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ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

6

Χ

1

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

2

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

3

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

4

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.

5

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

6

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
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Α. Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1.+ 2.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Το παρόν σχέδιο νόμου ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική
Περίοδο 2021-2027, σύμφωνα με τις επιταγές του οικείου ενωσιακού κανονιστικού
πλαισίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε με την έκδοση του Κανονισμού (ΕΕ)
2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου
2021, καθώς και των ειδικότερων Κανονισμών (ΕΕ) 2021/1059, (ΕΕ) 2021/1058, (ΕΕ)
2021/1057, (ΕΕ) 2021/1056 για τα επιμέρους Ταμεία.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Το παρόν σχέδιο νόμου αφορά στο σύνολο της οικονομίας και, συνεπώς, στο
σύνολο της κοινωνίας.
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Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
ΟΧΙ, καθόσον αφορά σε ρυθμίσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;
iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Επειδή αφορά σε κανονιστικές ρυθμίσεις της νέας
Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, οι οποίες δεν
ρυθμίζονται από υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις
και δεν υφίστανται εξουσιοδοτικές διατάξεις προς
τούτο.
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Συναφείς πρακτικές
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ



ΟΧΙ

Χ

6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

ii) σε όργανα της Ε.Ε.:

Εξετάσθηκαν και ελήφθησαν υπόψη οι νόμοι – πλαίσια
προηγούμενων προγραμματικών περιόδων άλλων κρατών
– μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξιοποιήθηκαν γνώσεις
που αποκτήθηκαν σε κατά καιρούς εκπαιδεύσεις και
workshops που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, στις οποίες συμμετέχουν συστηματικά στελέχη
των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ και της ΜΟΔ και στα
οποία παρουσιάζονται μεταξύ άλλων και πρακτικές
κρατών μελών. Σημαντική ήταν η συμβολή, τέλος, της
συμμετοχής της χώρας μας στις Peer to Peer Communities
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο των οποίων
συναντώνται και συνδιαλέγονται δημόσιοι λειτουργοί
από όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης, ανταλλάσσοντας
τεχνογνωσία, απόψεις και εμπειρίες σε τομείς όπως οι
κρατικές ενισχύσεις, οι δημόσιες συμβάσεις, η πρόληψη
και καταπολέμηση της απάτης.
Αξιοποιήθηκε η πολύχρονη εμπειρία της χώρας μας που
αποκτήθηκε κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πέντε
προγραμματικών περιόδων (παλαιότερα Κοινοτικά
Πλαίσια Στήριξης, στη συνέχεια ΕΣΠΑ) σε συνεργασία με
τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(ιδίως με τις ΓΔ Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής,
Ανταγωνισμού, Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και
Κοινωνικής ένταξης), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέμησης της Απάτης – OLAF), το Ευρωπαϊκό
Ελεγκτικό Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων. Ελήφθησαν υπόψη σχετικές με το
αντικείμενο αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η νομολογία του οποίου παρακολουθείται
συστηματικά από την Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ.
Τέλος, με τον παρόντα νόμο επιδιώχθηκε η σχετική
εμπειρία, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των επιτυχιών
της χώρας, αλλά και των αστοχιών που εντοπίστηκαν από
τα αρμόδια όργανα της ΕΕ, να μετουσιωθεί σε ένα
πλαίσιο για την προγραμματική περίοδο 2021-2027
σαφές, εύχρηστο και σύγχρονο, με στόχο να συμβάλει
στην βέλτιστη χρήση του συνόλου των διαθέσιμων
ευρωπαϊκών πόρων.

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση




Χ









Χ

Χ















8.



Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:
ii) μακροπρόθεσμοι:

Με το παρόν σχέδιο νόμου ρυθμίζονται τα
θέματα που αφορούν στη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την Προγραμματική
Περίοδο 2021-2027, σύμφωνα με τις επιταγές
του
οικείου
ενωσιακού
κανονιστικού
πλαισίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε με την
έκδοση του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και
του
Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 «για τον
καθορισμό κοινών διατάξεων για το
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο
Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και
Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών
κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης,
το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο
για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης
των Συνόρων και την Πολιτική των
Θεωρήσεων», καθώς και των ειδικότερων
Κανονισμών (ΕΕ) 2021/1059 , (ΕΕ) 2021/1058 ,
(ΕΕ) 2021/1057, (ΕΕ) 2021/1056
για τα
επιμέρους Ταμεία.
Κρίσιμο παράγοντα της θέσπισης των νέων
αναπτυξιακών κατευθύνσεων αποτελεί η
υποστήριξη
της
υγιούς
εξωστρεφούς
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, η
οποία θα επιτευχθεί μέσω της αναμόρφωσης
του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου
της χώρας με τη χάραξη αποτελεσματικών
εθνικών στρατηγικών.
Η προσέγγιση των στρατηγικών ανάπτυξης
της χώρας για τη νέα Προγραμματική Περίοδο
2021-2027, βασίζεται στη διαπίστωση ότι η
επιδίωξη της ανταγωνιστικότητας απαιτεί
σύνθετη ολοκληρωμένη δράση για βελτιώσεις
σε ευρύ πεδίο της οικονομικής και κοινωνικής
ζωής.
Στο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027, το πρώτο
εγκεκριμένο σύμφωνο από την Επιτροπή
μεταξύ των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών,
ενσωματώνονται ορισμένες από τις βασικές
εθνικές στρατηγικές για την επίτευξη αυτών
των στόχων όπως ενδεικτικά: η εθνική
στρατηγική για την ενέργεια και το κλίμα, το
πλαίσιο για την διαχείριση των κινδύνων, τη
διαχείριση υδάτων και λυμάτων, τα
ευρυζωνικά δίκτυα, το εθνικό σχέδιο
μεταφορών στην περιφερειακή του διάσταση,
το πλαίσιο για τις ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης, η στρατηγική για την ισότητα
των φύλων, το σχέδιο για τα άτομα με
αναπηρία, η εθνική στρατηγική για την
κοινωνική ένταξη.
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Με το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρείται ως
πρωταρχικό μέλημα η αντιμετώπιση όλων των
δυσλειτουργιών που εντοπίστηκαν κατά τις
προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, με
την αξιοποίηση και των ευκαιριών που
αναδεικνύονται με τους νέους Κανονισμούς
της ΕΕ, με βασικές επιδιώξεις την επίτευξη της
αποτελεσματικής διάχυσης των ενωσιακών
πόρων,
την
ελαχιστοποίηση
των
καθυστερήσεων στις διαδικασίες παραγωγής
έργων, την έγκαιρη ωρίμανση των έργων,
δράσεων και Προγραμμάτων, τη μείωση της
γραφειοκρατίας, αλλά και την εφαρμογή μιας
συνεκτικής πολιτικής υποστήριξης ειδικών
ομάδων δικαιούχων, δήμων ή μεγάλων
δικαιούχων, σε συγκεκριμένους τομείς
υλοποίησης δράσεων.
Κύριο στόχο αποτελεί η ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων,
επιδιώκοντας πάντα τα υψηλότερα επίπεδα
διαφάνειας και την απλοποίηση της
διαδικασίας αξιολόγησης και εκταμίευσης
επιχορηγήσεων.
Στην κατεύθυνση αυτή, περιλαμβάνονται οι
εθνικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία ενός
αποτελεσματικού συστήματος αντιμετώπισης
περιστατικών απάτης, ενώ συγχρόνως
προβλέπεται η συγκρότηση ενός διακριτού
μηχανισμού
υποδοχής
καταγγελιών
αναφορικά
με
παράνομες
δράσεις/επεμβάσεις
στο
πλαίσιο
της
λειτουργίας των Ταμείων.
Η
αποτελεσματική
εφαρμογή
των
διαδικασιών συναρτάται με την επιτυχή
συνεργασία των δομών ΕΣΠΑ, η οποία
διασφαλίζεται μέσω της δημιουργίας ειδικών
Θεματικών
Δικτύων
συντονισμού
και
επικοινωνίας. Ομάδες εκπροσώπων των
Διαχειριστικών Αρχών, των κατά περίπτωση
Επιτελικών Δομών, των κοινωνικοοικονομικών
εταίρων και των μεγάλων δικαιούχων
αποτελούν τον δίαυλο επικοινωνίας του
εκάστοτε Προγράμματος με σκοπό την
εφαρμογή
οριζόντιων
λύσεων
και
παρεμβάσεων.
Τέλος, περιλαμβάνονται διατάξεις οι οποίες
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διευκολύνουν την ολοκλήρωση των δράσεων
της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου
και την ομαλή μετάβαση από την
προηγούμενη στην τρέχουσα Προγραμματική
Περίοδο με την επιτυχημένη λειτουργία όλων
των αναδιαρθρωμένων, μη υφιστάμενων και
νέων δομών ΕΣΠΑ.
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Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

9.

 Εκπαίδευση - Πολιτισμός:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αποφοίτων γ΄βαθμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν
εργασία στον τομέα των σπουδών τους εντός 6 μηνών από
την έναρξη αναζήτησης
Αριθμός πιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ISO
κλπ)
Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας
& Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή
Αριθμός έργων/μελετών που έχουν ανατεθεί από τον
ιδιωτικό τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή
Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού)
που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α'ΘΜΙΑ / Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο πληθυσμού
Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης /
έτος
Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια
(ποσοστό μαθητών στο σύνολο των μαθητών) που φοιτούν
σε διαπολιτισμικά σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών) –
Κατανομή ανά περιφέρεια
Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών σχολείων και αριθμός
μαθητών που φοιτούν σε αυτά
Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών
Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών
Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από προγράμματα
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α'θμια, Β'θμια)
εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πραγματοποιηθείσες
ανασκαφές,
κατά
αποτελέσματα, και αριθμός ευρημάτων

είδος

και

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά που
διατέθηκαν
Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν σε Εφορείες
Αρχαιοτήτων
Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και
ιστορικών οικισμών
Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους, και δαπάνες έργων που βρίσκονται
σε εξέλιξη
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά
κτίρια και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη
Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή και είδος
βιβλιοθήκης, ανάλογα με το θέμα, κατά γεωγραφικό
διαμέρισμα

 Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:
7

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).

του

ΟΟΣΑ
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Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην κρίση του
επισπεύδοντος υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα
ενσωματώνονται δείκτες στην Ανάλυση.
 Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)
Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)
Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)
Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ
Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας
Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα από τον φόρο ή τους
φόρους στους οποίους αφορούν οι διατάξεις του
νομοσχεδίου.
Ποσά που εισπράχθηκαν από φορολογικούς ελέγχους
Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από
τα δικαστήρια

 Κοινωνική πολιτική:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών
συμβάσεων (και ε.γ.σ.σ.ε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο έτος)
και αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από
αυτές.
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαμεσολάβηση
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαιτησία
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας
Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά
και πραγματική με την έννοια της παράτασης μετά τη
συμβατική τους λήξη)
Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας
Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας
Αριθμός
ατυχημάτων
ανά
κλάδο
οικονομίας
και
αριθμός/ποσοστό ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή
αναπηρία

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ποσοστό ανεργίας

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)
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Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων
Ποσοστό ανεργίας νέων
Ποσοστό ανεργίας γυναικών
Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια
Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου
Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης
αμοιβών (ανά βασικό τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση,
κατασκευές κ.λπ.)
Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης
(στο σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)
Ποσοστό απασχολουμένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο
σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής
ασφάλισης και αντίστοιχες δαπάνες
Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα του
ΕΦΚΑ
Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα
και έτη συνολικής ασφάλισης
Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης
Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί του ΑΕΠ
Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την απονομή σύνταξης που
γίνονται εν μέρει ή εν όλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο
φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό
Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά
αγαθά ή υπηρεσίες
Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του πληθυσμού που
αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη
κρατική δαπάνη (συνολικά και ανά επίδομα)
Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία
Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και
άλλες υπηρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας
λόγω κρίσης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά)
Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας,
δυσκολίες μάθησης κλπ)

ΥΓΕΙΑ
Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος
Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας
Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή
Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή
Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους
Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας
Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς
(απόλυτος αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή,
περίθαλψη εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και
επείγοντα περιστατικά)
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Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες να
εξυπηρετηθούν (για μη επείγουσα νοσηλεία, ή για μονομερή
περίθαλψη ή για την πρώτη εξέταση)
Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο
Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών και δημοτικών
συμβουλίων ανά φύλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αιτήματα ασύλου – Ποσοστό αποδοχής – Μέσος χρόνος έκδοσης
αποφάσεων
Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη εισόδου/χώρα προέλευσης/
ηλικιακή ομάδα/φύλο
Αριθμός
απελάσεων
ανά
απελαυνομένων/αιτία απέλασης

χώρα

προέλευσης

των

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και
πραγματικού αριθμού φιλοξενουμένων)
Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας
Προφανώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες
(απασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα κ.λπ.)

 Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών
υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο INTERNET
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (intranet)
Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και σε
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες
υπηρεσίες ανά έτος και ανά υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες
δαπάνες ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά
υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά
υπουργείο

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία
ανά 100.000 κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά
γεωγραφική περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών
κατά εθνικότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων
συμπεριφορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις)
Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή
στη χώρα
Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος
Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο
σύνολο των εγκλημάτων
Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και
ανά περιοχή αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους – αναλογία
κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης
Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες
Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της παραβατικής
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών
διαφορών
Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων
Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών,
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων
Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία,
Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και
διοικητικά δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από
έφεση ή αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σύστημα του
εξωδικαστικού συμβιβασμού
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ.
διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν
διαθέτουν πόρους (νομική προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων
Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι
εκκρεμών (σε ετήσια και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες
επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα
Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμενο
Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο

 Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης
κατά κεφαλή
Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από βιολογικούς
καθαρισμούς
Ποσοστό των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση
σε σχέση με το σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν
ακτών
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Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρευσης κατ’ έτος
Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριμμάτων που
διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή
ενέργειας, λιπασματοποίηση)
Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ
Ποσοστό δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από
πυρκαγιά / σύνολο δασικών εκτάσεων
Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο)
εκτάσεων /σύνολο κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές
Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με την συνολική
έκταση της χώρας
Ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για θέματα
προστασίας περιβάλλοντος
Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά
κεφαλή
Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ψηφιακή διακυβέρνηση
10.

11.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ Χ ή/και ΕΜΜΕΣΗ 
Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η χρήση των εξής
πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία συμβάλλουν
άμεσα στην επίτευξη των στόχων των ρυθμίσεων του
παρόντος σχεδίου νόμου:
 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
(ΟΠΣ)
 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΟΠΣΠ.Δ.Ε (e-pde)
 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)
 Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών
Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ)
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ Χ
ΟΧΙ 
Τα προβλεπόμενα πληροφοριακά συστήματα
ακολουθούν τις κατευθυντήριες αρχές, το μοντέλο
διακυβέρνησης και υλοποίησης, αλλά και τους
στρατηγικούς
άξονες
του
ψηφιακού
μετασχηματισμού όπως αυτός αποτυπώνεται στη
Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
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12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Χ
ΟΧΙ 
Στις διατάξεις του παρόντος νόμου προβλέπεται η
διαλειτουργικότητα του ΟΠΣ και του ΟΠΣΚΕ με τα
λοιπά πληροφοριακά συστήματα του παρόντος
νόμου, καθώς και με λοιπά συστήματα της Δημόσιας
Διοίκησης: με το «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», με το Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ), το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (Δημοσίων Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών), με το Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με τα Πληροφοριακά Συστήματα
της
Γενικής
Γραμματείας
Πληροφοριακών
Συστημάτων της Δημοσίας Διοίκησης, με την
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΗΔΙΚΑ) Α.Ε., τα πληροφοριακά συστήματα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του
ΟΑΕΔ, με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), με
το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», καθώς και με το
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ταμείο
Ανάκαμψης» (ΟΠΣ ΤΑ).

13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ Χ
Τα πληροφοριακά συστήματα ήδη λειτουργούν από
τις προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο
εφαρμογής

Άρθρο 2
Ορισμοί

Στο παρόν καθορίζεται ως αντικείμενο του
νόμου η θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή των αναπτυξιακών
παρεμβάσεων της νέας προγραμματικής
περιόδου 2021-2027. Πεδίο εφαρμογής των
νέων προβλέψεων αποτελούν τα Προγράμματα
που χρηματοδοτούνται από τα αντίστοιχα
ευρωπαϊκά Ταμεία, όπως αυτά καθορίζονται
στον
Κανονισμό
(ΕΕ)
2021/1060
του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 24ης Ιουνίου 2021.
Στο άρθρο αυτό παρέχονται οι αναγκαίοι
ορισμοί του νέου νόμου που απηχούν τις
απαιτήσεις του ενωσιακού και εθνικού
κανονιστικού
πλαισίου
της
νέας
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Άρθρο 3
Προγράμματα

Άρθρο 4
Αρμόδιες αρχές
Προγραμμάτων

προγραμματικής
περιόδου
2021-2027,
σύμφωνα με: α) τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 με τον οποίο
θεσπίζονται κοινές διατάξεις για τα Ταμεία, β)
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1059 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης
Ιουνίου 2021, με τον οποίο καθορίζονται οι
ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (INTERREG),
γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1057 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 24ης Ιουνίου 2021. Η ενσωμάτωση των
ορισμών αυτών κρίνεται αναγκαία, προκειμένου
να διευκολύνει την ευχερέστερη ανάγνωση του
παρόντος στο σύνολό του ενόψει των νέων
κανονιστικών ρυθμίσεων και της ομαλής
μετάβασης από την προηγούμενη στην τωρινή
προγραμματική περίοδο.
Με το παρόν καθορίζονται τα Προγράμματα της
νέας προγραμματικής περιόδου, τα οποία
περιλαμβάνονται στο Εταιρικό Σύμφωνο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 και
μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν οι
αναπτυξιακές
παρεμβάσεις
του
νέου
κανονιστικού πλαισίου. Προβλέπονται επτά (7)
τομεακά Προγράμματα που χρηματοδοτούνται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ή/και το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), ή/και το Ταμείο
Συνοχής (ΤΣ), δεκατρία (13) Περιφερειακά
Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΤΣ, ένα (1) τομεακό
Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο
Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), ένα (1) τομεακό
Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο
από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και
Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), δεκατρία (13)
Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το
ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία» και τρία (3) Προγράμματα
χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), το Ταμείο
Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το Μέσο για τη
Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των
Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων
(ΜΔΣΘ), αντιστοίχως, στο πλαίσιο των δράσεων
του τομέα Μετανάστευσης και Εσωτερικών
Υποθέσεων 2021-2027.
Στο άρθρο αυτό καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές
για τα Προγράμματα της προγραμματικής
περιόδου
2021-2027,
ανά
ομάδα
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Άρθρο 5
Διαχειριστικές Αρχές
Προγραμμάτων 2021-2027

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Διαχειριστικής
Αρχής για τα Προγράμματα
2021 - 2027

