
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

στο σχέδιο νόµου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

 

Επί της αρχής : 

 

Η πολυπλοκότητα του συστήµατος υλοποίησης των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, σε συνδυασµό µε τη 

γραφειοκρατική και συγκεντρωτική εφαρµογή του, από την έναρξή του 

το 2007 µέχρι σήµερα, οδήγησε σε σοβαρές δυσλειτουργίες και 

καθυστερήσεις στην υλοποίηση των στόχων του και στην απορρόφηση 

των σχετικών κονδυλίων από τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

απορρόφηση των κοινοτικών πόρων από την έναρξη του ΕΣΠΑ, µέχρι 

σήµερα, δεν ξεπερνάει το 5% του συνολικού προϋπολογισµού όλων των 

Προγραµµάτων του. 

Συνεπώς, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη, ειδικά στη σηµερινή 

οικονοµική συγκυρία, για άµεση και δραστική αντιµετώπιση της 

υφιστάµενης κατάστασης. Με το Μέρος Α’ του προτεινόµενου σχεδίου 

νόµου, µε το οποίο τροποποιείται και συµπληρώνεται ο νόµος 3614/2007 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α’267), η Κυβέρνηση 

υλοποιεί τη δέσµευσή της να λάβει άµεσα όλα τα αναγκαία διορθωτικά 
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µέτρα, ώστε να επιτευχθεί η αποκέντρωση στη διαχείριση των πόρων, η 

απλοποίηση των εφαρµοζόµενων διαδικασιών και η αποτελεσµατικότητα 

στην εφαρµογή των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, µε 

στόχο την ταχεία απελευθέρωση των κοινοτικών κονδυλίων και τη 

διοχέτευσή τους σε έργα και δράσεις υψηλού αναπτυξιακού 

αποτελέσµατος. 

Πρωτεύοντα ρόλο, για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, 

αναλαµβάνουν να επιτελέσουν οι Επιχειρησιακές Συµφωνίες 

Υλοποίησης, που θα συναφθούν µεταξύ του Υπουργού Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των Υπουργών και Γενικών 

Γραµµατέων των Περιφερειών, στους οποίους υπάγονται οι 

διαχειριστικές αρχές και ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές των 

επιχειρησιακών προγραµµάτων, και µε τις οποίες επιτυγχάνεται ο 

προγραµµατισµός, ο συντονισµός, η εξειδίκευση και η ταχεία υλοποίηση 

των επιχειρησιακών προγραµµάτων, που έχουν εκπονηθεί από τα 

Υπουργεία και τις Περιφέρειες. Μετά την υπογραφή των Επιχειρησιακών 

Συµφωνιών Υλοποίησης θα ακολουθήσει η εκχώρηση αρµοδιοτήτων και 

πόρων στις ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών 

επιχειρησιακών προγραµµάτων. Με τον τρόπο αυτόν περιορίζεται η 

εµπλοκή των κεντρικών φορέων κατά τις διαδικασίες διαχείρισης των 

πόρων του ΕΣΠΑ, καταργείται ο µέχρι σήµερα εφαρµοζόµενος 

συντονισµός, δηλαδή η διατύπωση γνώµης από τα καθ’ ύλην αρµόδια 

Υπουργεία για επί µέρους πράξεις, και ακυρώνεται ο συγκεντρωτισµός 

και οι εµπλοκές στην εφαρµογή των προγραµµάτων. 

 

ΜΕΡΟΣ Α’ 

 

Επί των άρθρων : 
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Άρθρο 1 

Σκοπός 

 

Με το άρθρο 1 ορίζεται ο σκοπός του νόµου, που είναι η ταχεία 

απελευθέρωση των κοινοτικών κονδυλίων του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, µέσω της αποκέντρωσης στη 

διαχείριση των πόρων, της απλοποίησης των εφαρµοζόµενων 

διαδικασιών και της ενίσχυσης της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής 

των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

 

Άρθρο 2 

 

 Με το άρθρο 2 προστίθεται στο άρθρο 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 

Α’ 267/2007) παράγραφος 13η, µε την οποία δίδεται ο ορισµός της 

Επιχειρησιακής Συµφωνίας Υλοποίησης, ως συµφωνίας – πλαίσιο για 

την αποτελεσµατική υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων του 

ΕΣΠΑ. 

 

Άρθρο 3 

 

 Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 συµπληρώνονται οι 

αρµοδιότητες της εθνικής αρχής συντονισµού του άρθρου 2 του Ν. 

3614/2007, ώστε να αναλάβει και την εποπτεία, το συντονισµό, την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των 

Επιχειρησιακών Συµφωνιών Υλοποίησης. 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 προστίθεται στο άρθρο 2 του 

Ν. 3614/2007 παράγραφος 4, µε την οποία δίδεται εξουσιοδότηση στους 

Υπουργούς Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 

Οικονοµικών να καθορίσουν τα όργανα, τα δικαιολογητικά, τις 
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διαδικασίες και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια που απαιτείται, για την 

καταβολή στους δικαιούχους της χρηµατοδότησης στις περιπτώσεις 

επιχορηγήσεων του άρθρου 7 του Κανονισµού (ΕΚ) 1080/2006 και του 

άρθρου 11 του Κανονισµού (ΕΚ) 1081/2006, όπως αυτοί 

τροποποιήθηκαν µε τους Κανονισµούς (ΕΚ) 396/2009 και 397/2009. 

 

Άρθρο 4 

Επιχειρησιακές Συµφωνίες Υλοποίησης 

 

Με το άρθρο 4 εισάγεται στον Ν. 3614/2007 νέο άρθρο 2Α, µε το 

οποίο προβλέπεται η σύναψη των Επιχειρησιακών Συµφωνιών 

Υλοποίησης µεταξύ του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας και των Υπουργών, στους οποίους υπάγονται οι ειδικές 

υπηρεσίες και ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές του άρθρου 5 του νόµου 

3614/2007, καθώς και των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών, στους 

οποίους υπάγονται οι ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές των 

περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων του άρθρου 6 του νόµου 

3614/2007, στις οποίες αποτυπώνεται ο στρατηγικός σχεδιασµός των 

επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και εξειδικεύονται τα 

αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράµµατα για όλη την προγραµµατική 

περίοδο. Με τις Επιχειρησιακές Συµφωνίες Υλοποίησης δεν 

υποκαθίσταται ο ρόλος και οι αρµοδιότητες των διαχειριστικών αρχών, 

οι οποίες επιλέγουν τις προς συγχρηµατοδότηση πράξεις σύµφωνα µε τα 

εγκεκριµένα κριτήρια επιλογής, αλλά: (α) υλοποιείται µε τρόπο 

συγκροτηµένο και µεθοδικό, και όχι αποσπασµατικά, όπως γινόταν µέχρι 

σήµερα, ο συντονισµός των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, 

(β) επιτυγχάνεται η συνέργεια των δράσεων στο πλαίσιο των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, (γ) καθίσταται εν συνεχεία δυνατή η 

στοχευµένη εκχώρηση πόρων του οικείου περιφερειακού επιχειρησιακού 
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προγράµµατος στις ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών 

επιχειρησιακών προγραµµάτων, (δ) διασφαλίζεται η παρακολούθηση και 

αξιολόγηση της αποτελεσµατικής υλοποίησης των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων και (ε) λαµβάνεται µέριµνα για την εφαρµογή κριτηρίων 

που διασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης για άτοµα µε αναπηρίες. 

Έτσι επιτυγχάνεται η αποκέντρωση στη διαχείριση των πόρων, η 

απλούστευση των διαδικασιών και η ταχεία απορρόφηση των κοινοτικών 

κονδυλίων. 

 

Άρθρο 5 

 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 τροποποιείται η περίπτωση ιδ. 

