
δραστηριότητας κληθεί εγγράφως προς έκθεση των α-
πόψεών του. Στην ίδια απόφαση αναφέρονται οι παρα-
βάσεις που διαπιστώθηκαν και η προθεσµία που χορηγεί-
ται προς άρση αυτών, προκειµένου η δραστηριότητα να
καταστεί συµβατή µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφα-
λαίου, ή να συµµορφωθεί µε τους όρους και περιορι-
σµούς που καθορίζονται στις εγκρίσεις εγκατάστασης ή
λειτουργίας.»

2. Η παρ. 6 αντικαθίσταται, ως εξής: 
«6. Τα πρόστιµα βεβαιώνονται και εισπράττονται ως

δηµόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) και
πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του κρατικού προϋπολογι-
σµού. Εφόσον αρµόδια ή αδειοδοτούσα αρχή είναι ο δή-
µος, ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του επιβληθέ-
ντος προστίµου αποτελεί έσοδο του δήµου, στη χωρική
αρµοδιότητα του οποίου βεβαιώνεται η παράβαση και
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται στον α-
νωτέρω ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισµού.» 

3. Η παρ. 8 αντικαθίσταται, ως εξής:
«8. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων που εκ-

δίδονται από το αρµόδιο όργανο του δήµου χωρεί ειδική
διοικητική προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο 227 του ν.
3852/2010 (Α΄ 87). Όταν οι αποφάσεις επιβολής κυρώ-
σεων εκδίδονται από τις κατά τόπους αρµόδιες Περιφε-
ρειακές Υπηρεσίες Τουρισµού του Υπουργείου Τουρι-
σµού χωρεί διοικητική προσφυγή, σύµφωνα µε την περ.
δ) της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α΄ 187).»

Άρθρο 76
Προϋποθέσεις θέσης σε αργία των προέδρων και των

µελών των διοικητικών επιτροπών και των διοικητικών
συµβουλίων των Επιµελητηρίων και του προέδρου και
των µελών της γενικής συνέλευσης και της διοικητικής

επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων - 
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 92

του ν. 4497/2017 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 92 του
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ν. 4497/2017 (Α΄ 171) τροποποιείται, ως προς τις προϋ-
ποθέσεις θέσης σε αργία, και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως
εξής:

«2. Όταν γίνεται παραποµπή για κακούργηµα µε αµε-
τάκλητο βούλευµα ή µε απευθείας κλήση, κατά της οποί-
ας έχει εξαντληθεί το δικαίωµα προσφυγής και εφόσον
έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση, ο Υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων θέτει τον κατηγορούµενο σε κατά-
σταση αργίας µέχρι την έκδοση αµετάκλητης απόφασης
του δικαστηρίου. Εάν εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική α-
πόφαση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως.»

Άρθρο 77
Χορήγηση άδειας παραγωγής αντισηπτικών -

Παράταση ισχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5
του ν. 4681/2020

Η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του
ν. 4681/2020 (Α΄ 74), ως προς τη χορήγηση άδειας πα-
ραγωγής αντισηπτικών για την αντιµετώπιση του κορω-
νοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 30ή.6.2022. 

Άρθρο 78
Υποχρέωση γνωστοποίησης επιχειρήσεων που έχουν
υπαχθεί στον ν. 3299/2004 για την υλοποίηση του

πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριµένου κόστους
του επενδυτικού σχεδίου τους

Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπα-
χθεί στον ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και δεν έχουν γνωστο-
ποιήσει την υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%)
του εγκεκριµένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου
στις προκαθορισµένες ηµεροµηνίες, όπως αυτές προσ-
διορίζονται στην περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 76 του
ν. 4399/2016 (Α΄ 117), υποχρεούνται να γνωστοποιούν
την υλοποίηση αυτή στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή της οικείας περιφέ-
ρειας, µε την υποβολή είτε υπεύθυνης δήλωσης είτε αι-
τήµατος ελέγχου, εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος.  

Άρθρο 79
Απαλλαγή µακροχρόνιας υποχρέωσης τήρησης

θέσεων εργασίας για πληττόµενες επιχειρήσεις λόγω
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19

Κατά τον έλεγχο τήρησης των µακροχρόνιων υποχρε-
ώσεων διατήρησης θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων,
των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους
ν. 3299/2004 (Α΄ 261), 3908/2011 (Α΄8) και 4399/2016
(Α΄ 117) και των οποίων η δραστηριότητα εµπίπτει στους
Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των κλά-
δων που πλήττονται από την πανδηµία του κορωνοϊού
COVID-19, εξαιρούνται οι θέσεις εργασίας που απωλέ-
στηκαν την περίοδο µεταξύ της 1ης.1.2020 και της
30ής.6.2021, αποκλειστικά για το συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεών
τους.

Άρθρο 80
Αποζηµιώσεις µελών του Εθνικού Μητρώου 
Πιστοποιηµένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) για τις 
αξιολογήσεις και τους ελέγχους επενδυτικών

σχεδίων αναπτυξιακών νόµων

1. Στα µέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιηµένων Ε-
λεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του άρθρου 11 του π.δ. 33/2011
(Α΄ 83), τα οποία πραγµατοποίησαν αξιολογήσεις και ε-
λέγχους επενδυτικών σχεδίων των νόµων 3299/2004
(Α΄ 261) και 3908/2011 (Α΄ 8) και δεν έχουν λάβει µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος τις αποζηµιώσεις, που
προβλέπονται στην υπ’ αρίθµ. 2/16822/0022/9.5.2011
(Υ.Ο.Δ.Δ. 195) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και στην υπ’ αρίθµ. 2/88585/0022/21.12.2012 (Υ.Ο.Δ.Δ.
592) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Α-
νάπτυξης, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, που είχαν εφαρµογή κατά τον
χρόνο της αξίωσής τους, καταβάλλονται αναλόγως οι
σχετικές αποζηµιώσεις.
Τα µέλη του πρώτου εδαφίου, εντός δύο (2) µηνών α-

πό την έναρξη ισχύος του παρόντος, επανυποβάλλουν
το αίτηµά τους µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, κατα-
θέτοντας υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν εισπράξει τη
σχετική αποζηµίωση σε προγενέστερο χρόνο.

2. Στα µέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιηµένων Α-
ξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) του άρθρου 7 του π.δ. 33/2011,
τα οποία πραγµατοποίησαν αξιολογήσεις επενδυτικών
σχεδίων, κατ’ εφαρµογή του ν. 4399/2016, από την ηµε-
ροµηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής ε-
πενδυτικών σχεδίων της προκήρυξης στις 19.10.2017 έ-
ως τις 30.6.2019 καταβάλλονται οι αποζηµιώσεις που
προβλέπονται στην υπ’ αρίθµ. 26226/13.3.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.
117) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οι-
κονοµίας και Ανάπτυξης, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117).

Άρθρο 81
Αξιοποίηση κινήτρου φορολογικής απαλλαγής 

σε επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα
ενισχύσεων των ν. 4399/2016 και 3908/2011 

Επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υ-
παχθεί στους ν. 3908/2011 (Α΄ 8) και 4399/2016 (Α΄ 117)
και έχουν υποβάλει αίτηση για την πιστοποίηση ποσο-
στού πενήντα τοις εκατό (50%) του επενδυτικού έργου ή
για την ολοκλήρωση των επενδύσεών τους, µέχρι την
31η Δεκεµβρίου 2021, δικαιούνται τη χρήση της ωφέλει-
ας κινήτρου φορολογικής απαλλαγής, κατ’ εξαίρεση, για
τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν το έτος 2021, εφόσον
η απόφαση πιστοποίησης εκδοθεί έως την ηµεροµηνία υ-
ποβολής των δηλώσεων εισοδήµατος φορολογικού έ-
τους 2021. 
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Άρθρο 82
Προσαρµογή του πληροφοριακού συστήµατος του 

αναπτυξιακού νόµου ν. 4887/2022 προς την αναπτυξια-
κή πολιτική της Προγραµµατικής Περιόδου 2021-2027 -

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 126 του ν. 4887/2022

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 126 του
ν. 4887/2022 (Α΄ 16) τροποποιείται µε την πρόβλεψη δια-
λειτουργικότητας του  Πληροφοριακού Συστήµατος Ανα-
πτυξιακού Νόµου µε τις σχετικές διατάξεις του παρό-
ντος νόµου, και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Για την υποστήριξη της εφαρµογής των καθεστώ-
των του παρόντος λειτουργεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Πληροφοριακό Σύστηµα Αναπτυξιακού
Νόµου (Π.Σ.-Αν), το οποίο διαλειτουργεί µε το Πληροφο-
ριακό Σύστηµα που προβλέπεται από τις διατάξεις που
διέπουν τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή α-
ναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Πε-
ρίοδο 2021-2027. Το σύνολο των διαδικασιών που προ-
βλέπονται στον παρόντα, διενεργείται υποχρεωτικά µέ-
σω του Πληροφοριακού Συστήµατος Αναπτυξιακών Νό-
µων (Π.Σ.-Αν). Το Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενι-
σχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), η λειτουργία του οποίου διέπεται α-
πό τον ν. 4314/2014 (Α΄ 265) εξακολουθεί να λειτουργεί
στο πλαίσιο της εφαρµογής των προηγούµενων αναπτυ-
ξιακών νόµων. 
Τα Πληροφοριακά Συστήµατα της παρούσας είναι προ-

σβάσιµα µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµό-
σιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).»

Άρθρο 83
Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας - Τροποποίηση

άρθρου 10 του ν. 4872/2021

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 10 του
ν. 4872/2021 (Α΄247) τροποποιείται αναφορικά µε τη σύ-
σταση του αυτοτελούς Τµήµατος Παρατηρητηρίου και τη
στελέχωση αυτού, ο τίτλος του άρθρου τροποποιείται α-
νάλογα και το άρθρο 10 διαµορφώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο 10
Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας και Αυτοτελές

Τµήµα Παρατηρητηρίου

1. Συστήνεται Γραφείο Διοικητή, το οποίο υποστηρίζει
τον Διοικητή στην άσκηση των καθηκόντων του και υπά-
γεται απευθείας σε αυτόν.

2. Το Γραφείο Διοικητή διέπεται, σε ό,τι αφορά την ορ-
γάνωση, τις αρµοδιότητες, τη λειτουργία και τη στελέ-
χωσή του, από τα άρθρα 45 έως 48 του ν. 4622/2019
(Α΄133), µε την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στον πα-
ρόντα.

3. Το Γραφείο Διοικητή στελεχώνεται µε αποφάσεις
του Διοικητή, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.

4. Στο Γραφείο Διοικητή συστήνονται συνολικά οκτώ
(8) θέσεις συνεργατών, εκ των οποίων έως τρεις (3) δύ-
νανται να καταλαµβάνονται από µετακλητούς συνεργά-
τες.

5. Στο Γραφείο του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας
συστήνεται θέση Διευθυντή, η οποία συµπεριλαµβάνεται
στις θέσεις της παρ. 4.

6. Στην Ειδική Υπηρεσία συστήνεται Αυτοτελές Τµήµα
Παρατηρητηρίου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Δι-

οικητή, στελεχώνεται από το προσωπικό της παρ. 1 του
άρθρου 11 και έχει ως αρµοδιότητα την παρακολούθηση
της επίτευξης των στόχων και του χρονοδιαγράµµατος
υλοποίησης των στόχων και προτάσεων του ΣΔΑΜ. Στις
Περιφέρειες των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης
(ΕΣΔΙΜ), που συνοδεύουν το Πρόγραµµα ΕΣΠΑ - ΔΑΜ
2021-2027 συστήνονται Παραρτήµατα του Παρατηρητη-
ρίου.»         

Άρθρο 84
Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί
στις στρατηγικές επενδύσεις βάσει των ν. 3894/2010

και 4608/2019 - Τροποποίηση άρθρου 29 του ν.
4864/2021

1. Στο άρθρο 29 του ν. 4864/2021 (Α΄ 237) προστίθεται
παρ. 7, ως εξής:

«7. Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, που
έχουν χαρακτηριστεί, ως Στρατηγικές Επενδύσεις µε α-
πόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Ε-
πενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) και έχει εγκριθεί η δυνατότητα κα-
τάρτισης ΕΣΧΑΣΕ του ν. 3894/2010 (Α΄204) ή η παροχή
των κινήτρων του ν. 4608/2019 (Α΄66), εξακολουθούν να
εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3894/2010 και του
ν. 4608/2019.»

2. Η παρούσα ισχύει από την έναρξη ισχύος του
ν. 4864/2021.

Άρθρο 85
Υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων του ν. 4399/2016 στην

αρµοδιότητα της Γνωµοδοτικής Επιτροπής 
του ν. 4887/2022 -  Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 122

του ν. 4887/2022

Η παρ. 3 του άρθρου 122 του ν. 4887/2022 (Α΄16) τρο-
ποποιείται µε την προσθήκη του ν. 4399/2016 (Α΄117)
στους νόµους στους οποίους υπάγονται επενδυτικά
σχέδια και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Έργο της Επιτροπής είναι η γνωµοδότηση για την
έκδοση αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύ-
σεων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων
των φορέων των επενδύσεων, καθώς και ο τρόπος συµ-
µόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ε-
λεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υ-
παχθεί στον παρόντα και στους ν. 4399/2016 (Α΄117),
ν. 3908/2011 (Α΄8), ν. 3299/2004 (Α΄261), ν. 2601/1998
(Α΄81) και ν. 1892/1990 (Α΄101).»

