Eθνική Nοµοθεσία

10.
Νόµος 2860/2000 (ΦΕΚ-251/Α/14-11-00) «∆ιαχείριση, παρακολούθηση
και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις»
και οι τροποποιήσεις του
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Νόµος 2860/2000 (ΦΕΚ-251/Α/14-11-00)
«∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις»
και οι τροποποιήσεις του

Είδος: ΝΟΜΟΣ
Αριθµός: 2860
Έτος: 2000
ΦΕΚ: Α 251 20001114
Τέθηκε σε ισχύ: 14.11.2000
Ηµ.Υπογραφής: 13.11.2000
Τίτλος: ∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και
άλλες διατάξεις
Προοίµιο: Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
Θέµατα: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ
Σχόλια: Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2874/2000 (Α' 286/29.12.2000), στις
- κατά την παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου - συνιστώµενες Ειδικές Υπηρεσίες
εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόµου. Σχετικά µε τον παρόντα νόµο
και ειδικότερα τα άρθρα 4 και 7 αυτού βλ. και την ΥΑ οικ. 180691 του 2001 (Β'
148/14.2.2001) περί συστάσεως και λειτουργίας ειδικής υπηρεσίας
διαχείρισης επιχειρησιακού προγράµµατος της κοινοτικής πρωτοβουλίας
"EQUAL". Σχετικά µε τον παρόντα νόµο βλ. και το άρ. 44 του ν. 2972/2001 (Α΄
291/27.12.2001) περί εκσυγχρονισµού του ΙΚΑ και άλλων διατάξεων. Σύµφωνα
µε την παρ. 3 του άρ. 1 της ΥΑ 4035 του 2001 περί συστήµατος διαχείρισης,
αξιολόγησης, παρακολούθησης κλπ. στο πλαίσιο των περιφερειακών
επιχειρησιακών προγραµµάτων του Γ΄ΚΠΣ (Β΄1127/30.8.2001), υπεύθυνοι
φορείς για τη διαχείριση και εφαρµογή των σχετικών ενεργειών θα είναι οι
ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης και περιφερειών της χώρας σύµφωνα µε τον
παρόντα νόµο.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ
Αρθρο 1
Ηµ/νία: 14.11.2000
Ηµ/νία Ισχύος: 14.11.2000
Τίτλος Αρθρου: Ορισµοί
Σχόλια: Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2874/2000 (Α' 286/29.12.2000), η
συνιστώµενη - κατά το άρθρο αυτό - ειδική υπηρεσία είναι αρµόδια για την
άσκηση των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, ως τελικού δικαιούχου, κατά την έννοια της περ.στ' του παρόντος
άρθρου και ιδίως για την προκήρυξη των συγχρηµατοδοτούµενων από το Ε.Κ.Τ.
ενεργειών, τη διαχείριση της αξιολόγησης, έγκρισης και εκτέλεσης των
ενεργειών, καθώς και την υποβολή στην αρµόδια διαχειριστική αρχή των
απαραίτητων στοιχείων. Σύµφωνα µε το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 περί
εταιρικής διακυβέρνησης, θεµάτων µισθολογίου και άλλων διατάξεων
(Α΄110/17.5.2002), για την εφαρµογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο
πλαίσιο επιχειρησιακού προγράµµατος, όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο,
µπορεί να διατίθενται πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισµό µε
χρηµατοδοτήσεις από κοινοτικούς ή/ και εθνικούς πόρους, να ορίζονται τα
ποσά, τα ποσοστά και τα είδη των ενισχύσεων και να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Σχετική επίσης µε το παρόν
άρ. και η παρ. 2 του άρ. 35 του ανωτέρω νόµου. - Σύµφωνα µε την περ. α) της
παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄152/28.6.2002), στο Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων συνιστάται Ειδική Υπηρεσία µε την
ονοµασία "Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης", η οποία υπάγεται στην Ειδική Γραµµατεία Ενιαίου ∆ιοικητικού
Τοµέα Ευρωπαϊκών Θεµάτων και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Η υπηρεσία
αυτή είναι αρµόδια για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων ως τελικού δικαιούχου, κατά την έννοια της
περίπτωσης στ' του παρόντος άρθρου και ιδίως για την προκήρυξη πράξεων και
ενεργειών Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, τη διαχείριση της αξιολόγησης,
έγκρισης και εκτέλεσης ενεργειών και την υποβολή στην αρµόδια
διαχειριστική αρχή των απαραίτητων στοιχείων. Για την υπηρεσία αυτή
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου.
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Κείµενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου νοούνται ως:
α) "Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης" (Κ.Π.Σ.): το έγγραφο που καταρτίζεται από την Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή), σε συνεργασία µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο,
εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας, και εγκρίνεται από την Επιτροπή και στο
οποίο περιλαµβάνεται η στρατηγική ανάπτυξης της χώρα, οι προτεραιότητες δράσης και οι ειδικοί
στόχοι των διαρθρωτικών Ταµείων και του Κράτους και οι πηγές χρηµατοδότησης.
β) "Επιχειρησιακό Πρόγραµµα": το έγγραφο που υποβάλλεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας
και εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων
προτεραιότητας και αποσκοπεί στην εφαρµογή του Κ.Π.Σ. της χώρας ή κοινοτικής πρωτοβουλίας.
γ)

"Αξονας προτεραιότητας": προτεραιότητα της στρατηγικής που έχει επιλεγεί στο Κ.Π.Σ. ή σε
επιχειρησιακό πρόγραµµα.

δ

"Μέτρο": το µέσο, µε το οποίο πραγµατώνεται ενας άξονας προτεραιότητας και το οποίο επιτρέπει
τη χρηµατοδότηση των πράξεων.

ε)

"Πράξη": κάθε έργο ή δράση που εκτελείται από τους τελικούς δικαιούχους στο πλαίσιο ενός
επιχειρησιακού προγράµµατος.

στ) "Τελικοί δικαιούχοι": οι φορείς και οι επιχειρήσεις του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα που έχουν
την ευθύνη για την εκτέλεση των πράξεων. Στην περίπτωση καθεστώτων ενίσχυσης κατά την έννοια
του άρθρου 87 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στην περίπτωση χορήγησης
ενισχύσεων από φορείς που έχουν ορισθεί από τις αρµόδιες αρχές, οι τελικοί δικαιούχοι είναι οι
φορείς που χορηγούν τις ενισχύσεις.
ζ)

"Συµπλήρωµα προγραµµατισµού": το έγγραφο για την εφαρµογή της στρατηγικής και των αξόνων
προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράµµατος, το οποίο περιλαµβάνει λεπτοµερή στοιχεία σε
επίπεδο µέτρων.

η) "Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα" (Ο.Π.Σ.): το πληροφοριακό σύστηµα που λειτουργεί στο
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, όπου καταχωρίζονται τα δεδοµένα που αφορούν το Κ.Π.Σ., τις
κοινοτικές πρωτοβουλίες, το Ταµείο Συνοχής, τις ιδιωτικές επενδύσεις και το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων.
ι)

"Κανονισµός": ο υπ' αριθ. 1260/99 Κανονισµός (Ε.Κ.) του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 "περί
γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταµεία" που έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Αρθρο 2
Ηµ/νία: 14.11.2000
Ηµ/νία Ισχύος: 14.11.2000
Τίτλος Αρθρου: Αρµοδιότητες της διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ

Κείµενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
1.

Η διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. έχει τη συνολική ευθύνη του προγραµµατισµού και της εφαρµογής
του Κ.Π.Σ. Ιδίως έχει ως σκοπό την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της νοµιµότητας της
διαχείρισης και της εφαρµογής του Κ.Π.Σ., καθώς και το συντονισµό του προγραµµατισµού και της
εφαρµογής των επιχειρησιακών προγραµµάτων και το συντονισµό των διαχειριστικών αρχών των
επιχειρησιακών προγραµµάτων. Η διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. εκπροσωπεί τη χώρα έναντι της
Επιτροπής για τα θέµατα του Κ.Π.Σ. Η διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρµογή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, µεριµνώντας
ιδίως για τη συµβατότητά του µε τις εθνικές πολιτικές,
β) συντονίζει τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραµµάτων του Κ.Π.Σ. και µεριµνά
για την εφαρµογή των αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ.,
γ) εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σχετικά µε τη διαχείριση, την αξιολόγηση, τον έλεγχο
και κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στην αποστολή των διαχειριστικών αρχών των
επιχειρησιακών προγραµµάτων. Ιδίως εκδίδει οδηγίες για τη ρύθµιση των προϋποθέσεων που
αφορούν τον τρόπο ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων από τις διαχειριστικές αρχές των
επιχειρησιακών προγραµµάτων για κάθε κατηγορία µέτρου, τη διαδικασία υποβολής των
προτάσεων και των στοιχείων που τις συνοδεύουν, την προθεσµία υποβολής των προτάσεων
για κάθε κατηγορία έργων, την ειδικότερη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων και κάθε
άλλο θέµα,
δ) έχει την ευθύνη και διαχειρίζεται το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ο.Π.Σ.) που
αναφέρεται στην παράγραφο 4 σε ό,τι αφορά το Κ.Π.Σ. και µεριµνά ώστε αυτό να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες των διαχειριστικών αρχών, των Επιτροπών Παρακολούθησης, της Αρχής Πληρωµής,
των ελεγκτικών αρχών και της Επιτροπής,
ε) έχει την ευθύνη για τη διενέργεια της ενδιάµεσης αξιολόγησης του Κ.Π.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο
42 του Κανονισµού. Επεξεργάζεται τα πορίσµατα της ενδιάµεσης αξιολόγησης του Κ.Π.Σ. και
των επιχειρησιακών προγραµµάτων και προτείνει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ.
τροποποιήσεις του Κ.Π.Σ. και των επιχειρησιακών προγραµµάτων,
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στ) ενηµερώνει τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραµµάτων σχετικά µε το κοινοτικό
και εθνικό δίκαιο. Παρακολουθεί και ενηµερώνεται για τις σχετικές ενέργειες των διαχειριστικών
αρχών των επιχειρησιακών προγραµµάτων, για την εξασφάλιση της συµβατότητας των
επιχειρησιακών προγραµµάτων και των πράξεων µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, ιδίως σε
ό,τι αφορά την τήρηση των διατάξεων για τον ανταγωνισµό, τις δηµόσιες συµβάσεις, την προστασία
του περιβάλλοντος, την εξάλειψη των ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών
και γυναικών και εισηγείται τη λήψη των κατάλληλων µέτρων για την αποτελεσµατική εφαρµογή
των κανόνων αυτών από τους αρµόδιους φορείς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,
ζ) επεξεργάζεται και προτείνει τροποποιήσεις του Κ.Π.Σ. προς την Επιτροπή Παρακολούθησής
του,
η) επεξεργάζεται, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, τους δείκτες που θα χρησιµοποιηθούν για την
κατανοµή του αποθεµατικού επίδοσης του άρθρου 44 του Κανονισµού και προτείνει στην Επιτροπή
Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. την κατανοµή του αποθεµατικού αυτού, καθώς και την κατανοµή
του αποθεµατικού προγραµµατισµού,
θ) οργανώνει και παρακολουθεί τη διαδικασία δηµοσιότητας του Κ.Π.Σ. σε συνεργασία µε την
Επιτροπή και διαµορφώνει πλαίσια αρχών δηµοσιότητας για τις διαχειριστικές αρχές των
επιχειρησιακών προγραµµάτων, προκειµένου να εξασφαλίζεται η οµοιογένεια, η συνοχή και ο
συντονισµός των µέτρων δηµοσιότητας και πληροφόρησης του Κ.Π.Σ., καθώς και των
επιχειρησιακών προγραµµάτων,
ι) συντάσσει και υποβάλλει στην Επιτροπή, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Κ.Π.Σ., την ετήσια έκθεση εκτέλεσης του Κ.Π.Σ.,
ια) συµµετέχει στις ετήσιες συναντήσεις των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών
προγραµµάτων και της Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 34 παρ. 2 του Κανονισµού,
ιβ) παρέχει στην Επιτροπή τα αναγκαία στοιχεία για την επαλήθευση της προσθετικότητας, κατά
την έννοια του άρθρου 11 του Κανονισµού,
ιγ) εισηγείται τις κατηγορίες και τα κριτήρια των επιλέξιµων δαπανών και
ιδ) παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ.
2.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, µπορεί να εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες της
παραγράφου 1 και κάθε σχετική µε την εκπλήρωση της αποστολής της διαχειριστικής αρχής του
Κ.Π.Σ. λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση µπορεί να καθορίζονται οι κατηγορίες και τα κριτήρια των
επιλέξιµων δαπανών των πράξεων. Με όµοια απόφαση µπορεί να καθορίζονται ο τρόπος και η
διαδικασία δηµοσιότητας των επιχειρησιακών προγραµµάτων από τις διαχειριστικές αρχές σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1159/2000.