της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 3614/2007, ώστε να 

επιταχυνθούν οι διαδικασίες ελέγχου από τη διαχειριστική αρχή των 

σταδίων εξέλιξης δηµοσίων συµβάσεων, µε την κατάργηση του 

προληπτικού ελέγχου της διαδικασίας ανάθεσης για τις συµβάσεις που 

δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί 

δηµοσίων συµβάσεων, ήτοι για τις συµβάσεις η εκτιµώµενη αξία των 

οποίων, εκτός Φ.Π.Α., είναι κατώτερη από τα ακόλουθα όρια: 

α) Ως προς την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί 

συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 

προµηθειών και υπηρεσιών», όπως είχε τροποποιηθεί µε τον Κανονισµό 

(ΕΚ) 1422/2007 της Επιτροπής: 

 - 125.000 € για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών και 

προµηθειών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές, οι οποίες είναι 

κεντρικές κυβερνητικές αρχές του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας ή 

συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές που δραστηριοποιούνται στον 

τοµέα της άµυνας για τα οριζόµενα στο παράρτηµα V προϊόντα. 
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- 193.000 € για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών και προµηθειών 

που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές, άλλες από εκείνες που 

αναφέρονται στο Παράρτηµα IV της Οδηγίας, είτε από αναθέτουσες 

αρχές που αναφέρονται στο παράρτηµα IV και οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της άµυνας για προϊόντα που δεν 

καλύπτει το παράρτηµα V, είτε πρόκειται για τις δηµόσιες συµβάσεις 

υπηρεσιών που συνάπτονται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή κατά τα 

οριζόµενα στο άρθρο 7 β) εδ. γ της Οδηγίας. 

 - 4.845.000 € για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων 

β) Ως προς την Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί 

συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του 

ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών 

υπηρεσιών» όπως είχε τροποποιηθεί µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1422/2007 

της Επιτροπής: 

 - 387.000 € για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών και 

προµηθειών της Οδηγίας.  

- 4.845.000 € για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων. 

 Επιπλέον ορίζεται ότι η διαχειριστική αρχή εκφράζει τη γνώµη 

της εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη λήψη 

των σχετικών στοιχείων, ενώ σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της 

ανωτέρω προθεσµίας, λογίζεται ότι η διαχειριστική αρχή έχει παράσχει 

σύµφωνη γνώµη. Με τον τρόπο αυτόν εισάγεται ένας πρόσθετος 

µηχανισµός πίεσης προς τις αρµόδιες διαχειριστικές αρχές, ώστε να 

συµµορφώνονται µε τις προβλεπόµενες προθεσµίες και να αποφαίνονται 

εµπρόθεσµα.  

Επίσης διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης που 

έχει ήδη συναφθεί κατά την ένταξη της σχετικής πράξης, ή στις 

περιπτώσεις συµβάσεων που δεν εµπίπτουν στα όρια των Κοινοτικών 
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Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων, διενεργείται εκ των υστέρων 

εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης και πριν από την καταχώρηση 

δαπανών στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα. Με τη διαδικασία 

αυτή διασφαλίζεται ότι οι αρχές που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης 

εντοπίζουν τυχόν σφάλµατα και λαµβάνουν τα κατάλληλα διορθωτικά 

µέτρα πριν από την καταχώρηση δαπανών στο Ολοκληρωµένο 

Πληροφοριακό Σύστηµα. 

 

Άρθρο 6 

 

Με το άρθρο 6 τροποποιείται το άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 περί 

Ενδιάµεσων Φορέων Διαχείρισης. Ειδικότερα: 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 προβλέπεται ρητά η 

δυνατότητα ανάκλησης ή τροποποίησης της απόφασης ορισµού 

ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης. 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 διευρύνονται οι φορείς που 

µπορούν να οριστούν ως ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης πράξεων 

κρατικών ενισχύσεων. 

 

Άρθρο 7 

 

Με το άρθρο 7 τροποποιείται το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007 περί 

Ειδικών Υπηρεσιών. Ειδικότερα: 

Με τις παραγράφους 1, 2, 3, 7 και 10 του άρθρου 7 διευκρινίζεται 

ότι είναι δυνητική η άσκηση καθηκόντων ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης 

από τις ειδικές υπηρεσίες του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007 για πράξεις, οι 

οποίες περιλαµβάνονται σε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 

και αφορούν περιφέρειες µεταβατικής στήριξης, αφού τη διαχείριση των 

πράξεων αυτών θα ασκούν κατά κανόνα οι ενδιάµεσες διαχειριστικές 



 8 

αρχές των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων του άρθρου 6 

του νόµου 3614/2007. 

Με τις παραγράφους 4, 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 7 καταργείται η 

άσκηση καθηκόντων στρατηγικού σχεδιασµού και συντονισµού της 

εφαρµογής πράξεων από συγκεκριµένες ειδικές υπηρεσίες του άρθρου 5 

του Ν. 3614/2007, αφού ο στρατηγικός σχεδιασµός και συντονισµός 

στους τοµείς αυτούς θα πραγµατοποιείται µέσω των Επιχειρησιακών 

Συµφωνιών Υλοποίησης. 

Με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 επιταχύνονται οι διαδικασίες 

ελέγχου από την Ενδιάµεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών των 

σταδίων εξέλιξης δηµοσίων συµβάσεων, µε την κατάργηση του 

προληπτικού ελέγχου της διαδικασίας ανάθεσης για τις συµβάσεις που 

δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί 

δηµοσίων συµβάσεων. Επιπλέον ορίζεται ότι η ενδιάµεση αυτή 

διαχειριστική αρχή εκφράζει τη γνώµη της εντός αποκλειστικής 

προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων, 

ενώ σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσµίας, 

λογίζεται ότι έχει παράσχει σύµφωνη γνώµη. Με τον τρόπο αυτόν 

εισάγεται ένας πρόσθετος µηχανισµός πίεσης προς την εν λόγω αρχή, 

ώστε να συµµορφώνεται µε τις προβλεπόµενες προθεσµίες και να 

αποφαίνεται εµπρόθεσµα. Επίσης διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση 

δηµόσιας σύµβασης που έχει ήδη συναφθεί κατά την ένταξη της σχετικής 

πράξης, ή στις περιπτώσεις συµβάσεων που δεν εµπίπτουν στα όρια των 

Κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων, διενεργείται εκ των 

υστέρων εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης και πριν από την 

καταχώρηση δαπανών στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα. Με 

τη διαδικασία αυτή διασφαλίζεται ότι οι αρχές που ασκούν καθήκοντα 

διαχείρισης εντοπίζουν τυχόν σφάλµατα και λαµβάνουν τα κατάλληλα 
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διορθωτικά µέτρα πριν από την καταχώρηση δαπανών στο 

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα. 

Με την παράγραφο 12 του άρθρου 7 ρυθµίζονται θέµατα των 

ειδικών υπηρεσιών διαχείρισης και εφαρµογής προγραµµάτων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Με την παράγραφο 13 του άρθρου 7 καθορίζεται ο ρόλος των 

ειδικών υπηρεσιών του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007 στα πλαίσια της 

κατάρτισης και εφαρµογής των Επιχειρησιακών Συµφωνιών Υλοποίησης 

και προβλέπεται η υποβολή εκ µέρους τους, κάθε δύο µήνες, έκθεσης 

προς στην Εθνική Αρχή Συντονισµού σχετικά µε την πορεία υλοποίησης 

των Επιχειρησιακών Συµφωνιών Υλοποίησης. 

 

Άρθρο 8 

 

Με το άρθρο 8 τροποποιείται το άρθρο 6 του Ν. 3614/2007 περί 

της Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

Ειδικότερα: 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 ορίζεται ότι οι ειδικές 

υπηρεσίες του άρθρου 6 του Ν. 3614/2007 θα λαµβάνουν υπόψη κατά 

την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους και την οικεία Επιχειρησιακή 

Συµφωνία Υλοποίησης. 

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 επιταχύνονται οι διαδικασίες 

ελέγχου από τις Ενδιάµεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των σταδίων εξέλιξης δηµοσίων 

συµβάσεων, µε την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου της διαδικασίας 

ανάθεσης για τις συµβάσεις που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των 

Κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων. Επιπλέον ορίζεται ότι η 

ενδιάµεση αυτή διαχειριστική αρχή εκφράζει τη γνώµη της εντός 

αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη λήψη των 
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σχετικών στοιχείων, ενώ σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της 

ανωτέρω προθεσµίας, λογίζεται ότι έχει παράσχει σύµφωνη γνώµη. Με 

τον τρόπο αυτόν εισάγεται ένας πρόσθετος µηχανισµός πίεσης προς την 

εν λόγω αρχή, ώστε να συµµορφώνεται µε τις προβλεπόµενες προθεσµίες 

και να αποφαίνεται εµπρόθεσµα. Επίσης διευκρινίζεται ότι, σε 

περίπτωση δηµόσιας σύµβασης που έχει ήδη συναφθεί κατά την ένταξη 

της σχετικής πράξης, ή στις περιπτώσεις συµβάσεων που δεν εµπίπτουν 

στα όρια των Κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων, 

διενεργείται εκ των υστέρων εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης και πριν 

από την καταχώρηση δαπανών στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 

Σύστηµα. Με τη διαδικασία αυτή διασφαλίζεται ότι οι αρχές που ασκούν 

καθήκοντα διαχείρισης εντοπίζουν τυχόν σφάλµατα και λαµβάνουν τα 

κατάλληλα διορθωτικά µέτρα πριν από την καταχώρηση δαπανών στο 

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα. 