Άρθρο 86
Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και 

εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων και αποζηµίωση 
των µελών τους - Τροποποίηση άρθρου 221 

του ν. 4412/2016

1. Στην υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου
221 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται δεύτερο εδά-
φιο και η παρ. 8 διαµορφώνεται ως εξής:

«8. Στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, πέραν των ανωτέ-
ρω, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιµοποιείται η πλέ-

ον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη, προσφορά µόνο
βάσει τιµής ή βάσει πλήρως αντικειµενικοποιηµένων κρι-
τηρίων, η επιτροπή διαγωνισµού αποτελείται από τρεις
(3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, µε τους

66



αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα
αρχή, εγγεγραµµένους στο µητρώο της περ. ζ΄, µε ε-
µπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσι-
διάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποί-
οι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί
τον διαγωνισµό. Κατ’ εξαίρεση, αν δεν επαρκούν οι υ-
πάλληλοι της αναθέτουσας αρχής, τούτη δύναται είτε να
αιτηθεί την υπόδειξη ορισµού µελών από το Δηµόσιο, ό-
πως προσδιορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), εγγεγραµµένων στο µητρώο της περ. η΄ της
παρούσας είτε να προσφύγει στην διενέργεια κλήρωσης
µεταξύ των εγγεγραµµένων στο Μητρώο Μελών Επιτρο-
πών Διαδικασιών Σύναψης Δηµοσίων Συµβάσεων Έργων
(Μη.Μ.Ε.Δ.). Στις εργασίες της επιτροπής µπορεί να πα-
ρίσταται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκπρόσωπος των εργο-
ληπτών, που υποδεικνύεται µαζί µε τον αναπληρωτή του,
από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις. Ειδικά
σε περιπτώσεις διαγωνισµών προϋπολογισµού χαµηλό-
τερου του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ, στις ο-
ποίες κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα
προσφορά από οικονοµική άποψη µόνο βάσει τιµής, η ε-
πιτροπή διαγωνισµού δύναται να αποτελείται από υπαλ-
λήλους της αναθέτουσας αρχής, ένας εκ των οποίων εί-
ναι υποχρεωτικά τεχνικός εγγεγραµµένος στο Μητρώο
Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δηµόσιων Συµ-
βάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.).
β) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιµοποιείται η πλέ-

ον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης τιµής - ποιότητας, η επιτροπή διαγωνι-
σµού αποτελείται από:
αα) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας

ΠΕ ή TE, µε τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν
στην αναθέτουσα αρχή ή στο Δηµόσιο, ως ορίζεται στο
άρθρο 14 του ν. 4270/2014, εγγεγραµµένους στο µη-
τρώο της περ. ζ΄ της παρούσας, µε εµπειρία, τεχνική ε-
ξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό α-
νάθεση κατηγορίες εργασιών. Εφόσον οι υπάλληλοι της
αναθέτουσας αρχής δεν επαρκούν, η αρχή δύναται, είτε
να αιτηθεί την υπόδειξη ορισµού µελών από τους φο-
ρείς, όπως προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 4270/2014, εγγεγραµµένων στο µητρώο της περ.
η΄ της παρούσας, είτε να προσφύγει στη διενέργεια κλή-
ρωσης µεταξύ των εγγεγραµµένων στο Μητρώο Μελών
Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δηµοσίων Συµβάσεων
Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.).
ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., που υποδεικνύε-

ται µε τον αναπληρωτή του, από την περιφερειακή ένω-
ση δήµων της έδρας της περιφέρειας όπου εκτελείται το
έργο.
γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου

της Ελλάδας (TEE), που υποδεικνύεται µε τον αναπλη-
ρωτή του, κατόπιν κλήρωσης, από τα αρµόδια όργανα
του TEE.
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώ-

σεων, που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του, κατό-
πιν κλήρωσης, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργα-
νώσεις, όταν πρόκειται για έργα των οποίων ο προϋπο-
λογισµός εκτός Φ.Π.Α. και αναθεώρησης ισούται ή υπερ-
βαίνει το όριο εφαρµογής της Οδηγίας, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο άρθρο 5.
Η αναθέτουσα αρχή ορίζει τα υποδειχθέντα µέλη, α-

φού λάβει υπόψη της αιτήµατα εξαίρεσης, λόγω κατά-
στασης σύγκρουσης συµφερόντων στον συγκεκριµένο
διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή υποδεικνύονται αντι-

καταστάτες των εξαιρεθέντων µελών, σύµφωνα µε την
ανωτέρω διαδικασία.
γ) Η επιτροπή διαγωνισµού της περ. β΄ συγκροτείται

από την αναθέτουσα αρχή του φορέα κατασκευής του
έργου. Η µη υπόδειξη των µελών των περ. ββ΄, γγ΄ και
δδ΄ δεν κωλύει τη συγκρότηση της επιτροπής. Σε αυτήν
την περίπτωση η απαρτία υπολογίζεται βάσει του αριθ-
µού των µελών που ορίστηκαν και υποδείχθηκαν.
δ) Για τον ορισµό των µελών της επιτροπής διαγωνι-

σµού, η αρµόδια για τη διεξαγωγή του υπηρεσία ζητά ε-
γκαίρως την υπόδειξη των µελών και των εκπροσώπων
των κοινωνικών φορέων (TEE ή άλλου Επιµελητηρίου,
Περιφερειακής Ένωσης Δήµων και των εργοληπτικών
οργανώσεων), κατά την περ. ε΄. Οι φορείς στους οποί-
ους υπηρετούν οι υπάλληλοι και οι λοιποί εκπρόσωποι
παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση
των καθηκόντων τους.
ε) Για τον ορισµό του εκπροσώπου τους, τα επιµελητή-

ρια, οι περιφερειακές ενώσεις δήµων και οι εργοληπτι-
κές οργανώσεις, διενεργούν, µε ευθύνη των διοικήσεών
τους, δηµόσια κλήρωση κατά τις κείµενες διατάξεις, ύ-
στερα από έγκαιρη δηµοσιοποίηση της ηµέρας και ώρας
διενέργειάς της, από σχετικούς καταλόγους (µητρώα)
προσώπων, που καταρτίζονται και τηρούνται µε ευθύνη
των παραπάνω φορέων.
στ) Στις επιτροπές δύναται να συµµετέχει, κατόπιν αι-

τήµατος του φορέα χρήσης και άνευ δικαιώµατος ψή-
φου, εκπρόσωπος, που υποδεικνύεται από αυτόν και ορί-
ζεται από την αναθέτουσα αρχή.

ζ) Συστήνεται και τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Υπο-
δοµών, Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύνα-
ψης Δηµόσιων Συµβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών
και Λοιπών Συναφών Επιστηµονικών Υπηρεσιών
(Μη.Μ.Ε.Δ.). Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται τεχνικοί υ-
πάλληλοι όλων των αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων
φορέων των ανεξάρτητων αρχών και της Βουλής των
Ελλήνων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Με-
ταφορών ρυθµίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η δια-
δικασία για την εγγραφή στο Μητρώο, η διαδικασία κα-
τάρτισης και τήρησης του Μητρώου, τα καθήκοντα των
εγγεγραµµένων, οι όροι απαλλαγής από την υποχρέωση
εγγραφής, τα πειθαρχικά αδικήµατά τους και κάθε άλλο
σχετικά µε τα παραπάνω αναγκαίο θέµα.»

2. Στην παρ. 12 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 τρο-
ποποιούνται: α) το πρώτο εδάφιο, ως προς τις προϋποθέ-
σεις καταβολής αποζηµίωσης γνωµοδοτικών συλλογι-
κών οργάνων και τις εφαρµοστέες διατάξεις, β) το δεύ-
τερο εδάφιο ως προς το αντικείµενο της εξουσιοδότη-
σης και η παρ. 12 διαµορφώνεται ως εξής:

«12. Για τα µέλη των γνωµοδοτικών οργάνων του πα-
ρόντος, που είναι εγγεγραµµένα στο Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του
άρθρου 344 ή που συµµετέχουν στις διαγωνιστικές δια-
δικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων µε εκτιµώµενη
αξία µεγαλύτερη του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευ-
ρώ ή που ορίζονται από τις ΕΚΑΑ της παρ. 1 του άρθρου
41 για τις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων κεντρικών
και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών που αυτές διε-
νεργούν, προβλέπεται αποζηµίωση, κατά παρέκκλιση
του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176), περί αµοιβών
συλλογικών οργάνων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδοµών
και Μεταφορών καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα
σχετικά µε τις προϋποθέσεις, τον τρόπο και τον χρόνο
καταβολής σε σχέση µε την επιτυχή και εµπρόθεσµη διε-
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νέργεια των διαδικασιών ανάθεσης των συµβάσεων, κα-
θώς και το ύψος της αποζηµίωσης του πρώτου εδαφίου.»

Άρθρο 87
Προθεσµίες για την ολοκλήρωση των επιµέρους στα-
δίων της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης -
Αντικατάσταση του άρθρου 221Α του ν. 4412/2016

Το άρθρο 221Α του ν. 4412/2016 (Α΄147) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 221Α
Προθεσµίες για την ολοκλήρωση των επιµέρους σταδίων

της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης

1. Τα γνωµοδοτικά όργανα που συµµετέχουν στις δια-
γωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων
ολοκληρώνουν το έργο τους εντός των ακόλουθων προ-
θεσµιών: 
α) Για διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων

προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών: 
αα) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρου-

σα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει µόνο της τι-
µής, όλες οι ενέργειες της παρ. 2 του άρθρου 100, που α-
φορούν στο γνωµοδοτικό όργανο, ολοκληρώνονται ε-
ντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
της αποσφράγισης των προσφορών. Η προθεσµία του
προηγούµενου εδαφίου αναστέλλεται σε περίπτωση ε-
φαρµογής των άρθρων 102 και 103, για χρονικό διάστηµα
ίσο µε το διάστηµα ενεργείας της αναθέτουσας αρχής ή
των οικονοµικών φορέων ή, σε περίπτωση που δεν λάβει
χώρα ενέργεια από µέρους των οικονοµικών φορέων, για
όσο χρονικό διάστηµα χορηγήθηκε από την αναθέτουσα
αρχή για τις ενέργειες αυτές.
αβ) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρου-

σα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας τιµής, όλες οι ενέργειες της περ.
α΄της παρ. 5 του άρθρου 100 ολοκληρώνονται εντός εί-
κοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της α-
ποσφράγισης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των
τεχνικών προσφορών. Η προθεσµία του προηγούµενου ε-
δαφίου παρατείνεται ισόποσα προς τις προθεσµίες που
τίθενται για ενέργεια από την αναθέτουσα αρχή ή τους
οικονοµικούς φορείς. Αντίστοιχα, όλες οι ενέργειες των
περ. β΄ και γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 100 ολοκληρώνο-
νται εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την ηµερο-
µηνία της αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών
των οικονοµικών φορέων. Η προθεσµία του προηγούµε-
νου εδαφίου αναστέλλεται σε περίπτωση εφαρµογής
των άρθρων 102 και 103, για χρονικό διάστηµα ίσο µε το
διάστηµα ενεργείας της αναθέτουσας αρχής ή των οικο-
νοµικών φορέων ή, σε περίπτωση που δεν λάβει χώρα ε-
νέργεια από µέρους των οικονοµικών φορέων, για όσο
χρονικό διάστηµα χορηγήθηκε από την αναθέτουσα αρχή
για τις ενέργειες αυτές.
β) Για διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων έρ-

γων: 
βα) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από

οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής
(χαµηλότερη): 

i) Το γνωµοδοτικό όργανο, ανεξάρτητα από τον αριθµό
των προσφορών, υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, ε-
ντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία
αποσφράγισης των προσφορών, το πρακτικό µε το απο-
τέλεσµα της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών συµ-

µετοχής και οικονοµικών προσφορών.
ii) Το γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτου-

σα αρχή εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την προ-
σκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης το σχετικό
πρακτικό. 
Οι προθεσµίες των στοιχείων i) και ii) διακόπτονται κα-

τά τον χρόνο που απαιτείται ενέργεια από την αναθέτου-
σα αρχή ή δηµόσια αρχή.
ββ) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει του κόστους, µε χρή-
ση προσέγγισης κόστους αποτελεσµατικότητας (βέλτι-
στη σχέση ποιότητας - τιµής): 

i) Το γνωµοδοτικό όργανο, εφόσον οι προσφέροντες
είναι µέχρι επτά (7), υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή,
εντός τριάντα (30) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµη-
νία αποσφράγισης των προσφορών, το πρακτικό µε το α-
ποτέλεσµα της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών
συµµετοχής και τεχνικών προσφορών. Αν οι προσφέρο-
ντες υπερβαίνουν τους επτά (7), η ως άνω προθεσµία υ-
ποβολής του πρακτικού προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε
(15) εργάσιµες ηµέρες.

ii) Το γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτου-
σα αρχή, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την η-
µεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών,
το πρακτικό ελέγχου οικονοµικών προσφορών.

iii) Το γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτου-
σα αρχή, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την
προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην α-
ναθέτουσα αρχή, το σχετικό πρακτικό. 
Οι προθεσµίες των στοιχείων i), ii) και iii) διακόπτονται

κατά τον χρόνο που απαιτείται ενέργεια από την αναθέ-
τουσα αρχή ή δηµόσια αρχή.
γ) Για διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων και τεχνικών

και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών:
γα) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από

οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής
(χαµηλότερη): 

i) Το γνωµοδοτικό όργανο, ανεξάρτητα αριθµού προ-
σφορών, υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, εντός είκοσι
(20) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγι-
σης των προσφορών, το πρακτικό µε το αποτέλεσµα της
διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής και οι-
κονοµικών προσφορών.