3.

Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας µπορεί να συγκροτούνται επιτροπές
εµπειρογνωµόνων από το δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα για την υποβοήθηση του έργου της
διαχειριστικής αρχής του Κ.Π.Σ. σε ειδικά θέµατα και ιδίως σε θέµατα συµβάσεων παραχώρησης,
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συστηµάτων παραγωγής έργων, κρατικών ενισχύσεων, µικροµεσαίων επιχειρήσεων και λοιπών
θεµάτων που εµπίπτουν στην εφαρµογή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Με αποφάσεις των
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος και το ύψος της αποζηµίωσης
των εµπειρογνωµόνων κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη σχετική διάταξη.
4.

Στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ο.Π.Σ.) καταχωρίζονται κυρίως δεδοµένα που αφορούν
τον προσδιορισµό των πράξεων, τους εµπλεκόµενους φορείς και πρόσωπα, τα φυσικά, οικονοµικά
και τεχνικά χαρακτηριστικά των πράξεων, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις, στοιχεία
των διοικητικών διαδικασιών που συνδέονται µε την έγκριση των πράξεων, τις διαδικασίες και τα
στοιχεία υλοποίησης των πράξεων µέχρι την ολοκλήρωσή τους, καθώς επίσης και τα πορίσµατα
των ελέγχων που διενεργούνται από τις αρµόδιες αρχές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Μεταφορών και Επικοινωνιών, µπορεί να προσδιορίζονται τα στοιχεία που καταχωρίζονται, ο χρόνος
υποβολής τους, οι ευθύνες των υποχρέων και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, µπορεί να ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία
του Ο.Π.Σ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, ρυθµίζονται
θέµατα που αφορούν τη διασύνδεση του Ο.Π.Σ. µε πληροφοριακά συστήµατα του Υπουργείου
Οικονοµικών.

Αρθρο 3
Ηµ/νία: 17.05.2002
Ηµ/νία Ισχύος: 14.11.2000
Τίτλος
Αρθρου: Σύσταση, οργάνωση και στελέχωση της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Κ.Π.Σ.
Σχόλια: - Η εντός " " παρ. 2 προστέθηκε, ενώ η πρώτη µορφή του άρθρου έγινε παρ. 1, µε
το άρθ. 33 του Ν. 3016/2002 (Α 11) και ισχύουν από 17.5.2002.

Κείµενο Αρθρου
"1". Η διαχείριση του Κ.Π.Σ. και η εκτέλεση της αποστολής και των καθηκόντων του άρθρου 2 ασκούνται
µέσω της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής
Οικονοµίας (διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ.), η οποία µετονοµάζεται σε Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού
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Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και
Οικονοµικών, µπορεί να καταργούνται ή να αναδιαρθρώνονται οργανικές µονάδες της ανωτέρω
Γενικής ∆ιεύθυνσης, να µεταφέρονται από αυτήν σε άλλη υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου οργανικές
µονάδες ή αρµοδιότητές τους και να µεταφέρονται σε αυτήν οργανικές µονάδες ή αρµοδιότητες
από άλλη υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου. Με όµοια απόφαση µπορεί να συνιστώνται ειδικές
υπηρεσίες για τις ανάγκες διαχείρισης του Κ.Π.Σ. και να ορίζονται η οργάνωση και η λειτουργία
τους, οι αρµοδιότητές τους, ο αριθµός και η σύνθεση του προσωπικού τους κατά κατηγορία, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Για τις υπηρεσίες αυτές εφαρµόζονται αναλόγως οι ρυθµίσεις των
παραγράφων 2 έως και 7 του άρθρου 7. Οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στο Γενικό ∆ιευθυντή της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και ∆ηµοσίων
Επενδύσεων για τον οποίο εφαρµόζεται η παράγραφος 7 του άρθρου 7.
"2. Οι ειδικές υπηρεσίες που συνιστώνται για τις ανάγκες διαχείρισης του Κ.Π.Σ. και των κοινοτικών
πρωτοβουλιών και υπάγονται στο Γενικό ∆ιευθυντή Aναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής
Πολιτικής και ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών σύµφωνα µε
τα άρθρα 3 και 20 παρ. 2, λογίζονται για τη συγκρότηση της υπερκείµενης οργανικής µονάδας, ως
διευθύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ειδικές διατάξεις του νόµου αυτού".

Αρθρο 4
Ηµ/νία: 20.11.2003
Ηµ/νία Ισχύος: 14.11.2000
Τίτλος
Αρθρου: Αποστολή και αρµοδιότητες των διαχειριστικών αρχών επιχειρησιακών
προγραµµάτων
Σχόλια: Σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 της ΥΑ οικ.118267/2000 (ΦΕΚ Β
1595/29.12.2000), σκοπός της ειδικής υπηρεσίας που συιστάται κατά την ίδια
παρ. του ίδιου άρθρου, είναι η άσκηση των αρµοδιοτήτων που ορίζονται στο
παρόν άρθρο. - Τα εντός " " εδάφια της παρ. 3 και η παρ. 4 προστέθηκαν µε τις
παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 17 του ν. 3193/2003 (Α΄ 266).
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Κείµενο Αρθρου
1.

Η διαχειριστική αρχή κάθε επιχειρησιακού προγράµµατος είναι αρµόδια να εξασφαλίσει την
αποτελεσµατικότητα και την κανονικότητα της διαχείρισης και της εφαρµογής του. Στο πλαίσιο
αυτό:
α) εφαρµόζει το συµπλήρωµα προγραµµατισµού,
β) εισηγείται στον Ειδικό ή Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου ή Περιφέρειας την ένταξη των πράξεων
στα µέτρα του οικείου επιχειρησιακού προγράµµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος,
γ) διασφαλίζει τη συµβατότητα των πράξεων που εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα προς
το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και ιδίως όσον
αφορά τις διατάξεις για τον ανταγωνισµό, τις δηµόσιες συµβάσεις, την προστασία του
περιβάλλοντος, την εξάλειψη των ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών
και γυναικών. Για το σκοπό αυτόν παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στους τελικούς δικαιούχους,
σε συνεργασία µε τους αρµόδιους δηµόσιους φορείς, προκειµένου αυτοί να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους,
δ) παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής του επιχειρησιακού προγράµµατος και συντάσσει προτάσεις
για αναθεώρησή του, τις οποίες υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού
προγράµµατος,
ε) συλλέγει τα κατάλληλα οικονοµικά και στατιστικά δεδοµένα και τα εισάγει στο Ο.Π.Σ.,
στ) συντάσσει τις προτάσεις προσαρµογής του συµπληρώµατος προγραµµατισµού, τις οποίες
υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράµµατος,
ζ) συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης και την τελική έκθεση του επιχειρησιακού
προγράµµατος και τις υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης αυτού και στη διαχειριστική
αρχή του Κ.Π.Σ.,
η) οργανώνει και παρακολουθεί την ενδιάµεση αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράµµατος
που προβλέπεται στο άρθρο 42 του Κανονισµού σε συνεργασία µε τη διαχειριστική αρχή του
Κ.Π.Σ. και επεξεργάζεται προτάσεις για την κατάλληλη αξιοποίηση των συµπερασµάτων της,
θ) παρακολουθεί την τήρηση αυτοτελούς λογιστικής µερίδας για κάθε πράξη από τους τελικούς
δικαιούχους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, µπορεί
να ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τον τρόπο τήρησης στοιχείων και καταχώρισης των λογιστικών
εγγραφών των τελικών δικαιούχων που αφορούν τις πράξεις, οι οποίες εντάσσονται στα
επιχειρησιακά προγράµµατα,
ι) συνεργάζεται µε τη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ., την Επιτροπή Παρακολούθησης του
επιχειρησιακού προγράµµατος και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που
ζητείται,
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ια) διενεργεί τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 6, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες
µε βάση τα πορίσµατά τους, ενηµερώνει την Επιτροπή, την Αρχή Πληρωµής και την Επιτροπή
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών και λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα
συµµόρφωσης µετά από σχετικές συστάσεις των ανωτέρω αρχών,
ιβ) εφαρµόζει τις δράσεις δηµοσιότητας του επιχειρησιακού προγράµµατος σε συνεργασία µε τη
διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ., την Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράµµατος
και την Επιτροπή. Παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των τελικών δικαιούχων σχετικώς
µε τη δηµοσιότητα και την παροχή πληροφόρησης για τις πράξεις που εκτελούν και
ιγ) παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού
προγράµµατος.
2.

Για επιχειρησιακά προγράµµατα Υπουργείου που καλύπτουν πλείονες τοµείς πολιτικής του Υπουργείου
µπορεί, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και του καθ' ύλην αρµόδιου Υπουργού,
να ανατίθεται σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου, η άσκηση των αρµοδιοτήτων που περιγράφονται
στα εδάφια β', γ', ε', θ', ια' της παραγράφου 1. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται ο τρόπος άσκησης
των αρµοδιοτήτων αυτών. Η διαχειριστική αρχή συντονίζει και ελέγχει την άσκηση των αρµοδιοτήτων
και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής.

3.

Με απόφαση του καθ' ύλην αρµόδιου Υπουργού ή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας µπορεί να
συγκροτούνται επιτροπές ή οµάδες εργασίας και µε τη συµµετοχή εµπειρογνωµόνων για την
υποβοήθηση του έργου των διαχειριστικών αρχών σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται στο άρθρο 12.
"Η αποζηµίωση των µελών των ως άνω επιτροπών ή οµάδων εργασίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του καθ' ύλην αρµόδιου Υπουργού. Με όµοιες
αποφάσεις µπορεί να καθορίζονται τα ίδια θέµατα κατ' αναλογία µε τα οριζόµενα στα προηγούµενα
εδάφια και για τις υπηρεσίες της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Κ.Π.Σ."

4.