Με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 καθορίζεται ο ρόλος των 

ειδικών υπηρεσιών του άρθρου 6 του Ν. 3614/2007 στα πλαίσια της 

κατάρτισης και εφαρµογής των Επιχειρησιακών Συµφωνιών Υλοποίησης 

και προβλέπεται η υποβολή εκ µέρους τους, κάθε δύο µήνες, έκθεσης 

προς στην Εθνική Αρχή Συντονισµού σχετικά µε την πορεία υλοποίησης 

των Επιχειρησιακών Συµφωνιών Υλοποίησης. 

Με την παράγραφο 6 του άρθρου 8 ορίζεται ότι η εθνική αρχή 

συντονισµού παρακολουθεί την τήρηση των Επιχειρησιακών Συµφωνιών 

Υλοποίησης που έχουν συναφθεί στα πλαίσια των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, και εφόσον διαπιστώνει ελλιπή 

εφαρµογή τους, εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας την ανακατανοµή αρµοδιοτήτων 

διαχείρισης, τον ενδεχόµενο ορισµό νέων ενδιάµεσων φορέων και την 

ανακατανοµή πόρων στο πλαίσιο του εγκεκριµένου Περιφερειακού 
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Επιχειρησιακού Προγράµµατος και σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

Κανονισµών. 

 

Άρθρο 9 

 

Με το άρθρο 9 τροποποιείται το άρθρο 7 του Ν. 3614/2007 περί 

ένταξης πράξεων. Ειδικότερα: 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 καταργείται η υποχρέωση 

διατύπωσης γνώµης, πριν από την έκδοση απόφασης ένταξης, από την 

εθνική αρχή συντονισµού και από την ειδική υπηρεσία συντονισµού και 

παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ για πράξεις προϋπολογισµού δηµόσιας 

δαπάνης άνω των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) και άνω των δύο 

εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ αντίστοιχα. 

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 δίδεται η δυνατότητα στις 

διαχειριστικές αρχές και στους ενδιάµεσους φορείς να επιλέξουν τις προς 

ένταξη πράξεις είτε µε άµεση αξιολόγηση, είτε µε συγκριτική, ενώ µέχρι 

σήµερα η άµεση αξιολόγηση εφαρµοζόταν µόνο κατ’ εξαίρεση.  

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 καταργείται η νοµοθετική 

πρόβλεψη περί ελάχιστου προϋπολογισµού προς ένταξη πράξεων, ο 

οποίος δηµιουργούσε περιορισµούς και µπορούσε να οδηγήσει σε 

φαινόµενα υπερκοστολόγησης µικρών έργων. 

 

Άρθρο 10 

 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται η παράγραφος 

3 του άρθρου 10 του Ν. 3614/2007, δεδοµένου ότι ο συντονισµός της 

εφαρµογής των αναφερόµενων σε αυτήν συγχρηµατοδοτούµενων 

δράσεων θα πραγµατοποιείται πλέον µέσω των Επιχειρησιακών 

Συµφωνιών Υλοποίησης. 
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  Με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 ορίζεται η Αρχή 

Πιστοποίησης ως αρµόδια για την ηλεκτρονική διαβίβαση στην Επιτροπή 

των παρατυπιών, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείµενο διοικητικών και 

δικαστικών προσφυγών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 27 

έως 36 του Εφαρµοστικού Κανονισµού, αντί της ΕΔΕΛ που ήταν 

αρµόδια µέχρι σήµερα. 

Με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 τροποποιείται η παράγραφος 

2 του άρθρου 14 του Ν. 3614/2007, ώστε στις συλλογικές αποφάσεις του 

συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του προγράµµατος δηµοσίων 

επενδύσεων να εγγράφονται µόνον οι πράξεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί 

απόφαση ένταξης ή έχει συναφθεί σύµβαση χρηµατοδότησης στις 

περιπτώσεις πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται από επιχειρησιακά 

προγράµµατα του στόχου ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία ή οι 

αποφάσεις και προσκλήσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων ή 

χρηµατοδότησης µέσων χρηµατοδοτικής τεχνικής, η εθνική συµµετοχή 

των λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, οι πιστώσεις των 

προγραµµάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής του εθνικού και 

συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους, καθώς και οι αποφάσεις υπαγωγής 

επενδυτικών σχεδίων του επενδυτικού νόµου, οι οποίες δύναται να 

συγχρηµατοδοτηθούν από επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ. 

Με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 τροποποιείται η παράγραφος 

8 του άρθρου 14 του Ν. 3614/2007 και προβλέπεται ότι µπορούν να 

χρηµατοδοτούνται από τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέσω 

της συλλογικής απόφασης έργων (ΣΑΕ) της Βουλής των Ελλήνων, και οι 

µη συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές. 

Με την παράγραφο 9 του άρθρου 10 τροποποιείται η παράγραφος 

10 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007 και προβλέπεται, προς τον σκοπό 

της επιτάχυνσης, η σύντµηση από σαράντα (40) σε είκοσι (20) ηµέρες 

της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων κατά τη διαδικασία ελέγχου από 
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την ΕΔΕΛ. Επίσης στην ίδια παράγραφο 10 του άρθρου 16 του Ν. 

3614/2007 προστίθεται περίπτωση β), µε την οποία εισάγεται διαδικασία 

υποβολής συστάσεων από την Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, στις 

διαχειριστικές αρχές, στους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης, στην Αρχή 

Πιστοποίησης και στους ελεγχόµενους φορείς, για τη διενέργεια 

δηµοσιονοµικών διορθώσεων και τη λήψη λοιπών διορθωτικών µέτρων. 

Με την παράγραφο 10 του άρθρου 10 τροποποιείται το πρώτο 

εδάφιο του άρθρου 17 του Ν. 3614/2007, ώστε η προβλεπόµενη 

διαδικασία εφαρµογής κρατικών ενισχύσεων να εφαρµόζεται και για 

ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης που δεν είναι χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα. 

Με την παράγραφο 11 του άρθρου 10 τροποποιούνται οι 

παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 19 του Ν. 3614/2007, ώστε τα 

προγράµµατα ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής να µην 

είναι κατ’ ανάγκη ετήσια και να υπάρχει η δυνατότητα για συνολικό και 

µακροχρόνιο προγραµµατισµό.  

Με την παράγραφο 12 του άρθρου 10 τροποποιείται το πρώτο 

εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του Ν. 3614/2007, για να είναι 

σε συµφωνία µε το στοιχείο (ιδ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3. 

Με τις παραγράφους 13 και 14 του άρθρου 10 τροποποιείται η 

παράγραφος 1 και καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 22 του Ν. 

3614/2007. Ειδικότερα καταργείται η υποχρεωτική επιβεβαίωση της 

διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων συγχρηµατοδοτούµενων από 

το ΕΣΠΑ πράξεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ελληνικού προτύπου 

(ΕΠ) ΕΛΟΤ 1429 και προβλέπεται ότι η διαχειριστική επάρκεια αυτών 

επιβεβαιώνεται είτε από αρµόδια διαχειριστική αρχή, είτε σύµφωνα µε το 

πρότυπο ΕΛΟΤ 1429. Έτσι επιτυγχάνεται η απλοποίηση του συστήµατος 

επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων και 

αποφεύγονται περαιτέρω καθυστερήσεις. 
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Με την παράγραφο 15 του άρθρου 10 τροποποιείται η παράγραφος 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 και δίδεται η δυνατότητα σε 

δικαιούχους, για τους οποίους δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους 

επάρκεια, να µεταβιβάσουν την αρµοδιότητα υλοποίησης 

συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων, µε προγραµµατική σύµβαση, σε 

περισσότερους φορείς, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Με την παράγραφο 16 του άρθρου 10 καταργείται η επιτροπή 

εµπειρογνωµόνων του άρθρου 23 του Ν. 3614/2007 στα πλαίσια της 

απλοποίησης των διαδικασιών του ΕΣΠΑ. 

