N. 3840/10 (ΦΔΚ 53 Α/31-3-2010) : Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013 θαη
άιιεο δηαηάμεηο.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:
ΜΔΡΟ Α΄
Άπθπο 1
κοπόρ
θνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε απνθέληξσζε ζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ε απινπνίεζε ησλ εθαξκνδφκελσλ δηαδηθαζηψλ
θαη ε ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ εθαξκνγή ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ
Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013, κε ζηφρν ηελ ηαρεία απειεπζέξσζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ θαη ηε δηνρέηεπζή
ηνπο ζε έξγα θαη δξάζεηο πςεινχ αλαπηπμηαθνχ απνηειέζκαηνο.
Άπθπο 2
ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3614/2007 (ΦΔΚ 267 Α΄) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 13 σο εμήο:
«13. «Δπηρεηξεζηαθή πκθσλία Τινπνίεζεο» (ΔΤ): ζπκθσλία – πιαίζην πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ησλ αξκφδησλ Τπνπξγψλ, ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη νη εηδηθέο ππεξεζίεο θαη ελδηάκεζεο
δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη κεηαμχ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο
θαη Ναπηηιίαο θαη ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη νη ελδηάκεζεο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο
ησλ πεξηθεξεηαθψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη κε ηελ νπνία εμεηδηθεχνληαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 2Α ηα αληίζηνηρα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ γηα φιε ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Γηα ηε
ζχλαςε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ πκθσληψλ Τινπνίεζεο κεηαμχ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
θαη ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, ιακβάλνληαη ππφςε νη θαηεπζχλζεηο θαη νη πξνηάζεηο ησλ ζπλαξκφδησλ
Τπνπξγείσλ.»
Άπθπο 3
ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3614/2007 πξνζηίζεηαη δεχηεξν εδάθην σο εμήο:
«πληνλίδεη, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ πκθσληψλ Τινπνίεζεο, ζχκθσλα θαη
κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξνχληαη ζην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΟΠ) θαη ελεκεξψλεη εγγξάθσο θάζε δχν
κήλεο ζρεηηθά ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.»
Άπθπο 4
Μεηά ην άξζξν 2 ηνπ λ. 3614/2007 πξνζηίζεηαη άξζξν 2Α σο εμήο:
«Άπθπο 2Α
Δπισειπηζιακέρ ςμθωνίερ Τλοποίηζηρ
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ππνγξάθεη κε ηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο, ζηνπο νπνίνπο
ππάγνληαη νη εηδηθέο ππεξεζίεο θαη ελδηάκεζεο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη κε ηνπο Γεληθνχο
Γξακκαηείο ησλ Πεξηθεξεηψλ, ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη νη ελδηάκεζεο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ησλ πεξηθεξεηαθψλ επηρεηξεζηαθψλ
πξνγξακκάησλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ, Δπηρεηξεζηαθέο πκθσλίεο Τινπνίεζεο, ζηηο νπνίεο απνηππψλεηαη ν
ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ θαη εμεηδηθεχνληαη ηα αληίζηνηρα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα γηα φιε
ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Η εμεηδίθεπζε γίλεηαη ζε επίπεδν αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο θαη ζεκαηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ, θαη
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο, ηδίσο δε πξάμεηο πςεινχ αλαπηπμηαθνχ απνηειέζκαηνο θαη λα θαζνξίδεηαη ν
νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπο. Οη Δπηρεηξεζηαθέο πκθσλίεο Τινπνίεζεο κπνξνχλ
επίζεο λα πεξηιακβάλνπλ ηα εηδηθφηεξα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ρξήζηκν ζηνηρείν, γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο.
Δπηρεηξεζηαθέο πκθσλίεο Τινπνίεζεο ππνγξάθνληαη θαη κε ηνπο Τπνπξγνχο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη
Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ γηα ηνπο ηνκείο θαη ηηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ επνπηεχνληαη θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην

ΔΠΑ. Δπηρεηξεζηαθή πκθσλία Τινπνίεζεο ππνγξάθεηαη θαη κεηαμχ ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα ηνπο ηνκείο πνπ
επνπηεχεη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Πξφγξακκα
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ή ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αιηείαο.