Προγραμμάτων και συγκεκριμένα προβλέπονται
οι αρμόδιες Αρχές: α) για τα Προγράμματα που
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΣ,
το ΤΔΜ και το ΕΤΘΑΥ, β) για τα Προγράμματα
στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία» (INTERREG) και γ) για τα
Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το
ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ.
Συγχρόνως παρέχεται στην Εθνική Αρχή
Συντονισμού (ΕΑΣ), η αρμοδιότητα του
συντονισμού του συνόλου των Προγραμμάτων
2021-2027, εκτός από τα Προγράμματα των
ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών
Υποθέσεων για τα οποία έχει ήδη οριστεί ως
συντονιστικός φορέας η Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων
Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Μ.Ε.Υ.) σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 44 του ν. 4825/2021 (Α’ 157).
Τέλος, προβλέπεται η συνεισφορά των
Επιτελικών Δομών των Υπουργείων στη
διαχείριση των Προγραμμάτων.
Με το παρόν προβλέπονται οι Ειδικές Υπηρεσίες
που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των
Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΣ, το ΤΔΜ, το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ,
το ΜΔΣΘ και το ΕΤΘΑΥ, καθώς και η διοικητική
υπαγωγή τους.
Στο άρθρο αυτό καθορίζεται ο ρόλος και τα
καθήκοντα των Διαχειριστικών Αρχών στο
πλαίσιο της διαχείρισης των Προγραμμάτων
2021-2027, τα οποία διαμορφώνονται και
εξειδικεύονται
σύμφωνα
με
τις
νέες
κανονιστικές προβλέψεις. Στο πλαίσιο αυτό,
ορισμένα από τα κυριότερα καθήκοντα της
Διαχειριστικής Αρχής είναι: η επιλογή των
πράξεων,
η
διενέργεια
διαχειριστικών
επαληθεύσεων, ο έλεγχος των δημοσίων
συμβάσεων κατά την υλοποίηση των δράσεων
των Προγραμμάτων, η συνεχής επικοινωνία και
συνεργασία με την Επιτροπή και τις υπόλοιπες
αρμόδιες ενωσιακές και εθνικές αρχές για την
εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, η
διαμόρφωση και η λειτουργία ενός συστήματος
πρόληψης και διόρθωσης παρατυπιών, καθώς
και καταπολέμησης περιστατικών απάτης.
Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού
των Ενδιάμεσων φορέων από τις Διαχειριστικές
Αρχές,
αρμόδιων για την άσκηση
συγκεκριμένων διαχειριστικών καθηκόντων, με
σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της
διαχείρισης των Προγραμμάτων.
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Άρθρο 7
Διαχείριση και
Παρακολούθηση
Προγραμμάτων INTERREG
2021-2027

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Διαχειριστικής
Αρχής Προγραμμάτων
INTERREG 2021-2027

Άρθρο 9
Συγκρότηση και στελέχωση
Κοινών Γραμματειών
Προγραμμάτων INTERREG
2021-2027

Τέλος, γίνεται ρητή μνεία στις αρμοδιότητες της
Διαχειριστικής Αρχής που αποτελούν καθήκοντα
που συνιστούν τη λογιστική λειτουργία, για τα
Προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το
ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ.
Με το παρόν, η «Ειδική Υπηρεσία INTERREG
2021-2027», η οποία συστήνεται σύμφωνα με
την παρ. 8 του άρθρου 52 και υπάγεται στην
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων
ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων,
αναλαμβάνει
καθήκοντα
διαχείρισης
και
παρακολούθησης
των
Προγραμμάτων Interreg στα οποία συμμετέχει η
Ελλάδα.
Περαιτέρω, στο πλαίσιο της επιλογής των
πράξεων INTERREG από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του εκάστοτε Προγράμματος,
παρέχεται η δυνατότητα στην οικεία Επιτροπή,
προκειμένου
να
συστήσει
Επιτροπές
Καθοδήγησης ειδικά για την επιλογή των
πράξεων των Προγραμμάτων «(Interreg VI-A)
IPA CBC Greece Albania » και «(Interreg VI-B)
Interreg NEXT MED».
Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα της
Ειδικής Υπηρεσίας INTERREG 2021-2027, να
συγκροτεί Κοινές Γραμματείες στο πλαίσιο της
υλοποίησης των Προγραμμάτων INTERREG.
Τέλος, αναφορικά με τα Προγράμματα
INTERREG στα οποία οι δικαιούχοι είναι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, προβλέπεται ο
καθορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας «Αρχή
Πιστοποίησης
και
Εξακρίβωσης
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων», ως
υπεύθυνης
για
τη
διενέργεια
των
εξακριβώσεων.
Στο άρθρο αυτό καθορίζονται ο ρόλος και τα
καθήκοντα της Ειδικής Υπηρεσίας INTERREG
2021-2027 ως Διαχειριστικής Αρχής των οικείων
Προγραμμάτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις
των Κανονισμών (ΕΕ) 2021/1060 και 2021/1059.
Κατά την άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων, η
Ειδική Υπηρεσία INTERREG επικουρείται από
την αντίστοιχη Κοινή Γραμματεία κάθε
Προγράμματος της περ. γ της παρ. 4 του άρθρου
7.
Το παρόν άρθρο αναφέρεται σε θέματα
συγκρότησης και λειτουργίας της Κοινής
Γραμματείας, καθώς και στο νομικό και
οικονομικό πλαίσιο ρύθμισης των ζητημάτων
του προσωπικού της.
Συγκεκριμένα, το ήδη υφιστάμενο προσωπικό
των Κοινών Γραμματειών των Προγραμμάτων
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Άρθρο 10
Ενδιάμεσοι Φορείς

Άρθρο 11
Λογιστική Αρχή και
Αρμοδιότητες

2014-2020, εξακολουθεί και ασκεί τα καθήκοντά
του ως έχει και έως την ολοκλήρωση των
οικείων Προγραμμάτων.
Συγχρόνως, προβλέπεται η δημοσίευση
ανοιχτής
πρόσκλησης
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, προκειμένου να στελεχωθούν οι
θέσεις των Κοινών Γραμματειών που
συγκροτούνται για τα Προγράμματα 2021-2027
μέσω αποσπάσεων προσωπικού, το οποίο
απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
στη ΜΟΔ Α.Ε., καθώς και σε ειδικές υπηρεσίες
του παρόντος, αλλά και του ν. 4314/2014.
Στο παρόν αποτυπώνεται το ρυθμιστικό πλαίσιο
για τον ορισμό Ενδιάμεσων Φορέων της
προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και των
αντίστοιχων καθηκόντων τους, καθώς και την
εξακολούθηση της άσκησης των σχετικών
αρμοδιοτήτων
από
τους
υφιστάμενους
Ενδιάμεσους Φορείς της προγραμματικής
περιόδου 2014-2020.
Παράλληλα, προβλέπονται ρυθμίσεις ειδικά για
τον ορισμό και την άσκηση των αρμοδιοτήτων
των εδαφικών αρχών και των Ομάδων Τοπικής
Δράσης ως Ενδιάμεσων φορέων στο πλαίσιο
του στόχου της «Ολοκληρωμένης Χωρικής
Ανάπτυξης» κατά περίπτωση, καθώς και της
Ειδικής Υπηρεσίας «Αρχή Πιστοποίησης και
Εξακρίβωσης
Συγχρηματοδοτούμενων
Προγραμμάτων» του άρθρου 11 και των λοιπών
φορέων για τους οποίους παρέχεται η
δυνατότητα ορισμού τους ως Ενδιάμεσων
Φορέων αναφορικά με τα Προγράμματα του
τομέα Μετανάστευσης και Εσωτερικών
Υποθέσεων.
Τέλος, για τις πράξεις που προβλέπουν στήριξη
από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ+ προς Προγράμματα που
συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα
«Ορίζων Ευρώπη», ως Ενδιάμεσος Φορέας
ορίζεται συγκεκριμένα ο φορέας υλοποίησης
του Προγράμματος που συγχρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».
Με το παρόν άρθρο, η Ειδική Υπηρεσία «Αρχή
Πιστοποίησης
και
Εξακρίβωσης
Συγχρηματοδοτούμενων
Προγραμμάτων»,
αναλαμβάνει τον ρόλο αφενός της Λογιστικής
Αρχής
για
τα
Προγράμματα
που
χρηματοδοτούνται από τα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, ΤΣ, ΤΔΜ
και ΕΤΘΑΥ και αφετέρου του Ενδιάμεσου Φορέα
για
τα
Προγράμματα
των
ταμείων
Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων.
Προβλέπεται επιπλέον η διοικητική υπαγωγή
της και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της
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Άρθρο 12
Αρχή Ελέγχου και
Αρμοδιότητες

Άρθρο 13
Έλεγχοι Αρχής Ελέγχου

Άρθρο 14
Εθνική Αρχή Συντονισμού

σύμφωνα με τις προβλέψεις των Κανονισμών
(ΕΕ) 2021/1060, καθώς και 2021/1059 ειδικά για
τα Προγράμματα INTERREG και συγκεκριμένα
για τις αρμοδιότητες που συνθέτουν τη
«Λογιστική Λειτουργία» της εν λόγω αρχής.
Με το παρόν, η Επιτροπή Δημοσιονομικού
Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) η οποία υπάγεται στη Γενική
Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονομικών, καθορίζεται ως η
αρμόδια Αρχή Ελέγχου για τα Προγράμματα
που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+,
το ΤΣ, το ΤΔΜ και το ΕΤΘΑΥ και επιπλέον για τα
Προγράμματα
INTERREG
της
νέας
προγραμματικής περιόδου: i) (Interreg VI-B)
Euro Mediterranean 2021-2027 (EURO MED), ii)
(Interreg VI-B) Adriatic-Ionian, iii) (Interreg VI-A)
IPA CBC Greece North Macedonia, iv) (Interreg
VI-A) IPA CBC Greece Albania, v) (Interreg VI-B)
Interreg NEXT MED.
Συγχρόνως, προβλέπεται η βασική της δομή και
οργάνωση και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές
της, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ)
2021/1060. Συγκεκριμένα, η Ε.Δ.ΕΛ. είναι
αρμόδια
για
τη
διενέργεια
ελέγχων
συστημάτων, ελέγχων πράξεων και ελέγχων
λογαριασμών με σκοπό τη διασφάλιση της
ορθής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης
και ελέγχου, καθώς και της νομιμότητας των
δαπανών οι οποίες περιλαμβάνονται στους
λογαριασμούς
που
υποβάλλονται
στην
Επιτροπή.
Στο παρόν εξειδικεύεται το εύρος εφαρμογής
των ελέγχων που διενεργούνται από τους
αρμοδίους
υπαλλήλους
των οργανικών
μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων
Συγχρηματοδοτούμενων
Προγραμμάτων
(ΓΔΕΣΠ)
της
Γενικής
Γραμματείας
Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών.
Καθορίζονται λεπτομερώς τα στάδια των
ελέγχων, της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
αυτών κατά περίπτωση και το χρονικό πλαίσιο
της πραγματοποίησής τους.
Προβλέπονται επίσης τα όρια της ποινικής και
αστικής ευθύνης του εν γένει προσωπικού των
ανωτέρω οργανικών μονάδων.
Στο άρθρο αυτό η Εθνική Αρχή Συντονισμού
(ΕΑΣ), η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (ΓΓΔΕ) του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
αποτυπώνεται ως ο αρμόδιος συντονιστικός
φορέας
των
Προγραμμάτων
της
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Άρθρο 15
Διάρθρωση της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού και
Αρμοδιότητες των Ειδικών
Υπηρεσιών της ΕΑΣ

Άρθρο 16
Επιτελικές Δομές

Άρθρο 17
Αποστολή και Αρμοδιότητες

προγραμματικής περιόδου 2021-2027.
Η ΕΑΣ αποτελείται από Γενική Διεύθυνση
Διαμόρφωσης Στρατηγικής - Πολιτικών Υλοποίησης και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού
Προγραμμάτων και τη Γενική Διεύθυνση
Θεσμικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης της
Υλοποίησης Προγραμμάτων και Έργων.
Ως συντονιστικός φορέας, η ΕΑΣ καθοδηγεί τις
Διαχειριστικές Αρχές των Προγραμμάτων,
καθώς και τις επιμέρους δομές και υπηρεσίες
ΕΣΠΑ και αποτελεί τον βασικό δίαυλο
επικοινωνίας της χώρας με τις αρμόδιες
ενωσιακές αρχές για την υλοποίηση των
δράσεων.
Με το παρόν άρθρο προβλέπονται οι ρυθμίσεις
σχετικά με τη διάρθρωση και τη λειτουργία των
Ειδικών Υπηρεσιών της ΕΑΣ.
Συγκεκριμένα,
η
Γενική
Διεύθυνση
Διαμόρφωσης
Στρατηγικής-ΠολιτικώνΥλοποίησης και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού
Προγραμμάτων, αποτυπώνεται ως το αρμόδιο
όργανο για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση,
την αναθεώρηση, την αξιολόγηση καθώς και τη
δημοσιότητα
και
επικοινωνία
των
Προγραμμάτων και των έργων και δράσεων που
εντάσσονται σε αυτά.
Περαιτέρω και για τον σκοπό αυτό,
προβλέπονται οι Ειδικές Υπηρεσίες που
υπάγονται στην ανωτέρω διεύθυνση της ΕΑΣ και
εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές τους.
Επιπλέον, η Γενική Διεύθυνση Θεσμικής και
Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Υλοποίησης
Προγραμμάτων και Έργων αποτυπώνεται ως το
αρμόδιο όργανο για τη διασφάλιση της
εφαρμογής του ενωσιακού και εθνικού
κανονιστικού πλαισίου, καθώς και της
ηλεκτρονικής συνοχής, τον σχεδιασμό και την
παρακολούθηση των συστημάτων διαχείρισης
και ελέγχου, τον συντονισμό των κρατικών
ενισχύσεων και των χρηματοδοτικών εργαλείων
και τη διαχείριση των πληροφοριακών
συστημάτων.
Για τον σκοπό αυτό, προβλέπονται οι Ειδικές
Υπηρεσίες που υπάγονται στην ανωτέρω
διεύθυνση και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές
τους.
Με το παρόν άρθρο, καθορίζονται οι Ειδικές
Υπηρεσίες που θα αποτελούν τις «Επιτελικές
Δομές ΕΣΠΑ» ανά Υπουργείο για την
προγραμματική περίοδο 2021-2027.
Οι Επιτελικές Δομές των Υπουργείων
αναλαμβάνουν καθήκοντα υποστήριξης των

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

Επιτελικής Δομής

Άρθρο 18
Χρηματοδοτικά μέσα

Άρθρο 19
Ολοκληρωμένη χωρική
ανάπτυξη

Υπουργείων και των φορέων που εποπτεύονται
από αυτά, με σκοπό τη διαμόρφωση
κατάλληλων πολιτικών σε συνάρτηση με την
φύση και το αντικείμενο του εκάστοτε
Υπουργείου, προκειμένου να ενισχυθεί η
διοικητική του ικανότητα ως προς την
αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων των
Προγραμμάτων.
Με το παρόν εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές
των Επιτελικών Δομών οι οποίες, μεταξύ άλλων,
ορίζονται υπεύθυνες για τον σχεδιασμό των
έργων, την παρακολούθηση της ωρίμανσης
αυτών, καθώς και την συνολική υλοποίηση των
πράξεων του οικείου Υπουργείου, ως Δικαιούχοι
των αντίστοιχων πράξεων.
Για τους σκοπούς αυτούς, βρίσκονται σε συνεχή
επικοινωνία και συνεργασία με τη Διαχειριστική
Αρχή του Προγράμματος, ενώ παράλληλα
συντονίζουν τις Υπηρεσίες των εποπτευόμενων
φορέων του Υπουργείου.
Στο παρόν άρθρο, παρέχεται η δυνατότητα
σύναψης συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ
αφενός της Διαχειριστικής Αρχής του
Προγράμματος η οποία εκπροσωπείται από τον
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή από
εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο και
αφετέρου του φορέα υλοποίησης του
χρηματοδοτικού μέσου. Η εν λόγω συμφωνία
καθορίζει όλες τις επιμέρους λεπτομέρειες ως
προς την υλοποίηση του κάθε χρηματοδοτικού
μέσου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του
Παραρτήματος X του Κανονισμού (ΕΕ)
2021/1060, όπως ενδεικτικά: την επενδυτική
στρατηγική ή πολιτική, συμπεριλαμβανομένων
των ρυθμίσεων εφαρμογής του χρηματοδοτικού
μέσου, το σχετικό επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς
και τα επιδιωκόμενα και αναμενόμενα
αποτελέσματα του κάθε χρηματοδοτικού
μέσου.
Στο πλαίσιο των χωρικών στρατηγικών για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων συγκεκριμένων
χωρικών ενοτήτων και με σκοπό την
επανεκκίνηση
της
αστικής
οικονομίας,
καθορίζονται με το παρόν οι επιμέρους μορφές
της ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα, η ολοκληρωμένη χωρική
ανάπτυξη
αποτελείται
από:
α)
τις
ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις (ΟΧΕ και
ΟΧΕ-ΒΑΑ-Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη) και β) την
τοπική ανάπτυξη με τη πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων.
Για
τη
στήριξη
συγκεκριμένα
των
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Άρθρο 20
Τοπική ανάπτυξη με
πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων

Άρθρο 21
Μηχανισμοί χρηματοδότησης

Άρθρο 22
Θεματικά δίκτυα

ολοκληρωμένων
χωρικών
επενδύσεων
προβλέπεται να αξιοποιηθούν οι πόροι από τα
ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, ΤΣ, ΤΔΜ και ΕΤΘΑΥ.
Επιπλέον, προβλέπεται ο ρόλος της ΕΑΣ και των
Διαχειριστικών Αρχών των Προγραμμάτων ως
προς τα θέματα και τις στρατηγικές
ολοκληρωμένων
χωρικών
επενδύσεων
αντιστοίχως, καθώς και οι αρμόδιες αρχές και
φορείς για την κατάρτιση των ανωτέρω
επενδύσεων.
Τέλος, ρυθμίζεται ειδικά η δομή των αρχών ή
φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη των
στρατηγικών εδαφικής και τοπικής ανάπτυξης
στο πλαίσιο των Προγραμμάτων INTERREG.
Η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ) ως εργαλείο σχεδιασμού
και υλοποίησης των αντίστοιχων στρατηγικών
χρηματοδοτείται από τα ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, ΤΣ,
ΤΔΜ, ΕΤΘΑΥ, ενώ συνδυαστικά από κοινού με
το ΕΓΤΑΑ.
Στο πλαίσιο αυτό, με το παρόν, προβλέπεται ο
ρόλος των Διαχειριστικών Αρχών ως προς τη
διαχείριση εν γένει των στρατηγικών ΤΑΠΤΟΚ
κατά περίπτωση.
Επιπλέον, καθορίζεται η αρμοδιότητα των
ομάδων τοπικής δράσης αναφορικά με τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση των εν λόγω
στρατηγικών, τα όργανα που δύναται να
συγκροτούν τις ανωτέρω ομάδες, καθώς και τα
καθήκοντα αυτών.
Τέλος, προβλέπεται ο ρόλος της ομάδας τοπικής
δράσης ως δικαιούχου ενός Προγράμματος υπό
την προϋπόθεση ότι τηρεί την αρχή του
διαχωρισμού των καθηκόντων.
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται το ρυθμιστικό
πλαίσιο για τη διαχείριση του Μηχανισμού
«Διευκολύνοντας Συνδέοντας την Ευρώπη /
Connecting Europe Facility» (ΔΣΕ/CEF), καθώς
και για την εφαρμογή του Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ).
Επίσης,
γίνεται
ρητή
αναφορά
των
εφαρμοζόμενων διατάξεων που αφορούν στον
Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (XM EOX).
Στο παρόν καθορίζονται τα Θεματικά Δίκτυα
που θα λειτουργήσουν κατά τη νέα
προγραμματική περίοδο με σκοπό τον
συντονισμό των δομών ΕΣΠΑ και τη λήψη
οριζόντιων αποφάσεων για συναφή θέματα και
δράσεις με κοινό αντικείμενο. Προβλέπονται
επίσης οι βασικές αρχές για την οργάνωση και
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Άρθρο 23
Επιτροπή Παρακολούθησης