Με την παράγραφο 17 του άρθρου 10 προστίθεται στο άρθρο 25 

του Ν. 3614/2007 παράγραφος 9, µε την οποία προβλέπεται ότι οι 

δαπάνες που προκαλούνται κατά την εκτέλεση δηµόσιων τεχνικών έργων 

και αφορούν: α) την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών από 

την αρµόδια Υπηρεσία Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και 

Τουρισµού, β) τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών, κατά την έννοια του 

άρθρου 37 του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α’) και γ) τη λήψη προληπτικών 

µέτρων προστασίας των µνηµείων έναντι κινδύνων κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησης του έργου ή και κατά τη φάση της λειτουργίας του, είναι 

επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα στο οποίο είναι 

ενταγµένο το Τεχνικό Έργο, µε ανώτατο όριο ποσοστού 10% επί του 

συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού της ενταγµένης πράξης. 

Με την παράγραφο 18 του άρθρου 10 ρυθµίζονται θέµατα που 

αφορούν στη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραµµάτων που 

εντάσσονται στο στόχο «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 

Με τις παραγράφους 19 και 21 του άρθρου 10 καταργούνται οι 

«Αναπτυξιακοί Οργανισµοί Περιφέρειας (Α.Ο.Π.) Α.Ε.» και η ανώνυµη 

εταιρεία «ΝΟΜΟΣ Α.Ε.» και µαταιώνεται έτσι η σύσταση φορέων που 

θα είχαν επικαλυπτόµενες αρµοδιότητες µε ήδη υφιστάµενους 
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διαχειριστικούς φορείς, µε πρόσθετο κόστος λειτουργίας και άσκοπη 

εµπλοκή στην εφαρµογή των Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. 

Με τις παραγράφους 22 και 23 του άρθρου 10 ρυθµίζονται θέµατα 

διαχείρισης, καθώς και εφαρµογής κρατικών ενισχύσεων του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αλιείας. 

 

Άρθρο 11 

 

Με το άρθρο 11 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του 

άρθρου τέταρτου του Ν. 3621/2007 (ΦΕΚ Α΄279), στο πλαίσιο της 

επιτάχυνσης της υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ 

έργων, και προβλέπεται ότι ο έλεγχος, η αναθεώρηση, η επικαιροποίηση 

και η συµπλήρωση των µελετών της παραγράφου 2 του άρθρου τέταρτου 

του Ν. 3621/2007 µπορεί να γίνεται και από τις αρµόδιες υπηρεσίες της 

αναθέτουσας αρχής. 

 

Άρθρο 12 

 

Με το άρθρο 12 ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

 

 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 

2007 – 2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
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ΜΕΡΟΣ Α’ 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

 

Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η αποκέντρωση στη διαχείριση 

των πόρων, η απλοποίηση των εφαρµοζόµενων διαδικασιών, και η 

ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας στην εφαρµογή των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 

2007-2013, µε στόχο την ταχεία απελευθέρωση των κοινοτικών 

κονδυλίων και τη διοχέτευσή τους σε έργα και δράσεις υψηλού 

αναπτυξιακού αποτελέσµατος. 

 

Άρθρο 2 

 

Στο τέλος του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267/2007) 

προστίθεται παράγραφος 13η ως εξής: 

«13. «Επιχειρησιακή Συµφωνία Υλοποίησης» (ΕΣΥ) : συµφωνία – 

πλαίσιο που συνάπτεται µεταξύ του Υπουργού Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των αρµόδιων Υπουργών, στους 

οποίους υπάγονται οι ειδικές υπηρεσίες και ενδιάµεσες διαχειριστικές 

αρχές του άρθρου 5 του παρόντος νόµου, καθώς και µεταξύ του 

Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των 

Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών, στους οποίους υπάγονται οι 

ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών επιχειρησιακών 

προγραµµάτων του άρθρου 6 του παρόντος νόµου και µε την οποία 

εξειδικεύονται τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ για 

όλη την προγραµµατική περίοδο.» 
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Άρθρο 3 

 

1. Στην περίπτωση β. της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 

3614/2007 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής : 

«Εποπτεύει, συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την πορεία 

υλοποίησης των Επιχειρησιακών Συµφωνιών Υλοποίησης και διαβιβάζει 

τις σχετικές εκθέσεις, που υποβάλλονται σε αυτήν κάθε δύο µήνες από 

τις ειδικές υπηρεσίες και ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές του άρθρου 5 

του παρόντος νόµου και από τις ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές των 

περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων του άρθρου 6 του 

παρόντος νόµου, στον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας.». 

 

2. Στο άρθρο 2 του Ν. 3614/2007 προστίθεται παράγραφος 4 ως 

εξής : 

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών καθορίζονται, κατά 

παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2362/1995 και κάθε άλλης γενικής ή 

ειδικής διάταξης, τα όργανα, τα δικαιολογητικά, οι διαδικασίες και κάθε 

άλλη σχετική λεπτοµέρεια, για την καταβολή στους δικαιούχους της 

χρηµατοδότησης στις περιπτώσεις επιχορηγήσεων του άρθρου 7 του 

Κανονισµού (ΕΚ) 1080/2006 και του άρθρου 11 του Κανονισµού (ΕΚ) 

1081/2006, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν.» 

 

Άρθρο 4 

 

Μετά το άρθρο 2 του Ν. 3614/2007 προστίθεται άρθρο 2Α ως 

εξής: 
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«Άρθρο 2Α 

Επιχειρησιακές Συµφωνίες Υλοποίησης 

 

Ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

υπογράφει µε τους αρµόδιους Υπουργούς, στους οποίους υπάγονται οι 

ειδικές υπηρεσίες και ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές του άρθρου 5 του 

παρόντος νόµου και µε τους Γενικούς Γραµµατείς των Περιφερειών, 

στους οποίους υπάγονται οι ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές των 

περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων του άρθρου 6 του 

παρόντος νόµου, Επιχειρησιακές Συµφωνίες Υλοποίησης, στις οποίες 

αποτυπώνεται ο στρατηγικός σχεδιασµός των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 

και εξειδικεύονται τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράµµατα για όλη 

την προγραµµατική περίοδο. Η εξειδίκευση µπορεί να γίνεται σε επίπεδο 

αξόνων προτεραιότητας και συγκεκριµένων πράξεων και να καθορίζεται 

ο οικονοµικός προγραµµατισµός, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους 

και οι θεµατικές προτεραιότητες, στις οποίες δύνανται να υπαχθούν οι 

πράξεις. Οι Επιχειρησιακές Συµφωνίες Υλοποίησης µπορούν επίσης να 

περιλαµβάνουν τα ειδικότερα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µερών, 

καθώς και κάθε άλλο χρήσιµο στοιχείο, για την αποτελεσµατική 

εφαρµογή τους. 

Κατά κύριο λόγο, µε τις Επιχειρησιακές Συµφωνίες Υλοποίησης : 

(α) υλοποιείται µε τρόπο συγκροτηµένο και µεθοδικό ο συντονισµός των 

επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, (β) επιτυγχάνεται η 

συνέργεια των δράσεων στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων, (γ) καθίσταται δυνατή η στοχευµένη εκχώρηση πόρων 

του οικείου περιφερειακού επιχειρησιακού προγράµµατος στις 

ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών επιχειρησιακών 

προγραµµάτων, (δ) διασφαλίζεται η παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικής υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και 
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(ε) λαµβάνεται µέριµνα για την εφαρµογή κριτηρίων που διασφαλίζουν 

τη δυνατότητα πρόσβασης για άτοµα µε αναπηρίες. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας, σύµφωνα µε το άρθρο 4, εκχωρούνται στις ενδιάµεσες 

διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων 

του άρθρου 6, πόροι και αρµοδιότητες διαχείρισης των περιφερειακών 

επιχειρησιακών προγραµµάτων, σύµφωνα µε τις οικείες Επιχειρησιακές 

Συµφωνίες Υλοποίησης». 

 

Άρθρο 5 

 

1. Η περίπτωση ιδ. της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 

3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής : 

«(ιδ) προβαίνει σε εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης και 

τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Για όσες συµβάσεις εµπίπτουν στο 

πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων 

προβαίνει επιπλέον σε εξέταση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της 

σύµβασης. Η διαχειριστική αρχή εκφράζει τη γνώµη της εντός 

αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη λήψη των 

σχετικών στοιχείων. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω 

προθεσµίας, λογίζεται ότι η διαχειριστική αρχή έχει παράσχει σύµφωνη 

γνώµη. Η σύµφωνη γνώµη της διαχειριστικής αρχής ή η κατά το 

προηγούµενο εδάφιο τεκµαιρόµενη σύµφωνη γνώµη αυτής, αποτελεί όρο 

για τη χρηµατοδότηση της πράξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 

21. Σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης που έχει ήδη συναφθεί κατά την 

ένταξη της σχετικής πράξης, καθώς και στις περιπτώσεις δηµοσίων 

συµβάσεων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών 

Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων, η εξέταση της διαδικασίας 
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ανάθεσης διενεργείται πριν από την καταχώρηση δαπανών στο 

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα.». 