ii) Το γνωµοδοτικό όργανο υποβάλει στην αναθέτουσα
αρχή, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την προ-
σκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην αναθέ-
τουσα αρχή, το σχετικό πρακτικό. 
Οι προθεσµίες των στοιχείων i) και ii) διακόπτονται κα-

τά τον χρόνο που απαιτείται ενέργεια από την αναθέτου-
σα αρχή ή δηµόσια αρχή.
γβ) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει του κόστους, µε χρή-
ση προσέγγισης κόστους -  αποτελεσµατικότητας (βέλτι-
στη σχέση ποιότητας - τιµής): 

i) Το γνωµοδοτικό όργανο, εφόσον οι προσφέροντες
είναι µέχρι έξι (6), υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, ε-
ντός σαράντα (40) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµη-
νία αποσφράγισης των προσφορών, το πρακτικό µε το α-
ποτέλεσµα της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών
συµµετοχής και τεχνικών προσφορών. Αν οι προσφέρο-
ντες υπερβαίνουν τους έξι (6), η ως άνω προθεσµία υπο-
βολής του πρακτικού προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) ερ-
γάσιµες ηµέρες.

ii) Το γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτου-
σα αρχή, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την η-
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µεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών,
το Πρακτικό ελέγχου οικονοµικών προσφορών.

iii) Το γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτου-
σα αρχή, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την
προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην α-
ναθέτουσα αρχή, το σχετικό πρακτικό. 
Οι προθεσµίες των στοιχείων i) έως iii) διακόπτονται

κατά τον χρόνο που απαιτείται ενέργεια από την αναθέ-
τουσα αρχή ή δηµόσια αρχή.
δ) Για διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων που διενερ-

γούνται µε το σύστηµα µελέτη - κατασκευή του άρθρου
50, εκτιµώµενης αξίας µεγαλύτερης των πέντε εκατοµ-
µυρίων (5.000.000) ευρώ: 
δα) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από

οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής
(χαµηλότερη): 

i) Το γνωµοδοτικό όργανο, εφόσον οι προσφέροντες
είναι µέχρι οκτώ (8), υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή,
εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµη-
νία αποσφράγισης των προσφορών, το πρακτικό µε το α-
ποτέλεσµα της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών
συµµετοχής, µελετών και οικονοµικών προσφορών. Ε-
φόσον οι προσφέροντες υπερβαίνουν τους οκτώ (8), η
ως άνω προθεσµία υποβολής του πρακτικού προσαυξά-
νεται κατά δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες.

ii) Το γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτου-
σα αρχή, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την
προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην α-
ναθέτουσα αρχή, το σχετικό πρακτικό. 
Οι προθεσµίες των στοιχείων i) και ii) διακόπτονται κα-

τά τον χρόνο που απαιτείται ενέργεια από την αναθέτου-
σα αρχή ή δηµόσια αρχή.
δβ) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει του κόστους, µε χρή-
ση προσέγγισης κόστους αποτελεσµατικότητας (βέλτι-
στη σχέση ποιότητας-τιµής):

i) Το γνωµοδοτικό όργανο, εφόσον οι προσφέροντες
είναι µέχρι πέντε (5), υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή,
εντός σαράντα (40) εργασίµων ηµερών από την ηµερο-
µηνία αποσφράγισης των προσφορών, το πρακτικό µε το
αποτέλεσµα της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών
συµµετοχής, µελετών και τεχνικών προσφορών. Αν οι
προσφέροντες υπερβαίνουν τους πέντε (5), η ως άνω
προθεσµία υποβολής του πρακτικού προσαυξάνεται κα-
τά είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες.

ii) Το γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτου-
σα αρχή, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την η-
µεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών,
το πρακτικό ελέγχου οικονοµικών προσφορών.

iii) Το γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτου-
σα αρχή, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την
προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην α-
ναθέτουσα αρχή, το σχετικό πρακτικό. Οι προθεσµίες
των στοιχείων i) έως iii) διακόπτονται κατά τον χρόνο
που απαιτείται ενέργεια από την αναθέτουσα αρχή ή δη-
µόσια αρχή.
ε) Για διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων Σύ-

µπραξης Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα σύµφωνα µε τον
ν. 3389/2005 (Α΄ 232):
εα) Σε περιπτώσεις που η διαγωνιστική διαδικασία

προβλέπει απευθείας υποβολή δεσµευτικών προσφο-
ρών, η επιτροπή υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, ανε-
ξαρτήτως αριθµού προσφορών, εντός σαράντα (40) ερ-
γασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης

των προσφορών, το πρακτικό ανακήρυξης προσωρινού
αναδόχου.
εβ) Σε περιπτώσεις που η διαγωνιστική διαδικασία διε-

νεργείται σε δύο στάδια, µε υποβολή αίτησης εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος (προεπιλογή) και εν συνεχεία µε υ-
ποβολή δεσµευτικών προσφορών:

i) Tο γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτου-
σα αρχή, ανεξαρτήτως αριθµού προσφορών, εντός είκο-
σι (20) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία απο-
σφράγισης των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το
πρακτικό προεπιλογής. 

ii) Tο γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτου-
σα αρχή, εντός τριάντα (30) εργασίµων ηµερών από την
ηµεροµηνία αποσφράγισης των δεσµευτικών προσφο-
ρών, το πρακτικό ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου. Σε
περίπτωση πρόβλεψης έκδοσης ενδιάµεσου πρακτικού
κατά τη διενέργεια της δεύτερης φάσης του διαγωνι-
σµού, το γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέ-
τουσα αρχή το πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών προ-
σφορών εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών από την α-
ποσφράγιση των τεχνικών προσφορών και το πρακτικό
ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου εντός δέκα (10) ερ-
γασίµων ηµερών από την αποσφράγιση των οικονοµικών
προσφορών. 

iii) Σε περιπτώσεις που η διαγωνιστική διαδικασία διε-
νεργείται µε τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλό-
γου, κατά το στάδιο του διαλόγου το γνωµοδοτικό όργα-
νο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή πρακτικό ελέγχου
των φακέλων συµµετοχής στον διάλογο, εντός πέντε (5)
εργασίµων ηµερών από την αποσφράγιση των φακέλων.
Το γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτουσα
αρχή πρακτικό πέρατος διαλόγου εντός πέντε (5) εργα-
σίµων ηµερών από τη λήξη του τελευταίου κύκλου δια-
λόγου.
εγ) Το γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέ-

τουσα αρχή πρακτικό κατακύρωσης οριστικού αναδόχου
εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από τη λήξη
της περιόδου οριστικοποίησης.
εδ) Οι προθεσµίες των υποπερ. εα) έως και εγ) ανα-

στέλλονται σε περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 102
και 103, για χρονικό διάστηµα ίσο µε το διάστηµα ενέρ-
γειας των οικονοµικών φορέων ή, σε περίπτωση που δεν
λάβει χώρα ενέργεια από µέρους των οικονοµικών φο-
ρέων, για όσο χρονικό διάστηµα χορηγήθηκε από την α-
ναθέτουσα αρχή για τις ενέργειες αυτές. 
εε) Οι προθεσµίες των υποπερ. εα) έως και εγ) ανα-

στέλλονται σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 73,
για χρονικό διάστηµα ίσο µε το διάστηµα ενέργειας της
αναθέτουσας αρχής και της επιτροπής της παρ. 9 του
άρθρου 73 ή, σε περίπτωση που δεν εκδοθεί απόφαση
της επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73, για χρονικό
διάστηµα ίσο µε την προθεσµία που ορίζεται στην παρ. 8
του άρθρου 73.
εστ) Οι προθεσµίες των υποπερ. εα) έως και εγ) ανα-

στέλλονται κατά τον χρόνο που απαιτείται ενέργεια από
την αναθέτουσα αρχή ή δηµόσια αρχή.

2. Οι προθεσµίες της παρ. 1 µπορούν να αναστέλλο-
νται µέχρι και το διπλάσιό τους µε απόφαση του αποφαι-
νόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, αν συντρέ-
χουν εξαιρετικές περιστάσεις ή αν υποβληθείσες προ-
σφορές ελέγχονται ως ασυνήθιστα χαµηλές σύµφωνα
µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 88. 

3. Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται επί των πρακτικών
εντός προθεσµίας δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την
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κοινοποίηση των σχετικών πρακτικών.
4. Η υπέρβαση των προθεσµιών των παρ. 1 και 2 συνε-

πάγεται για τα µέλη του οικείου γνωµοδοτικού οργάνου
τη µη καταβολή της αποζηµίωσης της παρ. 12 του άρ-
θρου 221.

5. Η παρ. 4 δεν εφαρµόζεται αν η υπέρβαση των προ-
θεσµιών της παρ. 1 οφείλεται σε λόγους ανωτέρας
βίας».

Άρθρο 88
Μοριοδότηση δοµηµένης συνέντευξης για την επιλογή

Προϊσταµένων της Επιτροπής Ανταγωνισµού - 
Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 21β του ν. 3959/2011

Στην παρ. 9 του άρθρου 21β του ν. 3959/2011 (Α΄93)
προστίθεται νέο ενδέκατο εδάφιο και η παρ. 9 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«9. Η δοµηµένη συνέντευξη (κριτήριο Γ) διενεργείται
από τα αρµόδια Συµβούλια της παρ. 10, µε πρόβλεψη της
αναγκαίας «ζωντανής βοήθειας» για άτοµα µε αναπηρία
(ενδεικτικά, διερµηνέων νοηµατικής), εφόσον αυτό απαι-
τείται. Σκοπός της δοµηµένης συνέντευξης είναι το αρ-
µόδιο Συµβούλιο να διαµορφώσει γνώµη για την προσω-
πικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υπο-
ψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευ-
θύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαµ-
βάνονται υπόψη: α) εφόσον πρόκειται για υποψήφιο από
τον Δηµόσιο Τοµέα, τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώ-
ου του υπαλλήλου και η αξιολόγησή του, η αίτηση υπο-
ψηφιότητας και το αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµά του,
που συντάσσεται µε ευθύνη του υποψηφίου και βεβαιώ-
νεται από το τµήµα ανθρωπίνου δυναµικού της Επιτρο-
πής Ανταγωνισµού και β) εφόσον πρόκειται για υποψή-
φιο από τον ιδιωτικό τοµέα, η αίτηση υποψηφιότητας, το
αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµά του, που συντάσσεται
µε ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης, και κάθε άλλο έγγραφο ή αποδεικτικό υλικό
που προσκοµίζει σύµφωνα µε την προκήρυξη. Για τη διε-
νέργεια της δοµηµένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος
καλείται χωριστά.
Η δοµηµένη συνέντευξη περιλαµβάνει δύο θεµατικές

ενότητες:
αα. Δοµηµένη συζήτηση επί θεµάτων σχετικών µε το

αντικείµενο της Επιτροπής Ανταγωνισµού, καθώς και τις
αρµοδιότητες και τη δράση των οργανωτικών µονάδων
των σχετικών µε την προκηρυσσόµενη θέση σε συνάρτη-
ση µε τις δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου και
των δυνατοτήτων του να εφαρµόζει καινοτόµες µεθό-
δους οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας ή να
αναλαµβάνει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση,
όπως προκύπτουν από το αναλυτικό βιογραφικό του ση-
µείωµα και κάθε άλλο αποδεικτικό υλικό που έχει προ-
σκοµίσει σύµφωνα µε την προκήρυξη.
ββ. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου (situational

interview) που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τόσο τις ι-
κανότητες συνθετικής και αναλυτικής σκέψης, που του
επιτρέπει να προτείνει αποτελεσµατικές και καινοτόµες
λύσεις για την αντιµετώπιση θεµάτων που ανακύπτουν
κατά τον χειρισµό υποθέσεων αρµοδιότητας της Επιτρο-
πής Ανταγωνισµού, όσο και τις διοικητικές ικανότητες
του υποψηφίου να προγραµµατίζει, να συντονίζει, να α-
ναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να λαµβάνει αποτελεσµατι-
κές αποφάσεις, να επιλύει προβλήµατα και να διαχειρί-
ζεται κρίσεις.