Επιτροπές ή οµάδες εργασίας που έχουν συσταθεί και συγκροτηθεί µε αποφάσεις των καθ' ύλην
αρµόδιων Υπουργών ή Γενικών Γραµµατέων Περιφερειών ή των υπ' αυτών εξουσιοδοτηµένων
οργάνων για θέµατα των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος, καθώς και του άρθρου 5 του
Π.∆. 327/1995 (ΦΕΚ 176 Α'), επανασυνιστώνται µε όµοιες αποφάσεις αναδροµικά από τη συγκρότηση
τους και οι σχετικές δαπάνες για την αµοιβή των συλλογικών αυτών οργάνων είναι νόµιµες από την
έναρξη ισχύος του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α'). Ο καθορισµός των αποζηµιώσεων των ως άνω
επιτροπών ή οµάδων εργασίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης γίνεται σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρ. 3 του παρόντος."
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Αρθρο 5
Ηµ/νία: 14.11.2000
Ηµ/νία Ισχύος: 14.11.2000
Τίτλος Αρθρου: Ενταξη πράξεων στα µέτρα του επιχειρησιακού προγράµµατος

Κείµενο Αρθρου
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1.

Η ένταξη των πράξεων στα µέτρα του επιχειρησιακού προγράµµατος διενεργείται µε απόφαση του
Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα στον οποίο υπάγεται η διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού
προγράµµατος, ύστερα από αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν µε βάση τα κριτήρια
ένταξης των µέτρων.

2.

Πριν από την απόφαση ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, η οικεία διαχειριστική αρχή
γνωστοποιεί τις προς ένταξη προτάσεις στη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. και στα καθ' ύλην αρµόδια
Υπουργεία, προκειµένου να διατυπώσουν γνώµη εντός εύλογης προθεσµίας που τους τάσσει, η
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών. Η απόφαση ένταξης
µπορεί να εκδίδεται ύστερα από την παρέλευση άπρακτης της προθεσµίας αυτής. Για τα δηµόσια
έργα προϋπολογισµού άνω των πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ, καθώς και για τα δηµόσια
έργα που παράγουν έσοδα στον τελικό δικαιούχο, η απόφαση ένταξης εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη
γνώµη του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας.

3.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, ορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο της απόφασης
ένταξης της πράξης σε επιχειρησιακό πρόγραµµα, οι όροι ένταξης και οι υποχρεώσεις των τελικών
δικαιούχων. 4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται σε όλες τις πράξεις που προτείνονται
για ένταξη στα επιχειρησιακά προγράµµατα. Στις πράξεις αυτές συµπεριλαµβάνονται και εκείνες
που βρίσκονται στο στάδιο εκτέλεσης.
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Αρθρο 6
Ηµ/νία: 14.11.2000
Ηµ/νία Ισχύος: 14.11.2000
Τίτλος Αρθρου: Ελεγχος από τις διαχειριστικές αρχές επιχειρησιακών προγραµµάτων

Κείµενο Αρθρου
1.

Η διαχειριστική αρχή κάθε επιχειρησιακού προγράµµατος ασκεί τον έλεγχο που προβλέπεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο (ια) σε όλα τα στάδια από την προετοιµασία µέχρι την ολοκλήρωση
της πράξης.

2.

Η διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος ελέγχει εάν ο τελικός δικαιούχος έχει
λάβει τα µέτρα που εξασφαλίζουν την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας και τις προϋποθέσεις για
την ορθή εκτέλεση των πράξεων. Ειδικά για τις πράξεις η εφαρµογή των οποίων διέπεται από το ν.
1418/1984, όπως ισχύει κάθε φορά και από τις κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόµενες κανονιστικές
πράξεις, η διαχειριστική αρχή του προγράµµατος προβαίνει υποχρεωτικά σε προέγκριση των σταδίων
εξέλιξής τους, όπως τα στάδια αυτά ορίζονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.

3.

Κατά το στάδιο της εκτέλεσης της πράξης η διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος
ελέγχει και µε επιτόπιο έλεγχο:
α) τη νοµιµότητα των πράξεων, τη νοµιµότητα και κανονικότητα των δαπανών και την τήρηση των
διαδικασιών,
β) την αξιοπιστία των πληροφοριών και οικονοµικών στοιχείων που δηλώνονται από τον τελικό
δικαιούχο,
γ) την τήρηση των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει ο τελικός δικαιούχος και
δ) την τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας.

4.

Μετά τη γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης της πράξης από τον τελικό δικαιούχο, η διαχειριστική
αρχή προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο των ποιοτικών, οικονοµικών και λειτουργικών αποτελεσµάτων
της πράξης, καθώς και σε έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων του τελικού δικαιούχου,
λαµβάνοντας υπόψη την πρόταση και την απόφαση ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραµµα και
συντάσσει σχετική βεβαίωση τήρησης των υποχρεώσεων από τον τελικό δικαιούχο.

5.

Για κάθε διενεργούµενο έλεγχο συντάσσεται έκθεση και τα πορίσµατά της καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ.
και κοινοποιούνται στην Αρχή Πληρωµής, στην Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουργείου
Οικονοµικών, καθώς και στον τελικό δικαιούχο.
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Η διαχειριστική αρχή, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παρατυπιών, κατά την έννοια
του άρθρου 1 του Κανονισµού (ΕΚ) 2988/1995 του Συµβουλίου, προβαίνει στη διενέργεια έκτακτου
ελέγχου. Μέχρι την περάτωση του ελέγχου και την έκδοση σχετικού πορίσµατος, ενηµερώνει την
Αρχή Πληρωµής και ζητά την αναστολή της χρηµατοδότησης της πράξης από την αρµόδια υπηρεσία.
Μετά την έγκριση του πορίσµατος ελέγχου από τον οικείο Υπουργό ή Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας,
η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την Αρχή Πληρωµής και εισηγείται στις αρµόδιες υπηρεσίες την
άρση της αναστολής χρηµατοδότησης ή λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητας της παράβασης, των
δηµοσιονοµικών της επιπτώσεων και των διατάξεων του άρθρου 39 του Κανονισµού, εισηγείται
στα αρµόδια όργανα την υποχρεωτική διακοπή της χρηµατοδότησης του έργου ή τη µείωση του
ύψους της. Στις περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή παρανόµως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών διενεργείται καταλογισµός σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Όταν οι παρατυπίες που
διαπιστώθηκαν συνιστούν πειθαρχικό ή ποινικό αδίκηµα, αντίγραφο του σχετικού φακέλου
αποστέλλεται στα αρµόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές. Με απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, µπορεί να ορίζεται ειδικότερα η διαδικασία και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.

Αρθρο 7
Ηµ/νία: 20.11.2003
Ηµ/νία Ισχύος: 14.11.2000
Τίτλος Αρθρου: Σύσταση, οργάνωση και στελέχωση ειδικών υπηρεσιών για τη διαχείριση και
εφαρµογή επιχειρησιακών προγραµµάτων
Σχόλια: - Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθ. 5 της ΥΑ οικ.118267/2000 (ΦΕΚ Β
1595/29.12.2000), ο προϊστάµενος της ειδικής υπηρεσίας ορίζεται κατά το
παρόν άρθρο - Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2880/2001 (Α'
9/30.1.2001), για τη στελέχωση της γραµµατέιας της Κεντρικής Επιτροπής
Παρακολούθησης του προγράµµατος "ΠΟΛΙΤΕΙΑ", του ορισµού προϊσταµένου
της και την αµοιβή του προσωπικού της εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
της παρ. 2 έως και 7 του παρόντος άρθρου. Το εντός "" εδάφιο στη περιπτ. γ της
παρ. 2 προστέθηκε µε τη παρ. 1 άρθρου 37 Ν. 2937/2001 (ΦΕΚ Α 169) του
οποίου η ισχύς αρχίζει από 26.7.2001. Σχετικά µε τον ορισµό προισταµένου,
αναπληρωτή και προισταµένου µονάδων και µε ζητήµατα αφορώντα το
προσωπικό της αρχής πληρωµής, σύµφωνα µε τις παρ. 3, 4, 5 και 6 του
παρόντος άρ., βλ. και το άρθρο 5 της υα 371351 του 2001 (Β΄646/28.5.2001) περί
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συστάσεως ειδικής υπηρεσίας στο υπουργείο γεωργίας υπό τον τίτλο "Αρχή
πληρωµής εγγράφου προγραµµατισµού αγροτικής ανάπτυξης - ΕΠΑΑ". Η περ. δ
της παρ. 5 εφαρµόζεται ανάλογα για τον αποσπώµενο στη θέση διευθυντή
Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 80 παρ. 7 περ. γ του ν. 3057/2002. Σύµφωνα µε την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002
(Α΄152/28.6.2002), στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
συνιστάται Ειδική Υπηρεσία µε την ονοµασία "Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής
Προγραµµάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης", η οποία υπάγεται στην Ειδική
Γραµµατεία Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Ευρωπαϊκών Θεµάτων και Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης. Η υπηρεσία αυτή είναι αρµόδια για την άσκηση των
αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ως
τελικού δικαιούχου, κατά την έννοια της περίπτωσης στ' του άρθρου 1 του
παρόντος νόµου και ιδίως για την προκήρυξη πράξεων και ενεργειών
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, τη διαχείριση της αξιολόγησης, έγκρισης και
εκτέλεσης ενεργειών και την υποβολή στην αρµόδια διαχειριστική αρχή των
απαραίτητων στοιχείων. Για την υπηρεσία αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις της
παρ. 8 του παρόντος άρθρου. - Τα εντός " " πρώτα εδάφια της περ. δ) της παρ. 5
τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3193/2003
(Α΄ 266), ενώ η παρ. 9 προστέθηκε µε την παρ. 4 του ιδίου άρθρου.

Κείµενο Αρθρου
1.