 

2. Η περίπτωση ιη. της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 

3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής : 

«(ιη) διαβιβάζει την απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης στον 

αρµόδιο διατάκτη, για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών, τα οποία διαπιστώνονται βάσει των 

επαληθεύσεων που διενεργεί.» 

 

Άρθρο 6 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3614/2007 

προστίθεται εδάφιο ως εξής : 

«Με όµοια απόφαση δύναται να ανακαλείται ολικά ή µερικά ή να 

τροποποιείται η απόφαση ορισµού ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης.» 

 

2. Η περίπτωση (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 

3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής : 

«(β) Ως ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης πράξεων κρατικών 

ενισχύσεων δύναται να οριστούν, πέραν των στην προηγούµενη 

περίπτωση (α) της παρούσας παραγράφου αναφερόµενων φορέων, µε 

βάση τις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’) τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εκδηλώνουν 

ενδιαφέρον µετά από σχετική πρόσκληση του αρµόδιου Υπουργού.». 
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Άρθρο 7 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του 

άρθρου 5 του Ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής : 

«Η ίδια ειδική υπηρεσία δύναται να ασκεί και καθήκοντα 

ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4, για 

πράξεις συγκοινωνιακών υποδοµών του τοµέα δηµοσίων έργων, 

αρµοδιότητας Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, οι 

οποίες περιλαµβάνονται σε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 

και αφορούν περιφέρειες µεταβατικής στήριξης.». 

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του 

άρθρου 5 του Ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής : 

«Η ίδια ειδική υπηρεσία δύναται να ασκεί και καθήκοντα 

ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4, για τις 

πράξεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας αρµοδιότητας 

Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι οποίες 

περιλαµβάνονται σε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα και 

αφορούν περιφέρειες µεταβατικής στήριξης.» 

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του 

άρθρου 5 του Ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής : 

«Η ίδια ειδική υπηρεσία δύναται να ασκεί και καθήκοντα 

ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4, για 

πράξεις ψηφιακής σύγκλισης εθνικής εµβέλειας, οι οποίες 

περιλαµβάνονται σε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα και 

αφορούν περιφέρειες µεταβατικής στήριξης.» 
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4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 του 

άρθρου 5 του Ν. 3614/2007 καταργείται. 

 

5. Η υποπερίπτωση (xvi) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 

του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής : 

«(xvi) προβαίνει σε εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης και 

τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Για όσες συµβάσεις εµπίπτουν στο 

πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων 

προβαίνει επιπλέον σε εξέταση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της 

σύµβασης. Η ειδική υπηρεσία εκφράζει τη γνώµη της εντός 

αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη λήψη των 

σχετικών στοιχείων. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω 

προθεσµίας, λογίζεται ότι η ειδική υπηρεσία έχει παράσχει σύµφωνη 

γνώµη. Η σύµφωνη γνώµη της ειδικής υπηρεσίας ή η κατά το 

προηγούµενο εδάφιο τεκµαιρόµενη σύµφωνη γνώµη αυτής, αποτελεί όρο 

για τη χρηµατοδότηση της πράξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 

21. Σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης που έχει ήδη συναφθεί κατά την 

ένταξη της σχετικής πράξης, καθώς και στις περιπτώσεις δηµοσίων 

συµβάσεων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών 

Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων, η εξέταση της διαδικασίας 

ανάθεσης διενεργείται πριν από την καταχώρηση δαπανών στο 

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα.». 

 

6. Η υποπερίπτωση (xx) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του 

άρθρου 5 του Ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής : 

«(xx) διαβιβάζει την απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης στον 

αρµόδιο διατάκτη, για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών, τα οποία διαπιστώνονται βάσει των 

επαληθεύσεων που διενεργεί.» 
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7. Το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 

του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής : 

«Η ανωτέρω ειδική υπηρεσία δύναται να ασκεί επίσης καθήκοντα 

ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4 και για τις 

κατηγορίες πράξεων του τοµέα µεταφορών, αρµοδιότητας του 

Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίες 

περιλαµβάνονται σε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα και 

αφορούν περιφέρειες µεταβατικής στήριξης.». 

 

8. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του 

άρθρου 5 του Ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής : 

«Η ανωτέρω ειδική υπηρεσία αναλαµβάνει επίσης καθήκοντα 

διαχείρισης του τοµέα µεταφορών του εθνικού αναπτυξιακού 

προγράµµατος του ίδιου Υπουργείου.». 

 

9. Η περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 

3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής : 

«(β) Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού 

προγράµµατος «Υγεία – Πρόνοια» του ΚΠΣ 2000-2006, η οποία 

συστάθηκε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται 

να ασκεί καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης, κατά τα οριζόµενα 

στο άρθρο 4, στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναµικού». 

 

10. Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 

3614/2007, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 19 του Ν. 3658/2008 (ΦΕΚ 

Α’ 70/22.4.2008), αντικαθίσταται ως εξής : 
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«(γ) H ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού 

προγράµµατος «Πολιτισµός» του ΚΠΣ 2000-2006, η οποία συστάθηκε 

στο Υπουργείο Πολιτισµού, δύναται να ασκεί καθήκοντα ενδιάµεσου 

φορέα διαχείρισης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του παρόντος, στα 

επιχειρησιακά προγράµµατα «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηµατικότητα», «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναµικού», «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», 

«Διοικητική Μεταρρύθµιση», «Αλιεία», «Ενίσχυση της 

Προσπελασιµότητας» και σε όλα τα περιφερειακά επιχειρησιακά 

προγράµµατα, καθώς και αρµοδιότητες διαχείρισης του εθνικού 

αναπτυξιακού προγράµµατος του τοµέα πολιτισµού του Υπουργείου 

Πολιτισµού και Τουρισµού.». 

 

11. Η περίπτωση (ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 

3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής : 

«(ζ) Οι ειδικές υπηρεσίες εφαρµογής που λειτουργούν στα 

Υπουργεία Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ασκούν αρµοδιότητες και για τα 

επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ. Η ειδική υπηρεσία εφαρµογής 

του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης δύναται να ασκεί και καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα 

διαχείρισης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4, στο επιχειρησιακό 

πρόγραµµα «Διοικητική Μεταρρύθµιση», εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά 

των διατάξεων της παραγράφου 3.» 

 

12. α) Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του Ν. 

3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής : 
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«(γ) Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού 

προγράµµατος ΚΠ Leader +, η οποία συστάθηκε δυνάµει του Ν. 

2860/2000 µετονοµάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ 

Διαφοροποίηση». Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράµµατος: 

«Έγγραφο Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης», η οποία 

συστάθηκε δυνάµει του Ν. 2892/2001 µετονοµάζεται σε «Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Περιβάλλον». Η ειδική υπηρεσία 

«Εφαρµογής συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών από το ΕΓΤΠΕ-Π», η 

οποία συστάθηκε δυνάµει του Ν. 3156/2003 µετονοµάζεται σε «Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα». Με τις κοινές 

υπουργικές αποφάσεις της περίπτωσης (α), της παρ. 3 του άρθρου 5 οι 

ειδικές υπηρεσίες του προηγούµενου εδαφίου αναδιαρθρώνονται 

προκειµένου να ασκήσουν και αρµοδιότητες διαχείρισης του ΠΑΑ 

σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του Κανονισµού (ΕΚ) 

1698/2005 ή και εφαρµογής. Η ειδική υπηρεσία συντονισµού και 

παρακολούθησης δράσεων του ΕΓΤΠΕ-Π, η οποία συστάθηκε δυνάµει 

του Ν. 3156/2003 καταργείται µετά την έκδοση των κοινών υπουργικών 

αποφάσεων οργάνωσης και προσδιορισµού αρµοδιοτήτων των ειδικών 

υπηρεσιών του πρώτου εδαφίου. Οι αποφάσεις απόσπασης ή 

µετακίνησης του προσωπικού της ειδικής υπηρεσίας συντονισµού και 

παρακολούθησης δράσεων του ΕΓΤΠΕ-Π λογίζονται µέχρι τη λήξη τους 

ως απόσπαση ή µετακίνηση στην ειδική υπηρεσία διαχείρισης του 

ΠΑΑ.» 