Άρθρο 24
Επιτροπές Παρακολούθησης
Προγραμμάτων INTERREG
2021-2027

Άρθρο 25
Συμβούλιο Παρακολούθησης
και Συντονισμού ΕΣΠA

τη λειτουργία τους, καθώς επίσης και η δομή
τους.
Αρμόδια για τον συντονισμό των Θεματικών
Δικτύων 2021-2027 καθορίζεται η ΕΑΣ.
Με το άρθρο αυτό καθορίζεται ως αρμόδια για
την παρακολούθηση της υλοποίησης του
εκάστοτε
Προγράμματος
η
Επιτροπή
Παρακολούθησης του Προγράμματος η οποία
συγκροτείται για κάθε Πρόγραμμα, κατόπιν
σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Διαχειριστικής
Αρχής. Καθορίζεται επιπλέον η σύνθεση της
Επιτροπής
Παρακολούθησης
του
Προγράμματος, με καθορισμό των Αρχών, των
φορέων και των λοιπών εκπροσώπων που
μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτήν και
φέρουν την ευθύνη για την αντιμετώπιση
συγκεκριμένων ζητημάτων τα οποία άπτονται
της φύσης της ιδιότητάς τους. Τέλος,
προβλέπονται τα καθήκοντα της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Προγράμματος, ως προς
την παρακολούθηση της προόδου και του
βαθμού υλοποίησης των δράσεων του
Προγράμματος, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του
Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, καθώς και τα
σχετικά ζητήματα με τη θέσπιση του
εσωτερικού της κανονισμού.
Στο
παρόν
παρέχεται
η
δυνατότητα
συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης για
την παρακολούθηση των Προγραμμάτων ειδικά
στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία», η σύνθεση της οποίας καθορίζεται
με συμφωνία μεταξύ των κρατών-μελών που
συμμετέχουν σε κάθε Πρόγραμμα INTERREG
από κοινού με τη χώρα μας. Κατά τη σύνθεση
της Επιτροπής Παρακολούθησης, η Ελλάδα,
εκπροσωπείται από τον Ειδικό Γραμματέα
Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, με τη
συνδρομή της Ειδικής Υπηρεσίας INTERREG
2021-2027.
Επιπλέον
καθορίζονται
οι
αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης
INTERREG με βάση τις προβλέψεις του
Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1059, καθώς και τα
σχετικά ζητήματα με τη θέσπιση του
εσωτερικού της κανονισμού.
Με το άρθρο αυτό, το Συμβούλιο
Παρακολούθησης και Συντονισμού ΕΣΠΑ,
αποτυπώνεται ως το αρμόδιο όργανο για τον
συντονισμό των ταμείων και των συνεργειών
τους, καθώς και της συμπληρωματικότητάς τους
και καθορίζονται σχετικά οι αρμοδιότητές του.
Επιπλέον, ρυθμίζεται η συγκρότησή και η
σύνθεσή του, καθώς και ζητήματα αναφορικά
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Άρθρο 26
Θέματα προσωπικού

Άρθρο 27
Κατανομή αρμοδιοτήτων σε
επίπεδα διοίκησης

Άρθρο 28
Εξειδίκευση Προγράμματος

με τη λειτουργία του ως προς τη λήψη
αποφάσεων και τη θέσπιση του εσωτερικού
κανονισμού του.
Τέλος, προβλέπεται η συνδρομή της ΕΑΣ στην
προετοιμασία και τη διαδικασία εν γένει της
λήψης των αποφάσεων του Συμβουλίου.
Στο παρόν προβλέπεται η εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 34-40 του ν. 4314/2014
(Α’ 265) αναφορικά με την υπηρεσιακή
κατάσταση εν γένει του προσωπικού της ΜΟΔ
και των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2021-2027 και
κάθε ζήτημα σχετικό με τις κατηγορίες του
προσωπικού, την επιλογή και διοίκηση αυτού,
την κινητικότητα των υπαλλήλων, το πλαίσιο της
νομικής προστασίας τους, καθώς και επιπλέον
ρυθμίσεις για τις αποδοχές των προϊσταμένων
των εν λόγω υπηρεσιών.
Για τις υφιστάμενες Ειδικές Υπηρεσίες του ν.
4314/2014 καθώς και τις Ειδικές Υπηρεσίες του
παρόντος, αναφορικά με ζητήματα που δεν
ρυθμίζονται από τις οικείες διατάξεις των
ανωτέρω
νόμων,
εφαρμόζονται
συμπληρωματικά και αναλόγως οι διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα.
Με το παρόν καθορίζεται ο ακριβής
διαχωρισμός
και
η
κατανομή
των
αρμοδιοτήτων: α) του εποπτεύοντος οργάνου
των Ειδικών Υπηρεσιών οι οποίες ασκούν
καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής ή Ενδιάμεσου
Φορέα, β) του προϊσταμένου των ανωτέρω
Ειδικών Υπηρεσιών, γ) του εποπτεύοντος
οργάνου των λοιπών Ειδικών Υπηρεσιών πέραν
των ως άνω α) και β) περιπτώσεων και δ) των
προϊσταμένων των λοιπών Ειδικών Υπηρεσιών
πέραν των ως άνω α) και β) περιπτώσεων.
Παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα στους
προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών του
παρόντος,
να
μεταβιβάζουν
στους
Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των
αντίστοιχων Ειδικών Υπηρεσιών, όποιες
αρμοδιότητές τους είναι αναγκαίες για την
επίτευξη των ειδικότερων στόχων της κάθε
Μονάδας, στο πλαίσιο της υλοποίησης των
Προγραμμάτων.
Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται και στα
Προγράμματα της περιόδου 2014-2020 χάριν
της αποτελεσματικής ολοκλήρωσής τους.
Με το παρόν άρθρο προβλέπεται η διαδικασία
της εξειδίκευσης των Προγραμμάτων ως
υποστηρικτικού εργαλείου διαχείρισης για την
έκδοση προσκλήσεων και τη συνολική
παρακολούθηση της υλοποίησης του εκάστοτε
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Άρθρο 29
Ένταξη πράξεων

Άρθρο 30
Έλεγχος δημοσίων
συμβάσεων

Προγράμματος, το οποίο συμβάλλει στην
αποτελεσματικότερη
διαχείριση
των
Προγραμμάτων. Η εξειδίκευση περιλαμβάνει
ανά δράση/πρόσκληση, μεταξύ άλλων, τους
ενδεικτικούς δικαιούχους, το χρονοδιάγραμμα,
τους σχετικούς δείκτες, καθώς και τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Για την εξειδίκευση του Προγράμματος
καθίσταται αρμόδια η οικεία Διαχειριστική
Αρχή, η οποία εισηγείται σχετικώς στην
Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος
προκειμένου να εγκρίνει την εξειδίκευση.
Ειδικά για τα Προγράμματα INTERREG,
προβλέπεται ότι η Διαχειριστική Αρχή
επιφορτίζεται αποκλειστικά με τη δημοσίευση
των προσκλήσεων των Προγραμμάτων και του
χρονοδιαγράμματος αυτών.
Με το παρόν καθορίζονται η διαδικασία για την
ένταξη των πράξεων και τα στάδια αυτής. Η
ένταξη των πράξεων στα Προγράμματα
πραγματοποιείται κατόπιν επιλογής της
Διαχειριστικής Αρχής, η οποία καταρτίζει και
εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες και
κριτήρια, προκειμένου να αξιολογεί και να
επιλέγει τις υποβληθείσες προτάσεις.
Περαιτέρω,
στο
παρόν,
περιγράφονται
αναλυτικά οι προϋποθέσεις που πρέπει να
διασφαλίζονται για την επιλογή των πράξεων
από τη Διαχειριστική Αρχή.
Ειδικά για τα Προγράμματα INTERREG
προβλέπονται διακριτά κριτήρια και διαδικασίες
για την επιλογή των αντίστοιχων πράξεων.
Αρμόδια για την κατάρτιση και την εφαρμογή
των ανωτέρω κριτηρίων και διαδικασιών είναι η
Επιτροπή Παρακολούθησης, ή κατά περίπτωση
η Επιτροπή Καθοδήγησης η οποία συστήνεται
για τον σκοπό αυτό.
Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος
διενεργεί ελέγχους της νομιμότητας των
διαδικασιών διακήρυξης, ανάθεσης και
εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων που
συγχρηματοδοτούνται
στο
πλαίσιο
της
υλοποίησης των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 20212027, με σκοπό τη διασφάλιση της
συμμόρφωσης με το ισχύον ενωσιακό και
εθνικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων,
καθώς και την τήρηση των σχετικών αρχών.
Η θετική γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής, ως
όρος των συμβάσεων που ελέγχονται
υποχρεωτικά, περιλαμβάνεται στις αποφάσεις
διακήρυξης υπό ανάθεση συμβάσεων ή στις
αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται από τα
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Άρθρο 31
Διαχειριστικές επαληθεύσεις

Άρθρο 32
Θέματα επιλεξιμότητας
δαπανών

Άρθρο 33
Παρατυπίες, δημοσιονομικές
διορθώσεις και ανακτήσεις

αποφασίζοντα όργανα των Δικαιούχων.
Το παρόν άρθρο καθορίζει την εξειδίκευση των
διαδικασιών
διενέργειας
διαχειριστικών
επαληθεύσεων από τη Διαχειριστική Αρχή ή
υπό την εποπτεία της και συγκεκριμένα τη
διασφάλιση των προϋποθέσεων για
την
επιστροφή
εξόδων.
Οι
διαχειριστικές
επαληθεύσεις γίνονται εγγράφως βάσει των
ήδη εντοπισθέντων κινδύνων κατά την
υλοποίηση των δράσεων των Προγραμμάτων
και περιλαμβάνουν διοικητικές και επιτόπιες
επαληθεύσεις των πράξεων, που διενεργούνται
πριν από την υποβολή των λογαριασμών στην
Επιτροπή.
Επιπρόσθετα, ρυθμίζεται διακριτά η διενέργεια
των διαχειριστικών επαληθεύσεων για τα
Προγράμματα INTERREG, για τα οποία οι
αρμόδιες αρχές, ασκούν τις αντίστοιχες
διαχειριστικές
αρμοδιότητές
τους
και
εφαρμόζουν τους σχετικούς με την επαλήθευση
κανόνες, με βάση το Σύστημα Διαχείρισης και
Ελέγχου του οικείου Προγράμματος.
Τέλος,
παρέχεται
η
δυνατότητα
στις
Διαχειριστικές
Αρχές
να
διενεργούν
επαληθεύσεις βάσει αποκλειστικά εθνικών
διαδικασιών και πέραν των κανονιστικών
προβλέψεων της νέας περιόδου, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 84
του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.
Με το παρόν, καθορίζεται το νομικό πλαίσιο για
την επιλεξιμότητα των δαπανών.
Προβλέπονται οι πράξεις και οι δαπάνες οι
οποίες είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση
από τα ταμεία, το χρονικό πλαίσιο για την
επιλεξιμότητα αυτών, καθώς και οι περιπτώσεις
μη επιλεξιμότητας πράξεων για χρηματοδότηση.
Συγχρόνως,
καθορίζονται
συγκεκριμένες
δαπάνες που δεν μπορούν να επιλεγούν για
συνεισφορά από τα ταμεία. Η εν λόγω ρύθμιση
αποσκοπεί στην ενίσχυση των νομίμως
αιτούντων
δικαιούχων,
διασφαλίζοντας
συγχρόνως τη διαφανή λειτουργία του
συστήματος ΕΣΠΑ.
Στο άρθρο αυτό, προβλέπονται οι ειδικοί
κανόνες που αφορούν στα μέτρα αναφορικά με
τις δημοσιονομικές διορθώσεις και τις
ανακτήσεις, οι οποίες εφαρμόζονται σε
περίπτωση που διαπιστώνεται ότι οι δαπάνες
που δηλώθηκαν στην Επιτροπή είναι
παράτυπες.
Καθορίζονται επιπλέον οι αρμόδιες εθνικές
αρχές για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση των
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Άρθρο 34
Τεχνική βοήθεια

σχετικών υποθέσεων, σε συνεργασία με την
Εθνική Αρχή Διαφάνειας καθώς και τις
αντίστοιχες αρμόδιες αρχές και όργανα των
υπολοίπων χωρών, μέσω των ειδικών
συστημάτων διαχείρισης παρατυπιών της
Επιτροπής κατά περίπτωση και ανά κατηγορία
παρατυπιών.
Για τα Προγράμματα INTERREG, προβλέπεται
ότι αρμόδιες είναι οι αρχές του οικείου
Προγράμματος, ενώ προβλέπονται ειδικά και οι
ρυθμίσεις που αφορούν στις δημοσιονομικές
διορθώσεις και ανακτήσεις στο πλαίσιο των
Προγραμμάτων αυτών.
Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι δράσεις στις
οποίες διοχετεύονται οι πόροι της Τεχνικής
βοήθειας με σκοπό την υποστήριξη ενεργειών
όπως ενδεικτικά η προετοιμασία, η κατάρτιση, η
διαχείριση, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση, η
προβολή και η επικοινωνία στο πλαίσιο της
υλοποίησης του Προγράμματος.
Για τη στήριξη των πράξεων τεχνικής βοήθειας
προβλέπονται
συγκεκριμένες
μορφές
συνεισφοράς της Ένωσης με κριτήριο το Ταμείο
χρηματοδότησης της κάθε πράξης του
Προγράμματος.
Παρέχεται σημαντική ευελιξία ως προς τη
χρηματοδότηση των σχετικών δράσεων.
Καθορίζονται επιπλέον οι δικαιούχοι των
πράξεων τεχνικής βοήθειας, ενώ συγχρόνως
παρέχεται η δυνατότητα τόσο σε δικαιούχους,
όπως αυτοί προβλέπονται στην εκάστοτε
εξειδίκευση και στις προσκλήσεις για την
υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης, όσο και
στις Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος, στη Γενική
Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, στη Γενική
Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και στη Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, να ασκούν
καθήκοντα δικαιούχου των σχετικών ενεργειών.
Τέλος,
παρέχεται
η
δυνατότητα
της
χρηματοδότησης των Προγραμμάτων τεχνικής
βοήθειας
από
συγχρηματοδούμενους/
ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο
αυτό, αρμόδιο όργανο για την έγκριση του
μέρους του Προγράμματος τεχνικής βοήθειας
που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους
καθορίζεται ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της
αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής του οικείου
Προγράμματος.
Τέλος, καθορίζεται η αρμοδιότητα της Αρχής
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Άρθρο 35
Μορφές χρηματοδοτικής
συνεισφοράς και υποστήριξης

Άρθρο 36
Εφαρμογή κρατικών
ενισχύσεων

Ελέγχου για την κατάρτιση και την εκτέλεση των
ανωτέρω ενεργειών που χρηματοδοτούνται από
αμιγώς εθνικούς πόρους.
Στο παρόν καθορίζονται οι μορφές συνεισφοράς
της Ένωσης σε ένα Πρόγραμμα, καθώς και τα
είδη της στήριξης με τα οποία αυτή
διοχετεύεται στους δικαιούχους.
Οι δικαιούχοι δύνανται να λαμβάνουν
χρηματοδότηση για την υλοποίηση του
Προγράμματος υπό τη μορφή επιχορηγήσεων,
χρηματοδοτικών μέσων ή βραβείων ή
συνδυασμού αυτών. Ειδικά στην περίπτωση των
επιχορηγήσεων, η μορφή της επιχορήγησης
καθορίζεται στην πρόσκληση της Διαχειριστικής
Αρχής για την υποβολή των αιτήσεων
χρηματοδότησης, ειδάλλως στην απόφαση
ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα.
Προσδιορίζονται επίσης, οι μορφές που
λαμβάνουν οι επιχορηγήσεις που παρέχονται
στους δικαιούχους από το Πρόγραμμα.
Στο πλαίσιο των δράσεων και πράξεων
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω της
παροχής κρατικών ενισχύσεων και ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας που συγχρηματοδοτούνται
από τα ταμεία, καθορίζονται, σε κάθε
πρόσκληση προς τους δικαιούχους των
ενισχύσεων, οι κατηγορίες των δικαιούχων, οι
επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν στην
ενίσχυση, οι προϋποθέσεις χορήγησης της
ενίσχυσης, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων
και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την υπαγωγή
των δικαιούχων. Οι σχετικές προσκλήσεις και
προκηρύξεις προς τους δικαιούχους εγκρίνονται
με απόφαση του αρμόδιου οργάνου που
εποπτεύει τον φορέα διαχείρισης και ύστερα
από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
Καθορίζεται επιπλέον ο ρόλος των ορκωτών
λογιστών που επιλέγονται από τον δικαιούχο
του Προγράμματος με σκοπό την πιστοποίηση
των δαπανών των εγκεκριμένων έργων του
Προγράμματος.
Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του
συστήματος
εφαρμογής
των
κρατικών
ενισχύσεων, εξακολουθούν να ισχύουν οι
υφιστάμενες διατάξεις περί των Μητρώων
Πιστοποιημένων Αξιολογητών και Αξιολογητών
του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων
Ανταγωνιστικότητας
και
Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ), καθώς και των
δυνάμενων να συσταθούν, σύμφωνα με τις παρ.
4, 5, 6 και 7 του άρθρου 47 του ν. 4314/2014.
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Άρθρο 37
Δικαιώματα και υποχρεώσεις
δικαιούχων

Άρθρο 38
Καταπολέμηση της απάτης

Άρθρο 39
Μηχανισμός καταγγελιών

Άρθρο 40
Σύγκρουση συμφερόντων

Στο παρόν καθορίζονται τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις των δικαιούχων, όπως αυτά
προσδιορίζονται
στις
προσκλήσεις
και
προκηρύξεις που εκδίδονται προς τους
δικαιούχους, καθώς και στην απόφαση ένταξης
της πράξης.
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται σύστημα
διαχείρισης απάτης, με σκοπό την πρόληψη, τον
εντοπισμό και την καταπολέμηση των
φαινομένων απάτης, οι αρμοδιότητες του
οποίου
καθορίζονται
στα
Εγχειρίδια
Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου των Προγραμμάτων.
Ρυθμίζεται επιπλέον η λειτουργία του
Θεματικού Δικτύου καταπολέμησης απάτης ως
υποστηρικτικού εργαλείου του αντίστοιχου
έργου των Διαχειριστικών Αρχών, με σκοπό την
επικοινωνία, συνεργασία και διαμόρφωση
οριζόντιας αντίληψης αναφορικά με τον ρόλο
και τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης
απάτης.
Η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης της
ΕΑΣ, αναλαμβάνει την επικαιροποίηση της
Εθνικής Στρατηγικής κατά της απάτης στις
Διαρθρωτικές Δράσεις, υπό την ευθύνη της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ με σκοπό την εναρμόνιση του συστήματος
διαχείρισης περιστατικών απάτης με τα νέα
δεδομένα και τις ανάγκες που προκύπτουν κατά
την υλοποίηση των Προγραμμάτων και κατ’
επέκταση τη διασφάλιση του συστήματος ΕΣΠΑ.
Στο παρόν άρθρο καθορίζεται η λειτουργία
μηχανισμού υποδοχής και αντιμετώπισης
καταγγελιών στο πλαίσιο της υλοποίησης των
Προγραμμάτων. Αρμόδια για τη διασφάλιση της
εξέτασης των καταγγελιών καθίσταται η Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
και συγκεκριμένα η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής
και Ψηφιακής Υποστήριξης, ενώ για την
αποτελεσματική εφαρμογή του μηχανισμού,
χρησιμοποιείται
το
Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), με σκοπό την
καταχώριση των καταγγελιών και των
πορισμάτων εξέτασής τους και τη διαβίβαση και
ανταλλαγή των απαραίτητων δεδομένων
σχετικά με αυτές, μεταξύ των εμπλεκομένων
φορέων.
Το παρόν άρθρο εισάγει την υποχρέωση του
ειδικού προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών,
της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ και των
Ενδιάμεσων Φορέων του παρόντος, να απέχουν
από ενέργειες που συνιστούν σύγκρουση
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Άρθρο 41
Πλαίσιο επίδοσης και δείκτες