Η διαχείριση κάθε επιχειρησιακού προγράµµατος ασκείται µέσω ειδικής υπηρεσίας (διαχειριστική
αρχή), η οποία συνιστάται για τους σκοπούς αυτούς στο οικείο Υπουργείο ή Περιφέρεια µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας,
Οικονοµικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Η άσκηση αρµοδιοτήτων διαχειριστικής
αρχής δεν είναι συµβατή µε την ιδιότητα τελικού δικαιούχου µε εξαίρεση τις περιπτώσεις πράξεων
τεχνικής βοήθειας-στήριξης. Με την απόφαση αυτή εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες της ειδικής
υπηρεσίας, καθορίζεται η οργάνωση, η λειτουργία, ο αριθµός και η σύνθεση του προσωπικού κατά
κατηγορία και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με όµοια απόφαση µπορεί να καταργούνται υφιστάµενες
οργανικές µονάδες του οικείου Υπουργείου ή Περιφέρειας ή να µεταφέρονται σε άλλη Υπηρεσία
του ίδιου Υπουργείου ή Περιφέρειας οργανικές µονάδες ή αρµοδιότητες και να µεταφέρονται στην
ειδική υπηρεσία συναφείς µε το έργο της αρµοδιότητες που ασκούνται από άλλη υπηρεσία του ίδιου
Υπουργείου ή Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζεται ότι η ειδική υπηρεσία που
συστήνεται, συγκροτείται ως ενιαίος διοικητικός τοµέας, του οποίου προίσταται µετακλητός ειδικός
γραµµατέας µε βαθµό Β' της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 28 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α). Οι αποφάσεις της παρούσας παραγράφου που αφορούν
τις Περιφέρειες εκδίδονται µετά από πρόταση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας.
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Η στελέχωση των ανωτέρω ειδικών υπηρεσιών γίνεται µε µετακίνηση προσωπικού που υπηρετεί
στο οικείο υπουργείο ή στην οικεία περιφέρεια, µε απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2000/1991 µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας
ή µε πρόσληψη νέου προσωπικού:
α) Η µετακίνηση υπηρετούντος προσωπικού ή η απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας ή µε κοινή απόφαση των αρµόδιων υπουργών χωρίς να απαιτείται γνώµη του
υπηρεσιακού συµβουλίου ύστερα από ερώτηµα του Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα στον οποίο
υπάγεται η ειδική υπηρεσία προς την επιτροπή αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται
από εµπειρογνώµονες και συγκροτείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονοµίας. Η διαδικασία αξιολόγησης υποστηρίζεται
από τη Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης του Κ.Π.Σ. (Μ.Ο.∆.) του άρθρου 3 του ν. 2372/1996.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και του οικείου Υπουργού µετά από
πρόταση του Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα Υπουργείου καθορίζονται τα απαιτούµενα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού που µετακινείται ή αποσπάται. Με απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Οικονοµίας µετά από πρόταση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας καθορίζονται τα
απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού που µετακινείται ή αποσπάται
σε ειδικές υπηρεσίες της Περιφέρειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονοµίας καθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης
και επιλογής και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
β) Η απόσπαση προσωπικού µπορεί να γίνεται και ύστερα από δηµόσια πρόσκληση της Μ.Ο.∆., µε
την οποία καθορίζονται τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, και γνώµη της επιτροπής
αξιολόγησης του εδαφίου α'. Ο τρόπος δηµοσίευσης της πρόσκλησης, η διαδικασία αξιολόγησης
και επιλογής και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονοµίας.
γ) Η πρόσληψη προσωπικού γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων 2190/1994 και 2372/1996,
όπως ισχύουν. "Ειδικότερα θέµατα σχετικά µε το Ν. 2372/1996 που αφορούν τις διαδικασίες
προσδιορισµού των αναγκών στελέχωσης των ειδικών υπηρεσιών, τη διαδικασία αξιολόγησης,
επιλογής και πρόσληψης του προσωπικού από τη Μ.Ο.∆. Α.Ε., την απόσπασή του σε υπηρεσίες,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια, ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονοµίας."
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3.

Η απόφαση για τη µετακίνηση ή την απόσπαση προσωπικού ισχύει για δύο (2) χρόνια και µπορεί να
παραταθεί µια ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστηµα κατά παρέκκλιση από αντίθετη
διάταξη του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α).

4.

Σε κάθε ειδική υπηρεσία συνιστάται µια θέση προϊσταµένου µε θητεία δύο (2) ετών η οποία µπορεί
να παρατείνεται µια ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστηµα. Η αξιολόγηση και επιλογή
προϊσταµένου γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2. Εάν ο επιλεγείς
ως προϊστάµενος υπάγεται στις διατάξεις του ν. 2683/1999, η πλήρωση της θέσης γίνεται µε ανάθεση
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αποκλειστικών καθηκόντων για χρόνο ίσο µε µια θητεία, που µπορεί να παρατείνεται µια ή
περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστηµα. Η ανάθεση γίνεται µε απόφαση του οικείου Υπουργού
ή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας. Σε κάθε άλλη περίπτωση η πλήρωση της θέσης γίνεται µε
απόφαση διορισµού του αρµόδιου Υπουργού ή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, για θητεία δύο (2)
ετών, η οποία µπορεί να παρατείνεται µια ή περισσότερες φορές. Για τα πειθαρχικά τους αδικήµατα
οι προϊστάµενοι των ειδικών υπηρεσιών υπάγονται στην αρµοδιότητα του ειδικού υπηρεσιακού
συµβουλίου του άρθρου 159 του ν. 2683/1999. Οι αποδοχές των προϊσταµένων καθορίζονται στο
ύψος των πάσης φύσεως αποδοχών που προβλέπονται κάθε φορά για Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου.
Εφόσον ο επιλεγόµενος ελάµβανε από το φορέα προέλευσής του συνολικές αποδοχές µεγαλύτερες
από τις ανωτέρω οι πάσης φύσεως αποδοχές του καθορίζονται στο ύψος των πάσης φύσεως
αποδοχών που ελάµβανε πριν από το διορισµό του σε θέση προϊσταµένου.
5.

α) Οι υπάλληλοι των ειδικών υπηρεσιών αξιολογούνται από εκείνον που ασκεί καθήκοντα αµέσου
προϊσταµένου τους και τον προϊστάµενο της ειδικής υπηρεσίας.
β) Ο χρόνος υπηρεσίας των προϊσταµένων των ειδικών υπηρεσιών και των υπαλλήλων τους
θεωρείται για οποιαδήποτε υπηρεσιακή συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους
θέση.
γ) Η υπηρεσία του προϊσταµένου των ειδικών υπηρεσιών, καθώς και των υπαλλήλων τους
συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή Τµήµατος
αντιστοίχως όπου κατά τις οικείες διατάξεις ή κανονισµούς απαιτείται ως προϋπόθεση για την
εξέλιξη στο βαθµό του Γενικού ∆ιευθυντή ή του ∆ιευθυντή αντίστοιχα.
δ) "Οι προϊστάµενοι των ειδικών υπηρεσιών, οι προϊστάµενοι των µονάδων, καθώς και οι υπάλληλοι
που υπηρετούν σε αυτές, διατηρούν το βαθµό που είχαν κατά τη µετακίνηση ή την απόσπαση
στην ειδική υπηρεσία κι εφόσον πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις για την προαγωγή τους στο
βαθµό του Γενικού ∆ιευθυντή ή ∆ιευθυντή ή για την επιλογή τους ως προϊσταµένων τµηµάτων,
συµµετέχουν στη διαδικασία προαγωγής ή επιλογής κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις
του Ν. 2683/1999, όπως εκάστοτε ισχύει. Όσοι εξ αυτών είχαν επιλεγεί και κατείχαν θέση Γενικού
∆ιευθυντή ή ∆ιευθυντή ή ασκούσαν καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος, πριν από τη µετακίνηση
ή την απόσπαση στην ειδική υπηρεσία δεν τη διατηρούν, αλλά η θέση προκηρύσσεται κατά τις
διατάξεις του Ν. 2683/1999." Επανερχόµενοι στην Υπηρεσία τους εφαρµόζονται γι' αυτούς οι
διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου δεύτερου του ν. 2683/1999. Ο χρόνος υπηρεσίας στις
ειδικές υπηρεσίες Προϊσταµένων Τµηµάτων, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις διατάξεις
του εδαφίου γ, θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση Προϊσταµένου Τµήµατος. Κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 85 του ν. 2683/1999.

6.

Η δαπάνη µισθοδοσίας των αποσπασµένων στις ειδικές υπηρεσίες υπαλλήλων βαρύνει τους φορείς
από τους οποίους προέρχονται.

7.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται το ειδικό
επίδοµα, το ύψος της εκτός έδρας αποζηµίωσης και τα έξοδα µετακίνησης του προσωπικού που
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υπηρετεί στις ειδικές υπηρεσίες, ανάλογα µε τη θέση, τα καθήκοντα που ασκούν και τα ειδικότερα
τυπικά τους προσόντα, καθώς και η διαδικασία πληρωµής κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
άρθρου 19 του ν. 2470/1997, του ν. 1256/1982 και του ν. 2685/1999. Με όµοια απόφαση καθορίζεται
η αποζηµίωση των µελών της επιτροπής αξιολόγησης της παραγράφου 2 α. Οι δαπάνες της παρούσας
παραγράφου µπορεί να βαρύνουν τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων.
8.

Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται και για τη σύσταση, οργάνωση,
διάρθρωση και στελέχωση ειδικών υπηρεσιών για την άσκηση καθηκόντων και αρµοδιοτήτων που
συνάπτονται µε την εφαρµογή και υλοποίηση του Κ.Π.Σ. ή επιχειρησιακών προγραµµάτων.

9.

Ειδικά για τα θέµατα που αφορούν το προσωπικό που υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2683/1999
(ΦΕΚ 19 Α') και δεν ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, εφαρµόζονται οι διατάξεις
του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α').

Αρθρο 8
Ηµ/νία: 14.11.2000
Ηµ/νία Ισχύος: 14.11.2000
Τίτλος Αρθρου: Αρµοδιότητες της Αρχής Πληρωµής

Κείµενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η Αρχή Πληρωµής έχει ως σκοπό την εξασφάλιση των χρηµατοδοτικών ροών από τα διαρθρωτικά Ταµεία
για τα επιχειρησιακά προγράµµατα του Κ.Π.Σ. Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή Πληρωµής:
α) Καταρτίζει και υποβάλλει στην Επιτροπή τις αιτήσεις πληρωµών και τις δηλώσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 32 του Κανονισµού για όλες τις παρεµβάσεις του Κ.Π.Σ. και είναι αποδέκτης των εγκρίσεων
πληρωµών των διαρθρωτικών Ταµείων που αφορούν σε αυτές.
β) Προσδιορίζει τους δικαιούχους των πιστώσεων που εγκρίθηκαν κατά επιχειρησιακό πρόγραµµα
και διαρθρωτικό Ταµείο και ενηµερώνει σχετικά το Υπουργείο Οικονοµικών για την εκταµίευση των
αντίστοιχων ποσών, από τους λογαριασµούς που αυτό τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.
γ)
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Παρακολουθεί τη διαδικασία µεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στους τελικούς δικαιούχους και
εξασφαλίζει ότι πραγµατοποιείται στο ακέραιο το συντοµότερο δυνατόν.
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δ) Υποβάλλει στην Επιτροπή, µέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τις προβλέψεις και εκτιµήσεις κατά
το άρθρο 32 παράγραφος 7 του Κανονισµού. ε) Συνεργάζεται µε τη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ.
για τον καθορισµό των κανόνων λειτουργίας του Ο.Π.Σ. ως προς την επεξεργασία των πληροφοριών
τις οποίες χρησιµοποιεί κατά την άσκηση των καθηκόντων της. στ) ∆ιενεργεί τους ελέγχους του
επόµενου άρθρου.

Αρθρο 9
Ηµ/νία: 14.11.2000
Ηµ/νία Ισχύος: 14.11.2000
Τίτλος Αρθρου: Ελεγχοι από την Αρχή Πληρωµής

Κείµενο Αρθρου
1.

Η Αρχή Πληρωµής διενεργεί:
α) Ελέγχους µε διασταύρωση στοιχείων πληρωµών που καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ. από τις
διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραµµάτων.
β) Ελέγχους στις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραµµάτων, ιδίως ως προς την
ορθή λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου.
γ) ∆ειγµατοληπτικούς ελέγχους στους τελικούς δικαιούχους και στις πράξεις που χρηµατοδοτούνται
στο πλαίσιο του Κ.Π.Σ. Με πρόταση της Αρχής Πληρωµής οι έλεγχοι του εδαφίου αυτού µπορεί
να πραγµατοποιούνται από υφιστάµενη ελεγκτική υπηρεσία του ∆ηµοσίου.

2.

Σε ειδικές περιπτώσεις µε απόφαση του προϊσταµένου της Αρχής Πληρωµής µπορεί ο έλεγχος να
ανατίθεται σε ειδική οµάδα ελέγχου στην οποία συµµετέχουν υπάλληλοι της Αρχής Πληρωµής,
υπάλληλοι του δηµόσιου τοµέα ή και ιδιώτες, ή να αναθέτει το έργο του ελέγχου σε ελεγκτικές
εταιρείες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται η
αµοιβή των µελών των οµάδων ελέγχου κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 του ν. 2470/1997, καθώς
και ο τρόπος και το ύψος της αµοιβής των εµπειρογνωµόνων.