β) Η περίπτωση (δ) της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του Ν. 

3614/2007 καταργείται. 

 

13. Στο τέλος του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007 προστίθεται 

παράγραφος 13η ως εξής: 
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«13. Οι ειδικές υπηρεσίες και οι ενδιάµεσες διαχειριστικές αρχές 

του παρόντος άρθρου παρέχουν στα πλαίσια της κατάρτισης των 

Επιχειρησιακών Συµφωνιών Υλοποίησης του άρθρου 2Α τις 

αναπτυξιακές κατευθύνσεις, εξειδικεύουν τους άξονες προτεραιότητας 

και προτείνουν κατηγορίες πράξεων και πράξεις υψηλού αναπτυξιακού 

αποτελέσµατος, σύµφωνα µε τον στρατηγικό σχεδιασµό και τις 

προτεραιότητες του τοµέα ευθύνης τους. Επιπλέον παρακολουθούν και 

µεριµνούν για την ορθή και ταχεία υλοποίηση των Επιχειρησιακών 

Συµφωνιών Υλοποίησης που εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιότητάς τους και 

υποβάλλουν κάθε δύο µήνες στην Εθνική Αρχή Συντονισµού σχετική 

έκθεση.». 

 

Άρθρο 8 

 

1. Η πρώτη περίοδος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του 

άρθρου 6 του Ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής : 

«Κάθε ειδική υπηρεσία αναλαµβάνει στο πλαίσιο του οικείου 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος, για τους άξονες 

προτεραιότητας της αντίστοιχης διοικητικής περιφέρειας, και σύµφωνα 

µε την οικεία Επιχειρησιακή Συµφωνία Υλοποίησης, µε την επιφύλαξη 

του άρθρου 4, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:». 

 

2. Η περίπτωση (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 

3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής : 

«(ι) παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής των αξόνων 

προτεραιότητας της αντίστοιχης περιφέρειας µετά την αναγκαία 

εξειδίκευσή τους και συνεργάζεται µε την οικεία διαχειριστική αρχή για 

την υποβολή προτάσεων αναθεώρησης,» 
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3. Η περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 

3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής : 

«(ιστ) προβαίνει σε εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης και 

τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Για όσες συµβάσεις εµπίπτουν στο 

πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων 

προβαίνει επιπλέον σε εξέταση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της 

σύµβασης. Η ειδική υπηρεσία εκφράζει τη γνώµη της εντός 

αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη λήψη των 

σχετικών στοιχείων. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω 

προθεσµίας, λογίζεται ότι η ειδική υπηρεσία έχει παράσχει σύµφωνη 

γνώµη. Η σύµφωνη γνώµη της ειδικής υπηρεσίας ή η κατά το 

προηγούµενο εδάφιο τεκµαιρόµενη σύµφωνη γνώµη αυτής, αποτελεί όρο 

για τη χρηµατοδότηση της πράξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 

21. Σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης που έχει ήδη συναφθεί κατά την 

ένταξη της σχετικής πράξης, καθώς και στις περιπτώσεις δηµοσίων 

συµβάσεων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών 

Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων, η εξέταση της διαδικασίας 

ανάθεσης διενεργείται πριν από την καταχώρηση δαπανών στο 

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα.». 

 

4. Η περίπτωση (κ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 

3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής : 

«(κ) διαβιβάζει την απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης στον 

αρµόδιο διατάκτη, για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών, τα οποία διαπιστώνονται βάσει των 

επαληθεύσεων που διενεργεί.». 

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 3614/2007 προστίθεται 

περίπτωση (κα) ως εξής : 
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«(κα) παρέχει στα πλαίσια της κατάρτισης των Επιχειρησιακών 

Συµφωνιών Υλοποίησης τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις, εξειδικεύει τους 

άξονες προτεραιότητας και προτείνει κατηγορίες πράξεων και πράξεις 

υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσµατος, σύµφωνα µε τον στρατηγικό 

σχεδιασµό και τις προτεραιότητες της αντίστοιχης διοικητικής 

περιφέρειας. Επιπλέον παρακολουθεί και µεριµνά για την ορθή και 

ταχεία υλοποίηση των Επιχειρησιακών Συµφωνιών Υλοποίησης που 

εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιότητάς της και υποβάλλει κάθε δύο µήνες 

στην Εθνική Αρχή Συντονισµού σχετική έκθεση.». 

 

6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν. 3614/2007 προστίθεται 

περίπτωση (στ) ως εξής : 

«(στ) παρακολουθεί την τήρηση των Επιχειρησιακών Συµφωνιών 

Υλοποίησης που έχουν συναφθεί στα πλαίσια των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, σύµφωνα και µε τον αντίστοιχο 

οικονοµικό προγραµµατισµό και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους, 

και, εφόσον διαπιστώνει ελλιπή εφαρµογή τους, εισηγείται στον 

Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας την 

ανακατανοµή αρµοδιοτήτων διαχείρισης και πόρων στο πλαίσιο του 

εγκεκριµένου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος και 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών.». 

 

Άρθρο 9 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του Ν. 3614/2007 καταργείται. 

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του Ν. 3614/2007 αντικαθίσταται 

ως εξής : 
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«Για τα µεγάλα έργα του άρθρου 39 του Κανονισµού, η απόφαση 

ένταξης εκδίδεται µόνο µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία αποτελεί 

προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης µεγάλου έργου στην Επιτροπή, 

σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Κανονισµού.» 

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του Ν. 3614/2007 αντικαθίσταται 

ως εξής : 

«5. Στην πρόσκληση της οικείας διαχειριστικής αρχής ή του 

ενδιάµεσου φορέα, κατά περίπτωση, για την υποβολή προτάσεων, 

προσδιορίζεται η µεθοδολογία επιλογής των πράξεων, η οποία δύναται 

να είναι είτε η άµεση αξιολόγηση, είτε η συγκριτική αξιολόγηση. Επίσης 

ανακοινώνονται οι ηµεροµηνίες αξιολόγησης και τα απαραίτητα προς 

υποβολή στοιχεία και δηµοσιεύονται στην οικεία ιστοσελίδα της 

διαχειριστικής αρχής.». 

 

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του Ν. 3614/2007 αντικαθίσταται 

ως εξής : 

«Στις προκηρύξεις της ανωτέρω παραγράφου δύναται να ορίζεται 

κατώτερος προϋπολογισµός των υποβαλλόµενων πράξεων που µπορούν 

να ενταχθούν σε επιχειρησιακά προγράµµατα.». 

 

Άρθρο 10 

 

1. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 

3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής : 

«Στις περιπτώσεις που απαιτείται ανάκτηση αχρεωστήτως ή 

παρανόµως καταβληθέντων ποσών διαβιβάζει την απόφαση 
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δηµοσιονοµικής διόρθωσης στον αρµόδιο διατάκτη για τη λήψη σχετικής 

απόφασης.» 

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του Ν. 3614/2007 

αντικαθίσταται ως εξής : 

«3. Ο συντονισµός των δράσεων που χρηµατοδοτούνται από το 

ΕΚΤ, των δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος, στον τοµέα του 

πολιτισµού και στον τοµέα υγείας – πρόνοιας των επιχειρησιακών 

προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, ασκείται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών 

Συµφωνιών Υλοποίησης και σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του άρθρου 

5.». 

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του Ν. 3614/2007 

αντικαθίσταται ως εξής : 

«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης και του αρµόδιου κάθε φορά Υπουργού, δύναται να 

ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν τις προϋποθέσεις, τις 

διαδικασίες, τους όρους, τα όργανα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια 

σχετικά µε τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηµατοδότηση, υλοποίηση ή 

άλλη συναφή ενέργεια που συνδέεται µε την υλοποίηση πράξεων, οι 

οποίες συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ή 

από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του 

άρθρου 34 παρ. 2 του Κανονισµού.» 

 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 3614/2007 

προστίθεται περίπτωση (ιδ) ως εξής : 

«(ιδ) Μεριµνά για την ηλεκτρονική διαβίβαση στην Επιτροπή των 

παρατυπιών, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείµενο διοικητικών και 
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δικαστικών προσφυγών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 27 

έως 36 του Εφαρµοστικού Κανονισµού, εφαρµοζοµένων κατ’ αναλογία 

στις περιπτώσεις παρατυπιών που εντοπίζονται κατά τους ελέγχους του 

επιχειρησιακού προγράµµατος που συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας.». 