Για τη µοριοδότηση λαµβάνονται υπόψη επίσης οι επι-
κοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρό-
νου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως, υπό συνθήκες
πίεσης, η ικανότητα συντονισµού οµάδων εργασίας και
κυρίως η δηµιουργικότητα του υποψηφίου.
Το πρώτο σκέλος της συνέντευξης µοριοδοτείται κατ’

ανώτατο όριο µε εξακόσια (600) µόρια, ενώ το δεύτερο
µε τετρακόσια (400) µόρια. Το σύνολο των µορίων που
µπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε µέλος δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) µόρια.
Την τελική βαθµολογία του κριτηρίου της συνέντευξης

αποτελεί ο µέσος όρος του βαθµού των µελών του
Σ.Ε.Π., κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής τεκµηριωµέ-
νων απόψεων που πραγµατοποιείται µετά το πέρας της
συνέντευξης του υποψηφίου και αποτυπώνεται στα Πρα-
κτικά του Σ.Ε.Π.. Υποψήφιος που λαµβάνει τελική µοριο-
δότηση στη συνέντευξη µικρότερη των πεντακοσίων
(500) µορίων, κατά τα ως άνω οριζόµενα, ανεξάρτητα α-
πό τον συνολικό αριθµό µορίων που συγκεντρώνει, σύµ-
φωνα µε τις οµάδες κριτηρίων Α και Β της παρ. 5, απο-
κλείεται από την περαιτέρω διαδικασία και δεν συµπερι-
λαµβάνεται στον τελικό Πίνακα κατάταξης κατά τα ορι-
ζόµενα στην παρ. 11. Το περιεχόµενο της συνέντευξης
µε τα κρίσιµα και ουσιαστικά σηµεία της αναφέρεται συ-
νοπτικά στο πρακτικό του Σ.Ε.Π.. Απαραίτητο και κρίσιµο
στοιχείο του πρακτικού αποτελεί η µοριοδότηση για τον
κάθε υποψήφιο, η οποία αιτιολογείται συνοπτικά από κά-
θε µέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη (θεµατικές
ενότητες) της συνέντευξης. Τα µέλη του Σ.Ε.Π. υποχρε-
ούνται να παραδίδουν τις βαθµολογίες των υποψηφίων
στη γραµµατεία του οικείου Σ.Ε.Π., αµέσως µετά το πέ-
ρας του συνόλου των συνεντεύξεων. 
Με απόφαση της Ολοµέλειας της Ε.Α. καθορίζονται η

διαδικασία διεξαγωγής της δοµηµένης συνέντευξης και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»

Άρθρο 89
Εξουσιοδοτική διάταξη για τη συγκρότηση οµάδας 

εµπειρογνωµόνων για την επεξεργασία των Κεντρικών
Δεικτών Αποδοτικότητας (ΚΔΑ) της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού -  Τροποποίηση του άρθρου 22 

του ν. 3959/2011

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 22 του
ν. 3959/2011 (Α΄ 93) τροποποιείται µε την προσθήκη στο
αντικείµενο της κοινής υπουργικής απόφασης του καθο-
ρισµού του ύψους της αµοιβής των εµπειρογνωµόνων
και της πηγής χρηµατοδότησης αυτής και η παρ. 4 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συγκροτείται η οµάδα ε-
µπειρογνωµόνων της παρ. 3, ύστερα από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Με την ίδια α-
πόφαση καθορίζονται το ύψος και κάθε άλλο ζήτηµα
σχετικά µε την αµοιβή των εµπειρογνωµόνων και τις συ-
νεδριάσεις της οµάδας, η οποία βαρύνει τον προϋπολο-
γισµό της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Η οµάδα εµπειρο-
γνωµόνων αποτελείται από πέντε (5) µέλη, εµπειρογνώ-
µονες διεθνούς κύρους σε θέµατα ανταγωνισµού, οι ο-
ποίοι επιλέγονται ως εξής: ένας (1) από τη Γενική Διεύ-
θυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένας
(1) από τον Επικεφαλής Οικονοµολόγο για θέµατα Αντα-
γωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για µία θητεία έξι
(6) ετών, ένας (1) από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελ-
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λάδος για µία θητεία τεσσάρων (4) ετών, ένας (1) από
τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ένας (1) α-
πό τον αρµόδιο Υπουργό για τη Γενική Γραµµατεία Δηµο-
σιονοµικής Πολιτικής και τις υπαγόµενες σε αυτήν υπη-
ρεσίες για µία θητεία δύο (2) ετών. Ο συντονιστής της ο-
µάδας εµπειρογνωµόνων εκλέγεται από την πλειοψηφία
των µελών της οµάδας για κάθε περίοδο αξιολόγησης. Η
οµάδα αποτελείται τουλάχιστον από έναν (1) Καθηγητή
Πανεπιστηµίου µε ειδίκευση στο δίκαιο ανταγωνισµού,
έναν (1) Καθηγητή Πανεπιστηµίου µε ειδίκευση στα βιο-
µηχανικά οικονοµικά και οικονοµικά ανταγωνισµού και έ-
ναν (1) Καθηγητή στατιστικής. Τα µέλη ΔΕΠ πρέπει να
είναι Καθηγητές πρώτης βαθµίδας ή το αντίστοιχο σε
Πανεπιστήµια της αλλοδαπής, εν ενεργεία ή µη».

Άρθρο 90
Ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών, 

προµηθειών και υπηρεσιών έργων για τις ανάγκες του
Παγκόσµιου Πρωταθλήµατος Παράκτιας Χειροσφαίρι-
σης και των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023 -

Τροποποίηση άρθρου 51 του ν. 4903/2022

Στο άρθρο 51 του ν. 4903/2022 (Α΄ 46) περί ανάθεσης
δηµόσιων συµβάσεων για τις ανάγκες του Παγκόσµιου
Πρωταθλήµατος Παράκτιας Χειροσφαίρισης και των Πα-
ράκτιων Μεσογειακών Αγώνων, επέρχονται οι εξής τρο-
ποποιήσεις, α) τροποποιείται ο τίτλος, µε την προσθήκη
των λέξεων «προµηθειών και υπηρεσιών έργων», β) προ-
στίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο στην παρ. 1 και το
άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 51 
Ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων µελετών και έργων,

προµηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες του Παγκό-
σµιου Πρωταθλήµατος Παράκτιας Χειροσφαίρισης και

των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023

1. Αποκλειστικά για τις ανάγκες της διοργάνωσης: α)
του Παγκόσµιου Πρωταθλήµατος Παράκτιας Χειροσφαί-
ρισης (Beach Handball), κατά το χρονικό διάστηµα από
τις 13 έως και τις 27 Ιουνίου 2022 και β) των Παράκτιων
Μεσογειακών Αγώνων 2023, που θα διεξαχθούν στην
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρή-
της, µελέτες και έργα που αφορούν στην κατασκευή α-
θλητικών εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για τις ως
άνω διεθνούς εµβέλειας αθλητικές διοργανώσεις, καθώς
και στις υποστηρικτικές των εγκαταστάσεων αυτών υπο-
δοµές, αν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι κατώτε-
ρη των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
µπορούν να ανατίθενται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλη-
τισµού, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης εθνικής διάτα-
ξης, µε προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, σύµφωνα µε την περ.
γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 µε την
πρόσκληση τριών (3) τουλάχιστον οικονοµικών φορέων.
Για τις ανάγκες των διοργανώσεων του πρώτου εδαφί-
ου, για προµήθειες υλικού και υπηρεσιών συναφών µε
την κατασκευή των αναγκαίων αθλητικών εγκαταστάσε-
ων, η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µπορεί να αναθέτει
δηµόσιες συµβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία δια-
πραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, κατά
την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016,
µε την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου. Οι αποφάσεις
ανάθεσης κατακύρωσης των συµβάσεων της παρούσας

αναρτώνται στο κεντρικό ηλεκτρονικό µητρώο δηµοσίων
συµβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του άρθρου 38 του ν.
4412/2016, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) µηνών από
την υπογραφή τους.

2. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι υποστηρικτικές
υποδοµές της παρ. 1 πρόκειται να κατασκευαστούν στο
γήπεδο της παρ. 1 του άρθρου 52.

3. Στις περιπτώσεις της παρ. 1 το σύνολο των πράξεων
της διαδικασίας ανάθεσης εκδίδεται από το αρµόδιο όρ-
γανο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, χωρίς να α-
παιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση ή εισήγηση άλλου
συλλογικού οργάνου.»

Άρθρο 91
Λειτουργία ξενοδοχειακών καταλυµάτων από γνωστο-
ποίηση - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 8 ν. 4002/2011

Στο άρθρο 8 του ν. 4002/2011 (A΄ 180), α) στο πρώτο
εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 2, αφαιρείται η αναφορά
στην παρ. 1, η οποία πρόσθεσε τον καταργηµένο πλέον
ορισµό της περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 2160/1993 (Α΄118), β) στο τέλος της παρ. 5 προστίθε-
νται τρία νέα εδάφια και οι παρ. 1 έως 5 του άρθρου 8
διαµορφώνονται ως εξής:

«1. (Καταργήθηκε). 
2.α. Επί των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών που

περιλαµβάνονται στα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα ε-
πιτρέπεται η σύσταση διηρηµένων ιδιοκτησιών, οριζο-
ντίων και καθέτων, κατά τις κείµενες διατάξεις, και η σύ-
σταση ή µεταβίβαση σε τρίτους ενοχικών και εµπραγµά-
των δικαιωµάτων επ' αυτών. Το ποσοστό των δυνάµενων
να πωληθούν ή εκµισθωθούν µακροχρονίως τουριστικών
επιπλωµένων κατοικιών δεν µπορεί να υπερβαίνει το
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικώς δοµούµενης ε-
πιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος. Η
µακροχρόνια µίσθωση συνοµολογείται για χρονικό διά-
στηµα δέκα (10) τουλάχιστον ετών.
β. Η περίπτωση α΄ εφαρµόζεται µόνον εφόσον συ-

ντρέχουν σωρευτικώς οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. Τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα αναπτύσσο-

νται σε γήπεδα ίσα ή µεγαλύτερα των εκατόν πενήντα
χιλιάδων (150.000) τ.µ.,
ββ. τα ξενοδοχεία που συµπεριλαµβάνονται σε αυτά

κατατάσσονται στην κατηγορία των πέντε αστέρων,
γγ. έχει υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία υπεύθυνη

δήλωση του µηχανικού και του ιδιοκτήτη, σύµφωνα µε
την οποία οι κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις κα-
λύπτουν, µε βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, τις απαι-
τήσεις για την εξυπηρέτηση της συνολικής δυναµικότη-
τας του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος στα οποία
συµπεριλαµβάνονται και οι τουριστικές επιπλωµένες κα-
τοικίες,
δδ. οι φορείς διαχείρισης του σύνθετου τουριστικού

καταλύµατος διατηρούν το σύνολο των κοινοχρήστων
χώρων και εγκαταστάσεων του σύνθετου τουριστικού
καταλύµατος, που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ισχύου-
σες προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των τουριστι-
κών επιπλωµένων κατοικιών, σε λειτουργική ετοιµότητα
καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
γ. Για τη σύσταση διηρηµένων ιδιοκτησιών επί των

σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων δεν έχει εφαρµογή
η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 1024/1971 (Α΄ 232).

3. Τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα διέπονται από
Κανονισµό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας που καταρτί-
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ζεται, µε συµβολαιογραφική πράξη, από τον ιδιοκτήτη
του ακινήτου και εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού
Τουρισµού. Με τον κανονισµό αυτόν, ο οποίος µεταγρά-
φεται µαζί µε την πράξη σύστασης οριζοντίων και καθέ-
των ιδιοκτησιών, καθορίζονται ιδίως: (i) τα δικαιώµατα
και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των αυτοτελών διη-
ρηµένων ιδιοκτησιών και οι περιορισµοί της ιδιοκτησίας
τους, καθώς και των λοιπών χρηστών που έλκουν από
αυτούς δικαιώµατα, (ii) τα δικαιώµατα και οι υποχρεώ-
σεις επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων, κτι-
σµάτων, εγκαταστάσεων έργων και υπηρεσιών και οι πε-
ριορισµοί αυτών, (iii) ο φορέας διαχείρισης και λειτουρ-
γίας και τα ζητήµατα που αφορούν τη διοίκηση του σύν-
θετου τουριστικού καταλύµατος, καθώς και την εποπτεία
και την άσκηση ελέγχου επί των επιµέρους αυτοτελών
διηρηµένων ιδιοκτησιών, (iv) οι ελάχιστες παρεχόµενες
ξενοδοχειακές και τουριστικές υπηρεσίες προς τους ι-
διοκτήτες των αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών σε ε-
τήσια βάση και (v) οι κοινές δαπάνες και ο τρόπος υπο-
λογισµού και κατανοµής τους στους ιδιοκτήτες των αυ-
τοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών, ο τρόπος και το είδος
εκµετάλλευσης των κοινόκτητων χώρων, έργων και υπη-
ρεσιών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με απόφα-
ση του Υπουργού Τουρισµού εγκρίνεται πρότυπος Κανο-
νισµός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας και καθορίζεται
το ελάχιστο περιεχόµενο αυτού. Ο εγκρινόµενος κατά
τα ανωτέρω Κανονισµός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας
προσαρτάται σε κάθε δικαιοπραξία µε αντικείµενο τη σύ-
σταση, αλλοίωση, µετάθεση ή µεταβίβαση ενοχικών ή ε-
µπραγµάτων δικαιωµάτων επί των αυτοτελών διηρηµέ-
νων ιδιοκτησιών που προβλέπονται στην παράγραφο 2
και δεσµεύει όλους.

4. Οι ιδιοκτήτες ή οι µισθωτές των αυτοτελών διηρηµέ-
νων ιδιοκτησιών δεν µπορούν να εκµισθώνουν ή να υπο-
µισθώνουν τα ακίνητα σε τρίτους ή να συνιστούν ε-
µπράγµατα δικαιώµατα επικαρπίας ή οίκησης παρά µόνο
σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς που καθορίζο-
νται στον οικείο κανονισµό.