3.

Η Αρχή Πληρωµής καταχωρίζει τα πορίσµατα των ανωτέρω ελέγχων στο Ο.Π.Σ. και τα γνωστοποιεί
στη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. και του επιχειρησιακού προγράµµατος, στην Επιτροπή
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών και στον τελικό δικαιούχο.
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Η Αρχή Πληρωµής, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παρατυπιών, προβαίνει στη
διενέργεια έκτακτου ελέγχου. Μέχρι την περάτωση του ελέγχου και την έκδοση σχετικού πορίσµατος
η Αρχή Πληρωµής εντέλλεται την αναστολή της χρηµατοδότησης της πράξης από τις οικονοµικές
υπηρεσίες των αρµόδιων Υπουργείων, Περιφερειών ή φορέων και ενηµερώνει την Επιτροπή
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών και τη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ.

5.

Μετά την έκδοση πορίσµατος ελέγχου, µε απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, ύστερα
από εισήγηση της Αρχής Πληρωµής, και µετά από γνώµη της διαχειριστικής αρχής του επιχειρησιακού
προγράµµατος, αίρεται η αναστολή χρηµατοδότησης ή, λαµβανοµένων υπόψη της βαρύτητας της
παράβασης, των δηµοσιονοµικών της επιπτώσεων και των διατάξεων του άρθρου 39 του Κανονισµού,
διακόπτεται η χρηµατοδότηση του έργου ή µειώνεται το ύψος της. Στις περιπτώσεις που απαιτείται
επιστροφή παρανόµως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών γίνεται ο καταλογισµός σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις. Οπου απαιτείται, τα στοιχεία διαβιβάζονται στα αρµόδια, για τον έλεγχο
των εµπλεκοµένων, πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές.

6.

Η Αρχή Πληρωµής παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης των θεµάτων που παρέπεµψε σε άλλες
δηµόσιες αρχές µε τη διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου και ενηµερώνει την Επιτροπή
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών.

Αρθρο 10
Ηµ/νία: 14.11.2000
Ηµ/νία Ισχύος: 14.11.2000
Τίτλος Αρθρου: Οργάνωση και στελέχωση της Αρχής Πληρωµής του Κ.Π.Σ.

Κείµενο Αρθρου
1.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής
Οικονοµίας και Οικονοµικών συνιστάται αυτοτελής ειδική υπηρεσία στο Υπουργείο Εθνικής
Οικονοµίας, η οποία υπάγεται στο Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης και ασκεί τις
αρµοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 8. 2. Ως προς τη σύσταση της ειδικής υπηρεσίας, την
οργάνωση, τη λειτουργία, τον αριθµό και τη σύνθεση του προσωπικού της κατά κατηγορία, την
επιλογή του Προϊσταµένου της και τις αµοιβές του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα,
ισχύουν αναλόγως αυτά που ορίζονται στο άρθρο 7.
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Αρθρο 11
Ηµ/νία: 14.11.2000
Ηµ/νία Ισχύος: 14.11.2000
Τίτλος Αρθρου: Χρηµατοδοτήσεις και πληρωµές από τον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων
Επενδύσεων

Κείµενο Αρθρου
1.

Η κρατική και κοινοτική συµµετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται από τις διαχειριστικές
αρχές στα επιχειρησιακά προγράµµατα του Κ.Π.Σ. ή των κοινοτικών πρωτοβουλιών, καθώς για τις
πράξεις που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής, είναι δηµόσιες επενδύσεις κατά την έννοια
του άρθρου 1 του ν.δ. 2957/1954 και µπορεί να χρηµατοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.

2.

Οι χρηµατοδοτήσεις στους τελικούς δικαιούχους µέσω του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων
πραγµατοποιούνται χωρίς να υπόκεινται σε καµία µείωση ή κράτηση ή µεταγενέστερη ειδική
επιβάρυνση που επιφέρει µείωση των ποσών αυτών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Οικονοµίας και Οικονοµικών, µπορεί να ρυθµίζονται θέµατα εφαρµογής του προηγούµενου εδαφίου.

3.

Οι πληρωµές σε βάρος του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων διακρίνονται σε:
α. Αµεσες πληρωµές: είναι αυτές που πραγµατοποιούνται από τους φορείς των συλλογικών
αποφάσεων σε αναδόχους έργων για παραγωγή έργου, παροχή αγαθών σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
β. Εµµεσες πληρωµές: είναι οι πληρωµές επιχορηγήσεων ή χρηµατοδοτήσεων προς νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που πραγµατοποιούνται από τους φορείς των συλλογικών
αποφάσεων.

4.

Με την έκδοση των συλλογικών αποφάσεων καθορίζεται ο τρόπος πληρωµών, σύµφωνα µε την
προηγούµενη παράγραφο, ο οποίος και ακολουθείται από τους φορείς των συλλογικών αποφάσεων
για κάθε πράξη. Στην περίπτωση των έµµεσων πληρωµών ορίζεται το νοµικό πρόσωπο που είναι
δικαιούχος φορέας και που το ίδιο πρέπει να αποτελεί και τον τελικό δικαιούχο της πράξης, όπως
εγκρίθηκε από τα αρµόδια όργανα των επιχειρησιακών προγραµµάτων.

5.

Σε περίπτωση έµµεσων πληρωµών οι πιστώσεις κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό
µέσω του οποίου θα πραγµατοποιούνται οι πληρωµές των πράξεων. Στο λογαριασµό αυτόν θα
κατατίθενται και τα έσοδα που προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία (ιδίως τόκοι, καταπτώσεις
εγγυητικών επιστολών, ποινικές ρήτρες, πρόστιµα αναδόχων) και τα οποία χρησιµοποιούνται υπέρ
της πράξης. Οι φορείς που διαχειρίζονται τους ανωτέρω λογαριασµούς έχουν υποχρέωση παροχής
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στοιχείων κίνησης των λογαριασµών των πράξεων στη διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού
προγράµµατος και στην Αρχή Πληρωµής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας
και Οικονοµικών µπορεί να ρυθµίζονται θέµατα εφαρµογής της παραγράφου αυτής.

Αρθρο 12

Ηµ/νία: 14.11.2000
Ηµ/νία Ισχύος: 14.11.2000
Τίτλος Αρθρου: Τεχνική βοήθεια-στήριξη

Κείµενο Αρθρου
1.

Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας-στήριξης αφορούν τον προγραµµατισµό, το σχεδιασµό, την
προετοιµασία, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη δηµοσιότητα, την εφαρµογή
και τον έλεγχο του Κ.Π.Σ., των επιχειρησιακών προγραµµάτων, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και
του Ταµείου Συνοχής και χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους µέσω του
προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας-στήριξης συνίστανται
ιδίως στην προµήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών, την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών
αµοιβών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη.

2.

Στο άρθρο 4 παρ. 1 εδ. α του ν. 1960/1991 µετά τις λέξεις "Εθνικής Οικονοµίας" απαλείφονται λέξεις.
Στο ίδιο εδάφιο πριν τις λέξεις "ρυθµίζονται θέµατα" προστίθενται λέξεις. Στο ίδιο εδάφιο προστίθενται
λέξεις µετά τις λέξεις "γενικής ή ε ιδικής διάταξης".

3.

Οι διαχειριστικές αρχές, η Αρχή Πληρωµής, η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου και η αρµόδια
υπηρεσία για το Ταµείο Συνοχής καταρτίζουν και εκτελούν ετήσιο πρόγραµµα ενεργειών τεχνικής
βοήθειας-στήριξης, το οποίο υποβάλλουν για έγκριση στον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας. Με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας µπορεί να καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται
στο ετήσιο πρόγραµµα ενεργειών, η διαδικασία υποβολής και έγκρισής του, καθώς και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια.
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Αρθρο 13
Ηµ/νία: 14.11.2000
Ηµ/νία Ισχύος: 14.11.2000
Τίτλος Αρθρου: Αποστολή και αρµοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ.

Κείµενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Π.Σ.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την αποτελεσµατική και
ορθή εφαρµογή του Κ.Π.Σ. Στο πλαίσιο αυτό: α) αξιολογεί τακτικά την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη
των συγκεκριµένων στόχων του Κ.Π.Σ., β) εξετάζει τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του Κ.Π.Σ., ιδίως
την επίτευξη των στόχων των επιχειρησιακών προγραµµάτων, καθώς και την ενδιάµεση αξιολόγηση,
γ) εγκρίνει την ετήσια και την τελική έκθεση εκτέλεσης πριν αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή, δ) εγκρίνει
οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης του περιεχοµένου της απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε τη
συµµετοχή των Ταµείων, ε) προτείνει στη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. οποιαδήποτε προσαρµογή ή
επανεξέταση του Κ.Π.Σ., η οποία µπορεί να συντελέσει στην επίτευξη των στόχων του ή να βελτιώσει τη
διαχείριση.

Αρθρο 14
Ηµ/νία: 14.11.2000
Ηµ/νία Ισχύος: 14.11.2000
Τίτλος Αρθρου: Συγκρότηση και οργάνωση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ.

Κείµενο Αρθρου
1.

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. είναι ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας, ο
οποίος αναπληρώνεται από τον αρµόδιο Γενικό Γραµµατέα.

2.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. αποτελείται από τους Προέδρους των Επιτροπών
Παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων, εκπροσώπους του Υπουργείου Εθνικής
Οικονοµίας, της διαχειριστικής αρχής του Κ.Π.Σ., της Αρχής Πληρωµής, της Επιτροπής
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∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, εκπροσώπους των αρµόδιων υπουργείων και αντιπροσώπους των Ο.Τ.Α.,
των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων και αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων,
προωθώντας, κατά το δυνατόν, την ισόρροπη συµµετοχή ανδρών και γυναικών. Στην Επιτροπή
Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. συµµετέχουν επίσης εκπρόσωποι της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων χωρίς δικαίωµα ψήφου.
3.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας συγκροτείται η Επιτροπή Παρακολούθησης του
Κ.Π.Σ. και ορίζονται τα µέλη και οι αναπληρωτές τους. Με όµοια απόφαση δύναται να συγκροτούνται
υποεπιτροπές συµβουλευτικού χαρακτήρα για το συντονισµό δραστηριοτήτων σε ειδικούς τοµείς,
το έργο των οποίων δεν θίγει τις αρµοδιότητες των Επιτροπών Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. και των
επιχειρησιακών προγραµµάτων.

4.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. ∆εν µπορεί να ληφθεί
απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του Προέδρου της.

5.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό µε τη σύµφωνη
γνώµη της διαχειριστικής αρχής του Κ.Π.Σ. Συνέρχεται µε πρόσκληση του προέδρου της. Στις
συνεδριάσεις της µπορεί να προσκληθούν άτοµα µε ειδικές γνώσεις σε οικονοµικά, τεχνικά,
κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα.

6.

Η διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. είναι αρµόδια για την προετοιµασία της τεκµηρίωσης, των εκθέσεων,
της ηµερήσιας διάταξης και των πρακτικών των συνεδριάσεων.