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του Ν. 3614/2007 

αντικαθίσταται ως εξής : 

«2. Η απόφαση ένταξης της πράξης σε επιχειρησιακό πρόγραµµα, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7, αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση 

εγγραφής σε συλλογική απόφαση του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους 

του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων του φορέα χρηµατοδότησης. 

Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων ή χρηµατοδότησης 

µέσων χρηµατοδοτικής τεχνικής, οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 4 και της παραγράφου 2 του άρθρου 24, ή οι προσκλήσεις των 

προκηρυσσόµενων δράσεων αποτελούν αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής 

σε συλλογική απόφαση του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του 

προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων του φορέα χρηµατοδότησης. Στις 

συλλογικές αποφάσεις του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του 

προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων εγγράφονται µόνον οι πράξεις για 

τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης ή έχει συναφθεί σύµβαση 

χρηµατοδότησης στις περιπτώσεις πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται 

από επιχειρησιακά προγράµµατα του στόχου ευρωπαϊκή εδαφική 

συνεργασία ή οι αποφάσεις και προσκλήσεις του προηγούµενου εδαφίου, 

η εθνική συµµετοχή των λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, 

οι πιστώσεις των προγραµµάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής 

του εθνικού και συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους, καθώς και οι 

αποφάσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του επενδυτικού νόµου, οι 

οποίες δύναται να συγχρηµατοδοτηθούν από επιχειρησιακά προγράµµατα 
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του ΕΣΠΑ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η ακριβής διαδικασία 

εγγραφής των πράξεων στο ΠΔΕ. Από 1.1.2009 η διαχείριση των 

συλλογικών αποφάσεων γίνεται και ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ.». 

 

6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 14 του Ν. 3614/2007 

αντικαθίσταται ως εξής : 

«8. Οι ανεξάρτητες αρχές που προβλέπονται στο Σύνταγµα ή έχουν 

θεσπιστεί µε νόµο, και οι οποίες συµµετέχουν στα επιχειρησιακά 

προγράµµατα της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 και στα λοιπά 

προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να χρηµατοδοτούνται 

για το σκοπό αυτόν µέσω της συλλογικής απόφασης έργων (ΣΑΕ) της 

Βουλής των Ελλήνων.» 

 

7. Η περίπτωση (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν. 

3614/2007 καταργείται. 

 

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του Ν. 

3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής : 

«Οι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτικές οµάδες που 

συγκροτούνται, µε απόφαση του προέδρου της ΕΔΕΛ, από υπαλλήλους 

των διευθύνσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.» 

 

9. Η παράγραφος 10 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«10. α) Μετά το πέρας του ελέγχου, το όργανο ελέγχου των 

παραγράφων 8 και 12 συντάσσει έκθεση προσωρινών αποτελεσµάτων 

ελέγχου, στην οποία περιλαµβάνει και τυχόν συστάσεις για τη λήψη 

αναγκαίων δηµοσιονοµικών διορθώσεων, και την υποβάλλει στην 
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αρµόδια Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Ελέγχων. Η Διεύθυνση αυτή, 

αφού ελέγξει την πληρότητα της έκθεσης, τη διαβιβάζει στον Γενικό 

Διευθυντή Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων 

Προγραµµάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος τη θεωρεί. Μετά τη 

θεώρηση, η αρµόδια Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Ελέγχων την 

κοινοποιεί στον ελεγχόµενο, στην οικεία διαχειριστική αρχή και στον 

κατά περίπτωση ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης, στην αρχή πιστοποίησης 

και στην εθνική αρχή συντονισµού. Οι ανωτέρω φορείς έχουν δικαίωµα 

να υποβάλουν, εγγράφως, αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις εντός είκοσι 

(20) ηµερών από την ηµέρα επίδοσης της έκθεσης ελέγχου. Μετά την 

παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, οι εκθέσεις προσωρινών 

αποτελεσµάτων ελέγχου µε τις τυχόν αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις 

των ανωτέρω φορέων και σχετική εισήγηση της αρµόδιας Διεύθυνσης 

Προγραµµατισµού και Ελέγχων εξετάζονται από την Επιτροπή 

Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, η οποία εγκρίνει και οριστικοποιεί τα 

αποτελέσµατα ελέγχων. Στη συνεδρίαση της ΕΔΕΛ δύναται να 

παρευρίσκονται, µετά από πρόσκλησή της, οι φορείς που υπέβαλαν 

αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις, για υποστήριξη των θέσεών τους. Τα 

οριστικά αποτελέσµατα της ΕΔΕΛ κοινοποιούνται αρµοδίως. Σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθείσα 

δαπάνη, αυτή καταλογίζεται στον λαβόντα µε ευθύνη του αρµόδιου 

διατάκτη. 

β) Η Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, σε συνέχεια 

αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των ελέγχων της και ύστερα από 

εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων, µπορεί 

να απευθύνει συστάσεις για δηµοσιονοµικές διορθώσεις και λοιπά 

διορθωτικά µέτρα, στην οικεία διαχειριστική αρχή και στον κατά 

περίπτωση ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης, στην Αρχή Πιστοποίησης και 

στους ελεγχόµενους φορείς. Οι σχετικές συστάσεις της Επιτροπής 
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Δηµοσιονοµικού Ελέγχου κοινοποιούνται στους εµπλεκόµενους φορείς, 

καθώς και στην Εθνική Αρχή Συντονισµού, µε έγγραφο της Διεύθυνσης 

Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων. Οι εν λόγω φορείς έχουν 

δικαίωµα να υποβάλουν στην Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, 

εγγράφως, αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις εντός δεκαπέντε (15) ηµερών 

από την κοινοποίηση του εγγράφου σε αυτούς. Μετά την εξέταση των 

αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, η 

Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, εφόσον θεωρεί ότι συντρέχει 

περίπτωση να γίνουν δηµοσιονοµικές διορθώσεις ή να ληφθούν λοιπά 

διορθωτικά µέτρα, εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών την έκδοση 

σχετικής απόφασης. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται υπόψη για την 

σύνταξη από την Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου της γνωµοδότησης 

της υποπερίπτωσης (ii) της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 2 του 

άρθρου 15. Τυχόν αναγκαίες λεπτοµέρειες εφαρµογής του συστήµατος 

των δηµοσιονοµικών διορθώσεων και λοιπών διορθωτικών µέτρων 

καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.» 

 

10. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 17 του Ν. 3614/2007 

αντικαθίσταται ως εξής : 

«Στις περιπτώσεις ορισµού ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης για 

πράξεις κρατικών ενισχύσεων, ισχύουν τα ακόλουθα:». 

 

11. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 19 του Ν. 3614/2007 

αντικαθίστανται ως εξής : 

«3. Η εθνική αρχή συντονισµού, οι διαχειριστικές αρχές, η αρχή 

πιστοποίησης, η αρχή ελέγχου, οι ειδικές υπηρεσίες των εδαφίων (α), (β), 

(γ), (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 5, οι ειδικές υπηρεσίες της 

παραγράφου 6 του άρθρου 5, οι ειδικές υπηρεσίες του άρθρου 6, καθώς 

και η διεύθυνση δηµοσίων επενδύσεων και η γενική διεύθυνση ιδιωτικών 
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επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας ασκούν καθήκοντα δικαιούχου ενεργειών τεχνικής 

υποστήριξης και καταρτίζουν και εκτελούν προγράµµατα ενεργειών 

τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής, τα οποία υποβάλλουν για έγκριση 

στον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

4. Με την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος Διαχείρισης ή άλλη 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

µπορούν να καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στα 

προγράµµατα ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής, η 

διαδικασία υποβολής, έγκρισης και επικαιροποίησής τους, τα όρια 

χρηµατοδότησης ανά κατηγορία ενεργειών, οι κατηγορίες δαπανών για 

το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος και το σκέλος που καλύπτεται από 

εθνικούς πόρους, η διάρκεια κάθε προγράµµατος, οι διαδικασίες 

δηµοσιότητας που εφαρµόζονται για την ανάθεση προµηθειών και 

υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

5. Η εκτέλεση ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής 

γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 4/2002, αναλόγως 

εφαρµοζόµενες για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 και µε την 

επιφύλαξη της υπουργικής απόφασης της προηγούµενης παραγράφου.». 

 

12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του Ν. 