Άρθρο 42
Δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα

συμφερόντων σύμφωνα με τον Δημοσιονομικό
Κανονισμό, με σκοπό τη διασφάλιση της
αμερόληπτης και αντικειμενικής δράσης του
ανωτέρω προσωπικού και την αποφυγή της
υπονόμευσης αυτής από τυχόν οικογενειακούς,
συναισθηματικούς, πολιτικούς ή εθνικούς
δεσμούς, ή από οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο
άμεσο ή/και έμμεσο προσωπικό συμφέρον.
Στο πλαίσιο αυτό, το ανωτέρω προσωπικό
υποχρεούται ειδικά να υποβάλει δήλωση μη
σύγκρουσης συμφερόντων.
Στο άρθρο αυτό καθορίζονται η έννοια και η
εφαρμογή της ρύθμισης του πλαισίου επίδοσης
για τη νέα προγραμματική περίοδο.
Το πλαίσιο επίδοσης περιλαμβάνει τους δείκτες
εκροών και αποτελεσμάτων, τα ορόσημα και
τους στόχους του Προγράμματος, από τα οποία
συνάγεται η επίδοση του Προγράμματος.
Αρμόδιο όργανο για την έκδοση των
κατευθυντήριων εγγράφων αναφορικά με τους
δείκτες κάθε Προγράμματος είναι η ΕΑΣ, η
οποία μεριμνά για την ακριβή τήρηση των
σχετικών δεδομένων του Προγράμματος
προκειμένου να παρακολουθείται η πορεία
προς την υλοποίηση των στόχων αυτού και η
αποφυγή
επιβολής
μέτρων
αναστολής
πληρωμών ή δημοσιονομικών διορθώσεων.
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν
από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων και
ειδικότερα τον Γενικό Κανονισμό για την
προστασία προσωπικών δεδομένων (ΕΕ)
2016/679, τον ν. 4624/2019 καθώς και τις
αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις και οδηγίες της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα («ισχύουσα νομοθεσία») για τη
συλλογή
και
επεξεργασία
προσωπικών
δεδομένων κατά την υλοποίηση των
αναπτυξιακών
δράσεων
της
νέας
προγραμματικής περιόδου, με το παρόν, το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται
ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των ανωτέρω
δεδομένων. Οι Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ, οι
Ενδιάμεσοι Φορείς, καθώς και οι Δικαιούχοι,
αναλαμβάνουν τον ρόλο του Εκτελούντος την
Επεξεργασία. Αμφότεροι οι Υπεύθυνοι και
Εκτελούντες,
καθώς
και
οποιοδήποτε
εμπλεκόμενο πρόσωπο πέραν αυτών στο
πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων ΕΣΠΑ
2021-2027, οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντά
τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τέλος, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
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Άρθρο 43
Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα
(ΟΠΣ)

Άρθρο 44
Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα
Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων ΟΠΣ-Π.Δ.Ε (epde)

Άρθρο 45
Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα
Διαχείρισης Κρατικών
Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)

και Επενδύσεων, δύναται να ρυθμίζονται τα
σχετικά ζητήματα με τον ρόλο του Υπευθύνου
Προστασίας Δεδομένων.
Το παρόν άρθρο προβλέπει τη λειτουργία του
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος
(ΟΠΣ)
στο
οποίο
καταγράφονται
και
αποθηκεύονται δεδομένα κατά περίπτωση, με
στόχο την παρακολούθηση και την αξιολόγηση
των Προγραμμάτων, τη χρηστή δημοσιονομική
διαχείριση, την ηλεκτρονική ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ των Δικαιούχων και των
αρμόδιων αρχών, την επικοινωνία με την
Επιτροπή μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής
ανταλλαγής
δεδομένων
(SFC2021),
τη
δημοσίευση στοιχείων προόδου υλοποίησης
πράξεων, καθώς και τη διενέργεια ελέγχων και
επαληθεύσεων.
Αρμόδιοι για την καταχώρηση των δεδομένων
στο ΟΠΣ είναι οι αρχές και οι φορείς που
εφαρμόζουν τις διαδικασίες των Συστημάτων
Διαχείρισης
και
Ελέγχου
(ΣΔΕ)
του
Προγράμματος.
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα η Ειδική Υπηρεσία
Θεσμικής και Ψηφιακής Υποστήριξης της ΕΑΣ,
είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της
λειτουργίας του ΟΠΣ.
Το παρόν άρθρο περιγράφει τη λειτουργία του
Ολοκληρωμένου πληροφοριακού Συστήματος
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(ΟΠΣ-ΠΔΕ ή «e-pde»), στο οποίο καταχωρούνται
τα δεδομένα που αφορούν στην εκτέλεση και
παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, καθώς και στους εμπλεκόμενους
φορείς χρηματοδότησης και υλοποίησης, με
στόχο την παρακολούθηση της υλοποίησης του
ΠΔΕ και την αυτοματοποίηση των διοικητικών
διαδικασιών, υπό την ευθύνη της Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Με το παρόν άρθρο περιγράφεται το πλαίσιο
λειτουργίας
του
Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού
Συστήματος
Διαχείρισης
Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), το οποίο
περιλαμβάνει τις σύμφωνες με τους ενωσιακούς
κανόνες των διαρθρωτικών ταμείων και των
κρατικών ενισχύσεων διαδικασίες και τα
δεδομένα που απαιτούνται για τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την υλοποίηση των δράσεων
κρατικών ενισχύσεων και ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας, καθώς και τις απαραίτητες διεπαφές
με
λοιπά
πληροφορικά
συστήματα.
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Άρθρο 46
Πληροφοριακό Σύστημα
Σώρευσης Κρατικών
Ενισχύσεων Ήσσονος
Σημασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ)

Άρθρο 47
Διαλειτουργικότητα
πληροφοριακών συστημάτων

Άρθρο 48
Χρηματοδοτήσεις και
πληρωμές από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων

Συγκεκριμένα, το σύστημα ΟΠΣΚΕ είναι
διασυνδεδεμένο με συστήματα της Δημόσιας
Διοίκησης και μπορεί να δημοσιεύει τα στοιχεία
πράξεων κρατικών ενισχύσεων είτε απευθείας
είτε με τη μορφή ανοιχτών δεδομένων.
Περαιτέρω, οι λεπτομέρειες για τη διαχείριση
των επιμέρους δράσεων προσδιορίζονται βάσει
προσκλήσεων, όπως προβλέπεται.
Στο παρόν περιγράφονται επιπλέον οι
αρμοδιότητες
της
Γενικής
Γραμματείας
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω
της αρμόδιας για τις κρατικές ενισχύσεις Ειδικής
Υπηρεσίας
Κρατικών
Ενισχύσεων
και
Χρηματοδοτικών Εργαλείων της ΕΑΣ και σε
συνεργασία με τη ΜΟΔ ΑΕ, αναφορικά με το
πλαίσιο λειτουργίας του ΟΠΣΚΕ, στο οποίο
καταχωρίζονται υποχρεωτικά δεδομένα για
δράσεις κρατικών ενισχύσεων και ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας, αλλά και δυνητικά,
δεδομένα που αφορούν σε Προγράμματα,
δράσεις ή έργα χρηματοδοτούμενα από
εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.
Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται οι διαδικασίες
που
αφορούν
στη
λειτουργία
του
Πληροφοριακού
Συστήματος
Σώρευσης
Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας
(ΠΣΣΚΕΗΣ) με σκοπό την καταχώρηση των
δεδομένων που αφορούν τον έλεγχο σώρευσης
για την παρακολούθηση της τήρησης των
Κανονισμών Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος
Σημασίας (ΕΕ) 1407/2013, 1408/2013, 717/2014
και 360/2012 της Επιτροπής.
Στο παρόν προβλέπεται η διαλειτουργικότητα
του ΟΠΣ και του ΟΠΣΚΕ με λοιπά πληροφοριακά
συστήματα του παρόντος, καθώς και με λοιπά
συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης, με σκοπό
τη συλλογή, καταχώρηση και ανταλλαγή των
απαραίτητων δεδομένων στο πλαίσιο της
υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων δράσεων.
Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην εθνική και
ενωσιακή συμμετοχή για όλες τις πράξεις που
μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό μέσω του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), οι οποίες
συνιστούν δημόσιες επενδύσεις στο πλαίσιο της
χρηματοδότησης των Προγραμμάτων.
Υπό το πρίσμα αυτό, προβλέπεται ότι η
απόφαση ένταξης στα οικεία Προγράμματα
αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ.
Περαιτέρω,
περιγράφεται
η
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Άρθρο 49
Πληρωμές στους δικαιούχους

διαδικασία εγγραφής στο ΠΔΕ, καθώς και η
διαδικασία εκτέλεσης των χρηματοδοτήσεων
των ανωτέρω συλλογικών αποφάσεων του
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ από
την Τράπεζα της Ελλάδος, με απόφαση της
Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω
Κεντρικού Λογαριασμού.
Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα ορισμού
των Ειδικών Υπηρεσιών του παρόντος ως
διαχειριστών έργων / υπόλογων για την
πραγματοποίηση των πληρωμών του ΠΔΕ και
καθορίζεται ο σχετικός ρόλος τους, ενώ
συγχρόνως, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με
ενδεχόμενους τόκους που δημιουργούνται από
τις πληρωμές ειδικά στους λογαριασμούς
νομικών προσώπων, δεδομένου ότι σε κάθε
περίπτωση, η συνολική χρηματοδότηση σε
βάρος του ΠΔΕ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
απαραίτητα ποσά για την ολοκλήρωση του
έργου που έχει εγκριθεί, κατόπιν αφαίρεσης
των σχετικών τόκων.
Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα της
συμμετοχής της Βουλής των Ελλήνων σε
Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Υπηρεσίας
Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Στο παρόν άρθρο ρυθμίζονται θέματα που
αφορούν στις πληρωμές στους δικαιούχους
αναφορικά με το σύνολο των Προγραμμάτων.
Με σκοπό την υποστήριξη των νομίμων
δικαιούχων και την εξασφάλιση της έγκαιρης
λήψης των αιτούμενων χρηματοδοτήσεων,
περιγράφεται η υποχρέωση της Διαχειριστικής
Αρχής να παρέχει στον δικαιούχο έγγραφο, στο
οποίο καθορίζονται οι όροι για την καταβολή
της στήριξης και να διασφαλίζει, υπό την
προϋπόθεση
ότι
υπάρχει
διαθέσιμη
χρηματοδότηση, ότι ο δικαιούχος λαμβάνει το
πλήρες οφειλόμενο ποσό το αργότερο ογδόντα
(80) ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης πληρωμής.
Ορίζεται επίσης ότι, σε ό,τι αφορά στις πράξεις
ΣΔΙΤ, η Διαχειριστική Αρχή πραγματοποιεί
πληρωμές σε λογαριασμό υπό μεσεγγύηση που
δημιουργείται ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό στο
όνομα του δικαιούχου για χρήση σύμφωνα με
τη συμφωνία ΣΔΙΤ.
Περαιτέρω και με σκοπό τη φορολογική
διευκόλυνση των δικαιούχων ειδικά για τα
συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα του ΕΣΠΑ
και των ταμείων Μετανάστευσης και
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Άρθρο 50
Αρμοδιότητες και θέματα
προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ Τροποποιήσεις του
καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ
Άρθρο 51
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 52
Τελικές διατάξεις

Άρθρο 53
Μεταβατικές διατάξεις

Εσωτερικών Υποθέσεων, προβλέπεται ότι η
στήριξη που καταβάλλεται σε αυτούς δεν
υπόκειται σε αφαίρεση, παρακράτηση ή
κατάσχεση. Συγχρόνως και προκειμένου να
διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας
πληρωμών,
απαιτείται
η
προσκόμιση
αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας, με εξαίρεση την πληρωμή
πράξεων έως του ποσού των 10.000€.
Τέλος, προβλέπεται η υποχρέωση της
προηγούμενης απόδειξης της ασφαλιστικής και
φορολογικής ενημερότητας των δικαιούχων, με
την προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών.
Στο άρθρο αυτό προβλέπονται οι τροποποιήσεις
των άρθρων 1 και 8 του καταστατικού της ΜΟΔ
ΑΕ, όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με
το άρθρο 33 του ν. 3614/2007 (Α` 267).
Με το παρόν άρθρο παρέχονται οι αναγκαίες
εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση αποφάσεων
των αρμοδίων Υπουργών και Περιφερειαρχών,
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ, καθώς και των αρμοδίων οργάνων
στα οποία υπάγεται η Διαχειριστική Αρχή, με
σκοπό τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων στο
πλαίσιο της υλοποίησης των αναπτυξιακών
παρεμβάσεων της Προγραμματικής Περιόδου
2021-2027.
Στο παρόν προβλέπονται η μετονομασία και η
διάσπαση των Ειδικών Υπηρεσιών του ν.
4314/2014 (Α΄265) οι οποίες αποτέλεσαν τις
Διαχειριστικές Αρχές της προηγούμενης
Προγραμματικής
Περιόδου
και
θα
εξακολουθήσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους,
καθώς και η σύσταση νέων Ειδικών Υπηρεσιών
για τη νέα προγραμματική περίοδο.
Προβλέπεται επίσης η εξακολούθηση άσκησης
καθηκόντων της Ειδικής Υπηρεσίας που
αποτελεί
τη
Διαχειριστική
Αρχή
των
Προγραμμάτων INTERREG της περιόδου 20142020 έως τη διάρθρωση της συσταθείσας με τον
παρόντα Ειδικής Υπηρεσίας INTERREG 20212027, η οποία αναλαμβάνει τη διαχείριση των
αντίστοιχων Προγραμμάτων κατά την νέα
περίοδο.
Επιπλέον, ρυθμίζονται ζητήματα αναφορικά με
την πλήρωση των θέσεων των προϊσταμένων
των Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 15,
καθώς και εν γένει των Ειδικών Υπηρεσιών που
συστήνονται με τον παρόντα.
Με το παρόν ορίζονται οι διατάξεις του ν.
4314/2014 (Α’ 265) και οι κατ’ εξουσιοδότηση
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Άρθρο 54
Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 55
Έναρξη ισχύος

αυτών εκδοθείσες πράξεις, που εξακολουθούν
να ισχύουν για τα Προγράμματα της περιόδου
2021-2027.
Επισημαίνεται ότι όπου γίνεται αναφορά σε
Ειδικές Υπηρεσίες που μετονομάζονται,
διασπώνται ή συγχωνεύονται, νοείται η Ειδική
Υπηρεσία που μετονομάζεται ή δημιουργείται
αντίστοιχα.
Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν.
4314/2014,
εκτός
όσων
ρυθμίζονται
διαφορετικά με τον παρόντα νόμο. Στις
περιπτώσεις που μένει κενή μία θέση
προϊσταμένου, ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις
του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 περί
αναπλήρωσης προϊσταμένων.
Στο παρόν προβλέπεται το σύνολο των
διατάξεων που καταργούνται με τον παρόντα
νόμο.
Με το άρθρο αυτό καθορίζεται η έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου.
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Β. Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 ή 2 του Συντάγματος)
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….….. «……………………………………….………………….»
ή επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….. «……………………………….»

15.

Συνοπτική ανάλυση των άρθρων της αξιολογούμενης ρύθμισης

Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου (ή τροπολογίας στο σχέδιο νόμου) ρυθμίζονται θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου ……………………………………………………

16.

Οικονομικά αποτελέσματα επί του Κρατικού Προϋπολογισμού ή/και επί του
προϋπολογισμού του/των αρμόδιου/ων φορέα/ων

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
 Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού

 Επί του Προϋπολογισμού του/των αρμόδιου/ων φορέα/ων

Αθήνα, ……………….20….
Ο/ Η Γενικ…. Διευθυντ……
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Γ. Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….….. «……………………………………….………………….»
ή επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….. «……………………………….»

17.

Οικονομικά αποτελέσματα

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου (ή της προτεινόμενης τροπολογίας)
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Αθήνα, ………………….20….
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αύξηση εσόδων

ΑΜΕΣΑ

Μείωση δαπανών

Χ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Χ

Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Χ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Χ

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Χ

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ

Χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΜΜΕΣΑ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σχεδιασμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

21.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
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επισύναψη).
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
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Ε. Έκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την
22.

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους
συναρμόδιους Υπουργούς





Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες

Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές


Διεθνής διαβούλευση

23.

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)
Αριθμός
συμμετασχόντων

Επί των γενικών
αρχών («επί της
αρχής») της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που υιοθετήθηκαν

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
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επαρκούς αιτιολόγησης)

Αριθμός
συμμετασχόντων

Επί των άρθρων
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που υιοθετήθηκαν

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)
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Στ. Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις

25.

Ενωσιακό δίκαιο



Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)



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 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο
Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και
Υδατοκαλλιέργειας,
και
δημοσιονομικών
κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης,
το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο
για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης
των Συνόρων και την Πολιτική των
Θεωρήσεων.
 (ΕΕ)
2021/1059
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 2021 για τις ειδικές διατάξεις
που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική
συνεργασία»
(Interreg)
ο
οποίος
υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
τους
μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης.
 (ΕΕ)
2021/1058
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 2021 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο
Συνοχής.
 (ΕΕ) 2021/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021
περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου+ (EKT+) και καταργήσεως του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013.
 (ΕΕ)
2021/1056
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 2021 για τη θέσπιση του Ταμείου
Δίκαιης Μετάβασης.
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Οδηγία



Απόφαση

26.

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών




Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27.

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης


Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)



Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)

28.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης







Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα
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Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Με το άρθρο 50 του παρόντος

"(γ)

Υποστηρίζει

τις

σχεδίου νόμου τροποποιούνται τα

υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης

άρθρα 1 και 8 του καταστατικού της

και Ανταγωνιστικότητας ως προς την

Μ.Ο.Δ. Α.Ε, όπως κωδικοποιήθηκε

αξιολόγηση

σε ενιαίο κείμενο με το άρθρο 33

ικανότητας και οργάνωσης των φορέων

του ν. 3614/2007 (Α` 267) ως εξής:

διαχείρισης και υλοποίησης των ΕΠ,

της

αρμόδιες

διαχειριστικής

καθώς και τους Δικαιούχους του ΕΣΠΑ
α) Η περ. γ) του άρθρου 1

με την παροχή τεχνογνωσίας, αλλά και

τροποποιείται, αφενός με την

μέσω δράσεων τεχνικής βοήθειας για

πρόβλεψη υποστήριξης των φορέων

τη βελτίωση της επιχειρησιακής τους

διαχείρισης, ως προς την ενίσχυση

ικανότητας ως προς την ωρίμανση και

της διαχειριστικής ικανότητας και

υλοποίηση των πράξεων". «γγ. Για την

οργάνωσης αυτών, αφετέρου με την

υποστήριξη

πρόβλεψη παροχής ενεργειών

δύναται,

υποστήριξης προς τους δικαιούχους

της

επίβλεψης

πέραν

του

έργων
σώματος

επιμετρητών της παρ. 3 του άρθρου

των Προγραμμάτων εν γένει,

218 του ν. 4512/2018, να χρησιμοποιεί

διαμορφώνεται ως ακολούθως: «γ)

εξειδικευμένα στελέχη του μητρώου

Υποστηρίζει τους φορείς διαχείρισης

που προβλέπονται στην παρ. 8 του

και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του

άρθρου 28 του ν. 4314/2014. Μέχρι την

Υπουργείου Ανάπτυξης και

έκδοση της απόφασης του δευτέρου

Επενδύσεων ως προς την ενίσχυση

εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 28 του

της διαχειριστικής ικανότητας και

ν. 4314/2014, η ΜΟΔ Α.Ε. δύναται να

οργάνωσης, καθώς και τους

συστήσει μητρώο φυσικών ή και

Δικαιούχους των Προγραμμάτων με

νομικών προσώπων για την υλοποίηση

την παροχή τεχνογνωσίας,

των κάθε είδους συγχρηματοδοτούμε-

ενεργειών υποστήριξης, αλλά και

νων ή μη έργων που αναλαμβάνει. Η

μέσω δράσεων τεχνικής βοήθειας

διαδικασία

για τη βελτίωση της επιχειρησιακής

επιλογής του Μητρώου εξειδικεύεται

τους ικανότητας ως προς την

στον

ωρίμανση και υλοποίηση των

τεχνικής υπηρεσίας της προηγούμενης

πράξεων.».