5. Η µεταβίβαση κατά κυριότητα ή η εκµίσθωση των
αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών, που προβλέπονται
στην παρ. 2 είναι δυνατή µόνο µετά: α) την ολοκλήρωση
της κατασκευής και τη γνωστοποίηση λειτουργίας του
ξενοδοχειακού καταλύµατος και της ειδικής τουριστικής
υποδοµής και β) την έκδοση της οικοδοµικής άδειας της
τουριστικής επιπλωµένης κατοικίας, που αποτελεί αντι-
κείµενο µεταβίβασης ή µακροχρόνιας εκµίσθωσης. Η
λειτουργία σύνθετου τουριστικού καταλύµατος γνωστο-
ποιείται µόνο µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του
ξενοδοχειακού καταλύµατος, της ειδικής τουριστικής υ-
ποδοµής, καθώς και τουλάχιστον µίας τουριστικής επι-
πλωµένης κατοικίας και τη σύνδεση του σύνθετου τουρι-
στικού καταλύµατος µε τα δίκτυα των Οργανισµών Κοι-
νής Ωφέλειας. Οι τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες
µπορούν να κατασκευάζονται σταδιακά και να ενσωµα-
τώνονται στη γνωστοποίηση λειτουργίας, εντασσόµενες
σταδιακά στη δυναµικότητα του σύνθετου τουριστικού
καταλύµατος µε βάση τις οικείες προδιαγραφές και τις
εκδιδόµενες οικοδοµικές και λοιπές άδειες και εγκρί-
σεις. Πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής της ειδικής
τουριστικής υποδοµής και της τουριστικής επιπλωµένης
κατοικίας, είναι δυνατή η λειτουργία του ξενοδοχειακού
καταλύµατος του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος,
αποκλειστικά έως τέσσερις (4) µήνες από τη γνωστοποί-
ηση λειτουργίας του. Στην περίπτωση αυτή γνωστοποιεί-

ται η ολοκλήρωση της κατασκευής του ξενοδοχειακού
καταλύµατος, της ειδικής τουριστικής υποδοµής και δη-
λώνεται υπεύθυνα η ολοκλήρωση των λοιπών ειδικών
τουριστικών υποδοµών εντός του άνω χρονικού διαστή-
µατος. Μετά την παρέλευση των τεσσάρων (4) µηνών, α-
ναστέλλεται η λειτουργία του ξενοδοχείου, εφόσον δεν
έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του σύνθετου τουριστι-
κού καταλύµατος κατά τα ανωτέρω.»

Άρθρο 92
Δηµοσιονοµικές διορθώσεις εις βάρος νοµικών 
προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα -  
Τροποποίηση του άρθρου 77 του ν. 4849/2021

Στο άρθρο 77 του ν. 4849/2021 (Α΄207) τροποποιού-
νται, α) το πρώτο εδάφιο ως προς το ύψος των εσόδων
από επιχορηγήσεις των νοµικών προσώπων που εµπί-
πτουν σε αυτό, β) ο τίτλος, προκειµένου να προσαρµο-
σθεί στην ανωτέρω αλλαγή, γ) το τέταρτο εδάφιο ως
προς την προθεσµία υποβολής αίτησης και το άρθρο 77
διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5
«Δηµοσιονοµικές διορθώσεις της προγραµµατικής 

περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013 εις βάρος νοµικών προσώ-
πων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν έσοδα

από επιχορηγήσεις

Δηµοσιονοµικές διορθώσεις που επιβλήθηκαν σε δα-
πάνες πράξεων που υλοποίησαν νοµικά πρόσωπα µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως δικαιούχοι της προγραµ-
µατικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2007-2013, των οποίων τα
έσοδα προέρχονται σωρευτικά από επιχορηγήσεις σε
ποσοστό κατ’ ελάχιστον 90%, από συστάσεως του νοµι-
κού προσώπου έως την έναρξη ισχύος του παρόντος,
δεν οδηγούν σε ανάκτηση των σχετικών ποσών από τον
δικαιούχο της ενίσχυσης. Η παρούσα εφαρµόζεται για
τις αποφάσεις δηµοσιονοµικής διόρθωσης µε ανάκτηση,
οι οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δηµοσίευση του παρό-
ντος, καθώς και για όσες έχουν κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση. Εάν κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει καταβληθεί µέρος
των προς ανάκτηση ποσών, η παρούσα εφαρµόζεται για
το µη καταβληθέν ποσό.
Για την εφαρµογή της παρούσας ο δικαιούχος της επι-

χορήγησης υποβάλλει αίτηµα στο αρµόδιο για την έκδο-
ση της απόφασης δηµοσιονοµικής διόρθωσης όργανο, ε-
ντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, για την ανάκληση του σκέ-
λους της απόφασης που αφορά την ανάκτηση. Εφόσον
το χρέος έχει βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση, η υ-
ποβληθείσα αίτηση κοινοποιείται από τον αιτούντα ε-
ντός της ως άνω προθεσµίας στην Υπηρεσία αυτής όπου
είναι βεβαιωµένη η οφειλή. Το αρµόδιο για την έκδοση
της απόφασης δηµοσιονοµικής διόρθωσης όργανο εξε-
τάζει τη συνδροµή των προϋποθέσεων του πρώτου εδα-
φίου και σε θετική περίπτωση δέχεται το αίτηµα του δι-
καιούχου και τροποποιεί την ήδη εκδοθείσα απόφαση
δηµοσιονοµικής διόρθωσης µε ανάκληση του σκέλους
αυτής, που αφορά την ανάκτηση και επιβολή µείωσης
του ορίου πληρωµών του επόµενου οικονοµικού έτους
του εθνικού σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Ε-
πενδύσεων του Φορέα Χρηµατοδότησης, άλλως απορρί-
πτει το αίτηµα.
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Η θετική ή αρνητική απόφαση κοινοποιείται από το αρ-
µόδιο όργανο άµεσα στην Υπηρεσία της Φορολογικής
Διοίκησης όπου είναι βεβαιωµένη η οφειλή. Από την κοι-
νοποίηση στην ανωτέρω Υπηρεσία εµπρόθεσµου αιτήµα-
τος, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, µέχρι την κοι-
νοποίηση στην ίδια Υπηρεσία της απόφασης επ’ αυτού,
αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης ανάκτησης, την
οποία αφορά το αίτηµα, δεν βεβαιώνονται προς είσπρα-
ξη στη Φορολογική Διοίκηση οι συγκεκριµένες οφειλές
και αναστέλλεται η είσπραξη τυχόν ήδη βεβαιωθεισών
σχετικών οφειλών, καθώς και η συνέχιση της διαδικα-
σίας αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη αυτών.
Ποσά που έχουν ήδη εισπραχθεί µέχρι την κοινοποίηση
της αίτησης στην αρµόδια Υπηρεσία της Φορολογικής
Διοίκησης, δεν αναζητούνται.
Σε περίπτωση θετικής απόφασης, το υπόλοιπο µη κα-

ταβληθέν ποσό της βεβαιωµένης οφειλής διαγράφεται
από το αρµόδιο για την έκδοση της απόφασης δηµοσιο-
νοµικής διόρθωσης όργανο, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις».

Άρθρο 93
Ζητήµατα προϊσταµένων οργανικών µονάδων 

των Ειδικών Υπηρεσιών και της ΜΟΔ ΑΕ

Κατά την αληθή έννοια της παρ. 2 του άρθρου 36 του
ν. 4314/2014 (Α΄ 265), στα επιδόµατα του δευτέρου εδα-
φίου της ανωτέρω παραγράφου, περιλαµβάνεται και το
επίδοµα θέσης ευθύνης του άρθρου 16 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176), το οποίο καταβάλλεται στους αποσπασµένους
ή µετακινούµενους για όσο διάστηµα έχουν οριστεί
προϊστάµενοι οργανικής µονάδας και ασκούν τα καθήκο-
ντα αυτά, ανεξάρτητα από τον φορέα προέλευσής τους
ή την υπαγωγή τους σε ειδικό µισθολόγιο.

Άρθρο 94
Πληρωµές συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων 

ενίσχυσης πληττόµενων από φυσικές καταστροφές
επιχειρήσεων - Τροποποίηση άρθρου 9

του ν. 4890/2022

Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 9 του ν. 4890/2022
(Α΄ 23) τροποποιείται ως προς την προσθήκη των επιχει-
ρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας που ε-
πλήγησαν από τον σεισµό της 3ης Μαρτίου 2021, ο τίτ-
λος του άρθρου τροποποιείται αντιστοίχως και το άρθρο
9 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 9
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της

ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης
«Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόµενων

από την πανδηµία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, 
διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας
εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυµναστηρίου και

σχολής χορού» και των συγχρηµατοδοτούµενων από το
ΕΣΠΑ δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγη-
σαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 και από

τους σεισµούς της 3ης Μαρτίου, 24ης Ιουλίου και 27ης
Σεπτεµβρίου 2021.

Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγ-
χρηµατοδοτούµενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Έκτακτη επι-
χορήγηση των περισσότερο πληττόµενων από την παν-

δηµία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώ-
σεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής
υπηρεσιών γυµναστηρίου και σχολής χορού» δεν υπό-
κειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη
κράτηση υπέρ του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν.
4172/2013 (Α΄ 167), µη εφαρµοζοµένης της παρ. 1 του
άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανοµής ή
κεφαλαιοποίησής της, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη
στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δε-
σµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη στη
Φορολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τους οργανι-
σµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και τα νοµικά πρό-
σωπά τους, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα πιστωτικά ι-
δρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για
την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προ-
νοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του πα-
ρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόµι-
σης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµε-
ρότητας για τη συµµετοχή τους στη δράση και την εί-
σπραξη της ενίσχυσης. Το παρόν εφαρµόζεται και για τις
συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΣΠΑ δράσεις ενίσχυ-
σης επιχειρήσεων του Δήµου Ιστιαίας - Αιδηψού και του
Δήµου Μαντουδίου - Λίµνης - Αγίας Άννας της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελ-
λάδας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου
2021, επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρι-
σας της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από
τον σεισµό της 3ης Μαρτίου 2021 και επιχειρήσεων της
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας
Κρήτης που επλήγησαν από τους σεισµούς της 24ης Ιου-
λίου και 27ης Σεπτεµβρίου 2021, οι οποίες προκηρύσσο-
νται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος».

Άρθρο 95
Αρµόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρµογής των

διατάξεων για τα ολοκληρωµένα συστήµατα 
παρακολούθησης και ηλεκτρονικής µετάδοσης 

δεδοµένων εισροών ή/και εκροών -  Τροποποίηση 
παρ. 9 άρθρου 31 του ν. 3784/2009

Στην παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α΄ 137)
α) καταργείται η υποπερ. εε. της περ. α΄, β) οι περ. β΄ ,
γ΄ και δ΄ αντικαθίστανται και η παρ. 9 διαµορφώνεται ως
εξής:

«9α. Αρµόδιες για τον έλεγχο εφαρµογής των διατά-
ξεων που αφορούν τα ολοκληρωµένα συστήµατα παρα-
κολούθησης και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων
εισροών ή/και εκροών και την τυχόν σύνδεσή τους µε
φορολογικό ηλεκτρονικό µηχανισµό, είναι οι υπηρεσίες:
αα. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ββ.

του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, γγ. του Υπουργείου
Οικονοµικών, δδ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, εε. (καταργείται), στστ. του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ζζ. της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και, ηη. των Διευθύνσεων Ανά-
πτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, και Περιβάλλο-
ντος, των Περιφερειών της Χώρας.
β. Οι Υπηρεσίες της περ. α΄ δύνανται να συγκροτούν,

κατά περίπτωση, µικτά κλιµάκια ελέγχου για τον από κοι-
νού έλεγχο, κατά λόγο αρµοδιότητας, της εφαρµογής
των διατάξεων για τα ολοκληρωµένα συστήµατα παρα-
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κολούθησης και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων
εισροών ή/και εκροών. Οι αρµόδιες για τη διενέργεια ε-
λέγχων υπηρεσίες δύνανται να ενεργούν κάθε αναγκαία
εξέταση ή έρευνα οποιασδήποτε εγκατάστασης των ε-
λεγχόµενων, καθώς και των µεταφορικών µέσων αυτών,
να ελέγχουν και να συλλέγουν πληροφορίες και δεδοµέ-
να κινητών τερµατικών, φορητών συσκευών, καθώς και
των εξυπηρετητών τους που βρίσκονται µέσα ή έξω από
τις κτιριακές εγκαταστάσεις των ελεγχόµενων και να δε-
σµεύουν, άνευ αντιτίµου, εξοπλισµό του συστήµατος ή
κάθε άλλη συσκευή για τη διενέργεια εργαστηριακού ή
άλλου τύπου ελέγχου. Σε περίπτωση που παρεµποδίζεται
η διενέργεια ελέγχου της εγκατάστασης, µε χρήση βίας ή
απειλής ή µε κάθε άλλη ενέργεια κατά των οργάνων ε-
λέγχου ή ο έλεγχος παρεµποδίζεται µε οποιονδήποτε άλ-
λο τρόπο, αναστέλλεται η λειτουργία της ελεγχόµενης ε-
γκατάστασης και σφραγίζεται για πέντε (5) ηµερολογια-
κές µέρες η εγκατάσταση αυτή, µε απόφαση, κατά περί-
πτωση, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Ε-
σόδων (ΑΑΔΕ) ή του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκη-
σης, στον οποίο υπάγεται η ελέγχουσα υπηρεσία, κατόπιν
εισήγησης της ελέγχουσας υπηρεσίας. Κατά την επιβολή
της ως άνω σφράγισης, τοποθετείται σε εµφανές σηµείο
της εγκατάστασης, από την αρχή που επέβαλε τη σφράγι-
ση σήµανση µε την ένδειξη «Κλειστό λόγω παρεµπόδισης
ελέγχου των διατάξεων περί συστηµάτων εισροών-εκρο-
ών και φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών».
γ. Αρµόδιος για την έκδοση της πράξης επιβολής των