Καηά θχξην ιφγν, κε ηηο Δπηρεηξεζηαθέο πκθσλίεο Τινπνίεζεο: (α) πινπνηείηαη κε ηξφπν ζπγθξνηεκέλν θαη κεζνδηθφ ν
ζπληνληζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, (β) επηηπγράλεηαη ε ζπλέξγεηα ησλ δξάζεσλ ζην πιαίζην ησλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, (γ) θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζηνρεπκέλε εθρψξεζε πφξσλ ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ
επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζηηο ελδηάκεζεο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ησλ πεξηθεξεηαθψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, (δ)
δηαζθαιίδεηαη ε παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη (ε)
ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή θξηηεξίσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο,
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο παξαθνινχζεζεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, εθρσξνχληαη ζηηο
ελδηάκεζεο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ησλ πεξηθεξεηαθψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ άξζξνπ 6, πφξνη θαη αξκνδηφηεηεο
δηαρείξηζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο Δπηρεηξεζηαθέο πκθσλίεο
Τινπνίεζεο.
Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηνπ θαζ’ χιελ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ
δχλαηαη λα εθρσξνχληαη ζηηο ελδηάκεζεο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ησλ πεξηθεξεηαθψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ άξζξνπ
6, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, πφξνη θαη αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο ησλ ηνκεαθψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, ηνπ ΠΑΑ θαη
ηνπ Δ.Π. Αιηείαο, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο Δπηρεηξεζηαθέο πκθσλίεο Τινπνίεζεο.»
Άπθπο 5
1. Η πεξίπησζε ηδ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«(ηδ) πξνβαίλεη ζε εμέηαζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαθήξπμεο θαη ηξνπνπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Γηα φζεο ζπκβάζεηο
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνβαίλεη επηπιένλ ζε εμέηαζε θαηά ηε
δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. Η δηαρεηξηζηηθή αξρή εθθξάδεη ηε γλψκε ηεο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20)
εκεξψλ απφ ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ. ε πεξίπησζε άπξαθηεο παξέιεπζεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ινγίδεηαη φηη ε
δηαρεηξηζηηθή αξρή έρεη παξάζρεη ζχκθσλε γλψκε, θέξνπζα ηε ζρεηηθή επζχλε γηα ηε ζχκθσλε απηή γλψκε.
Η ζχκθσλε γλψκε ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ή ε θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην ηεθκαηξφκελε ζχκθσλε γλψκε απηήο, απνηειεί
φξν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21. ε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πνπ έρεη
ήδε ζπλαθζεί θαηά ηελ έληαμε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ
ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ε εμέηαζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δηελεξγείηαη
πξηλ απφ ηελ θαηαρψξηζε δαπαλψλ ζην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα,».
2. Η πεξίπησζε ηε΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«(ηε) δηαβηβάδεη ηελ απφθαζε δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο ζηνλ αξκφδην δηαηάθηε, γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο αλάθηεζεο
αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, ηα νπνία δηαπηζηψλνληαη βάζεη ησλ επαιεζεχζεσλ πνπ δηελεξγεί,».
Άπθπο 6
1. ην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3614/2007 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
«Με φκνηα απφθαζε δχλαηαη λα αλαθαιείηαη νιηθά ή κεξηθά ή λα ηξνπνπνηείηαη ε απφθαζε νξηζκνχ ελδηάκεζνπ θνξέα
δηαρείξηζεο.»
2. Η πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«(β) Ωο ελδηάκεζνη θνξείο δηαρείξηζεο πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ δχλαηαη λα νξηζηνχλ, πέξαλ ησλ ζηελ πξνεγνχκελε
πεξίπησζε α΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ αλαθεξφκελσλ θνξέσλ, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα
ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην π.δ. 60/2007
(ΦΔΚ 64 Α΄).»
Άπθπο 7
1. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Η ίδηα εηδηθή ππεξεζία δχλαηαη λα αζθεί, κεηά απφ γλψκε θαη ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, θαη θαζήθνληα
ελδηάκεζνπ θνξέα δηαρείξηζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4, γηα πξάμεηο ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ ηνπ ηνκέα δεκνζίσλ
έξγσλ, αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζε πεξηθεξεηαθά
επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα θαη αθνξνχλ πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο.»

2. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Η ίδηα εηδηθή ππεξεζία δχλαηαη λα αζθεί, κεηά απφ γλψκε θαη ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, θαη θαζήθνληα
ελδηάκεζνπ θνξέα δηαρείξηζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4, γηα ηηο πξάμεηο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο
αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζε πεξηθεξεηαθά
επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα θαη αθνξνχλ πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο.»
3. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Η ίδηα εηδηθή ππεξεζία δχλαηαη λα αζθεί, κεηά απφ γλψκε θαη ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, θαη θαζήθνληα
ελδηάκεζνπ θνξέα δηαρείξηζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4, γηα πξάμεηο ςεθηαθήο ζχγθιηζεο εζληθήο εκβέιεηαο, νη νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη ζε πεξηθεξεηαθά επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα θαη αθνξνχλ πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο.»
4. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηεο παξ.
1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Η ίδηα εηδηθή ππεξεζία δχλαηαη λα αζθεί θαη θαζήθνληα ελδηάκεζνπ θνξέα δηαρείξηζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4, γηα
δξάζεηο «Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πζηήκαηνο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο - χζηεκα 4 ΔΔΔΚΑ» θαη
«Πηζηνπνίεζε πξφηεξεο κάζεζεο θαη επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο - χζηεκα 5 ΔΔΔΚΑ», ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.»
5. Η ππνπεξίπησζε (xvi) ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ.
2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«(xvi) πξνβαίλεη ζε εμέηαζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαθήξπμεο θαη ηξνπνπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Γηα φζεο ζπκβάζεηο
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνβαίλεη επηπιένλ ζε εμέηαζε θαηά ηε
δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. Η εηδηθή ππεξεζία εθθξάδεη ηε γλψκε ηεο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20)
εκεξψλ απφ ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ. ε πεξίπησζε άπξαθηεο παξέιεπζεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ινγίδεηαη φηη ε
εηδηθή ππεξεζία έρεη παξάζρεη ζχκθσλε γλψκε, θέξνπζα ηε ζρεηηθή επζχλε γηα ηε ζχκθσλε απηή γλψκε. Η ζχκθσλε
γλψκε ηεο εηδηθήο ππεξεζίαο ή ε θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην ηεθκαηξφκελε ζχκθσλε γλψκε απηήο, απνηειεί φξν γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21. ε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πνπ έρεη ήδε
ζπλαθζεί θαηά ηελ έληαμε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην
πεδίν εθαξκνγήο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ε εμέηαζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δηελεξγείηαη πξηλ
απφ ηελ θαηαρψξηζε δαπαλψλ ζην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα,».
6. Η ππνπεξίπησζε (xx) ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«(xx) δηαβηβάδεη ηελ απφθαζε δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο ζηνλ αξκφδην δηαηάθηε, γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο αλάθηεζεο
αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, ηα νπνία δηαπηζηψλνληαη βάζεη ησλ επαιεζεχζεσλ πνπ δηελεξγεί,».
7. Σν πξνηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Η αλσηέξσ εηδηθή ππεξεζία δχλαηαη επίζεο λα αζθεί, κεηά απφ γλψκε θαη ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ,
θαζήθνληα ελδηάκεζνπ θνξέα δηαρείξηζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 θαη γηα ηηο θαηεγνξίεο πξάμεσλ ηνπ ηνκέα
κεηαθνξψλ, αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζε πεξηθεξεηαθά
επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα θαη αθνξνχλ πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο.»
8. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Η αλσηέξσ εηδηθή ππεξεζία αλαιακβάλεη επίζεο θαζήθνληα δηαρείξηζεο ηνπ ηνκέα κεηαθνξψλ ηνπ εζληθνχ αλαπηπμηαθνχ
πξνγξάκκαηνο ηνπ ίδηνπ Τπνπξγείνπ.»
9. Η πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«(β) Η εηδηθή ππεξεζία δηαρείξηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Τγεία – Πξφλνηα» ηνπ ΚΠ 2000-2006, ε νπνία
ζπζηάζεθε ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, δχλαηαη λα αζθεί θαζήθνληα ελδηάκεζνπ θνξέα δηαρείξηζεο,
θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4, ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ».»