παραγράφου. Η ΜΟΔ Α.Ε. έως την

β) Η περ. στ) του άρθρου 1

εγγραφής

Κανονισμό

31η.12.2022

τήρησης

Λειτουργίας

συνάπτει

και
της

συμβάσεις

μίσθωσης έργου με μηχανικούς της
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τροποποιείται αφενός εισάγοντας

απαιτούμενης ειδικότητας που έχουν

την πρόβλεψη για την παροχή

εγγραφεί στο Μητρώο για τη διάρκεια

τεχνικής υποστήριξης εκ μέρους της

εκτέλεσης των έργων κατά παρέκκλιση

ΜΟΔ ΑΕ των κεντρικών και λοιπών

των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6 του ν.

πληροφοριακών συστημάτων,

2527/1997 (Α` 206).»

συμπεριλαμβανομένων και των
αναγκαίων αναβαθμίσεων και

«στ) Υποστηρίζει τον σχεδιασμό, την

αφετέρου εισάγοντας την πρόβλεψη

ανάπτυξη και την οργάνωση των

για την σύναψη συμβάσεων εκ

πληροφοριακών

μέρους της ΜΟΔ ΑΕ για προμήθειες

εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων

που αφορούν σε εξοπλισμό που

αναπτυξιακών

αναλύεται και χρηματοδοτείται από

συνεργασία με τις κατά περίπτωση

το Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και

συστημάτων

των

προγραμμάτων,

επιχειρησιακά

αρμόδιες

σε

Υπηρεσίες.

Υποστήριξη Δικαιούχων»,

Παρέχει

τεχνική

διαμορφώνεται ως ακολούθως: «στ.

επίλυση

τυχόν

Δύναται να υποστηρίζει το

κεντρικών και λοιπών πληροφοριακών

σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την

συστημάτων,

οργάνωση των πληροφοριακών

και των αναγκαίων αναβαθμίσεων του

συστημάτων των εθνικών και

υποστήριξη

και

προβλημάτων

των

συμπεριλαμβανομένων

εξοπλισμού και του κατά περίπτωση

συγχρηματοδοτούμενων

λογισμικού υποδομής που απαιτείται

αναπτυξιακών προγραμμάτων, σε

για την αποτελεσματική διοικητική και

συνεργασία με τις κατά περίπτωση

πληροφοριακή παρακολούθηση των ΕΠ

επιχειρησιακά αρμόδιες Υπηρεσίες.

του

Παρέχει τεχνική υποστήριξη και

ΕΣΠΑ.

Παρέχει

φιλοξενίας

των

υπηρεσίες
κεντρικών

επίλυση τυχόν προβλημάτων των

πληροφοριακών

κεντρικών και λοιπών

εξυπηρετητών

των

πληροφοριακών συστημάτων,

συστημάτων

των

συμπεριλαμβανομένων και των

συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών

αναγκαίων αναβαθμίσεων και

προγραμμάτων. Δύναται να παρέχει

προμηθειών του κεντρικού

υπηρεσίες φιλοξενίας και υποστήριξης

εξοπλισμού εξυπηρετητών, του

πληροφοριακών

περιφερειακού εξοπλισμού και του

Δικαιούχους ΕΠ. Κάθε δράση που

κατά περίπτωση κεντρικού

υλοποιεί η Μ.Ο.Δ. Α.Ε., στο πλαίσιο του

λογισμικού υποδομής και

σκοπού

της

συστημάτων

για

και

πληροφοριακών
εθνικών

συστημάτων

την

και

σε

υποστήριξη

αυτοματισμών γραφείου που

πληροφοριακών συστημάτων

απαιτείται για την αποτελεσματική

τεχνικό help desk, καταγραφή και

διοικητική και πληροφοριακή

διαχείριση

παρακολούθηση των

διακριτό και ξεχωριστό έργο ανά

Προγραμμάτων. Οι προμήθειες του

φυσικό

ως άνω εξοπλισμού και λογισμικού,

ανατίθεται

δεδομένων)

αντικείμενο.

Η

αυτοτελώς,

(όπως

αποτελεί
υλοποίηση
λόγω

της
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χρηματοδοτούνται από το

εξειδίκευσης και διαφοροποίησης του

Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και

φυσικού

Υποστήριξης Δικαιούχων».

απρόβλεπτου χρόνου υποβολής των

Υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών

αιτημάτων υποστήριξης και έναρξης

φιλοξενίας των κεντρικών

υλοποίησής τους.».

αντικειμένου

και

του

πληροφοριακών συστημάτων και
εξυπηρετητών των δομών του ΕΣΠΑ.
Δύναται να παρέχει υπηρεσίες
φιλοξενίας και υποστήριξης σε
Δικαιούχους.».
γ) Στην υποπερ. γγ) της περ. ιη) του

«γγ. Για την υποστήριξη της επίβλεψης

άρθρου 1 τροποποιείται η χρονική

έργων δύναται, πέραν του σώματος

διάρκεια σύναψης συμβάσεων

επιμετρητών της παρ. 3 του άρθρου

μίσθωσης έργου και επέρχονται

218 του ν. 4512/2018, να χρησιμοποιεί

νομοτεχνικές βελτιώσεις, εισάγονται

εξειδικευμένα στελέχη του μητρώου

τέσσερα νέα εδάφια και η υποπερ.

που προβλέπονται στην παρ. 8 του

γγ) διαμορφώνεται ως ακολούθως:

άρθρου 28 του ν. 4314/2014. Μέχρι την

«γγ. Για την υποστήριξη της

έκδοση της απόφασης του δευτέρου

επίβλεψης έργων δύναται να

εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 28 του

χρησιμοποιεί εξειδικευμένα στελέχη

ν. 4314/2014, η ΜΟΔ Α.Ε. δύναται να

από τον ιδιωτικό τομέα ως βοηθούς

συστήσει μητρώο φυσικών ή και

επίβλεψης των έργων που

νομικών προσώπων για την υλοποίηση

υποστηρίζει, εάν δεν υφίστανται

των κάθε είδους συγχρηματοδοτούμε-

στην περιοχή εκτέλεσης του έργου

νων ή μη έργων που αναλαμβάνει. Η

κατάλληλα στελέχη εγγεγραμμένα

διαδικασία εγγραφής τήρησης και

στο Μητρώο της παρ. 4 του άρθρου

επιλογής του Μητρώου εξειδικεύεται

136Α του ν. 4412/2016. Για το σκοπό

στον Κανονισμό Λειτουργίας της

αυτό, η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. συστήνει

τεχνικής υπηρεσίας της προηγούμενης

μητρώο φυσικών προσώπων για την

παραγράφου. Η ΜΟΔ Α.Ε. έως την

υλοποίηση των κάθε είδους

31η.12.2022 συνάπτει συμβάσεις

συγχρηματοδοτούμενων ή μη έργων

μίσθωσης έργου με μηχανικούς της

που αναλαμβάνει. Η διαδικασία

απαιτούμενης ειδικότητας που έχουν

εγγραφής τήρησης και επιλογής του

εγγραφεί στο Μητρώο για τη διάρκεια

Μητρώου εξειδικεύεται στον

εκτέλεσης των έργων κατά παρέκκλιση

Κανονισμό Λειτουργίας της τεχνικής

των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6 του ν.

υπηρεσίας της προηγούμενης

2527/1997 (Α` 206).»

παραγράφου. Η Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης
έργου με στελέχη της απαιτούμενης
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ειδικότητας που έχουν εγγραφεί στο
Μητρώο της για τη διάρκεια
εκτέλεσης των έργων κατά
παρέκκλιση των παρ. 1 και 3 του
άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α` 206).
Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
διάταξης, προβλέπεται με απόφαση
του ΔΣ της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. η πρόσληψη
ενός νομικού συμβούλου, ως
εξειδικευμένου επιστήμονα, με
σύμβαση αορίστου χρόνου. Ως
απαιτούμενα προσόντα ορίζονται η
μεγάλη εμπειρία, η εικοσαετής
τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας που
αποδεικνύεται με την εγγραφή στα
μητρώα δικηγορικού συλλόγου,
καθώς και η ειδίκευση σε θέματα
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που αποδεικνύεται με σχετικές
μεταπτυχιακές σπουδές. Στον
προσληφθέντα δεν εμποδίζεται η
άσκηση ελεύθερης δικηγορίας με
την προϋπόθεση της μη σύγκρουσης
συμφερόντων με τα θέματα που
χειρίζεται η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. Η ΜΟΔ ΑΕ
δύναται να ασκεί καθήκοντα
δικαιούχου ενεργειών τεχνικής
βοήθειας στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια
και Υποστήριξης Δικαιούχων»,
καθώς και στο πλαίσιο των αξόνων
Τεχνικής βοήθειας των λοιπών
Προγραμμάτων».
2. Η περ. ζ) του άρθρου 8 του
καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ, όπως
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 33 του
ν. 3614/2007 τροποποιείται αφενός
με την πρόβλεψη της δυνατότητας
απόσπασης του προσωπικού

«ζ) Επιτρέπεται η απόσπαση
προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της
Μ.Ο.Δ. Α.Ε. σε φορείς εκτός των
Ειδικών Υπηρεσιών και των Κοινών
Γραμματειών των ΕΠ Ευρωπαϊκής
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ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Εδαφικής Συνεργασίας του ν.

και σε φορείς τοπικής

4314/2014 καθώς και των υπηρεσιών

αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού

συντονισμού, εφαρμογής ή διαχείρισης

όπως και σε νομικά πρόσωπα

άλλων συγχρηματοδοτούμενων

ιδιωτικού δικαίου, αφετέρου, με την

ενωσιακών και διεθνών προγραμμάτων

πρόβλεψη της έκδοσης κοινής

ως εξής: αα) σε φορείς ή υπηρεσίες του

απόφασης των οργάνων των

δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου

φορέων προέλευσης και υποδοχής

τομέα, εφόσον ανήκουν στη Γενική

του αποσπώμενου υπαλλήλου,

Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε

κατόπιν αίτησης του τελευταίου και

οριοθετείται από την Ελληνική

διατύπωσης της σύμφωνης γνώμης

Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων

του Διοικητικού Συμβουλίου και

Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το

αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ζ).

ενιαίο σύστημα κινητικότητας του ν.

Επιτρέπεται η απόσπαση του

4440/2016 (Α’ 224), ββ) σε

προσωπικού ιδιωτικού δικαίου

οργανισμούς της τοπικής

αορίστου χρόνου της ΜΟΔ ΑΕ σε

αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και στα

φορείς ή υπηρεσίες του δημόσιου ή

νομικά τους πρόσωπα για την

ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε

υποστήριξη στο σχεδιασμό, τη

φορείς και οργανισμούς τοπικής

διαχείριση και την υλοποίηση έργων

αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού,

που χρηματοδοτούνται από το

ανεξάρτητες αρχές και σε νομικά

συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, για την

σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων

υποστήριξη στο σχεδιασμό, τη

Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η απόσπαση

διαχείριση και την υλοποίηση έργων

γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων

που χρηματοδοτούνται από το

για το ενιαίο σύστημα κινητικότητας

συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό

του ν. 4440/2016 και έχει διάρκεια έως

σκέλος του Προγράμματος

πέντε (5) έτη, με δυνατότητα

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ),μέχρι

ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης

ποσοστού 4% υπολογιζόμενου επί

της υποστήριξης έως πέντε (5) έτη. Η

του συνόλου του προσωπικού

απόσπαση πραγματοποιείται με

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

απόφαση των Υπουργών Οικονομίας

της Εταιρείας. Η απόσπαση γίνεται

και Ανάπτυξης και Εσωτερικών, ύστερα

με κοινή απόφαση των αρμοδίων

από αίτηση του ενδιαφερομένου και

οργάνων των φορέων προέλευσης

του φορέα υποδοχής, η οποία

και υποδοχής, ύστερα από αίτηση

υποβάλλεται προς το Δ.Σ. της Μ.Ο.Δ.

του ενδιαφερομένου, κατόπιν

Α.Ε. για τη σύμφωνη γνώμη του. Αν

σύμφωνης γνώμης του Διοικητικού

απαιτείται άρση υφιστάμενης

Συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ. Η άρση

απόσπασης, αυτή περιλαμβάνεται στην

της υφιστάμενης απόσπασης από

απόφαση απόσπασης του

την υπηρεσία από όπου θα γίνει η

προηγούμενου εδαφίου. Η δαπάνη
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απόσπαση ενσωματώνεται στην

μισθοδοσίας του αποσπώμενου

κοινή απόφαση απόσπασης. Η

προσωπικού βαρύνει τον φορέα

διάρκεια της απόφασης είναι

υποδοχής, γγ) σε φορείς ή υπηρεσίες ή

πενταετής, δυνάμενη να

ανεξάρτητες αρχές που εξαιρούνται

ανανεώνεται. Το κόστος

από το ενιαίο σύστημα κινητικότητας,

μισθοδοσίας του αποσπώμενου

σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.

προσωπικού βαρύνει τον φορέα

4440/2016, μέχρι ποσοστού τρία τοις

υποδοχής εκτός αν άλλως ορίζεται

εκατό (3 %) του συνόλου του

ρητά σε ειδικές διατάξεις.».

προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου της Εταιρείας. Η
απόσπαση έχει διάρκεια έως πέντε (5)
έτη, με δυνατότητα ανανέωσης έως
πέντε (5) έτη και πραγματοποιείται με
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης και του αρμόδιου για
τον φορέα υποδοχής Υπουργού, ύστερα
από αίτηση του ενδιαφερομένου και
του φορέα υποδοχής, η οποία
υποβάλλεται προς το Δ.Σ. της Μ.Ο.Δ.
Α.Ε. για τη σύμφωνη γνώμη του, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές
διατάξεις. Αν απαιτείται άρση
υφιστάμενης απόσπασης, αυτή
περιλαμβάνεται στην απόφαση
απόσπασης του προηγούμενου
εδαφίου. Η δαπάνη μισθοδοσίας του
αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει
τον φορέα υποδοχής, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις.» «δδ)
στις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Επενδύσεων και της Γενικής
Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
για την υποστήριξη στον σχεδιασμό, τη
διαχείριση, τη χρηματοδότηση και την
υλοποίηση έργων που
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η
απόσπαση γίνεται κατά παρέκκλιση
των διατάξεων για το ενιαίο σύστημα
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κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α`
224), έχει διάρκεια έως πέντε (5) έτη,
με δυνατότητα ανανέωσης έως πέντε
(5) έτη και πραγματοποιείται με
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερομένου και της υπηρεσίας
υποδοχής, η οποία υποβάλλεται προς
το Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε. για τη σύμφωνη
γνώμη του ή κατόπιν ανοικτής
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης, στην οποία
προσδιορίζονται τα κριτήρια και η
διαδικασία επιλογής των
αποσπώμενων. Αν απαιτείται άρση
υφιστάμενης απόσπασης, αυτή
περιλαμβάνεται στην απόφαση
απόσπασης του προηγούμενου
εδαφίου. Η δαπάνη μισθοδοσίας του
αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει τη
ΜΟΔ Α.Ε.»
30.

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
που προβλέπουν κατάργηση

Καταργούμενες διατάξεις

Με το άρθρο 54 του σχεδίου νόμου Άρθρο 9
καταργείται το άρθρο 9 του ν.
4314/2014.