προστίµων της περ. α΄ της παρ. 10 είναι ο Προϊστάµενος
της Τελωνειακής Αρχής, στη χωρική αρµοδιότητα της ο-
ποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ή η διεύθυνση κα-
τοικίας του παραβάτη. Οι αρµόδιες για τη διενέργεια ε-
λέγχων υπηρεσίες, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβα-
σης, συντάσσουν έκθεση ελέγχου, στην οποία περιγρά-
φονται οι παραβάσεις και οι σχετικές διατάξεις που τις
προβλέπουν και τη διαβιβάζουν στον προϊστάµενο της αρ-
µόδιας Τελωνειακής Αρχής, προκειµένου αυτός να προβεί
στην έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής των
προβλεπόµενων προστίµων. Σε περίπτωση που η ως άνω
αρµόδια Τελωνειακή Αρχή κρίνει αναγκαία την περαιτέρω
διερεύνηση της υπόθεσης για στοιχειοθέτηση της παρά-
βασης, δύναται να προβεί σε περαιτέρω διοικητική έρευνα
προς συλλογή συµπληρωµατικών στοιχείων. Πριν τη σύ-
νταξη της έκθεσης ελέγχου ο παραβάτης καλείται εγγρά-
φως να υποβάλει τις απόψεις του εντός είκοσι (20) ηµε-
ρών από την κοινοποίηση σε αυτόν σηµειώµατος διαπι-
στώσεων ελέγχου.
δ. Αρµόδια Αρχή για την έκδοση της απόφασης προσω-

ρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας της
εγκατάστασης ή προσωρινής παύσης λειτουργίας αυτής,
είναι η αδειοδοτούσα Αρχή. Σε περίπτωση διαπίστωσης
των παραβάσεων της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ.
10, ή της περ. στ΄ της παρ. 10, ή της περ. β΄ της παρ. 11,
µε απόφαση του προϊσταµένου της ελέγχουσας αρχής
σφραγίζεται η εγκατάσταση, µε τη συνδροµή αστυνοµι-
κής ή λιµενικής αρχής, όπου αυτό απαιτείται κατά τις πε-
ριστάσεις, κατόπιν σχετικού αιτήµατος των ελεγκτικών
οργάνων. Εφόσον οι ανωτέρω παραβάσεις διαπιστωθούν
κατά τον επιτόπιο έλεγχο στην εγκατάσταση, η σφράγιση
της εγκατάστασης διενεργείται άµεσα και τοποθετούνται
σε εµφανή σηµεία της εγκατάστασης πινακίδες µε την έν-
δειξη «Κλειστό λόγω παράβασης των διατάξεων περί συ-
στηµάτων εισροών -  εκροών και φορολογικών ηλεκτρονι-
κών µηχανισµών». Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σφράγιση

της εγκατάστασης διενεργείται εντός δύο (2) εργάσιµων
ηµερών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επι-
βολής του προβλεπόµενου διοικητικού προστίµου.
ε. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, του

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και
των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, καθορίζονται η διαδικασία ελέγχου και επιβολής
προστίµων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για τον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων που αφορούν
τα ολοκληρωµένα συστήµατα παρακολούθησης και ηλε-
κτρονικής µετάδοσης δεδοµένων εισροών ή/και εκροών
και την τυχόν σύνδεσή τους µε φορολογικό ηλεκτρονικό
µηχανισµό.»

Άρθρο 96
Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των

διατάξεων για την εγκατάσταση συστήµατος εισροών ε-
κροών -  Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 31 του ν.

3784/2009

Στην παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α΄ 137):
α) αντικαθίστανται το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ και η υ-
ποπερ. ββ΄ της περ. α΄, β) τα τρία τελευταία εδάφια της
περ. γ΄ καταργούνται, γ) προστίθενται νέες περ. γ1, γ2
και γ3, δ) η περ. δ΄ αντικαθίσταται και η παρ. 10 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«10. α. Για κάθε παράβαση των διατάξεων για την εγκα-
τάσταση και λειτουργία του συστήµατος παρακολούθη-
σης εισροών - εκροών, επιβάλλεται στον εκµεταλλευτή
της εγκατάστασης ή/και στον εγκαταστάτη του συστήµα-
τος ή/και στον κατασκευαστή του λογισµικού του συστή-
µατος ή/και στον φορέα ογκοµέτρησης δεξαµενών ή/και
σε όποιον άλλον συνέπραξε ή προσέφερε συνδροµή, καθ’
οποιονδήποτε τρόπο, στην τέλεση των παραβάσεων αυ-
τών, διοικητικό πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ έως πε-
ντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, πλέον των κυρώσεων
για παραβάσεις της τελωνειακής ή και της φορολογικής
νοµοθεσίας. Το ύψος του προστίµου προσδιορίζεται λαµ-
βάνοντας υπόψη το είδος των παραβάσεων και τη βαρύ-
τητα αυτών.
Ειδικότερα: αα. Σε περίπτωση µη εγκατάστασης ολο-

κληρωµένου συστήµατος παρακολούθησης και ηλεκτρονι-
κής µετάδοσης δεδοµένων εισροών ή/και εκροών επιβάλ-
λεται πρόστιµο από πενήντα (50.000) έως πεντακόσιες
(500.000) χιλιάδες ευρώ για κάθε εγκατάσταση, ανάλογα
µε το είδος της εγκατάστασης,
ββ. σε περίπτωση µη πλήρωσης των όρων, προϋποθέσε-

ων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας
των συστηµάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής µε-
τάδοσης δεδοµένων, της εγκατάστασης των φορολογι-
κών ηλεκτρονικών µηχανισµών του συστήµατος εισροών -
εκροών και της ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων επι-
βάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ έως διακόσιες
εξήντα χιλιάδες (260.000) ευρώ και σε περίπτωση παρα-
βίασης των όρων της απόφασης σφράγισης, λόγω παρά-
βασης του παρόντος νόµου, επιβάλλεται στον εκµεταλ-
λευτή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιµο από δέκα
χιλιάδες (10.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000)
ευρώ.
γγ. σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της παρα-

γράφου 11, επιβάλλεται πρόστιµο από δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ έως διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000)
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ευρώ,
δδ. σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιµο διπλασιάζε-

ται. Ως υποτροπή ορίζεται η εντός τριών (3) ετών από
την έκδοση απόφασης επιβολής προστίµου εκ νέου τέ-
λεση της ίδιας παράβασης,
εε. για την πληρωµή των προστίµων ευθύνονται αλλη-

λεγγύως µε το νοµικό πρόσωπο και τα φυσικά πρόσωπα
που, κατά τον χρόνο διάπραξης της παράβασης, είχαν
µια από τις ιδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου 67 του ν. 4174/2013, καθώς και όσοι ασκούν εν
τοις πράγµασι τις ιδιότητες αυτές. Ειδικώς, για τις παρα-
βάσεις της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ και
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του παρόντος,
για την πληρωµή των σχετικών προστίµων, ευθύνεται
αυτοτελώς και όποιος άλλος συµπράττει ή προσφέρει
συνδροµή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των πα-
ραβάσεων.
β. Εφόσον το διοικητικό πρόστιµο της περίπτωσης α΄

είναι ίσο ή µεγαλύτερο του ποσού των πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ, επιβάλλεται σωρευτικά ανάλογα µε τo ύ-
ψος αυτού και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουρ-
γίας της εγκατάστασης ή προσωρινή παύση λειτουργίας
της εγκατάστασης για χρονικό διάστηµα από έναν (1)
µήνα έως ένα (1) έτος. Τα µέτρα του προηγούµενου εδα-
φίου επιβάλλονται και σε περίπτωση υποτροπής, ανε-
ξαρτήτως του ποσού του προστίµου. Η επιβολή των κυ-
ρώσεων αναστολής λειτουργίας εγκατάστασης εξειδι-
κεύονται στην κοινή απόφαση της περίπτωσης στ΄ της
παρούσας.
Σε περίπτωση επιβολής των ως άνω κυρώσεων, τοπο-

θετείται σε εµφανές σηµείο της εγκατάστασης από την
αρχή που επέβαλε τις κυρώσεις σήµανση µε την ένδειξη
«Κλειστό λόγω παράβασης των διατάξεων περί συστη-
µάτων εισροών-εκροών και φορολογικών ηλεκτρονικών
µηχανισµών».
γ. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης αφαιρείται

οριστικά, ή όταν δεν απαιτείται άδεια, επιβάλλεται η ορι-
στική παύση της λειτουργίας της εγκατάστασης, εφό-
σον:
αα. διαπιστωθεί από την αρµόδια αρχή ότι η εγκατά-

σταση στην οποία έχει επιβληθεί κύρωση αναστολής λει-
τουργίας, συνεχίζει να λειτουργεί, ή
ββ. µετά την επιβολή της κύρωσης αναστολής λει-

τουργίας η εγκατάσταση δεν συµµορφωθεί εντός του
χρονικού διαστήµατος της επιβληθείσας αναστολής, ή
γγ. τα επιβληθέντα διοικητικά πρόστιµα της περίπτω-

σης α΄ υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσό των πεντακο-
σίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, ή
δδ. διαπιστωθούν οι παραβάσεις της περίπτωσης β΄

της παρ. 11.
Η οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας δεν θίγει

την επιβολή των προστίµων της περίπτωσης α΄.
γ1. Σε περίπτωση παραποίησης ή παράκαµψης του συ-

στήµατος παρακολούθησης εισροών - εκροών ή αλλοίω-
σης των στοιχείων ή των υποσυστηµάτων αυτού, τα ελε-
γκτικά όργανα δεσµεύουν τον ηλεκτροµηχανολογικό ε-
ξοπλισµό του συστήµατος, τους µηχανισµούς µέτρησης
στάθµης καυσίµων στις δεξαµενές, τους µετρητές και
τις αντλίες καυσίµων, την κεντρική µονάδα ελέγχου και
επεξεργασίας δεδοµένων (κονσόλα), τον Φορολογικό Η-
λεκτρονικό Μηχανισµό (ΦΗΜ), τον εκτυπωτικό µηχανι-
σµό και τυχόν άλλο εξοπλισµό ή συσκευή ή κάθε µέσο,
που χρησιµοποιήθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο στην τέ-
λεση των ανωτέρω παραβάσεων, µέχρι την έκδοση αµε-

τάκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, οπότε και
καταστρέφονται ή επιστρέφονται στον κάτοχό τους, κα-
τά περίπτωση.
γ2.  Σε περίπτωση παραποίησης ή παράκαµψης του συ-

στήµατος παρακολούθησης εισροών - εκροών ή αλλοίω-
σης των στοιχείων ή των υποσυστηµάτων αυτού, καθώς
και σε περίπτωση αποθήκευσης, εµπορίας ή διακίνησης
καυσίµων σε/µέσω δεξαµενών ή µετρητών/αντλιών, που
δεν παρακολουθούνται από το εγκατεστηµένο σύστηµα
παρακολούθησης εισροών - εκροών, καταστρέφονται οι
µη αδειοδοτηµένες δεξαµενές ή άλλοι αποθηκευτικοί
χώροι καυσίµων και οι συναφείς οδεύσεις (σωληνογραµ-
µές), καθώς και οι µη αδειοδοτηµένοι/νες µετρητές/α-
ντλίες καυσίµων, που χρησιµοποιήθηκαν στην τέλεση
των παραβάσεων αυτών, µε δαπάνες του εκµεταλλευτή
της εγκατάστασης, µετά την επιβολή των προβλεπόµε-
νων διοικητικών κυρώσεων.
γ3. Η έκδοση παραποιηµένων/εικονικών αποδείξεων

εσόδου ή δελτίων του συστήµατος παρακολούθησης
εισροών - εκροών, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν α-
ποσταλεί στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων της ΑΑΔΕ
ή η αποστολή παραποιηµένων αποδείξεων εσόδου ή
δελτίων του συστήµατος παρακολούθησης εισροών - ε-
κροών στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων της ΑΑΔΕ ή η
µη έκδοση αποδείξεων εσόδου ή δελτίων του συστήµα-
τος παρακολούθησης εισροών - εκροών θεωρείται ως
παραποίηση, παράκαµψη και αλλοίωση του συστήµατος
παρακολούθησης εισροών - εκροών και ως εµπορία, α-
ποθήκευση και διακίνηση καυσίµων, µέσω δεξαµενών ή
µετρητών/αντλιών, που δεν παρακολουθούνται από το ε-
γκατεστηµένο σύστηµα παρακολούθησης εισροών - ε-
κροών. Στις περιπτώσεις αυτές, πλέον των διοικητικών
κυρώσεων της υποπερ. γγ΄ της περ. α΄ της παρ. 10 και
των ποινικών κυρώσεων της περ. β΄ της παρ. 11, εφαρ-
µόζονται τα διαλαµβανόµενα περί δέσµευσης και κατα-
στροφής στις περ. γ1 και γ2 της παρούσας παραγράφου.
δ. Κατά της απόφασης επιβολής των διοικητικών προ-

στίµων για παραβάσεις του παρόντος νόµου, που αφο-
ρούν στα συστήµατα παρακολούθησης εισροών - εκρο-
ών καυσίµων, ασκείται προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου
Διοικητικού Δικαστηρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας. Με την άσκηση της προ-
σφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα
τοις εκατό (50%) του επιβληθέντος διοικητικού προστί-
µου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοι-
πο πενήντα τοις εκατό (50%). Κατά της απόφασης προ-
σωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας,
ή σφράγισης της εγκατάστασης, για παραβάσεις του πα-
ρόντος νόµου, που αφορούν στα συστήµατα παρακολού-
θησης εισροών - εκροών καυσίµων, ασκείται προσφυγή
ενώπιον του αρµόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.
ε. Τα ως άνω πρόστιµα αποτελούν δηµόσια έσοδα και

εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσό-
δων σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσό-
δων (Κ.Ε.Δ.Ε. ν.δ. 356/1974, Α΄90).
στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-

νάπτυξης και Επενδύσεων, του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και των κατά περίπτωση
αρµόδιων Υπουργών, εξειδικεύονται οι παραβάσεις του
παρόντος, µπορεί να ορίζεται το ύψος των διοικητικών
προστίµων για κάθε παράβαση, εξειδικεύονται οι περι-
πτώσεις επιβολής των κυρώσεων της περίπτωσης β΄, η
διαδικασία και τα όργανα επιβολής αυτών, η διαδικασία,
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ο τρόπος και τα όργανα επιβολής της σφράγισης και α-
ποσφράγισης, της παύσης λειτουργίας και της αφαίρε-
σης της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων, της κα-
ταστροφής τυχόν εξοπλισµού και υποδοµών που συµµε-
τέχει σε παραποίηση ή αλλοίωση του συστήµατος, η δια-
δικασία είσπραξης των διοικητικών προστίµων, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της παρούσας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί
προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, µε ό-
µοια απόφαση δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋ-
ποθέσεις για τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων των παρα-
βατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, ο τρόπος, ο χρό-
νος και το µέσο δηµοσιοποίησης, η αποστολή των στοι-
χείων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο κα-
ταπολέµησης του λαθρεµπορίου των προϊόντων ΕΦΚ,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος εδαφίου.»