Αρθρο 15

Ηµ/νία: 14.11.2000
Ηµ/νία Ισχύος: 14.11.2000
Τίτλος Αρθρου: Αποστολή και αρµοδιότητες των Επιτροπών Παρακολούθησης των
επιχειρησιακών προγραµµάτων

Κείµενο Αρθρου
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράµµατος έχει ως αποστολή την παρακολούθηση
της αποτελεσµατικής και ορθής εφαρµογής του. Στο πλαίσιο αυτό:
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α) Επιβεβαιώνει και προσαρµόζει το συµπλήρωµα προγραµµατισµού, συµπεριλαµβανοµένων των
δεικτών που θα χρησιµοποιηθούν στην παρακολούθησή του και εγκρίνει κάθε µεταγενέστερη
προσαρµογή του.
β) Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που χρηµατοδοτούνται βάσει εκάστου
µέτρου. Ως οµάδες κριτηρίων επιλογής χρησιµοποιεί ιδίως:
αα)τη φύση και το είδος της πράξης στο πλαίσιο του µέτρου,
ββ)τη σκοπιµότητα της πράξης (οικονοµική βιωσιµότητα και κοινωνικό όφελος),
γγ) την πληρότητα της πράξης,
δδ) την ωριµότητα της πράξης,
εε) τη συµβατότητα της πράξης µε τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές.
γ)

Αξιολογεί τακτικά την πρόοδο που σηµειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του
προγράµµατος.

δ) Εξετάζει τα αποτελέσµατα της εφαρµογής, ιδίως την επίτευξη των στόχων, που έχουν τεθεί για τα
διάφορα µέτρα, καθώς και την ενδιάµεση αξιολόγηση.
ε)

Εξετάζει και εγκρίνει την ετήσια και την τελική έκθεση εκτέλεσης πριν αυτές αποσταλούν στην
Επιτροπή.

στ) Εξετάζει και εγκρίνει προτάσεις τροποποίησης του προγράµµατος που δεν επιφέρουν αλλαγή στη
συνολική και την ετήσια συµµετοχή των Ταµείων.
ζ)

Με τη σύµφωνη γνώµη της διαχειριστικής αρχής του επιχειρησιακού προγράµµατος προτείνει στη
διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. τροποποιήσεις που επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια
συµµετοχή των Ταµείων.

η) Προτείνει στη διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος οποιαδήποτε προσαρµογή ή
επανεξέταση του προγράµµατος, η οποία µπορεί να συντελέσει στην επίτευξη των στόχων του
επιχειρησιακού προγράµµατος ή να βελτιώσει τη διαχείριση.
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Αρθρο 16
Ηµ/νία: 05.06.2003
Ηµ/νία Ισχύος: 14.11.2000
Τίτλος Αρθρου: Συγκρότηση και οργάνωση των Επιτροπών Παρακολούθησης των
επιχειρησιακών προγραµµάτων
Σχόλια: - Η εντός ( ) φράση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 διεγράφη µε την παρ. 1 του
άρθρου 23 του ν. 3148/2003 (Α΄136/5.6.2003), ενώ οι εντός " " λέξεις στο τρίτο
εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκαν µε την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου του ιδίου
νόµου.

Κείµενο Αρθρου
1.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράµµατος αποτελείται τουλάχιστον από
εκπροσώπους της διαχειριστικής αρχής του επιχειρησιακού προγράµµατος, της Αρχής Πληρωµής,
(της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου), εκπροσώπους του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και
των αρµόδιων Υπουργείων και αντιπροσώπους των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων και
αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων, προωθώντας, κατά το δυνατόν, την ισόρροπη
συµµετοχή ανδρών και γυναικών. Στις Επιτροπές Παρακολούθησης επιχειρησιακών προγραµµάτων
περιφερειών συµµετέχουν και εκπρόσωποι των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµίδας. Στην Επιτροπή
Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράµµατος συµµετέχουν επίσης εκπρόσωποι της Επιτροπής
και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων χωρίς δικαίωµα ψήφου «της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου».

2.

Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας συγκροτείται η Επιτροπή
Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράµµατος και ορίζονται ο πρόεδρος, τα µέλη και οι
αναπληρωτές τους. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαµβάνονται κατά πλειοψηφία.
∆εν µπορεί να ληφθεί απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του
Προέδρου της.

3.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράµµατος θεσπίζει τον εσωτερικό της
κανονισµό µε τη σύµφωνη γνώµη της διαχειριστικής αρχής του επιχειρησιακού προγράµµατος και
της διαχειριστικής αρχής του Κ.Π.Σ. της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου. Συνέρχεται µε
πρόσκληση του προέδρου της. Στις συνεδριάσεις της µπορεί να προσκληθούν άτοµα µε ειδικές
γνώσεις σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα.

4.

Η διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος είναι αρµόδια για την προετοιµασία της
τεκµηρίωσης, των εκθέσεων, της ηµερήσιας διάταξης και των πρακτικών των συνεδριάσεων.
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Αρθρο 17
Ηµ/νία: 05.06.2003
Ηµ/νία Ισχύος: 14.11.2000
Τίτλος Αρθρου: Εξωτερικός δηµοσιονοµικός έλεγχος
Σχόλια: Οι αρµοδιότητες του Ειδικού Συντονιστικού Οργάνου του άρθρου 6 του ν.
2187/1994, το οποίο καταργήθηκε, µεταφέρθηκαν στην Επιτροπή
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου του παρόντος µε την ΚΥΑ 2/25422/0004/ΦΕΚ Β
529/2001. Σύµφωνα µε το άρθρο 0 της υπ΄αρ. 2/27763/0022 του 2001
(Β΄821/27.6.2001) καθορίστηκε ειδικό επίδοµα των αποσπασµένων µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου (βλ. οικείο ΦΕΚ). Σύµφωνα µε το άρθρο 38
Ν.2992/2002 (ΦΕΚ Α 54) το ειδικό επίδοµα της παραγράφου 6 του άρθρου 17
του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α') δεν καταβάλλεται στους υπαλλήλους που
αποσπώνται, σε εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου
και νόµου, από υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών ή των εποπτευόµενων
από αυτό Ν.Π.∆.∆. - Τα εντός " " πρώτο και τρίτο εδάφια της παρ. 8 και οι παρ.
11, 12 και 13 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε τις παρ. 3, 4, 5, 6 και 7
αντιστοίχως του άρθρου 23 του ν. 3148/2003 (Α΄136/5.6.2003).

Κείµενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1.

Στο Υπουργείο Οικονοµικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) συνιστάται Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου (Ε.∆.ΕΛ.) µε σκοπό τη διενέργεια ελέγχων των διαχειριστικών αρχών, της Αρχής Πληρωµής
των τελικών δικαιούχων και πράξεων.

2.

Η ανωτέρω Επιτροπή είναι επταµελής και συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
από τον Γενικό ∆ιευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης και ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων ως
Πρόεδρο, τους ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων Προγραµµατισµού και Ελέγχων, Μελετών και
Αξιολόγησης και ∆ηµοσιονοµικών Σχέσεων µε την Ευρωπαϊκή Ενωση του Υπουργείου Οικονοµικών
(Γ.Λ.Κ.) και τρεις εµπειρογνώµονες µε εµπειρία σε θέµατα δηµοσιονοµικού ελέγχου των κοινοτικών
προγραµµάτων.

3.

Με όµοια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής και η γραµµατεία της, η οποία
στελεχώνεται µε υπαλλήλους των ανωτέρω διευθύνσεων.

4.

Η αποστολή της Ε.∆.ΕΛ. συνίσταται στην εξασφάλιση της τήρησης των αρχών της χρηστής
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ιδίως:
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α) στον έλεγχο των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου των διαχειριστικών αρχών και της Αρχής
Πληρωµής, καθώς και των δαπανών των τελικών δικαιούχων, οι οποίοι υλοποιούν πράξεις στα
πλαίσια του Κ.Π.Σ., των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταµείου Συνοχής,
β) στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των ελέγχων που πραγµατοποιούν οι διαχειριστικές αρχές
των επιχειρησιακών προγραµµάτων και η Αρχή Πληρωµής,
γ) στην αξιολόγηση των µέτρων και ενεργειών που λήφθηκαν από τις αρµόδιες αρχές σε συνέχεια
των ελέγχων που διενεργήθηκαν,
δ) στη συνεργασία µε την Επιτροπή για το συντονισµό των ελέγχων των εθνικών και κοινοτικών
προγραµµάτων, τη µέθοδο και τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων, καθώς και λοιπά θέµατα µε
σκοπό τη µεγιστοποίηση του αποτελέσµατος των διενεργούµενων ελέγχων,
ε) στην παροχή προς την Επιτροπή δήλωσης, στην οποία συντίθενται τα πορίσµατα των ελέγχων
που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προγραµµάτων της περιόδου 1994-1999
και 2000-2006, όπως αυτή προβλέπεται στα άρθρα 8 του Κανονισµού (ΕΚ) 2064/97 της Επιτροπής
της 15ης Οκτωβρίου 1997, 38 (περ. δ) του Κανονισµού 1260/99 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου
1999 και 10 (παράγραφος στ) του Κανονισµού 1264/99 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999,
στ) στην ενηµέρωση της Επιτροπής ως προς την εξέλιξη των διοικητικών και δικαστικών διώξεων.
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5.

Οι έλεγχοι που πραγµατοποιούνται στις διαχειριστικές αρχές, στην Αρχή Πληρωµής, στους τελικούς
δικαιούχους και στις πράξεις είναι δειγµατοληπτικοί, βάσει ετήσιου προγραµµατισµού που
καταρτίζεται από την Ε.∆.ΕΛ., ύστερα από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ελέγχων.
Επίσης διενεργούνται έλεγχοι εκτός προγραµµατισµού, όταν αυτό απαιτείται. Κατά τον έλεγχο
εξετάζεται η νοµιµότητα και η κανονικότητα των πράξεων και οι διαδικασίες υλοποίησής τους. Ο
έλεγχος µπορεί να διενεργείται στην έδρα των τελικών δικαιούχων ή στους χώρους υλοποίησης
του φυσικού αντικειµένου των πράξεων.

6.

Η συγκρότηση των ελεγκτικών οµάδων από υπαλλήλους του ∆ηµοσιονοµικού Κλάδου και υπαλλήλους
αποσπασµένους στο Υπουργείο Οικονοµικών (Γ.Λ.Κ.), ο καθορισµός της αποζηµίωσης των ελεγκτών
για τη συµµετοχή τους στους ελέγχους ή της αποζηµίωσης των µελών και της γραµµατείας της
Ε.∆.ΕΛ., το ειδικό επίδοµα των αποσπασµένων υπαλλήλων, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια,
καθορίζεται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών. Το ύψος της εκτός έδρας αποζηµίωσης και
τα έξοδα µετακίνησης του προσωπικού που υπηρετεί στις ανωτέρω ελεγκτικές οµάδες ορίζεται µε
όµοια απόφαση µε εκείνη του άρθρου 7 παρ. 7.

7.

Σε ειδικές περιπτώσεις, µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, µπορούν να συµµετέχουν στους
ελέγχους εµπειρογνώµονες δηµόσιοι λειτουργοί ή ιδιώτες, οι οποίοι λόγω της θέσεως ή των ειδικών
γνώσεών τους µπορούν να βοηθήσουν το ελεγκτικό έργο. Με όµοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος
και το ύψος της αποζηµίωσης των εµπειρογνωµόνων.

8.