10. Η πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3614/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ λ. 3658/2008
(ΦΔΚ 70 Α΄), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«(γ) H εηδηθή ππεξεζία δηαρείξηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Πνιηηηζκφο» ηνπ ΚΠ 2000-2006, ε νπνία ζπζηάζεθε
ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, δχλαηαη λα αζθεί θαζήθνληα ελδηάκεζνπ θνξέα δηαρείξηζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ

παξφληνο, ζηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», «Πεξηβάιινλ – Αεηθφξνο Αλάπηπμε», «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», «Ψεθηαθή χγθιηζε», «Δπξσπατθή Δδαθηθή
πλεξγαζία», «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε», «Αιηεία», «Δλίζρπζε ηεο Πξνζπειαζηκφηεηαο» θαη ζε φια ηα πεξηθεξεηαθά
επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, κεηά απφ γλψκε θαη ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη αξκνδηφηεηεο
δηαρείξηζεο ηνπ εζληθνχ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ηνκέα πνιηηηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ.»
11. Η πεξίπησζε δ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«(δ) Η Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ ΔΚΣ ηνπ ΚΠ 2000-2006 αζθεί αξκνδηφηεηεο θαη γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013. Δηδηθφηεξα αζθεί θαζήθνληα ζρεδηαζκνχ ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ,
ζπληνληζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο δξάζεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ ή απφ ην ΔΣΠΑ ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 34
παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ. Δπίζεο, ζπληνλίδεη, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξνχληαη ζην ΟΠ ηελ
πνξεία πινπνίεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ πκθσληψλ Τινπνίεζεο γηα ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ ή απφ ην ΔΣΠΑ ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 34 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ θαη ελεκεξψλεη
εγγξάθσο θάζε δχν κήλεο ηελ Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ.»
12. Η πεξίπησζε δ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«(δ) Οη εηδηθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα Τπνπξγεία Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο,
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ,
αζθνχλ αξκνδηφηεηεο θαη γηα ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ.
Η Δηδηθή Τπεξεζία ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, πληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κεηνλνκάδεηαη ζε Δηδηθή Τπεξεζία ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Δθαξκνγήο
Πξνγξακκάησλ θαη αζθεί θαζήθνληα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε ηνκείο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ, θαζψο θαη θαζήθνληα
ελδηάκεζνπ θνξέα δηαρείξηζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4, ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε»,
εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3.»
13. α) Η πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«(γ) Η εηδηθή ππεξεζία δηαρείξηζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ΚΠ Leader +, ε νπνία ζπζηάζεθε δπλάκεη ηνπ λ.
2860/2000 κεηνλνκάδεηαη ζε «Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε». Η εηδηθή ππεξεζία δηαρείξηζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο: «Έγγξαθν Πξνγξακκαηηζκνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο», ε νπνία ζπζηάζεθε δπλάκεη ηνπ λ. 2892/2001
κεηνλνκάδεηαη ζε «Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο ΠΑΑ Πεξηβάιινλ». Η εηδηθή ππεξεζία «Δθαξκνγήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ
ελεξγεηψλ απφ ην ΔΓΣΠΔ-Π», ε νπνία ζπζηάζεθε δπλάκεη ηνπ λ. 3156/2003 κεηνλνκάδεηαη ζε «Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο
ΠΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα». Με ηηο θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 νη εηδηθέο
ππεξεζίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αλαδηαξζξψλνληαη πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ θαη αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ ΠΑΑ
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1698/2005 ή θαη εθαξκνγήο. Η εηδηθή ππεξεζία ζπληνληζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο δξάζεσλ ηνπ ΔΓΣΠΔ-Π, ε νπνία ζπζηάζεθε δπλάκεη ηνπ λ. 3156/2003 θαηαξγείηαη κεηά ηελ
έθδνζε ησλ θνηλψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ νξγάλσζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ αξκνδηνηήησλ ησλ εηδηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ
πξψηνπ εδαθίνπ. Οη απνθάζεηο απφζπαζεο ή κεηαθίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηδηθήο ππεξεζίαο ζπληνληζκνχ θαη
παξαθνινχζεζεο δξάζεσλ ηνπ ΔΓΣΠΔ-Π ινγίδνληαη κέρξη ηε ιήμε ηνπο σο απφζπαζε ή κεηαθίλεζε ζηελ εηδηθή ππεξεζία
δηαρείξηζεο ηνπ ΠΑΑ.»