3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής : 

«Οι διακηρύξεις δηµοσίων συµβάσεων, οι συµβάσεις και οι 

τροποποιήσεις αυτών εκδίδονται ή υπογράφονται, µετά τη σύµφωνη 

γνώµη της οικείας διαχειριστικής αρχής ή την άπρακτη παρέλευση της 

προθεσµίας για τη διατύπωση γνώµης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο (ιδ).» 
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13. Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 

αντικαθίσταται ως εξής : 

«Η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων, εξαιρουµένων αυτών 

που λαµβάνουν κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 87 και 88 της 

Συνθήκης, των Ταµείων του άρθρου 24 και των δικαιούχων πράξεων 

τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής, επιβεβαιώνεται από αρµόδια 

διαχειριστική αρχή εφόσον οι φορείς εφαρµόζουν σύστηµα τεκµηρίωσης 

διαδικασιών για τις λειτουργίες του προγραµµατισµού, της ανάθεσης και 

διαχείρισης συµβάσεων, της παρακολούθησης και πιστοποίησης φυσικού 

αντικειµένου και της οικονοµικής διαχείρισης. Κατ’ εξαίρεση, οι 

απαιτήσεις για τους δικαιούχους  πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται στο 

πλαίσιο επιχειρησιακών προγραµµάτων του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία προσδιορίζονται στις οικείες προσκλήσεις υποβολής  

προτάσεων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ρυθµίζεται κάθε αναγκαία 

λεπτοµέρεια για τον προσδιορισµό της µεθόδου και της διαδικασίας 

επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο και δίδεται κάθε συναφής 

αναγκαία οδηγία προς τις διαχειριστικές αρχές. Με όµοια απόφαση 

µπορούν να προβλέπονται ειδικές ρυθµίσεις επιβεβαίωσης της 

διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων σε µικρά νησιά, αποµακρυσµένες 

ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες των 

περιοχών αυτών. Διαζευκτικά είναι δυνατή η επιβεβαίωση της 

διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

ελληνικού προτύπου (ΕΠ) ΕΛΟΤ 1429.». 

 

14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 καταργείται. 
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15. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 

αντικαθίστανται ως εξής : 

«3. Σε περίπτωση δικαιούχων για τους οποίους δεν επιβεβαιώνεται 

η διαχειριστική τους επάρκεια, η αρµοδιότητα υλοποίησης δύναται να 

µεταβιβαστεί µε προγραµµατική σύµβαση στην αρχή στην οποία 

υπάγονται ή από την οποία εποπτεύονται ή σε συναφή δηµόσια υπηρεσία 

ή Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού ή ανώνυµη εταιρεία του ευρύτερου δηµόσιου 

τοµέα ή αναπτυξιακή ανώνυµη εταιρεία των οργανισµών τοπικής 

αυτοδιοίκησης, ή άλλο φορέα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ο 

οποίος ικανοποιεί τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων και ο 

οποίος ευθύνεται έναντι του δικαιούχου για την καλή εκτέλεση των 

καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον µε τον 

δικαιούχο. Αν στην προγραµµατική σύµβαση δεν ορίζεται διαφορετικά, 

εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον δικαιούχο έναντι των τρίτων 

κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της έως τη λήξη της µεταβίβασης 

της αρµοδιότητας υλοποίησης. Στην περίπτωση που στον φορέα που 

αναλαµβάνει υλοποίηση έργου σύµφωνα µε τα προηγούµενα, 

προκαλούνται πρόσθετες δαπάνες διοίκησης, αυτές βαρύνουν τον κύριο 

του έργου. Μετά την παραλαβή προς χρήση, το έργο παραδίδεται στον 

δικαιούχο µαζί µε πλήρη τεχνική και οικονοµική τεκµηρίωση.» 

 

16. Το άρθρο 23 του Ν. 3614/2007 καταργείται. 

 

17. Στο άρθρο 25 του Ν. 3614/2007 προστίθεται παράγραφος 9 ως 

εξής: 

«9. Οι δαπάνες που προκαλούνται κατά την εκτέλεση δηµόσιων 

τεχνικών έργων υπό την έννοια του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α’ 55) όπως 

αυτός ισχύει, οι οποίες χρηµατοδοτούνται από τον κύριο του έργου και 

αφορούν: α) την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών από την 
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αρµόδια Υπηρεσία Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και 

Τουρισµού, β) τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών, κατά την έννοια του 

άρθρου 37 του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α’) και γ) τη λήψη προληπτικών 

µέτρων προστασίας των µνηµείων έναντι κινδύνων κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησης του έργου ή και κατά τη φάση της λειτουργίας του, είναι 

επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα στο οποίο είναι 

ενταγµένο το Τεχνικό Έργο, µε ανώτατο όριο ποσοστού 10% επί του 

συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού της ενταγµένης πράξης.» 

 

18. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του Ν. 3614/2007 

προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής : 

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών ρυθµίζονται τα 

θέµατα που αφορούν τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη 

λεπτοµέρεια για τη µεταβίβαση πιστώσεων του Προγράµµατος 

Δηµοσίων Επενδύσεων σε λογαριασµό στην Τράπεζα της Ελλάδος που 

διαχειρίζεται η ειδική υπηρεσία Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ, των 

κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταµείου Συνοχής, για τις ανάγκες 

χρηµατοδότησης πράξεων στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία». Με την ίδια  ή όµοια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες 

και οι κανόνες διαχείρισης του λογαριασµού που διαχειρίζεται η ειδική 

υπηρεσία Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και 

του Ταµείου Συνοχής.». 

 

19. Το άρθρο 31 του Ν. 3614/2007 καταργείται. 

 

20. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του 

άρθρου 32 του Ν. 3614/2007 αντικαθίστανται ως εξής: 
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«2. Η ανώνυµη εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την 

επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.», που συστάθηκε µε 

τη µε αριθµό 10071 (ΦΕΚ 324 Β’/ 27.3.2001) κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, δυνάµει 

της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2860/2000, και όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει, λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος 

και έχει ως κύρια αποστολή την ανάπτυξη δράσεων και την υποστήριξη 

των αρµόδιων φορέων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της 

δηµόσιας διοίκησης, καθώς και την εκτέλεση και διαχείριση έργων στον 

τοµέα της πληροφορικής, επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών για τη 

δηµόσια διοίκηση.» 

 

21. Το άρθρο 34Α του Ν. 3614/2007 καταργείται. 

 

22.  Η περίπτωση (ε) της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του Ν. 

3614/2007, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το έργο και τις υποχρεώσεις 

των ως άνω φορέων.» 

 

23.  Το άρθρο 37 του Ν. 3614/2007, αντικαθίσταται ως εξής: 

 «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Οικονοµικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να διατίθενται πιστώσεις από τον 

Κρατικό Προϋπολογισµό µε χρηµατοδοτήσεις από κοινοτικούς ή / και 

εθνικούς πόρους για την εφαρµογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο 

πλαίσιο του ΠΑΑ και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας, και να 

ρυθµίζονται θέµατα εφαρµογής κρατικών ενισχύσεων τα οποία αφορούν 
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τις υπαγόµενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους των 

ενισχύσεων, τα ποσοστά ενίσχυσης, τα όρια προϋπολογισµού, το γενικό 

πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των δικαιούχων και 

το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης και ελέγχου των 

ενισχυόµενων επενδύσεων και καταβολής της ενίσχυσης στους 

δικαιούχους. 

Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των ανωτέρω καθορίζονται µε 

απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.» 

 

Άρθρο 11 

 

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου τέταρτου του Ν. 

3621/2007 (ΦΕΚ Α΄279) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ο έλεγχος και 

η αναθεώρηση ή / και επικαιροποίηση ή / και συµπλήρωση των µελετών 

υλοποιείται είτε α) από τις υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, είτε β) 

δυνάµει συµβάσεως, η οποία συνάπτεται είτε κατά τις διατάξεις του ν. 

3316/2005, είτε σύµφωνα µε νοµικές διατάξεις που διατηρήθηκαν σε 

ισχύ µε τον νόµο αυτό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών και 

Δικτύων τίθενται οι προδιαγραφές και καθορίζονται τα όργανα και η 

διαδικασία του ελέγχου και της επικαιροποίησης, ή και της τυχόν 

αναγκαίας αναθεώρησης της µελέτης, καθώς και η διαδικασία τήρησης 

της υποχρέωσης που επιβάλλει η παρούσα διάταξη στις συµβάσεις των 

µελετών οι οποίες εκπονούνται κατά τις διατάξεις του Ν. 716/1977 και 

δεν έχουν εγκριθεί κατά τον χρόνο εφαρµογής της.» 
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Άρθρο 12 

 

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