«Μετά το πέρας του ελέγχου η ελεγκτική οµάδα συντάσσει έκθεση, την οποία παραδίδει στη ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού και Ελέγχων. Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ελέγχων, αφού ελέγξει την
πληρότητα της έκθεσης και τη θεωρήσει, εισηγείται σχετικώς στην Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού
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Ελέγχου για έγκριση.» Αν διαπιστωθούν παρατυπίες ή παραβάσεις, οι εκθέσεις διαβιβάζονται στον
Υπουργό Οικονοµικών για τη λήψη µέτρων. «Εάν προκύπτει θέµα επιβολής δηµοσιονοµικών
διορθώσεων ή καταλογισµού, αναζητούνται τα ποσά σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
για τις δηµοσιονοµικές διορθώσεις και την ανάκτηση των παρανόµως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών.»
9.

Η Ε.∆.ΕΛ. συντάσσει ετήσια έκθεση για τα αποτελέσµατα των ελέγχων και την αξιολόγηση των
µέτρων και ενεργειών που έγιναν κατά την υλοποίηση των πράξεων, µε ιδιαίτερη αναφορά στις
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις των παρατυπιών που ενδεχοµένως σηµειώθηκαν και των µέτρων που
λήφθηκαν για τη διόρθωσή τους, την οποία υποβάλλει στους αρµόδιους φορείς και στην Επιτροπή.

10. Για τις ανάγκες των ελέγχων και τη λειτουργία της Ε.∆.ΕΛ. συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονοµικών
(Γ.Λ.Κ.) ∆ιευθύνσεις: α) Προγραµµατισµού και Ελέγχων και β) Μελετών και Αξιολόγησης, υπαγόµενες
στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων. Η κατανοµή των αρµοδιοτήτων των
∆ιευθύνσεων σε κάθε τµήµα γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
«11.Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ελέγχων διαρθρώνεται στα κατωτέρω τµήµατα: -Τµήµα Α'
Προγραµµατισµού και Ελέγχου Προγραµµάτων Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
(Ε.Τ.Π.Α.). -Τµήµα Β' Προγραµµατισµού και Ελέγχου Προγραµµάτων Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) - Τµήµα Προσανατολισµού και του Χρηµατοδοτικού
Μέσου Προσανατολισµού Αλιείας (Χ. Μ.Π.Α.). -Τµήµα Γ Προγραµµατισµού και Ελέγχου Προγραµµάτων
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (Ε.Κ.Τ.). -Τµήµα ∆' Προγραµµατισµού και Ελέγχου Προγραµµάτων
Ταµείου Συνοχής. - Τµήµα Ε ' Προγραµµατισµού και Ελέγχου Προγραµµάτων Κοινοτικών
Πρωτοβουλιών και λοιπών χρηµατοδοτικών οργάνων. Η ∆ιεύθυνση Μελετών και Αξιολόγησης
διαρθρώνεται στα κατωτέρω τµήµατα: - Τµήµα Α' Μελετών και Επεξεργασίας Στοιχείων και Εκθέσεων.
- Τµήµα Β' Σύνταξης και Εφαρµογής Ελεγκτικών Προτύπων και Επικοινωνίας. - Τµήµα Γ Αξιολόγησης
και Πιστοποίησης ∆απανών.»
«12.Για τη στελέχωση των ανωτέρω ∆ιευθύνσεων συνιστώνται οι κατωτέρω οργανικές θέσεις προσωπικού
στους υφιστάµενους κλάδους προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και σε
συνιστώµενους σε αυτό µε το παρόν άρθρο κλάδους ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών, Π Ε
Μεταφραστών και ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρµογών, ως εξής:
α) Πενήντα επτά (57) θέσεις υπαλλήλων κλάδου Π Ε ∆ηµοσιονοµικών, εκ των οποίων δύο (2) µε
βαθµό ∆ιευθυντή και πενήντα πέντε (55) µε βαθµό ∆' έως Α'. Η πλήρωση των δεκαπέντε (15)
από τις θέσεις αυτές γίνεται µε υπαλλήλους που κατέχουν τα αυξηµένα τυπικά προσόντα του
άρθρου 3του Π.∆. 50/2001 και µε την προβλεπόµενη από το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 διαδικασία
επιλογής.
β) ∆έκα (10) θέσεις υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Μηχανικών µε βαθµό ∆' έως Α'.
γ) Τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων κλάδου Π Ε Γεωτεχνικών µε βαθµό ∆' έως Α'.
δ) Τέσσερις (4) θέσεις υπαλλήλων κλάδου Π Ε Πληροφορικής µε βαθµό ∆' έως Α'.
ε) ∆ύο (2) θέσεις υπαλλήλων κλάδου Π Ε Μεταφραστών µε βαθµό ∆' έως Α'.
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στ) ∆ύο (2) θέσεις υπαλλήλων κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρµογών µε βαθµό ∆' έως Α'.
ζ) Μία (1) θέση υπαλλήλου κλάδου ΤΕ ∆ηµοσιονοµικών µε βαθµό ∆' έως Α'.
η) Έξι (6) θέσεις υπαλλήλων κλάδου ∆Ε ∆ηµοσιονοµικών µε βαθµό ∆' έως Α'.
θ) Τέσσερις (4) θέσεις υπαλλήλων κλάδου ∆Ε Πληροφορικής - Χειριστών Η/Υ µε βαθµό ∆' έως Α'.
ι) Μία (1) θέση υπαλλήλου κλάδου ∆Ε5 Τεχνιτών µε βαθµό ∆' έως Α'.
κ) ∆ύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου και µε προσόντα διορισµού τα οριζόµενα στο Π.∆. 50/2001. Οι αποδοχές του
προσλαµβανόµενου στις θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Των ανωτέρω ∆ιευθύνσεων προΐστανται υπάλληλοι
του κλάδου ΠΕ ∆ηµοσιονοµικών και των Τµηµάτων αυτών υπάλληλοι των κλάδων Π Ε
∆ηµοσιονοµικών ή Π Ε Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Πληροφορικής.»
«13.α. Η στελέχωση των θέσεων των ∆ιευθύνσεων µπορεί να γίνεται και µε υπαλλήλους που αποσπώνται
ή µετατάσσονται ή µεταφέρονται από το ∆ηµόσιο, τους Ο.Τ.Α, και τα Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε από το ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α'), µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού,
κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων.
β. Για τη µετάταξη απαιτείται οι υπάλληλοι να κατέχουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία
µετατάσσονται. Η µετάταξη γίνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών
και του κατά περίπτωση οικείου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, µε την
ίδια σχέση εργασίας. Για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
που κατέχει τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στις ανωτέρω θέσεις µόνιµου προσωπικού,
η µεταφορά γίνεται σε συνιστώµενες µε τη σχετική πράξη αντίστοιχης εξειδίκευσης θέσεις
ιδιωτικού δικαίου, µε ταυτόχρονη δέσµευση µόνιµων θέσεων. Το εν λόγω προσωπικό διατηρεί
το δικαίωµα επιλογής ασφαλιστικού καθεστώτος κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας,
καθώς και υγειονοµικής περίθαλψης. Η αίτηση των ενδιαφερόµενων υπαλλήλων να µεταταγούν
ή µεταφερθούν κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
γ. Ο χρόνος υπηρεσίας των κατά τα ανωτέρω µετατασσόµενων ή µεταφερόµενων υπαλλήλων,
στους φορείς από τους οποίους προέρχονται, θεωρείται ως διανυθείς στην υπηρεσία που
τοποθετούνται, για τη µισθολογική και βαθµολογική τους εξέλιξη.»
14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται οι ειδικότερες αρµοδιότητες και τα θέµατα
λειτουργίας της Ε.∆.ΕΛ., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών δύναται να καταργηθεί το
Ειδικό Συντονιστικό Οργανο Ελέγχου των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Ενωση, που συστήθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 2187/1994 (ΦΕΚ 16 Α/8.2.1994) και οι αρµοδιότητές
του να µεταφερθούν στην Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε.∆.ΕΛ.) που συνιστάται µε την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
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Αρθρο 18
Ηµ/νία: 20.11.2003
Ηµ/νία Ισχύος: 14.11.2000
Τίτλος Αρθρου: Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης
Σχόλια: - Η παρ. 7 προστέθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3193/2003 (Α΄ 266).

Κείµενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Μ.Ο.∆. ΑΕ
1.

Στη δεύτερη περίοδο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης
της ∆ιαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Μ.Ο.∆.), όπως αυτό προβλέπεται στην παράγραφο
3 του άρθρου τρίτου του ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α) µετά τις λέξεις του "δηµοσίου τοµέα" τίθεται τελεία
και διαγράφονται οι επόµενες λέξεις µέχρι το τέλος της περιόδου.

2.

Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 του άρθρου 1 του καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Μ.Ο.∆.) αντικαθίστανται. Προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο
άρθρο 1 του καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης του Κ.Π.Σ.

3.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας προστίθεται περίοδος.

4.

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας προστίθενται λέξεις.

5.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας µετά τις λέξεις "του
εποπτεύοντος υπουργού" τίθεται τελεία και διαγράφονται οι επόµενες λέξεις µέχρι το τέλος της
περιόδου.

6.

Προσωπικό µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου που έχει προσληφθεί από τους
ενδιάµεσους φορείς βάσει του άρθρου 5 του π.δ. 113/1992 µεταφέρεται και εντάσσεται στη Μ.Ο.∆.
Α.Ε., µε την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται µέσα
σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

"7. Προσωπικό µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας που έχει προσληφθεί µέχρι 30 Απριλίου 2003 από
τους ενδιάµεσους φορείς του Π.∆. 113/1992 µπορεί να µεταφερθεί και να ενταχθεί στη Μ.Ο.∆. Α.Ε.,
µε την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος."
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Αρθρο 19
Ηµ/νία: 14.11.2000
Ηµ/νία Ισχύος: 14.11.2000
Τίτλος Αρθρου: Ταµείο Συνοχής

Κείµενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
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1.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας εκπροσωπεί τη χώρα στην Επιτροπή για το Ταµείο Συνοχής και
είναι αρµόδιο για την τελική επιλογή και την υποβολή των προτάσεων έργων για χρηµατοδότηση
από αυτό, για το συντονισµό και την εποπτεία των διαχειριστικών αρχών, όσον αφορά την άσκηση
των αρµοδιοτήτων του παρόντος άρθρου, καθώς και για τον έλεγχο εφαρµογής του πλαισίου και
των κανόνων που εγκρίνονται από το Ταµείο Συνοχής.

2.

Η κατ' αρχήν αξιολόγηση των προτάσεων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος κατά την προετοιµασία
και υλοποίηση των έργων, καθώς και η καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στο Ο.Π.Σ. γίνεται από
τις διαχειριστικές αρχές του άρθρου 7 του παρόντος νόµου.

3.

Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και του αρµόδιου Υπουργού καθορίζεται η
αρµοδιότητα των διαχειριστικών αρχών ανάλογα µε το είδος και τη φύση των έργων, καθώς και
ειδικότερα θέµατα σχετικά µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων της προηγούµενης παραγράφου από
τις διαχειριστικές αρχές.

4.

Η Αρχή Πληρωµής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, ασκεί τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στο
άρθρο 8 για τα έργα που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής.

5.