"Κατανομή αρμοδιοτήτων των Αρχών
διαχείρισης και ελέγχου".
"1. Στο πλαίσιο της οριοθέτησης των
αρμοδιοτήτων των Διαχειριστικών
Αρχών και προκειμένου να
λειτουργήσει ευέλικτα και
αποτελεσματικά το νέο Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου και να
διασφαλιστεί ο αναγκαίος βαθμός
αυτονομίας στην άσκηση των
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καθηκόντων τους, οι αρμοδιότητες
διαχείρισης, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες διαδικασίες,
διαχωρίζονται και κατανέμονται ως
εξής: Α. Στις αρμοδιότητες του
εποπτεύοντος οργάνου των ειδικών
υπηρεσιών, ήτοι του Γενικού ή Ειδικού
Γραμματέα ή Περιφερειάρχη
περιλαμβάνονται κυρίως τα ακόλουθα:
1. Διαχειριστικές αρμοδιότητες
α. Η εισήγηση προς έγκριση από την
Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ, για
την περαιτέρω εξειδίκευση του ΕΠ μετά
από διαβούλευση και για τυχόν
αναθεώρηση αυτού.
β. Η έκδοση της πρόσκλησης για τη
σύγκληση της Επιτροπής
Παρακολούθησης του ΕΠ στην οποία
προεδρεύει.
γ. Η εισήγηση στην Επιτροπή
Παρακολούθησης των κριτηρίων
ένταξης πράξεων στους άξονες
προτεραιότητας του ΕΠ.
δ. Η έκδοση των προσκλήσεων για την
υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης.
ε. Η έκδοση των αποφάσεων ένταξης
των πράξεων, των αποφάσεων
ανάκλησης ένταξης, των αποφάσεων
ολοκλήρωσης, των αποφάσεων
απόρριψης προτάσεων για το ΕΠ, σε
συνέχεια προηγούμενης εισήγησης του
προϊσταμένου της Διαχειριστικής
Αρχής. στ. Η έκδοση αποφάσεων
δημοσιονομικών διορθώσεων και
ανάκτησης αχρεωστήτως
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καταβληθέντων ποσών.
2. Γενικές αρμοδιότητες
α. Η διαμόρφωση και η επικαιροποίηση
σε ετήσια βάση του προγραμματισμού
των δραστηριοτήτων και του
συντονισμού της λειτουργίας της
Ειδικής Υπηρεσίας και η θέσπιση
ποιοτικών και ποσοτικών στόχων.
β. Η διασφάλιση ότι το πρόγραμμα και
οι δραστηριότητες της Ειδικής
Υπηρεσίας συμβαδίζουν με τον
προγραμματισμό και τους τεθέντες
στόχους, καθώς και ο έλεγχος και η
εποπτεία των δραστηριοτήτων αυτών.
γ. Η υπογραφή απαντήσεων στις
αιτήσεις επανεξέτασης ή αναφορές
παραπόνων πολιτών ή νομικών
προσώπων κατά ενεργειών ή
παραλείψεων της παραπάνω Ειδικής
Υπηρεσίας.
δ. Η έκδοση των αποφάσεων
μετακίνησης εντός και εκτός έδρας για
εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό ή
εξωτερικό του Προϊσταμένου της
Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς και η έγκριση
των σχετικών δαπανών.
ε. Η χορήγηση αδειών στον
προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας.
στ. Η απόφαση σύστασης, συγκρότησης
και ορισμού μελών των συλλογικών
οργάνων - επιτροπών και ομάδων
εργασίας χωρίς αμοιβή για θέματα που
άπτονται περισσοτέρων της μίας
Ειδικής Υπηρεσίας που υπάγονται σε
αυτόν.
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Β. Στις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου
της Διαχειριστικής Αρχής
περιλαμβάνονται κυρίως τα κάτωθι:
1. Διαχειριστικές αρμοδιότητες
α. Η προηγούμενη εισήγηση για την
έκδοση των αποφάσεων ένταξης
πράξεων και των τροποποιήσεών τους,
η εισήγηση για την έκδοση των
αποφάσεων ανάκλησης ένταξης, των
αποφάσεων ολοκλήρωσης, των
αποφάσεων για απόρριψη προτάσεων
για το ΕΠ και για τις πράξεις για τις
οποίες η Ειδική Υπηρεσία ασκεί
καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης.
β. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα για την
έννοια των διατάξεων που αφορούν σε
θέματα της Ειδικής Υπηρεσίας τους, για
τα οποία υπάρχουν νομολογιακές
λύσεις ή είναι δεδομένη η πρακτική της
υπηρεσίας, καθώς και τις απαντήσεις
σε αιτήσεις υπηρεσιών πολιτών ή
υπαλλήλων, με τις οποίες παρέχονται
πληροφορίες.
γ. Οι απαντήσεις σε πορίσματα ελέγχου
των εθνικών και ενωσιακών ελεγκτικών
οργάνων και λοιπών αρμόδιων
φορέων.
δ. Η υπογραφή εγγράφων που
αφορούν στον προγραμματισμό και
συντονισμό των δραστηριοτήτων της
Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς και στην
εφαρμογή και εξειδίκευση, όπου
απαιτείται, των απαραίτητων
εργαλείων, προτύπων και
προδιαγραφών για τη σωστή
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λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας,
ε. Η υπογραφή των εγγράφων προς
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις
απόψεις της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης που αφορούν στο ΕΠ
αρμοδιότητάς της,
2. Λοιπές αρμοδιότητες
α. Η υπογραφή εγγράφων επί θεμάτων
προσωπικού (διοικητικά, οικονομικά,
εκπαίδευσης, οργάνωσης), τα οποία
δεν περιλαμβάνονται στις
αρμοδιότητες του Ειδικού Γραμματέα ή
Περιφερειάρχη.
β. Έγγραφα με τα οποία ζητείται από τις
αρμόδιες υπηρεσίες ο ορισμός
εκπροσώπων ως μελών σε συλλογικά
όργανα ή ειδικές ομάδες εργασίας.
γ. Η απόφαση σύστασης, συγκρότησης
και ορισμού μελών των συλλογικών
οργάνων - επιτροπών και ομάδων
εργασίας, χωρίς αμοιβή, για θέματα της
αρμοδιότητάς του.
δ. Η έκδοση αποφάσεων μετακίνησης
εκτός έδρας των προϊσταμένων
μονάδων και των υπαλλήλων, στο
εσωτερικό ή εξωτερικό για υπηρεσία,
καθώς και ερωτήματα και αποφάσεις
χορήγησης άδειας στους υπαλλήλους
αυτούς για εκπαίδευση ή
μετεκπαίδευση στο εσωτερικό ή
εξωτερικό, καθώς και η έγκριση των
σχετικών δαπανών.
ε. Η χορήγηση αδειών στους
προϊσταμένους των μονάδων και των
στελεχών της.
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"2. Στις αρμοδιότητες των
προϊσταμένων των λοιπών Ειδικών
Υπηρεσιών του άρθρου 4
περιλαμβάνονται οι αρμοδιότητες που
αναφέρονται στις ανωτέρω
παραγράφους 1Β1β, 1Β1γ, 1Β1δ, 1Β1ε
και 1Β2".
"3. Οι αρμοδιότητες που αναφέρονται
στην παράγραφο 1Β ασκούνται και για
τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της
περιόδου 2007-2013. Ειδικότερα, για τα
Επιχειρησιακά Προγράμματα της
περιόδου 2007-2013 οι αρμοδιότητες
που αναφέρονται στην παράγραφο 1Β
ασκούνται από τους αρμόδιους
Υποδιευθυντές".
"4.

Με

αποφάσεις

του,

που

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, ο προϊστάμενος της
Ειδικής

Υπηρεσίας

μπορεί

να

μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των
οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας τις
αναγκαίες αρμοδιότητες, για όσες εκ
του

παρόντος

άρθρου

έχει

την

αρμοδιότητα, προκειμένου αυτοί να
ανταποκριθούν στους στόχους που
τους τίθενται, όπως και να ανακαλεί τη
μεταβίβαση αυτή των αρμοδιοτήτων,
ανεξάρτητα αν έλαβε χώρα πριν ή μετά
την ανάθεση των καθηκόντων του".
Με το άρθρο 54 του σχεδίου νόμου Άρθρο 14
καταργείται το άρθρο 14 του ν.
4314/2014.

Εθνική Αρχή Συντονισμού Αρμοδιότητες
1. Συνιστάται Εθνική Αρχή Συντονισμού
ΕΣΠΑ (εφεξής ΕΑΣ). Η ΕΑΣ αποτελεί
επιτελική υπηρεσία, επιπέδου Γενικής

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

Διεύθυνσης Υπουργείου, η οποία δεν
εντάσσεται στον οργανισμό του
Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας και υπάγεται στον
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων
Επενδύσεων - ΕΣΠΑ. Αποστολή της
είναι να ασκεί καθήκοντα συνδέσμου
και να παρέχει πληροφορίες στην
Επιτροπή, να συντονίζει τις
δραστηριότητες των άλλων σχετικών
ορισθέντων φορέων και να προωθεί
την εναρμονισμένη εφαρμογή του
ενωσιακού και εθνικού δικαίου.
2. Η Εθνική Αρχή Συντονισμού ορίζεται
ως ο κύριος συνομιλητής της χώρας με
την Επιτροπή και τα άλλα όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδια
για θέματα του ΕΣΠΑ της περιόδου
2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 123
παράγραφος 8 του Κανονισμού, καθώς
για θέματα των Λοιπών Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων, Μηχανισμών και
Ταμείων. Ειδικότερα, για θέματα που
αφορούν στο ΠΑΑ και στο ΕΠΑΛΘ, η
ΕΑΣ συνεργάζεται με τις Διαχειριστικές
Αρχές του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛΘ.
3. Η Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παρακολουθεί και συντονίζει
θέματα που αφορούν στην οικονομική,
κοινωνική και χωρική συνοχή
συμπεριλαμβανομένου του πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου, καθώς και
τον προγραμματισμό, την εξειδίκευση
και την εφαρμογή των ΕΠ του ΕΣΠΑ για
την περίοδο 20142020 μεριμνώντας
τόσο για τη βέλτιστη συνέργεια μεταξύ
των Ευρωπαϊκών Επενδυτικών και

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

Διαρθρωτικών Ταμείων και των
Προγραμμάτων τους όσο και για τη
συμβατότητά τους με τις πολιτικές και
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τις διατάξεις του Κανονισμού
και τις εθνικές αναπτυξιακές ανάγκες
και προτεραιότητες, όπως έχουν
προσδιοριστεί στο εγκεκριμένο
Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο
Ανάπτυξης.
β) Παρακολουθεί και συντονίζει τη
συγκέντρωση των πόρων για ειδικές
κατηγορίες παρεμβάσεων που
προβλέπονται από τους Κανονισμούς
της ΕΕ, όπως για τη θεματική
συγκέντρωση των Επενδυτικών και
Διαρθρωτικών Ταμείων, την κατανομή
πόρων ανά κατηγορία περιφέρειας και
τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής, της αστικής και
χωρικής ανάπτυξης και της
καταπολέμησης της φτώχειας.
γ) Εκδίδει οδηγίες και παρέχει
κατευθύνσεις σχετικές με τη διαχείριση
και την εξειδίκευση των ΕΠ και για κάθε
δραστηριότητα που υπάγεται στην
αποστολή των Διαχειριστικών Αρχών
και των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των
Υπουργείων και των Περιφερειών.
δ) Έχει την ευθύνη για το σχεδίασμά
των συστημάτων διαχείρισης και
ελέγχου όλων των ΕΠ, σύμφωνα με το
άρθρο 72 του Κανονισμού και με τις
απαιτήσεις κάθε Ταμείου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την
κοινοποίησή του στην Επιτροπή,
σύμφωνα με τα άρθρα 123 και 124, του
Κανονισμού. Εποπτεύει και
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παρακολουθεί την ορθή, ενιαία και
αποτελεσματική εφαρμογή των
σχετικών κανόνων και διαδικασιών,
από τις αρχές διαχείρισης, σχεδιάζει
κατάλληλα διορθωτικά μέτρα και
παρακολουθεί την εφαρμογή και
αποτελεσματικότητά τους ώστε να
διασφαλίζεται η συμμόρφωση των
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου
και των αρχών που τα εφαρμόζουν με
τις απαιτήσεις του Κανονισμού και
εισηγείται τις αναγκαίες προσαρμογές
στον Υπουργό Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας για τη λήψη
σχετικής απόφασης.
ε) Παρακολουθεί την εφαρμογή των
προγραμμάτων, ιδίως ως προς επίτευξη
των στόχων τους και αυτών που
ορίζονται στο πλαίσιο επίδοσης και
μεριμνά για την κατανομή του
αποθεματικού επίδοσης στους άξονες
προτεραιότητας και στα προγράμματα
όλων των ΕΔΕΤ που επιτυγχάνουν τους
στόχους τους, σε συνεργασία με τις
Διαχειριστικές Αρχές και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με βάση τις
οδηγίες της.
στ) Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις
για τη διενέργεια των αξιολογήσεων
των ΕΠ, επεξεργάζεται τα πορίσματα
των αξιολογήσεων και παρέχει
κατευθύνσεις στις διαχειριστικές αρχές
σχετικά με την αναθεώρηση των ΕΠ.
Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις
σχετικά με τους δείκτες του ΕΣΠΑ και
των προγραμμάτων και διαμορφώνει
σύστημα δεικτών, του οποίου
παρακολουθεί την εφαρμογή.
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ζ) Ενημερώνει και κατευθύνει τις
διαχειριστικές αρχές σχετικά με την
ορθή εφαρμογή του ευρωπαϊκού και
εθνικού δικαίου και ενημερώνεται για
τις σχετικές ενέργειες των
διαχειριστικών αρχών για τη
διασφάλιση της συμβατότητας των
παρεμβάσεων με το ευρωπαϊκό και
εθνικό δίκαιο, ιδίως σε ό,τι αφορά τις
διατάξεις για τον ανταγωνισμό, τις
δημόσιες συμβάσεις, την εξάλειψη
ανισοτήτων, την προώθηση της
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.
η) Δίδει κατευθύνσεις, παρακολουθεί
και αξιολογεί τη συστηματική και
αποτελεσματική δημοσιότητα και
πληροφόρηση για το ΕΣΠΑ και τα ΕΠ
που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ,
προκειμένου να διασφαλίζεται η
ομοιογένεια, η συνοχή και ο
συντονισμός των μέτρων δημοσιότητας
και πληροφόρησης.
θ) Ειδικά για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ,
συντονίζει το σχεδίασμά, την εφαρμογή
και την αξιολόγηση αυτών.
ι) Μεριμνά για τη δημιουργία και
λειτουργία μηχανισμού και
διαδικασιών για την εξέταση
καταγγελιών σε σχέση με τα
συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ
της περιόδου 2014-2020, καθώς και για
την καταπολέμηση της απάτης και
παρακολουθεί την αποτελεσματική
εφαρμογή μέτρων κατά της απάτης στις
Διαρθρωτικές Δράσεις, τα οποία
υλοποιούνται από τις υπηρεσίες που
εμπλέκονται στη διαχείριση των ΕΠ.
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ια) Αναπτύσσει και προσαρμόζει τη
λειτουργία Ολοκληρωμένου
Πληροφορικού Συστήματος (ΟΠΣ) και
των επικουρικών πληροφοριακών
συστημάτων, στις απαιτήσεις των
Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ενωσης,
προκειμένου να αποτελεί εργαλείο
διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου
και αξιολόγησης των ΕΠ και
διασφαλίζει τη διεπαφή του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος (ΟΠΣ) με το Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής
Ανάπτυξης και Αλιείας. Διασφαλίζει
επίσης ότι το ΟΠΣ ανταποκρίνεται στις
κανονιστικές απαιτήσεις του
ενωσιακού και εθνικού δικαίου ως
προς την παρακολούθηση των ΕΠ,
ιδίως ανά κατηγορία περιφέρειας και
θεματική συγκέντρωση. Διασφαλίζει ότι
μέσω του ΟΠΣ επιβάλλεται η
απαγόρευση της υπέρβασης των
εκάστοτε επιτρεπομένων επιπέδων
υπερδέσμευσης, με την πρόβλεψη
ελέγχων του συστήματος, αυτομάτων
ειδοποιήσεων, καθώς και
συγκεντρωτικών αναφορών.
ιβ) Επιβλέπει την εκπλήρωση των εκ
των προτέρων αιρεσιμοτήτων, την
τήρηση των μακροοικονομικών όρων
και των δεσμεύσεων για την
προσθετικότητα.
ιγ) Συμμετέχει στις συναντήσεις των
διαχειριστικών αρχών των ΕΠ και της
Επιτροπής, καθώς και στις συναντήσεις
των προγραμμάτων Αγροτικής
Ανάπτυξης, Αλιείας και Θάλασσας.
ιδ) Διαμορφώνει σε συνεργασία με την
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αρχή πιστοποίησης τους κανόνες για
την επιλεξιμότητα των δαπανών και
εκδίδει οδηγίες για την υποστήριξη των
διαχειριστικών αρχών και των
δικαιούχων.
ιε) Διαχειρίζεται το ΕΠ «Τεχνική
Βοήθεια»,
ιστ) Διαμορφώνει, παρακολούθεί και
συντονίζει το σχεδίασμά και την
εφαρμογή των δράσεων κρατικών
ενισχύσεων, των μέσων
χρηματοοικονομικής τεχνικής και των
δράσεων ενίσχυσης και στήριξης της
επιχειρηματικότητας για τα ΕΠ ΕΣΠΑ
της περιόδου 2014-2020.
ιζ) Διαμορφώνει και τηρεί όλα τα
πληροφοριακά συστήματα που
απαιτούνται για τη διαχείριση των
δράσεων ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας.
ιη) Παρακολουθεί και συντονίζει την
υποβολή φακέλων μεγάλων έργων για
τη διασφάλιση της ποιότητας και την
πληρότητα αυτών.
ιθ) Υποστηρίζει την αποστολή και τις
εργασίες της Επιτροπής
Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020 και
εισηγείται σχετικά.
κ) Εξασφαλίζει την τήρηση των
αποφάσεων της Επιτροπής
Παρακολούθησης ΕΣΠΑ και
παρακολουθεί την εφαρμογή των
αποφάσεων των Επιτροπών
Παρακολούθησης των ΕΠ από τις
οικείες ΔΑ. Σε περίπτωση μη τήρησης ή
πλημμελούς εφαρμογής των ανωτέρω
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αποφάσεων, η ΕΑΣ θα προβεί σε
συστάσεις για διορθωτικές ενέργειες
και, ανάλογα με το βαθμό μη
συμμόρφωσης, δύναται να προβεί σε
ενέργειες αναστολής της
χρηματοδοτικής ροής.
κα) Μεριμνά για την απλούστευση των
διαδικασιών υλοποίησης των
συγχρηματοδοτούμενων έργων
υποδομής και την ανάληψη
νομοθετικών πρωτοβουλιών σε
βασικούς τομείς στους οποίους
εντοπίζεται σημαντικός όγκος
εμπλοκών, που δυσχεραίνουν ή/και
καθυστερούν την ομαλή υλοποίηση
των έργων, σε συνεργασία με τα
συναρμόδια Υπουργεία.
κβ) Παρακολουθεί και συντονίζει
θέματα που αφορούν το Μηχανισμό
«Διευκόλυνση Συνδέοντας την
Ευρώπη», το Ταμείο Αλληλεγγύης,
καθώς και θέματα που αφορούν
εκταμιεύσεις δανείων της ΕΤΕΠ.
κγ) Παρακολουθεί και συντονίζει την
υποβολή στην ΕΕ των ετήσιων
εκθέσεων, καθώς και των προτάσεων
αναθεώρησης των ΤΕΠ, ΠΕΠ και ΕΠ
εδαφικής συνεργασίας.
«4. Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου
της ΕΑΣ είναι τα ακόλουθα:
α) Ο προγραμματισμός και ιεράρχηση
των δραστηριοτήτων [η παροχή των
αναγκαίων οδηγιών και κατευθύνσεων]
και ο συντονισμός της λειτουργίας των
Ειδικών Υπηρεσιών της ΕΑΣ για την
εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους και
την επίτευξη των στόχων τους, στο
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πλαίσιο των κατευθύνσεων που
ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
β) Η παροχή εισηγήσεων στον Γενικό
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ, μετά από ανάλυση δεδομένων,
καθώς και η διαμόρφωση
εναλλακτικών επιλογών, βάσει της
ανάλυσης του εσωτερικού και
εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας
της ΕΑΣ.
γ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας
συνεργασίας μεταξύ των ΕΥ της ΕΑΣ,
των ΕΥ των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ,
των Επιτελικών Δομών των Υπουργείων
και λοιπών φορέων.
δ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του
προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται
οι τιθέμενοι στόχοι.
ε) Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας
και η παρακολούθησή της βάσει των
θεσπισμένων δεικτών απόδοσης,
καθώς και η συνεχής βελτίωση του
τρόπου λειτουργίας των οργανικών
μονάδων με την υποβολή προτάσεων
οργανωτικού και επιχειρησιακού
ανασχεδιασμού.
στ) Η εκπροσώπηση της ΕΑΣ.
ζ) Η προσυπογραφή των εγγράφων που
υπογράφονται από τα ανώτερα αυτού
όργανα σε θέματα των αρμοδιοτήτων
της ΕΑΣ.
η) Η χρέωση και ο χαρακτηρισμός της
εισερχόμενης στην ΕΑΣ αλληλογραφίας.
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θ) Η άσκηση οποιωνδήποτε άλλων
καθηκόντων, τα οποία του ανατίθενται
από τα ανώτερα όργανα».
Με το άρθρο 54 του σχεδίου νόμου Άρθρο 15
καταργείται το άρθρο 15 του ν.
4314/2014.