Άρθρο 97
Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης 

των διατάξεων για την εγκατάσταση συστήµατος 
εισροών-εκροών -  Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 31 

του ν. 3784/2009

Η περ. β. της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009
(Α΄ 137), τροποποιείται  µε την προσθήκη δεύτερου εδα-
φίου, και η παρ. 11 διαµορφώνεται ως εξής:

«11. α. Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών ε-
πιβάλλεται σε όποιον:
αα. δηλώνει ψευδώς ότι η εγκατάσταση του συστήµα-

τος παρακολούθησης εισροών - εκροών πληροί τις απαι-
τήσεις της νοµοθεσίας,
ββ. δηλώνει ψευδώς ότι το λογισµικό του συστήµατος

παρακολούθησης εισροών - εκροών πληροί τις απαιτή-
σεις της νοµοθεσίας,
γγ. προµηθεύει ή εγκαθιστά εξοπλισµό για εφαρµογές

του συστήµατος παρακολούθησης εισροών-εκροών που
συνοδεύονται από πλαστά ή παραποιηµένα πιστοποιητι-
κά.
β. Ποινή κάθειρξης επιβάλλεται σε όποιον χωρίς εξου-

σιοδότηση τροποποιεί ή αλλοιώνει, µε οποιονδήποτε
τρόπο και µορφή, µέρη ή παραγόµενα στοιχεία του συ-
στήµατος, που φυλάσσονται, ή σηµαίνονται από τον φο-
ρολογικό µηχανισµό, ή αποστέλλονται στη βάση δεδο-
µένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, κα-
θώς και σε όσους εµπορεύονται, αποθηκεύουν ή εν γένει
διακινούν καύσιµα µέσω αντλιών, µετρητών, δεξαµενών
ή άλλως, που δεν έχουν περιληφθεί στο εγκατεστηµένο
σύστηµα παρακολούθησης εισροών - εκροών. Η ίδια ποι-
νή επιβάλλεται και σε όσους εκδίδουν παραποιηµένες ή
εικονικές αποδείξεις εσόδου ή δελτία του συστήµατος
παρακολούθησης εισροών και εκροών, των οποίων τα
στοιχεία δεν έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική βάση
δεδοµένων της Α.Α.Δ.Ε. ή σε όσους αποστέλλουν στην
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων της Α.Α.Δ.Ε. παραποιηµέ-
να στοιχεία αποδείξεων εσόδου ή δελτίων του συστήµα-
τος παρακολούθησης εισροών - εκροών ή σε όσους δεν
εκδίδουν αποδείξεις εσόδου ή δελτία του συστήµατος
παρακολούθησης εισροών - εκροών.
γ. Οι ποινικές κυρώσεις της παρούσας παραγράφου ε-

πιβάλλονται στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις ιδιότη-
τες ή ασκούν τις εξουσίες της παρ. 1 του άρθρου 67 του
ν. 4174/2013, και σε όσους ασκούν εν τοις πράγµασι τις
εξουσίες αυτές, εφόσον µε οποιονδήποτε τρόπο συντέ-

λεσαν στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις,
καθώς και σε όποιον άλλο συµπράττει ή προσφέρει συν-
δροµή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των παραβά-
σεων αυτών.»

Άρθρο 98
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν την
έναρξη ισχύος του παρόντος για το σύστηµα παρακο-
λούθησης και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων εισ-
ροών και εκροών, δυνάµει των παρ. 7 έως και 11 του άρ-
θρου 31 του ν. 3784/2009 (Α΄ 137), εξακολουθούν να ι-
σχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τον παρό-
ντα.

2. Ενδικοφανείς προσφυγές, οι οποίες έχουν υποβλη-
θεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται
σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 3784/2009, όπως αυτό ί-
σχυε µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Για κάθε παράβαση του άρθρου 31 του ν. 3784/2009,
η οποία διαπιστώνεται από ελέγχους που ολοκληρώνο-
νται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιβάλλο-
νται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις παρ. 9 και 10
του ως άνω άρθρου.  Όσα ορίζονται στο άρθρο 2 της υπό
στοιχεία Φ2/1871/2013 κοινής απόφασης των Υφυπουρ-
γών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων (Β΄2173), εξακολουθούν να ι-
σχύουν µέχρι την έκδοση των αποφάσεων της περ. ε΄
της παρ. 9 και της περ. στ΄ της παρ. 10 του άρθρου 31
του ν. 3784/2009.

4. Κατ’ εξαίρεση ευνοϊκότερες κυρώσεις που προβλέ-
πονται στο παρόν καταλαµβάνουν και τις καταλογιστικές
πράξεις για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από ελέγ-
χους που ολοκληρώθηκαν µετά την έναρξη ισχύος του
ν. 4608/2019 (Α΄ 66), οι οποίες δεν έχουν τελεσιδικήσει
µέχρι την έναρξη ισχύος των εν λόγω ευνοϊκότερων
ρυθµίσεων. Ποσά από τα προβλεπόµενα στο παρόν, τα ο-
ποία έχουν καταβληθεί, δεν επιστρέφονται. Για την ε-
φαρµογή της παρούσας οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία που εξέδωσε την
πράξη εντός εξήντα (60) ηµερών από την έναρξη εφαρ-
µογής του παρόντος προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά. Η τροποποίηση της πράξης καταλογισµού
εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της αί-
τησης.

Άρθρο 99
Αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών -  
Τροποποίηση άρθρου 133 του ν. 4472/2017

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 133 του
ν. 4472/2017 (Α΄74) τροποποιείται ως προς την αναγνω-
ριζόµενη προϋπηρεσία σε δηµόσια ερευνητικά κέντρα ή
ινστιτούτα και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής: 

«4. Ως υπηρεσία για τη µισθολογική κατάταξη και εξέ-
λιξη υπολογίζεται η αναφερόµενη στις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά
ισχύει. Για τους ερευνητές αναγνωρίζεται ως προϋπηρε-
σία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί
σε δηµόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήµια του εξωτερικού, ε-
φόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν, αναγνωρί-
ζονται από το αρµόδιο για το σκοπό αυτόν όργανο ως α-
καδηµαϊκά ισότιµοι µε αυτούς των Πανεπιστηµίων και
των Α.Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής, καθώς και το ερευνητικό έρ-
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γο που έχει προσφερθεί σε δηµόσια ερευνητικά κέντρα
ή ινστιτούτα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258).
Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγµατοποιεί-
ται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου και τα οικονοµικά
αποτελέσµατα ισχύουν από την ηµεροµηνία υποβολής
της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιο-
λογητικών.»

Άρθρο 100
Ρυθµίσεις για τη δράση «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ -  HORIZON 2020» του Ταµείου 

Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας

1. Για τη χορήγηση προκαταβολής στους δικαιούχους
των έργων που εντάσσονται στη δράση µε τίτλο «ΧΡΗ-
ΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - HORIZON 2020»
και κωδικό 16622, η οποία περιλαµβάνεται στο εγκεκρι-
µένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας «Ελ-
λάδα 2.0», µε φορέα υλοποίησης την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης και Εφαρµογής Δράσεων (Ε.Υ.Δ.Ε. Ε.Τ.Α.Κ.)
στους τοµείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Καινοτοµίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, δεν ισχύει ο όρος προσκόµισης εγγυητικής επιστο-
λής, για ποσό ίσο µε το σαράντα τοις εκατό (40 %) της ε-
γκεκριµένης δηµόσιας χρηµατοδότησης κάθε δικαιού-
χου, έναντι εισπράξεων που ενεργούνται υπέρ αυτών α-
πό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ειδικότερα ζητήµατα για
την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου όπως, ενδεικτικά, ο
χρόνος υποβολής του αιτήµατος προκαταβολής και η
διαδικασία εγκρίσεως αυτού, καθορίζονται µε την πρό-
σκληση υποβολής προτάσεων της ως άνω δράσης.

2. Για τις πληρωµές των δικαιούχων για την υλοποίηση
των έργων που εντάσσονται στη δράση της παρ. 1, η ο-
ποία αποτελεί επέκταση της συγχρηµατοδοτούµενης α-
πό το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα Ε-
πιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» [ΕΣΠΑ 2014 -2020]
Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνο-
λογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας «ΕΡΕΥΝΩ -  ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΩ -  ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Πρόσκλησης µε Κωδικό ΟΠΣ
2076, καθώς και των δικαιούχων για την υλοποίηση των
έργων που εντάσσονται στη Δράση 16971 Ερευνώ -  Δη-
µιουργώ -  Καινοτοµώ του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθε-
κτικότητας, οι οποίοι είχαν αξιολογηθεί θετικά στο πλαί-
σιο της συγχρηµατοδοτούµενης από το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα και
Καινοτοµία» [ΕΣΠΑ 2014 - 2020] Ενιαίας Δράσης Κρατι-
κών ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτοµίας «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
Πρόσκλησης µε Κωδικό ΟΠΣ 2076, εφαρµόζονται οι παρ.
2 και 3 του άρθρου 61 του παρόντος.

3. Η παρούσα είναι ειδικότερη και κατισχύει κάθε άλ-
λης γενικής ή ειδικής διάταξης.

Άρθρο 101
Κάλυψη ζηµίας ασφαλισµένων επιχειρήσεων

και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων που δεν
καταβάλλεται από ασφαλιστική εταιρεία -  

Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4797/2021

Στο άρθρο 5 του ν. 4797/2021 (Α΄66), α) στην παρ. 1 η
φράση «δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συµβό-
λαιο» αντικαθίσταται µε τη φράση «δεν καταβάλλεται α-
πό την ασφαλιστική εταιρεία», β) στην παρ. 2 η φράση
«καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο» αντικαθί-

σταται µε τη φράση «καταβάλλεται από την ασφαλιστική
εταιρεία», γ) στην παρ. 3 η φράση «καλύπτεται από το α-
σφαλιστήριο συµβόλαιο και» διαγράφεται και το άρθρο 5
διαµορφώνεται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«Άρθρο 5
Επιχορήγηση ασφαλισµένων επιχειρήσεων
και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων

1. Για τις επιχειρήσεις και τους µη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα φορείς, οι οποίοι έχουν ασφαλιστήριο συµβό-
λαιο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4, 7 και 8, για το ποσό της
ζηµίας, το οποίο δεν καταβάλλεται από την ασφαλιστική
εταιρεία. 

2. Για την εφαρµογή των άρθρων 7 και 8 απαιτείται η
ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισµού του ποσού
που καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία.

3. Το ποσό της ζηµίας που καταβάλλεται από την α-
σφαλιστική εταιρεία είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και
ανεκχώρητο στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά πα-
ρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, µη
εφαρµοζοµένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167) σε περίπτωση διανοµής ή κεφα-
λαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτη-
ση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφί-
ζεται µε βεβαιωµένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και
το Δηµόσιο, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστι-
κά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα.»

Άρθρο 102
Επιχορήγηση αγροτικών εκµεταλλεύσεων -  

Τροποποίηση άρθρου 11 ν. 4797/2021

Στο άρθρο 11 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66): α) στο δεύτερο
εδάφιο διασαφηνίζονται οι περιπτώσεις των κατ’ εξαίρε-
ση επιχορηγήσεων σύµφωνα µε το πλαίσιο της κρατικής
αρωγής, β) στο τρίτο εδάφιο η φράση «αγροτικές εκµε-
ταλλεύσεις» αντικαθίσταται από τη φράση «κατά κύριο
επάγγελµα αγρότες» και προστίθεται η φράση «µε την
επιφύλαξη των εξαιρέσεων από την υποχρεωτική ασφά-
λιση του ΕΛ.ΓΑ. του άρθρου 4 του ν. 3877/2010» και το
άρθρο 11 διαµορφώνεται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«Άρθρο 11
Επιχορήγηση αγροτικών εκµεταλλεύσεων

Για τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις εφαρµόζονται τα
άρθρα 7 και 8, µε την επιφύλαξη των Κανονισµών του
Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, οι οποί-
οι εκδίδονται σύµφωνα µε τον ν. 3877/2010 (Α΄ 160) και
του Κανονισµού Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων,
σύµφωνα µε το ν.δ. 131/1974 (Α΄ 320), για την ασφάλιση
της φυτικής παραγωγής και του ζωϊκού κεφαλαίου. Κατ’
εξαίρεση, σε περιπτώσεις περιοχών οι οποίες έχουν ο-
ριοθετηθεί µετά από θεοµηνία, µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων, ενισχύσεις, οι οποίες χορηγούνται βάσει του Κα-
νονισµού Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων, και αφο-
ρούν σε ζηµιές σε στοιχεία ενεργητικού της παρ. 3 του
άρθρου 4, µε την εξαίρεση ζηµιών σε φυτικό και ζωικό
κεφάλαιο και φυτική παραγωγή, δύνανται να χορηγού-
νται βάσει του παρόντος νόµου και να καθορίζεται κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Οι κατά κύριο επάγγελµα α-
γρότες έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενι-
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αίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρι-
σης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση
καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Ορ-
γανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, µε την επι-
φύλαξη των εξαιρέσεων από την υποχρεωτική ασφάλιση
του ΕΛ.ΓΑ. του άρθρου 4 του ν. 3877/2010.»