Η άσκηση των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας της παραγράφου 1 µπορεί να
γίνεται µέσω ειδικής υπηρεσίας, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 8 του
άρθρου 7.
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Αρθρο 20
Ηµ/νία: 14.11.2000
Ηµ/νία Ισχύος: 14.11.2000
Τίτλος Αρθρου: Κοινοτικές πρωτοβουλίες

Κείµενο Αρθρου
1. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας εκπροσωπεί τη χώρα στην Επιτροπή για τις κοινοτικές πρωτοβουλίες
και είναι αρµόδιο για την υποβολή των επιχειρησιακών προγραµµάτων που εντάσσονται στο πλαίσιό
τους, καθώς και για το συντονισµό και την εποπτεία των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών
προγραµµάτων των κοινοτικών πρωτοβουλιών. 2. Η διαχείριση των επιχειρησιακών προγραµµάτων των
κοινοτικών πρωτοβουλιών γίνεται από διαχειριστικές αρχές που ασκούν τις αρµοδιότητες που αναφέρονται
στο άρθρο 4, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5. Ως προς τη σύσταση των ειδικών υπηρεσιών για την
άσκηση των αρµοδιοτήτων των διαχειριστικών αρχών, την οργάνωση, τη λειτουργία, τη σύνθεση του
προσωπικού της κατά κατηγορία, την επιλογή του προϊσταµένου και τις αµοιβές του προσωπικού, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα ισχύουν αναλόγως αυτά που ορίζονται στο άρθρο 7. 3. Η Αρχή της Πληρωµής,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, ασκεί τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 8 για τα επιχειρησιακά
προγράµµατα των κοινοτικών πρωτοβουλιών. 4. Για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα κοινοτικής
πρωτοβουλίας, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης
που ασκεί τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 16. 5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Οικονοµίας ρυθµίζεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, η σύσταση κοινών οργάνων, για την
εφαρµογή των διακρατικών συµφωνιών που συνοµολογούνται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών
προγραµµάτων διασυνοριακής, διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας, που εντάσσονται στην
κοινοτική πρωτοβουλία Interreg, ο τρόπος συµµετοχής σε αυτά τα όργανα, η εφαρµογή των αποφάσεών
τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
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Αρθρο 21
Ηµ/νία: 16.10.2000
Ηµ/νία Ισχύος: 16.10.2000
Τίτλος Αρθρου: Συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου και της κηροζίνης
θέρµανσης

Κείµενο Αρθρου
1.

Ειδικά για τη χρονική περίοδο από 16 Οκτωβρίου 2000 µέχρι και 27 Απριλίου 2001, ο φόρος που
αναφέρεται στις περιπτώσεις στ' και ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48
Α), για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρµανσης και την κηροζίνη θέρµανσης, αντίστοιχα,
ορίζεται σε έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα (6.150) δραχµές το χιλιόλιτρο. 2. Η ισχύς της παρούσας
διάταξης αρχίζει από 16 Οκτωβρίου 2000.

Αρθρο 22
Ηµ/νία: 14.11.2000
Ηµ/νία Ισχύος: 14.11.2000

Κείµενο Αρθρου
1.

Η προβλεπόµενη από την παρ. 1 του άρθρου έκτου του ν. 2388/1996 διάρκεια επιδότησης, όπως
αυτή παρατάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2736/1999 (ΦΕΚ 172 Α), παρατείνεται αφότου
έληξε για χρονικό διάστηµα ενός (1) ακόµη έτους. Τα ποσά που θα απαιτηθούν από τη ρύθµιση της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θα βαρύνουν κατά το ήµισυ τον Ο.Α.Ε.∆. και κατά το ήµισυ το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2388/1996
(ΦΕΚ 50 Α) και της εκδοθείσας κατ' εξουσιοδότηση αυτού υπουργικής απόφασης µε αριθµ.
33492/23.7.1996.

2.

Η προβλεπόµενη από την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α) ειδική επιδότηση
ανεργίας διάρκειας τριάντα έξι (36) µηνών παρατείνεται, αφότου έληξε, για ένα ακόµη δωδεκάµηνο,
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εφόσον ο επιδοτούµενος παραµένει άνεργος µετά τη λήξη της αρχικής επιδότησης. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι ρυθµίσεις του άρθρου 19 του ν. 2458/1997.
3.

Στο τέλος του άρθρου 19 του ν. 2458/1997 προστίθεται παράγραφος 7.

Αρθρο 23
Ηµ/νία: 14.11.2000
Ηµ/νία Ισχύος: 14.11.2000

Κείµενο Αρθρου
Το κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος 420/1991 (ΦΕΚ 153 Α) Ιδρυµα Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών επιχορηγείται ετησίως από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων των
Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υγείας και Πρόνοιας, µε ποσοστό ένα τοις εκατό
(1%) επί του ορίου πληρωµών των µη συγχρηµατοδοτούµενων έργων καθενός από τα Υπουργεία αυτά.

Αρθρο 24
Ηµ/νία: 14.11.2000
Ηµ/νία Ισχύος: 14.11.2000
Τίτλος Αρθρου: ∆ιαχείριση, παρακολούθηση του προγράµµατος "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" Σύσταση "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."

Κείµενο Αρθρου
1.

Ειδικά για τη διαχείριση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράµµατος "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" εφαρµόζονται και οι παρακάτω διατάξεις:
α) Ειδική υπηρεσία για τη διαχείριση του προγράµµατος συνιστάται, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
7, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας.
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β) Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράµµατος ορίζεται, µε την απόφαση της
παρ. 2 του άρθρου 16, Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης.
γ) Η ένταξη των πράξεων στα µέτρα του προγράµµατος, που αφορούν τη δηµόσια διοίκηση,
διενεργείται κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 5, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του
Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
2.

α) Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση του τελικού δικαιούχου, η χωρίς αντάλλαγµα υποστήριξή του
στις διαδικασίες προετοιµασίας, παρακολούθησης, ένταξης και υλοποίησης των πράξεων του
επιχειρησιακού προγράµµατος, καθώς και η απόδοσή τους σε παραγωγική λειτουργία, από την
ανώνυµη εταιρεία της επόµενης παραγράφου.
β) Επιτρέπεται, ύστερα από προγραµµατική συµφωνία που καταρτίζεται µεταξύ του, κατ' αρχήν,
τελικού δικαιούχου και της εταιρείας της επόµενης παραγράφου, η οποία κοινοποιείται στη
διαχειριστική αρχή του προγράµµατος, η εκτέλεση χωρίς αντάλλαγµα εκ µέρους της εταιρείας,
ως τελικού δικαιούχου, πράξεων ή µέτρων ευθύνης του οικείου Υπουργείου ή Περιφέρειας ή
Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆., που χρηµατοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραµµα,
συµπεριλαµβανοµένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης.

3.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής
Οικονοµίας και Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται
ανώνυµη εταιρεία, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Α.Ε." και καταρτίζεται το καταστατικό της.

4.

Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δηµόσιου συµφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας
και δεν έχει βιοµηχανικό ή εµπορικό χαρακτήρα. ∆ιέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920,
όπως ισχύει κάθε φορά, πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο αυτό.

5.

Το µετοχικό κεφάλαιο αναλαµβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, το οποίο για την
άσκηση των µετοχικών του δικαιωµάτων εκπροσωπούν οι Υπουργοί Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. Οι µετοχής της εταιρείας είναι ονοµαστικές
και αµεταβίβαστες.

6.

Σκοποί της εταιρείας είναι:
α) Η χωρίς αντάλλαγµα παροχή υποστήριξης των τελικών δικαιούχων του επιχειρησιακού
προγράµµατος "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ", κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 α του παρόντος
άρθρου.
β) Η ανάληψη, ως τελικής δικαιούχου, της υλοποίησης πράξεων ή µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων
ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης, που χρηµατοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
"ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ", κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2β του παρόντος άρθρου.
γ) Η διαχείριση και η παραγωγική λειτουργία συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνίας της
δηµόσιας διοίκησης, ύστερα από απόφαση παραχώρησης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
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∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στην
απόφαση καθορίζεται ο τρόπος άσκησης της διαχείρισης και της παραγωγικής λειτουργίας και
κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Με το καταστατικό της εταιρείας καθορίζονται ειδικότερα οι σκοποί
της εταιρείας και εξειδικεύονται οι επιτρεπόµενες δράσεις της για την επίτευξή τους.
7.

Η εταιρεία διοικείται από εννεαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο ορίζεται για τριετή θητεία µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Με ίδια απόφαση
ορίζεται ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Τρία µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προτείνονται από τον Υπουργό
Εθνικής Οικονοµίας. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας εκλέγεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της εταιρείας µεταξύ των µελών του, και υπογράφει σύµβαση διαχείρισης µε την εταιρεία, στην
οποία καθορίζονται οι στόχοι που αναλαµβάνει να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Η αµοιβή του καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη του ∆.Σ. της εταιρείας.
Για τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου
32 του ν. 2190/1994.

8.

Η εταιρεία µπορεί να επιχορηγείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων για την εκτέλεση
των σκοπών της.

9.

Η εταιρεία απολαµβάνει όλων των διοικητικών, οικονοµικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και
όλων των δικονοµικών προνοµίων του ∆ηµοσίου. Επίσης απαλλάσσεται από κάθε δηµόσιο, δηµοτικό,
κοινοτικό, λιµενικό ή δικαστικό τέλος ή φόρο, άµεσο ή έµµεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωµα και
κράτηση φόρων ή τέλους, πλην του Φ.Π.Α.

10. Στην εταιρεία επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
του άρθρου 1 του ν. 2000/1991, όπως ίσχυε κατά την πρώτη εφαρµογή του, για χρονικό διάστηµα
δύο (2) ετών που µπορεί να παρατείνεται µια ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστηµα. Για
το προσωπικό της εταιρείας εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του
άρθρου 8 του καταστατικού της Μ.Ο.∆.Α.Ε., όπως αυτό καθορίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου τρίτου
του ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α). Όλα τα ειδικότερα θέµατα, τα σχετικά µε την εσωτερική διάρθρωση
των υπηρεσιών της εταιρείας, τον αριθµό, τα αναγκαία προσόντα και τους όρους πρόσληψης του
προσωπικού, την κατανοµή του σε τµήµατα, την εξέλιξη και τον πειθαρχικό έλεγχό του, ρυθµίζονται
µε κανονισµό που καταρτίζεται από το ∆.Σ. της εταιρείας, εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονοµίας και δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με όµοια απόφαση εγκρίνεται ο Κανονισµός Προµηθειών,
ανάθεσης εκτέλεσης έργων, µελετών και παροχής υπηρεσιών, µε τον οποίο ρυθµίζεται κάθε σχετικό
ζήτηµα για τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των ανωτέρω συµβάσεων.
11. α) Με το καταστατικό της εταιρείας ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν την επωνυµία, την έδρα,
το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο, την αύξηση και τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση
των µετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώµατα των µετοχών, τη σύγκληση, τη
συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, τις αρµοδιότητες του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ∆ιευθύνοντος
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Συµβούλου, τους πόρους της εταιρείας, τους ελεγκτές, την εταιρική χρήση, τις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάριση της εταιρείας, την πρώτη εταιρική χρήση, το πρώτο
∆ιοικητικό Συµβούλιο, τους πρώτους, τακτικό και αναπληρωµατικό, ελεγκτές και κάθε άλλο
σχετικό θέµα που προβλέπεται από την κείµενη για τις ανώνυµες εταιρείες νοµοθεσία.
β) Το καταστατικό της εταιρείας µπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονοµίας και δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 12. Εκτός από την ασκούµενη, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για τις
ανώνυµες εταιρείες εποπτεία, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, η εταιρεία υπάγεται
στην εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στο Καταστατικό της.

Αρθρο 25
Ηµ/νία: 14.11.2000
Ηµ/νία Ισχύος: 14.11.2000

Κείµενο Αρθρου
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός
αν άλλως ορίζεται στις επί µέρους διατάξεις του. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
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