Οργανωτική

Δομή

των

Ειδικών

Υπηρεσιών της ΕΑΣ - Αρμοδιότητες
Στην ΕΑΣ υπάγονται ως υπηρεσιακές
μονάδες

επιπέδου

Υπουργείου,

οι

Διεύθυνσης

παρακάτω

Ειδικές

Υπηρεσίες:
1. Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής,
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), η
οποία έχει κυρίως τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α) Παρακολουθεί και συντονίζει θέματα
που αφορούν σε ευρωπαϊκές και
διεθνείς πολιτικές για την οικονομική,
κοινωνική και χωρική συνοχή, καθώς
και σε θέματα που άπτονται του
πολυετούς Δημοσιονομικού πλαισίου
της

Ενωσης,

της

Ολοκληρωμένης

Χωρικής Ανάπτυξης, των Ευρωπαϊκών
Κανονισμών και της « Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας».
β) Παρακολουθεί και συντονίζει την
τήρηση των δεσμεύσεων για θεματική
συγκέντρωση, προσθετικότητα και την
εκπλήρωση των εκ των προτέρων
αιρεσιμοτήτων.
γ) Συντονίζει το σχεδιασμό και την
αξιολόγηση

του

ΕΣΠΑ

και

των

προγραμμάτων του.
δ) Συντονίζει και παρακολουθεί το
πλαίσιο

δημοσιότητας

και
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πληροφόρησης του ΕΣΠΑ και των
προγραμμάτων του.
ε)

Διαχειρίζεται

το

ΕΠ

«Τεχνική

Βοήθεια» και συντονίζει τις δράσεις
τεχνικής βοήθειας των ΕΠ του ΕΣΠΑ
2014-2020.
2. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της
Εφαρμογής (ΕΥΣΕ), η οποία έχει κυρίως
τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παρακολουθεί και συντονίζει την
εφαρμογή των Τομεακών ΕΠ, εκδίδει
οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις για
την

ομαλή

χρηματοδότηση

και

αποτελεσματική υλοποίησή τους.
β) Παρακολουθεί και συντονίζει την
εφαρμογή των Περιφερειακών ΕΠ,
εκδίδει

οδηγίες

κατευθύνσεις

και

για

παρέχει

την

ομαλή

χρηματοδότηση και αποτελεσματική
υλοποίησή τους.
γ) Αναπτύσσει εργαλεία και πρότυπα
χρονικού προγραμματισμού ωρίμανσης
και

υλοποίησης

πράξεων

και

παρακολουθεί την εφαρμογή τους,
εφαρμόζει μεθοδολογία προβλέψεων
απορρόφησης των ΕΠ, παρακολουθεί
την τήρηση του κανόνα αυτόματης
αποδέσμευσης (Ν+3), και την κατανομή
των πόρων ανά κατηγορία περιφέρειας.
δ) Συντονίζει και παρακολουθεί έργα
που

συγχρηματοδοτούνται από

το

Ταμείο Συνοχής 20002006,

καθώς

και

αυτά

που

υλοποιούνται στο πλαίσιο της πολιτικής
για

τα

διευρωπαϊκά

δίκτυα
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(«Συνδέοντας την Ευρώπη») και λοιπά
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
3.

Η

Ειδική

Υπηρεσία

Θεσμικής

Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), η οποία έχει
κυρίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α)

Παρέχει

υπηρεσίες

νομικής

υποστήριξης προς όλες τις Ειδικές
Υπηρεσίες και Επιτελικές Δομές του
ΕΣΠΑ

2014-2020,

Αυτοτελές

καθώς

Τμήμα

και

το

Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου, για τη διασφάλιση
της συμβατότητας των παρεμβάσεων
με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.
β) Σχεδιάζει και παρακολουθεί την
εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης
και

Ελέγχου,

αξιολογεί

την

αποτελεσματικότητά

τους

και

προβαίνει

απαραίτητες

στις

προσαρμογές.
γ)

Διαμορφώνει

και

εισηγείται

προτάσεις για τη συνεχή απλούστευση
του

συστήματος

υλοποίησης

συγχρηματοδοτούμενων

των

πράξεων,

προωθεί τη θέσπιση των σχετικών
μέτρων και παρακολουθεί την απόδοσή
τους.
δ) Διαμορφώνει τη στρατηγική για την
πρόληψη

και

καταπολέμηση

της

απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις και
μεριμνά
λειτουργία

για

τη

δημιουργία

και

αποτελεσματικού

μηχανισμού εξέτασης καταγγελιών.
4. Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥΟΠΣ), η
οποία έχει κυρίως τις ακόλουθες
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αρμοδιότητες:
α)

Σχεδιάζει,

προσαρμόζει

αναπτύσσει
το

και

Ολοκληρωμένο

Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) στις
απαιτήσεις υλοποίησης του ΕΣΠΑ 20142020 και των άλλων αναπτυξιακών
προγραμμάτων.
β) Εκπαιδεύει και υποστηρίζει τους
χρήστες στη λειτουργία του ΟΠΣ και
των

παράλληλων

επικουρικών

πληροφοριακών συστημάτων.
γ) Επεξεργάζεται και αξιοποιεί τα
δεδομένα που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ
με σκοπό την ικανοποίηση απαιτήσεων
των χρηστών των συστημάτων και την
παροχή στατιστικών δεδομένων για την
αξιολόγηση

της

απόδοσης

και

υιοθέτησης μέτρων ή τη διαπίστωση
της ανάγκης θέσπισης νέων.
δ) Συντηρεί τις εφαρμογές του ΟΠΣ και
των

παράλληλων

επικουρικών

πληροφοριακών συστημάτων.
5.

Η

Ειδική

Υπηρεσία

Κρατικών

Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), η οποία συνιστάται
ως Ειδική Υπηρεσία, η οποία είναι
διοικητική

μονάδα

επιπέδου

Διεύθυνσης Υπουργείου, η οποία έχει
κυρίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α)

Λειτουργεί

ως

ΑΜΚΕ

του

ν.

4152/2013 για το Υπουργείο Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας και για όλα τα
συγχρηματοδοτούμενα από τα ΕΔΕΤ
έργα.
β) Είναι κεντρικός διαχειριστής του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
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Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), η χρήση του οποίου
είναι υποχρεωτική για το σύνολο των
δράσεων

στήριξης

της

επιχειρηματικότητας

που

χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 20142020, καθώς και για τις λοιπές δράσεις
αρμοδιότητας

του

Υπουργείου

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
γ) Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Δ` της
Ειδικής

Υπηρεσίας

Εφαρμογής

Συντονισμού
Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων

της

Εθνικής

Αρχής

Συντονισμού για δράσεις κρατικών
ενισχύσεων

των

ΕΠ

της

προγραμματικής περιόδου 2007-2013
μεταβιβάζονται

στη

νέα

Ειδική

Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων της
ΕΑΣ, με την επιφύλαξη των διατάξεων
του ν. 4152/2013.
6) Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και
Παρακολούθησης
Ευρωπαϊκού

Δράσεων

Κοινωνικού

Ταμείου

(ΕΥΣΕΚΤ), η οποία έχει κυρίως τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Συντονίζει το σχεδίασμά και την
αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ,
που υλοποιούνται στο ΕΣΠΑ και στα ΕΠ.
β)

Συντονίζει

παρεμβάσεων

την
του

εφαρμογή
ΕΚΤ

των
που

υλοποιούνται στο ΕΣΠΑ και στα ΕΠ.
Με το άρθρο 54 του σχεδίου νόμου Άρθρο 44
καταργείται το άρθρο 44 του ν.
4314/2014.

Ειδικά θέματα του Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ)
1. Η εθνική και η συμμετοχή του ΧΜ
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ΕΟΧ, για όλες τις πράξεις που
εντάσσονται στα προγράμματα του ΕΟΧ
είναι δημόσιες επενδύσεις κατά την
οικεία νομοθεσία και μπορούν να
χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων.
2. Η απόφαση ένταξης πράξεων σε
Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο σύστημα διαχείρισης του ΕΟΧ,
αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση
εγγραφής σε ΣΑ του φορέα
χρηματοδότησης.
3. Οι χρηματοδοτήσεις
πραγματοποιούνται το συντομότερο
δυνατό και στο συνολικό ποσό της
δημόσιας συνεισφοράς. Κανένα ποσό
και για οποιαδήποτε αιτία δεν
παρακρατείται, ούτε εισπράττεται
οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο
τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος το
οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη
μείωση των ποσών αυτών.
4. Τα καθήκοντα της Αρχής
Πιστοποίησης, όπως αυτά ορίζονται
κάθε φορά στον κανονισμό για την
εφαρμογή του Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού του ΕΟΧ και στο εθνικό
σύστημα διαχείρισης ΕΟΧ, ασκεί η
Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης
και Εξακρίβωσης
Συγχρηματοδοτούμενων
Προγραμμάτων.
5. Τα καθήκοντα της Αρχής Ελέγχου,
όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά στον
κανονισμό για την εφαρμογή του
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ
και στο εθνικό σύστημα διαχείρισης
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ΕΟΧ, ασκεί η Επιτροπή Δημοσιονομικού
Ελέγχου (ΕΔΕΑ).
6. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού
για το κομμάτι της εθνικής
χρηματοδότησης του Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού του ΕΟΧ διενεργούνται
μέσω του κεντρικού λογαριασμού που
προβλέπεται στην τελευταία
υποπερίπτωση της παραγράφου 22 του
κεφαλαίου Γ του 3ου παραρτήματος
του ν. 3845/2014 (Α`65).
7. Η εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής
βοήθειας του ΧΜ ΕΟΧ, γίνεται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.
4/2002 όπως ισχύει, αναλογικά
εφαρμοζόμενων για το ΧΜ ΕΟΧ και με
την επιφύλαξη τήρησης των προβλεπόμενων στον Κανονισμό για την
εφαρμογή του Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού του ΕΟΧ και στο εθνικό
σύστημα διαχείρισης ΕΟΧ.
8. Με απόφαση του ΓΓ ΔΕ - ΕΣΠΑ
δύναται να ορίζονται οι Ειδικές
Υπηρεσίες του παρόντος Νόμου και η
ΜΟΔ ΑΕ, οι οποίοι αναλαμβάνουν την
υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών
της Τεχνικής Βοήθειας του ΧΜ ΕΟΧ σε
Εθνικό Επίπεδο.
«9. Οι διατάξεις των υποπαραγράφων
Α2, Β1 περιπτώσεις β`, γ`, δ` και ε` και
Β2 της παραγράφου 1 του άρθρου 9
εφαρμόζονται και για την Ειδική
Υπηρεσία Προγραμματισμού,
Συντονισμού και Παρακολούθησης της
υλοποίησης των Χρηματοδοτικών
Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΥΧΜΕΟΧ).
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"10. Οι διατάξεις του άρθρου 33 και
των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 22
εφαρμόζονται αναλόγως και για τις
δράσεις που χρηματοδοτούνται από
τους

χρηματοδοτικούς

μηχανισμούς

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ)".
Με το άρθρο 54 του σχεδίου νόμου Άρθρο 54Α
καταργείται το άρθρο 54Α του ν.
4314/2014.

1. Το Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης υπέχει θέση «Υπευθύνου
Επεξεργασίας», κατά την έννοια της
περίπτωσης 7 του άρθρου 4 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
(εφεξής «Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία Δεδομένων»), για τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των
συμμετεχόντων σε πράξεις που
συγχρηματοδοτούνται από τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία - ΕΔΕΤ, το
Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ.
ΕΟΧ), το Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και το
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και
υλοποιούνται στο πλαίσιο των σχετικών
επιχειρησιακών προγραμμάτων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020. Ο
σκοπός της επεξεργασίας των
προαναφερόμενων δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα είναι η
διαχείριση των προγραμμάτων αυτών,
καθώς και η άσκηση αξιολόγησης και
ελέγχου ως προς την εν λόγω
διαχείριση.
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2. Όλοι οι μη ανήκοντες στο Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης φορείς
(Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος
νόμου, Ενδιάμεσοι Φορείς και
Δικαιούχοι), ως προς τις πράξεις, τις
οποίες διενεργούν για την εξυπηρέτηση
του σκοπού επεξεργασίας της
παραγράφου 1, υπέχουν θέση
«Εκτελούντος την Επεξεργασία» για
λογαριασμό του «Υπεύθυνου
Επεξεργασίας» της παραγράφου 1,
κατά την έννοια της περίπτωσης 8 του
άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για
την Προστασία Δεδομένων και υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως,
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους,
προς τις οδηγίες και τις υποχρεώσεις
που θέτει ο «Υπεύθυνος
Επεξεργασίας», καθώς και προς τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για
την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που
υφίστανται επεξεργασία κατά τη
διαχείριση των ανωτέρω πράξεων.
3. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης, ορίζεται
«Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων»,
σύμφωνα με το άρθρο 37 του Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία
Δεδομένων, για όλες τις Υπηρεσίες των
παραγράφων 1 και 2 και ρυθμίζονται
ζητήματα, όπως η θέση, τα καθήκοντά
του, η διάρκεια της θητείας του και
άλλα ειδικότερα σχετικά θέματα.
4. Η επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων για τους σκοπούς της
διαχείρισης

των

επιχειρησιακών

προγραμμάτων που αναφέρονται στην
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παράγραφο

1

και

της

άσκησης

αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την
εν λόγω διαχείριση, πραγματοποιείται
ιδίως

υπό

τις

προϋποθέσεις

των

διατάξεων των περιπτώσεων γ` και ε`
της παραγράφου1 του άρθρου 6 και
της περίπτωσης ζ` της παρ. 2 του
άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για
την Προστασία Δεδομένων.»
Με το άρθρο 54 του σχεδίου νόμου Άρθρο 57Α
καταργείται το άρθρο 57Α του ν.
4314/2014.

Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης
Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος
Σημασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ)
1. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ τηρεί
Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης
Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος
Σημασίας, στο οποίο καταχωρίζονται τα
δεδομένα που αφορούν τον έλεγχο
σώρευσης για την παρακολούθηση της
τήρησης των Κανονισμών Κρατικών
Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΕΕ)
1407/2013, 1408/2013, 717/2014 και
360/2012 της Επιτροπής.
2. Η χρήση του πληροφοριακού
συστήματος της παραγράφου 1 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 ΕΣΠΑ διασφαλίζει τη
δυνατότητα διασύνδεσης του εν λόγω
συστήματος με το Κεντρικό
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Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β`8
του ν. 4152/2013 (Α`107).
4.

Με

απόφαση

Οικονομικών

και

των

Υπουργών

Οικονομίας

και

Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζονται οι
όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία
και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη
λειτουργία του.
Με το άρθρο 54 του σχεδίου νόμου Άρθρο 57Β
καταργείται το άρθρο 57Β του ν.
4314/2014.

Διασύνδεση πληροφοριακών
συστημάτων
Μέχρι την πλήρη διασύνδεση των
πληροφοριακών

συστημάτων

και

βάσεων δεδομένων του Δημοσίου για
τους

σκοπούς

Κεφαλαίου,

του

ο

παρόντος

εκάστοτε

φορέας

διαχείρισης σε συνεργασία με την
εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία, λαμβάνει
κατόπιν αιτήματος ή αντλεί κατά
περίπτωση τα απαραίτητα στοιχεία που
εξετάζονται

στο

πλαίσιο

αξιολόγησης,

παρακολούθησης

της
και

ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων, ιδίως, στοιχεία απασχόλησης
προσωπικού από τη βάση δεδομένων
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, στοιχεία
λειτουργίας δικαιούχων από βάσεις
δεδομένων

του

Υπουργείου

Οικονομικών και στοιχεία λειτουργίας
εταιριών από το Γ.Ε.ΜΗ.. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού,
δύναται να ρυθμίζεται κάθε σχετικό
θέμα με την παροχή των αναγκαίων
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δεδομένων

και

την

ανάπτυξη

πληροφοριακού συστήματος που θα
επιτρέπει την απευθείας πρόσβαση των
φορέων διαχείρισης στα στοιχεία.

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης
31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη Συναρμόδια Υπουργεία –
αξιολογούμενης
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς
ρύθμισης
Άρθρο 5

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Αρμόδιος Περιφερειάρχης οικείου
Προγράμματος

Αντικείμενο
συναρμοδιότητας
Ειδικές Υπηρεσίες
Διαχείρισης Προγραμμάτων
και διοικητική υπαγωγή
τους.

Γενική Γραμματεία Ενωσιακών
Πόρων και Υποδομών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
Γενική Διεύθυνση Συντονισμού και
Διαχείρισης Προγραμμάτων
Μετανάστευσης και Εσωτερικών
Υποθέσεων (Γ.Δ.ΣΥ.Δ.Μ.Ε.Υ.) της
Γενικής Γραμματείας
Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου
Άρθρο 12
(σε συνδυασμό
με το Άρθρο 51
παράγραφος 9)

Υπουργείο Οικονομικών

Οργανωτική σύνθεση και
λειτουργία Αρχής ΕλέγχουΕ.Δ.ΕΛ.

Άρθρο 13
(σε συνδυασμό
με το άρθρο 51
παράγραφος 9)

Υπουργείο Οικονομικών

Διενέργεια ελέγχων Ε.Δ.ΕΛ.

Άρθρο 16

Υπουργείο Εξωτερικών

Ειδικές Υπηρεσίες που
ασκούν αρμοδιότητες
Επιτελικής Δομής ανά
Υπουργείο.

Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων
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Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων
Υπουργείο Υγείας
Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής
Υπουργείο Τουρισμού
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και
Εφαρμογής του Υπουργείου
Εσωτερικών
Άρθρο 17

Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων
Υπουργείο Υγείας
Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής
Υπουργείο Τουρισμού
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και

Αποστολή και αρμοδιότητες
Ειδικών Υπηρεσιών
Επιτελικής Δομής ανά
Υπουργείο.
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Εφαρμογής του Υπουργείου
Εσωτερικών
Άρθρο 21

Υπουργείο Οικονομικών/ Ειδική
Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου
Ανάκαμψης

Άρθρο 28

Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων
Υπουργείο Υγείας

Συντονισμός,
συμπληρωματικότητα και
συνοχή μεταξύ αφενός των
Προγραμμάτων 2021-2027
που χρηματοδοτούνται από
τα Ταμεία και αφετέρου του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα
2.0) που χρηματοδοτείται
από το Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας (RRF).
Συνεργασία Διαχειριστικής
Αρχής με τις Ειδικές
Υπηρεσίες των Υπουργείων
που ασκούν καθήκοντα
Επιτελικών Δομών ανά
Υπουργείο για την
εξειδίκευση των
Προγραμμάτων.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής
Υπουργείο Τουρισμού
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 47

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και
Εφαρμογής του Υπουργείου
Εσωτερικών
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων

Άρθρο 51
παράγραφος 2

Οικείο αρμόδιο κατά περίπτωση
Υπουργείο

Διαλειτουργικότητα
πληροφοριακών
συστημάτων ΕΣΠΑ με λοιπά
πληροφοριακά συστήματα
της Δημόσιας Διοίκησης.
Διάρθρωση, αναδιάρθρωση,
κατάργηση των λοιπών
Ειδικών Υπηρεσιών του
παρόντος που δεν
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Άρθρο 51
παράγραφος 3

Οικείος Περιφερειάρχης στο οποίο
υπάγεται η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του αντίστοιχου
Περιφερειακού Προγράμματος

Άρθρο 51
παράγραφος 4

Οικείο αρμόδιο κατά περίπτωση
Υπουργείο

Άρθρο 51
παράγραφος 6
Άρθρο 51
παράγραφος 10

Οικείος κατά περίπτωση
Περιφερειάρχης
Υπουργεία κατά περίπτωση
αρμόδιων Υπουργών
Αρμόδιος Περιφερειάρχης που
εποπτεύει τη Διαχειριστική Αρχή του
οικείου Περιφερειακού
Προγράμματος

Άρθρο 51
παράγραφο 12

Καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός όπου
υπάγεται η Διαχειριστική Αρχή
Προγράμματος

υπάγονται στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ή συγχώνευση υπηρεσιακών
μονάδων -ιδίως των
ομοειδών-, κατανομή των
μεταφερόμενων
αρμοδιοτήτων σε
υπηρεσιακές μονάδες και
ορισμός διάρθρωσης των
συνιστώμενων με τον
παρόντα.
Διάρθρωση, αναδιάρθρωση,
κατάργηση Ειδικών
Υπηρεσιών Διαχείρισης
Περιφερειακών
Προγραμμάτων ή
συγχώνευση υπηρεσιακών
μονάδων -ιδίως των
ομοειδών-, κατανομή
μεταφερόμενων
αρμοδιοτήτων σε
υπηρεσιακές μονάδες και
ορισμός της διάρθρωσης
των συνιστώμενων με τον
παρόντα.
Διάρθρωση, αναδιάρθρωση,
κατάργηση των Ειδικών
Υπηρεσιών με την επωνυμία
«Επιτελική Δομή», ή
συγχώνευση υπηρεσιακών
μονάδων – ιδίως των
ομοειδών- κατανομή των
μεταφερόμενων
αρμοδιοτήτων σε
υπηρεσιακές μονάδες και
ορισμός της διάρθρωσης
των συνιστώμενων με τον
παρόντα.
Ορισμός Ενδιάμεσων
Φορέων.
Έκδοση της κοινής
πρόσκλησης για την
υποβολή στρατηγικής
ΤΑΠΤΟΚ και της
συγκρότησης Κοινής
Επιτροπής για την
παρακολούθηση της
εφαρμογής της στρατηγικής
του άρθρου 20.
Συγκρότηση Επιτροπής
Παρακολούθησης
Προγράμματος.
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Άρθρο 51
παράγραφος 18

Καθ’ ύλην αρμόδιος Περιφερειάρχης
όπου υπάγεται η Διαχειριστική Αρχή
Προγράμματος
Υπουργείο Οικονομικών

Άρθρο 51
παράγραφος 20

Υπουργείο καθ’ ύλην αρμόδιου
Υπουργού

Άρθρο 51
παράγραφος 25

Υπουργείο Οικονομικών

Άρθρο 51
παράγραφος 27

Υπουργείο αρμόδιου κάθε φορά
Υπουργού

Προσδιορισμός διαδικασιών
επαλήθευσης και ελέγχων,
καθώς και των αντίστοιχων
οργάνων για τη διενέργειά
τους, των διαδικασιών
έγκρισης των σχετικών
εκθέσεων, των διαδικασιών
και προθεσμιών υποβολής
αντιρρήσεων, των
διαδικασιών και των
οργάνων έγκρισης των
δημοσιονομικών
διορθώσεων, των
διαδικασιών ανάκτησης των
αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών, των
κριτηρίων και των κλιμάκων
εφαρμογής των κατ’
αποκοπή δημοσιονομικών
διορθώσεων.
Συγκρότηση επιτροπών ή
ομάδων εργασίας και
ορισμός εμπειρογνωμόνων
ή/και αξιολογητών στο
πλαίσιο ενεργειών τεχνικής
βοήθειας του άρθρου 34.
Λειτουργία Πληροφοριακού
Συστήματος Σώρευσης
Κρατικών Ενισχύσεων
Ήσσονος Σημασίας
(ΠΣΣΚΕΗΣ).
Καθορισμός προϋποθέσεων,
διαδικασιών, όρων,
οργάνων και κάθε άλλου
ζητήματος σχετικού με τη
διαχείριση,
παρακολούθηση,
χρηματοδότηση, υλοποίηση
ή άλλη συναφή ενέργεια
που συνδέεται με την
υλοποίηση πράξεων, οι
οποίες
συγχρηματοδοτούνται στο
πλαίσιο των Προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ 2021 - 2027,
Προγραμμάτων του ΕΟΧ,
άλλων ευρωπαϊκών ταμείων
ή διεθνών ή διακρατικών
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Προγραμμάτων.

32.

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
Είδος πράξης
διάταξη

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)

Άρθρο 51
παρ. 1

Υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Διαρθρώνονται,
αναδιαρθρώνονται,
καταργούνται
ή
συγχωνεύονται
υπηρεσιακές μονάδες,
ιδίως οι ομοειδείς,
κατανέμονται
οι
μεταφερόμενες
αρμοδιότητες
σε
υπηρεσιακές μονάδες,
ορίζεται η διάρθρωση
των συνιστώμενων με
τον
παρόντα
και
ρυθμίζεται κάθε άλλο
σχετικό θέμα.

-

Άρθρο 51
παρ. 2

Κοινή
υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Διαρθρώνονται,
αναδιαρθρώνονται,
καταργούνται
ή
συγχωνεύονται
υπηρεσιακές μονάδες,
ιδίως οι ομοειδείς,
κατανέμονται
οι
μεταφερόμενες
αρμοδιότητες
σε
υπηρεσιακές μονάδες,
ορίζεται η διάρθρωση
των συνιστώμενων με
τον
παρόντα
και
ρυθμίζεται κάθε άλλο
σχετικό θέμα.

-

Διαρθρώνονται,
αναδιαρθρώνονται,
καταργούνται
ή
συγχωνεύονται
υπηρεσιακές μονάδες,

-

και
Υπουργείο
οικείου
Υπουργού

Άρθρο 51
παρ. 3

Υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

ιδίως οι ομοειδείς,
κατανέμονται
οι
μεταφερόμενες
αρμοδιότητες
σε
υπηρεσιακές μονάδες,
ορίζεται η διάρθρωση
των συνιστώμενων με
τον
παρόντα
και
ρυθμίζεται κάθε άλλο
σχετικό θέμα.
Άρθρο 51
παρ. 4

Άρθρο 51
παρ. 5

Άρθρο 51
παρ. 6

Άρθρο 51
παρ. 7

Κοινή
υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Διαρθρώνονται,
αναδιαρθρώνονται,
καταργούνται
ή
συγχωνεύονται
και
υπηρεσιακές μονάδες,
ιδίως οι ομοειδείς,
Υπουργείο
κατανέμονται
οι
Οικείου
μεταφερόμενες
Υπουργού
αρμοδιότητες
σε
υπηρεσιακές μονάδες,
ορίζεται η διάρθρωση
των συνιστώμενων με
τον
παρόντα
και
ρυθμίζεται κάθε άλλο
σχετικό θέμα.
Απόφαση
Όργανο στο
Εκδίδονται
οι
οργάνου
οποίο υπάγεται προβλεπόμενες
στο
η Διαχειριστική άρθρο 6 προσκλήσεις
Αρχή
για
την
υποβολή
προτάσεων.
Υπουργική
Υπουργείο
Δύναται να ορίζονται
απόφαση
Ανάπτυξης και
Ενδιάμεσοι Φορείς για
Επενδύσεων
την
εκτέλεση
Απόφαση
συγκεκριμένων
Περιφερειάρχη ή
καθηκόντων
της
Διαχειριστικής
Αρχής
Οικείος
υπό
την
εποπτεία
Περιφερειάρχης αυτής.

-

Υπουργική
απόφαση

-

Υπουργείο
Δύναται να ορίζονται
Μετανάστευσης Ενδιάμεσοι Φορείς για
και Ασύλου
την
εκτέλεση
καθηκόντων της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού
και
Διαχείρισης
Προγραμμάτων
Μετανάστευσης
και
Εσωτερικών Υποθέσεων
(Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.),
τα
οποία εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα
της

-

-
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Άρθρο 51
παρ. 8

Υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Άρθρο 51
παρ. 9

Υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Οικονομικών

Άρθρο 51
παράγραφος
10

Κοινή
απόφαση

Διαχειριστικής Αρχής,
υπό
την
εποπτεία
αυτής.
Δύναται να ορίζονται
Ενδιάμεσοι Φορείς για
την
εκτέλεση
καθηκόντων
διαχείρισης της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης
Προγράμματος
«Ψηφιακός
Μετασχηματισμός» υπό
την εποπτεία αυτής.

Καθορίζονται
η
συγκρότηση της Ε.Δ.ΕΛ.,
τα θέματα λειτουργίας
της Ε.Δ.ΕΛ. και των
οργανικών
μονάδων
που την υποστηρίζουν,
οι σχετικές διαδικασίες
επιβολής
δημοσιονομικών
διορθώσεων
και
ανάκτησης
αχρεωστήτως
ή
παρανόμως
καταβληθέντων ποσών,
η
λήψη
λοιπών
διορθωτικών μέτρων,
καθώς
και
κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια
για την εφαρμογή των
άρθρων 12 και 13.
Υπουργεία κατά Εκδίδεται
η
κοινή
περίπτωση
πρόσκληση για την
αρμοδίων
υποβολή στρατηγικής
Υπουργών που
ΤΑΠΤΟΚ,
στην
εποπτεύουν τις περίπτωση
που
η
Διαχειριστικές
στρατηγική αφορά στην
Αρχές
ίδια
περιοχή
Προγραμμάτων παρέμβασης, και η
συγκρότηση
Κοινής
και
Επιτροπής
για
την
παρακολούθηση
της
Αρμόδιος
εφαρμογής
της
Περιφερειάρχης στρατηγικής
του
που εποπτεύει
άρθρου 20, στην οποία
τη
ορίζονται τα μέλη, το
Διαχειριστική
αντικείμενο,
οι
Αρχή του
αρμοδιότητες και η
οικείου
οργάνωση
και

-

-

-
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Περιφερειακού
Προγράμματος
Άρθρο 51
παρ. 11

Απόφαση
Γενικού
Γραμματέα

Άρθρο 51
παρ. 12

Υπουργική
απόφαση

λειτουργία της, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό
ζήτημα.
Υπουργείο
Συγκροτούνται
τα
Ανάπτυξης και
Θεματικά Δίκτυα και
Επενδύσεων /
ορίζονται τα μέλη, το
Γενική
αντικείμενο,
οι
Γραμματεία
αρμοδιότητες,
η
Δημοσίων
οργάνωση
και
η
Επενδύσεων και λειτουργία τους, καθώς
ΕΣΠΑ
και κάθε άλλο σχετικό
ζήτημα.

Καθ’ ύλην
αρμόδιου
Υπουργού όπου
Απόφαση
υπάγεται η
Περιφερειάρχη Διαχειριστική
Αρχή του
Προγράμματος

-

-

Εντός τριών (3)
μηνών από την
ημερομηνία
κοινοποίησης
της απόφασης
με την οποία
εγκρίνεται
το
Πρόγραμμα.

Καθορίζονται η σύνθεση
της
Επιτροπής
Παρακολούθησης,
ο
ορισμός εκπροσώπων
στα κοινά όργανα,
καθώς και κάθε άλλο
αναγκαίο ζήτημα για τα
Προγράμματα
INTERREG.
Συγκροτείται το
ελληνικό τμήμα της
Επιτροπής
Παρακολούθησης για
κάθε ένα από τα πέντε
(5) Προγράμματα
INTERREG που τελούν
υπό την ευθύνη
διαχείρισης της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης
Προγραμμάτων
INTERREG, όπως αυτά
προσδιορίζονται στις

-

ή

Άρθρο 51
παρ. 13

Υπουργική
απόφαση

Άρθρο 51
παράγραφος
14

Υπουργική
Απόφαση

Καθ’ ύλην
αρμόδιου
Περιφερειάρχη
όπου υπάγεται
η Διαχειριστική
Αρχή του
Προγράμματος
Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

-
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Άρθρο 51
παράγραφος
15

Υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Άρθρο 51
παρ. 16

Υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Άρθρο 51
παρ. 17

Υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Άρθρο 51
παρ. 18

Κοινή
υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Οικονομικών
και
Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

υποπερ. εα) έως εε) της
περ. ε της παρ. 1 του
άρθρου 3
Καθορίζεται η ειδική
διαδικασία για την
υποβολή
και
την
αξιολόγηση
των
ενστάσεων
των
Δικαιούχων
Προγραμμάτων επί των
αιτήσεων ένταξής τους
στα
αντίστοιχα
Προγράμματα.
Εξειδικεύεται
η
διαδικασία ελέγχου των
δημοσίων συμβάσεων,
καθορίζονται
τα
κριτήρια επιλογής των
συμβάσεων
προς
έλεγχο
και
οι
προϋποθέσεις
απαλλαγής από αυτόν,
οι
προθεσμίες
ολοκλήρωσης
του
ελέγχου, καθώς και
κάθε σχετικό θέμα
εφαρμογής των ελέγχων
αυτών.
Καθορίζονται οι ειδικοί
κανόνες επιλεξιμότητας
των
δαπανών
των
πράξεων
των
Προγραμμάτων για την
Προγραμματική
Περίοδο 2021-2027.
Προσδιορίζονται
οι
διαδικασίες
επαλήθευσης
και
ελέγχων, τα αντίστοιχα
όργανα, οι διαδικασίες
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

-

-

-

-
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Άρθρο 51
παρ. 19

Υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Άρθρο 51
παρ. 20

Υπουργική
απόφαση

Υπουργείο καθ’
ύλην αρμοδίου
Υπουργού

παρανόμως
καταβληθέντων ποσών,
τα κριτήρια και οι
κλίμακες
εφαρμογής
των
κατ’
αποκοπή
δημοσιονομικών
διορθώσεων και κάθε
σχετικό θέμα.
Μπορεί να καθορίζονται
οι
επιλέξιμες
κατηγορίες ενεργειών
τεχνικής βοήθειας, τα
όρια χρηματοδότησης
ανά
κατηγορία
ενεργειών,
οι
κατηγορίες
δαπανών
για
το
συγχρηματοδοτούμενο
σκέλος και το σκέλος
που καλύπτεται από
εθνικούς πόρους, οι
διαδικασίες
δημοσιότητας
που
εφαρμόζονται για την
ανάθεση προμηθειών
και υπηρεσιών, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό
θέμα. Ειδικά για τις
ενέργειες
Τεχνικής
Βοήθειας των Ταμείων
Μετανάστευσης
και
Εσωτερικών Υποθέσεων
ισχύει η παρ. 5 του
άρθρου 44 του ν.
4825/2021.
Δύνανται
να
συγκροτούνται
επιτροπές ή ομάδες
εργασίας
και
να
ορίζονται
εμπειρογνώμονες ή/και
αξιολογητές
στο
πλαίσιο
ενεργειών
τεχνικής βοήθειας του
άρθρου 34 για την
υποβοήθηση του έργου
των Ειδικών Υπηρεσιών
ή της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού ή της
Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή
Πιστοποίησης
και
Εξακρίβωσης

-

-
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Άρθρο 51
παρ. 21

Κοινή
υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
Υπουργείο
Οικονομικών

Άρθρο 51
παρ. 22

Υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Συγχρηματοδοτούμενων
Προγραμμάτων.
Δύνανται
να
ρυθμίζονται,
κατά
παρέκκλιση
των
κείμενων διατάξεων, 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
μετακινήσεις
που
πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο
ενεργειών
τεχνικής βοήθειας του
ΕΣΠΑ και των ταμείων
Μετανάστευσης
και
Εσωτερικών Υποθέσεων
του ΕΟΧ και του
Μηχανισμού
«Διευκόλυνση
Συνδέοντας
την
Ευρώπη». Μέχρι την
έκδοση της ως άνω
απόφασης εφαρμόζεται
η κοινή υπουργική
απόφαση υπό στοιχεία
2/68332/ΔΕΠ
(Β΄
2943/16.9.2016)
«Ρυθμίσεις
για
τις
μετακινήσεις
στο
πλαίσιο
ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας του
ΕΣΠΑ,
συμπεριλαμβανομένων
των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του
ΕΟΧ
και
του
Μηχανισμού
Διευκόλυνση
Συνδέοντας
την
Ευρώπη»
Καθορίζονται
και
εξειδικεύονται τα ειδικά
θέματα που αφορούν

-

-
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στη ρήτρα αμεροληψίας
και
στα
ζητήματα
πρόληψης
της
σύγκρουσης
συμφερόντων.
Άρθρο 51
παρ. 23

Υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Άρθρο 51
παρ. 24

Υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Άρθρο 51
παρ. 25

Κοινή
υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Οικονομικών
και
Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Άρθρο 51
παρ. 26

Υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
Υπουργείο
Οικονομικών
Υπουργείο

Δύναται να ρυθμίζονται
θέματα που αφορούν
στην προσαρμογή του
ΟΠΣ 2021-2027 στις
ιδιαίτερες απαιτήσεις
της διαχείρισης και της
παρακολούθησης των
Προγραμμάτων
INTERREG,
τα
δικαιώματα πρόσβασης
των εθνικών Αρχών των
κρατών
εταίρων,
καθώς
και
στη
διασύνδεση του ΟΠΣ με
τυχόν
επιμέρους
πληροφοριακά
συστήματα
των
Προγραμμάτων
συνεργασίας, στα οποία
μετέχει η Ελλάδα, με
βάση
τις
ειδικές
απαιτήσεις
των
συνεργαζόμενων ανά
Πρόγραμμα χωρών.
Καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις,
η
διαδικασία και κάθε
άλλο θέμα σχετικό με τη
λειτουργία του ΟΠΣΚΕ.
Μπορεί να καθορίζονται
οι
όροι,
οι
προϋποθέσεις,
η
διαδικασία και κάθε
άλλο θέμα σχετικό με τη
λειτουργία
του
Πληροφοριακού
Συστήματος Σώρευσης
Κρατικών Ενισχύσεων
Ήσσονος
Σημασίας
(ΠΣΣΚΕΗΣ).
Καθορίζονται,
η
μέθοδος
και
το
σύστημα αξιολόγησης
της απόδοσης, καθώς
και ο προσδιορισμός
τυχόν
επιπλέον

-

-

-

-
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Εσωτερικών

Άρθρο 51
παρ. 27

Κοινή
υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
και
Υπουργείο
αρμόδιου κάθε
φορά Υπουργού

Άρθρο 51
παρ. 28

Κοινή
υπουργική
απόφαση

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
Υπουργείο
Οικονομικών

ανταμοιβής
του
συνόλου
του
προσωπικού
που
στελεχώνει όλες τις
Ειδικές Υπηρεσίες του
ΕΣΠΑ σε περίπτωση
επίτευξης στόχων.
Ρυθμίζονται ειδικότερα
θέματα που αφορούν
στις προϋποθέσεις, τις
διαδικασίες,
τους
όρους, τα όργανα και
κάθε
άλλο
ζήτημα
σχετικό
με
τη
διαχείριση,
παρακολούθηση,
χρηματοδότηση,
υλοποίηση ή άλλη
συναφή ενέργεια που
συνδέεται
με
την
υλοποίηση πράξεων, οι
οποίες
συγχρηματοδοτούνται
στο
πλαίσιο
των
Προγραμμάτων
του
ΕΣΠΑ 2021 - 2027,
προγραμμάτων
του
ΕΟΧ,
άλλων
ευρωπαϊκών ταμείων ή
διεθνών ή διακρατικών
προγραμμάτων.
Καθορίζονται τα ειδικά
θέματα
για
τη
συγκρότηση και τη
λειτουργία
του
μητρώου αξιολογητών
του άρθρου 9, όπως
ιδίως τα προσόντα των
προσκαλούμενων,
η
απαιτούμενη εμπειρία,
η ρήτρα αμεροληψίας
και
σύγκρουσης
συμφερόντων,
οι
διαδικασίες
εκπαίδευσης
και
εξετάσεων, όπως επίσης
το ύψος και κάθε
σχετικό θέμα για την
αποζημίωση των μελών
του
μητρώου
αξιολογητών.
Η
αποζημίωση
της

-

-
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παρούσας δεν υπάγεται
στο πεδίο εφαρμογής
του ν. 4354/2015 και
ειδικότερα στο άρθρο
21 αυτού.

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας
33.

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;

34.

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης;

35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.
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Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
37.

Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

39.

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου
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