Άρθρο 103
Επιχορήγηση αγροτών -  Τροποποίηση 

παρ. 3 άρθρου 12 ν. 4797/2021

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4797/2021
(Α΄66) προστίθεται η φράση «µε την επιφύλαξη των ε-
ξαιρέσεων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ.
του άρθρου 4 του ν. 3877/2010» και η παρ. 3 διαµορφώ-
νεται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«3. Οι κάτοχοι των αγροτικών εκµεταλλεύσεων έχουν
υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης
στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ελέγχου και
να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ει-
δικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισµό Ελληνι-
κών Γεωργικών Ασφαλίσεων, µε την επιφύλαξη των εξαι-
ρέσεων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ. του
άρθρου 4 του ν. 3877/2010.»

Άρθρο 104
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 4797/2021 -  

Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής -
Τροποποίηση άρθρου 22 του ν. 4797/2021

Μετά την παρ. 13 του άρθρου 22 του ν. 4797/2021
(Α΄ 66) προστίθεται παρ. 14 ως εξής:

«14. Ειδικώς για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις 31.3.2023 και σε εξαιρετικές περιπτώσεις
θεοµηνιών µε µεγάλο αριθµό πληγέντων, οι αρµοδιότη-
τες του Τµήµατος Α΄ της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής
της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής Πολιτικής του Υ-
πουργείου Οικονοµικών αναφορικά µε την κατάρτιση και
έκδοση κανονιστικών πράξεων για την παροχή επιχορή-
γησης, προκαταβολής έναντι επιχορήγησης και πρώτης
αρωγής σε επιχειρήσεις και φορείς που έχουν πληγεί α-
πό θεοµηνίες, κατόπιν επεξεργασίας σχετικών στοιχεί-
ων, εκτός του σταδίου ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρω-
µής, δύνανται να ασκούνται και από τα Τµήµατα Β΄ και
Γ΄ της Διεύθυνσης, κατόπιν απόφασης του Υπουργού
Οικονοµικών, µετά από πρόταση της Διεύθυνσης Κρατι-
κής Αρωγής. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζε-
ται το ειδικότερο χρονικό διάστηµα και κάθε άλλη λεπτο-
µέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.»

Άρθρο 105
Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκµεταλλεύσεων
για ζηµιές σε φυτικά µέσα παραγωγής -  Τροποποίηση
παρ. 1, 5, 6, 8 , 12, 14 και αντικατάσταση παρ. 9 και 13

άρθρου 12Β ν. 4797/2021

Στο άρθρο 12Β του ν. 4797/2021 (Α΄ 66), α) στο τέλος
της παρ. 1 προβλέπεται αναλογική εφαρµογή της παρ. 4
του άρθρου 4, β) στην παρ. 4 εξειδικεύεται το αρµόδιο
όργανο, γ) στην παρ. 5 διαγράφεται η φράση «µετά από
αιτιολογηµένο αίτηµα του αρµόδιου Αντιπεριφερειάρ-
χη», δ) στην παρ. 6 η φράση «από τους αρµόδιους γεω-
τεχνικούς υπαλλήλους του Οργανισµού Ελληνικών Γε-
ωργικών Ασφαλίσεων» αντικαθίσταται από τη φράση «α-

πό τον Πρόεδρο Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Α-
σφαλίσεων», ε) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 απαλείφο-
νται «τα απαιτούµενα στοιχεία» από το αντικείµενο της
κοινής υπουργικής απόφασης, στ) η παρ. 9 αντικαθίστα-
ται, ζ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 12 προστίθεται η πρό-
βλεψη αφαίρεσης της προκαταβολής και της πρώτης α-
ρωγής κατά τον υπολογισµό της επιχορήγησης και προ-
στίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, η) η παρ. 13 αντικαθίστα-
ται, θ) η παρ. 14 τροποποιείται ως προς την αρµόδια αρ-
χή ελέγχου των στοιχείων και επέρχεται νοµοτεχνική
βελτίωση ως προς την αναφορά του δικαιούχου της επι-
χορήγησης και το άρθρο 12Β διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12Β
Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκµεταλλεύσεων

για ζηµιές σε φυτικά µέσα παραγωγής

1. Σε περίπτωση αγροτικών εκµεταλλεύσεων που ε-
πλήγησαν από θεοµηνία, ειδικά για τις ζηµιές που έχουν
υποστεί σε φυτικά µέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις
καλλιέργειες ή αµπέλια, κατά παρέκκλιση των άρθρων 7
και 8 και εφόσον δεν καλύπτονται από τους κανονισµούς
του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων,
οι οποίοι εκδίδονται σύµφωνα µε τον ν. 3877/2010
(Α΄ 160), σχετικά µε την επιχορήγηση για την αντιµετώ-
πιση των εν λόγω ζηµιών, ακολουθείται η διαδικασία του
παρόντος άρθρου και εφαρµόζεται αναλογικά η παρ. 4
του άρθρου 4. 

2. Δικαιούχοι είναι οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες
που έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο
Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ελέγχου και έχουν
εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής α-
σφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισµό Ελληνικών Γε-
ωργικών Ασφαλίσεων.

3. Οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις απευθύνονται στον α-
νταποκριτή του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Α-
σφαλίσεων, ο οποίος τους ενηµερώνει για τις απαραίτη-
τες ενέργειες για την εκτίµηση και καταγραφή των ζη-
µιών.

4. Αρµόδιοι για την εκτίµηση και καταγραφή των ζη-
µιών σε φυτικά µέσα παραγωγής των αγροτικών εκµε-
ταλλεύσεων, καθώς και για τη συγκέντρωση των απαι-
τούµενων στοιχείων είναι ο Οργανισµός Ελληνικών Γε-
ωργικών Ασφαλίσεων και οι γεωτεχνικοί υπάλληλοι αυ-
τού.

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται
σηµαντικές και εκτεταµένες ζηµίες σε αριθµό πληγεισών
αγροτικών εκµεταλλεύσεων ή σε µέγεθος καταστροφής,
σε φυτικά µέσα παραγωγής, µπορεί να παρέχεται προκα-
ταβολή έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης,
µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ορ-
γανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, µε τη δια-
δικασία των παρ. 6 έως και 9.

6. Στην περίπτωση που ασκείται η διακριτική ευχέρεια
της παρ. 5, µετά από την οριοθέτηση της πληγείσας πε-
ριοχής και τη διαπίστωση της έκτασης των ζηµιών, ο Ορ-
γανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων διαβιβάζει
στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικο-
νοµικών, συγκεντρωτική κατάσταση των αγροτικών επι-
χειρήσεων που υπέστησαν ζηµιές σε φυτικά µέσα παρα-
γωγής και της αρχικής εκτίµησης των ζηµιών, υπογε-
γραµµένη από τον Πρόεδρο του Οργανισµού Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων.

7. Η αρχική εκτίµηση των ζηµιών πραγµατοποιείται βά-
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σει επισηµάνσεων και ψηφιακών δεδοµένων που έχει
στη διάθεσή του ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Α-
σφαλίσεων, καθώς και βάσει αρχικής τιµής εκτίµησης, α-
νά είδος πολυετούς καλλιέργειας, όπως αυτή καθορίζε-
ται µετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 13 και
του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων. Η αρχική εκτίµηση εξειδικεύε-
ται ανά αγροτική εκµετάλλευση µε βάση τα στοιχεία που
έχουν υποβληθεί στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρι-
σης Ελέγχου.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατόπιν γνώµης της
αρµόδιας για την εναρµόνιση µε τους κανόνες κρατικών
ενισχύσεων υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
µικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και εισή-
γησης της Επιτροπής του άρθρου 13 και του Διοικητικού
Συµβουλίου του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Α-
σφαλίσεων, καθορίζονται το ύψος της προκαταβολής, ο
τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής της, η διαδικασία
και ο τρόπος πληρωµής, καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε
την εφαρµογή του παρόντος. Με την ίδια ή όµοια από-
φαση δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία
της προκαταβολής. 

9. Η χορήγηση της προκαταβολής της επιχορήγησης
πραγµατοποιείται µέσω του Οργανισµού Ελληνικών Γε-
ωργικών Ασφαλίσεων. Ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωργι-
κών Ασφαλίσεων επιχορηγείται, αποκλειστικά για τον
σκοπό αυτό, ισόποσα µε το τελικό ποσό της προκαταβο-
λής της επιχορήγησης, από τον τακτικό προϋπολογισµό
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ό-
πως αυτό καθορίζεται µε την απόφαση της παρ. 8. Ο Ορ-
γανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ελέγχει τα
στοιχεία των δικαιούχων και των λοιπών προϋποθέσεων
και προβαίνει στην εκκαθάριση και πληρωµή στους δικαι-
ούχους, της προκαταβολής, κοινοποιώντας  τα στοιχεία
της πληρωµής στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υ-
πουργείου Οικονοµικών και στο Υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων. Με την απόφαση της παρ. 8 ή µε
όµοια απόφαση δύναται να καθορίζεται κάθε θέµα σχετι-
κό µε την εφαρµογή του παρόντος.

10. Για την τελική επιχορήγηση, κατόπιν της οριοθέτη-
σης της πληγείσας περιοχής και της διαπίστωσης της έ-
κτασης των ζηµιών, ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρω-
γής του Υπουργείου Οικονοµικών, συγκεντρωτική κατά-
σταση των αγροτικών επιχειρήσεων που υπέστησαν ζη-
µιές σε φυτικά µέσα παραγωγής και της τελικής εκτιµώ-
µενης ζηµιάς, υπογεγραµµένη από τους αρµόδιους γεω-
τεχνικούς υπαλλήλους του Οργανισµού Ελληνικών Γε-
ωργικών Ασφαλίσεων.

11. Η τελική εκτίµηση των ζηµιών ανά αγροτική εκµε-
τάλλευση πραγµατοποιείται βάσει των αυτοψιών και ε-
κτιµήσεων του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Α-
σφαλίσεων, καθώς και βάσει τελικής τιµής εκτίµησης, α-
νά είδος πολυετούς καλλιέργειας και σοβαρότητας της
ζηµιάς, όπως αυτή καθορίζεται µετά από εισήγηση της
Επιτροπής του άρθρου 13 και του Διοικητικού Συµβουλί-
ου του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατόπιν λήψης της
γνώµης της αρµόδιας για την εναρµόνιση µε τους κανό-
νες κρατικών ενισχύσεων υπηρεσίας της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικο-
νοµικών και εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 13 και

του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις
καταβολής της ενίσχυσης, το ύψος της επιχορήγησης, ο
τρόπος καταβολής της και αφαίρεσης του ποσού της
προκαταβολής και της πρώτης αρωγής, τα απαιτούµενα
στοιχεία, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωµής, καθώς
και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.
Για τον υπολογισµό του ποσού της δικαιούµενης επιχο-
ρήγησης αφαιρείται το ποσό της προκαταβολής, της ενί-
σχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 6 και της ενίσχυσης
πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης του άρθρου δωδέ-
κατου της από 13.8.2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχο-
µένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4824/2021
(Α΄ 43). Με την ίδια ή όµοια απόφαση δύναται να εξειδι-
κεύεται περαιτέρω η διαδικασία της επιχορήγησης.

13. Η καταβολή της επιχορήγησης πραγµατοποιείται
µέσω του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσε-
ων. Για τον σκοπό αυτό ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωρ-
γικών Ασφαλίσεων επιχορηγείται ισόποσα µε το τελικό
ποσό της επιχορήγησης, από τον τακτικό προϋπολογι-
σµό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων, όπως αυτό καθορίζεται µε την απόφαση της παρ.
12. Ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων και των λοιπών
προϋποθέσεων και προβαίνει στην εκκαθάριση και πλη-
ρωµή στους δικαιούχους, αφαιρουµένου του ποσού της
προκαταβολής της παρ. 5, της ενίσχυσης πρώτης αρω-
γής του άρθρου 6 και της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έ-
ναντι επιχορήγησης του άρθρου δωδέκατου της από
13.8.2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α΄ 143), κοι-
νοποιώντας τα στοιχεία της πληρωµής στη Διεύθυνση
Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονοµικών και στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Για τον
σκοπό αυτό η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων πα-
ρέχει τη σχετική πληροφόρηση για τις ενισχύσεις πρώ-
της αρωγής στον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Α-
σφαλίσεων. Με την ίδια ή όµοια απόφαση δύναται να κα-
θορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρό-
ντος.

14. Εφόσον διαπιστωθεί, κατά τον έλεγχο των στοιχεί-
ων από τον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσε-
ων, ότι αγροτική εκµετάλλευση έλαβε προκαταβολή ή ε-
πιχορήγηση κατά παράβαση των όρων του παρόντος, το
ποσό της προκαταβολής ή της επιχορήγησης που έχει
καταβληθεί, αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν,
εντόκως από τη στιγµή που τέθηκε στη διάθεση του δι-
καιούχου, µε βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύµφωνα µε την
Ανακοίνωσή της σχετικά µε την αναθεώρηση της µεθό-
δου καθορισµού των επιτοκίων αναφοράς και προεξό-
φλησης (2008/C 14/02), κατά τα λοιπά εφαρµοζοµένου
του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974, Α΄ 90).»

ΜΕΡΟΣ Ι΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 106
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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Αθήνα,                                                                2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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