β) Η πεξίπησζε δ΄ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3614/2007 θαηαξγείηαη.
14. Η παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«10. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ
θαη Γηθηχσλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ εγθξίλεηαη θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο
ησλ εηδηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη κε κέξηκλα ηεο ΜΟΓ Α.Δ..»

15. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3614/2007 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 13 σο εμήο:
«13. Οη εηδηθέο ππεξεζίεο θαη νη ελδηάκεζεο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζηα πιαίζηα ηεο θαηάξηηζεο ησλ
Δπηρεηξεζηαθψλ πκθσληψλ Τινπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 2Α εμεηδηθεχνπλ ηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο θαη πξνηείλνπλ θαηεγνξίεο
πξάμεσλ θαη πξάμεηο πςεινχ αλαπηπμηαθνχ απνηειέζκαηνο, ζχκθσλα κε ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο
ηνπ ηνκέα επζχλεο ηνπο. Δπηπιένλ παξαθνινπζνχλ θαη κεξηκλνχλ γηα ηελ νξζή θαη ηαρεία πινπνίεζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ
πκθσληψλ Τινπνίεζεο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν αξκνδηφηεηάο ηνπο.»

Άπθπο 8
1. Η πξψηε πεξίνδνο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Κάζε εηδηθή ππεξεζία αλαιακβάλεη ζην πιαίζην ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, γηα ηνπο άμνλεο
πξνηεξαηφηεηαο ηεο αληίζηνηρεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο, θαη ζχκθσλα κε ηελ νηθεία Δπηρεηξεζηαθή πκθσλία Τινπνίεζεο, κε
ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 4, ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:».
2. Η πεξίπησζε η΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«(η) παξαθνινπζεί ηελ πνξεία εθαξκνγήο ησλ αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο ηεο αληίζηνηρεο πεξηθέξεηαο κεηά ηελ αλαγθαία
εμεηδίθεπζή ηνπο θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηελ νηθεία δηαρεηξηζηηθή αξρή γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ αλαζεψξεζεο,».
3. Η πεξίπησζε ηζη΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«(ηζη) πξνβαίλεη ζε εμέηαζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαθήξπμεο θαη ηξνπνπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Γηα φζεο ζπκβάζεηο
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνβαίλεη επηπιένλ ζε εμέηαζε θαηά ηε
δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. Η εηδηθή ππεξεζία εθθξάδεη ηε γλψκε ηεο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20)
εκεξψλ απφ ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ. ε πεξίπησζε άπξαθηεο παξέιεπζεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ινγίδεηαη φηη ε
εηδηθή ππεξεζία έρεη παξάζρεη ζχκθσλε γλψκε, θέξνπζα ηε ζρεηηθή επζχλε γηα ηε ζχκθσλε απηή γλψκε. Η ζχκθσλε
γλψκε ηεο εηδηθήο ππεξεζίαο ή ε θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην ηεθκαηξφκελε ζχκθσλε γλψκε απηήο, απνηειεί φξν γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21. ε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πνπ έρεη ήδε
ζπλαθζεί θαηά ηελ έληαμε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην
πεδίν εθαξκνγήο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ε εμέηαζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δηελεξγείηαη πξηλ
απφ ηελ θαηαρψξηζε δαπαλψλ ζην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα,».
4. Η πεξίπησζε θ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«(θ) δηαβηβάδεη ηελ απφθαζε δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο ζηνλ αξκφδην δηαηάθηε, γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο αλάθηεζεο
αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, ηα νπνία δηαπηζηψλνληαη βάζεη ησλ επαιεζεχζεσλ πνπ δηελεξγεί,».
5. ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3614/2007 πξνζηίζεηαη πεξίπησζε θα΄ σο εμήο:
«(θα) παξέρεη ζηα πιαίζηα ηεο θαηάξηηζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ πκθσληψλ Τινπνίεζεο ηηο αλαπηπμηαθέο θαηεπζχλζεηο,
εμεηδηθεχεη ηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο θαη πξνηείλεη θαηεγνξίεο πξάμεσλ θαη πξάμεηο πςεινχ αλαπηπμηαθνχ απνηειέζκαηνο,
ζχκθσλα κε ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο αληίζηνηρεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο. Δπηπιένλ
παξαθνινπζεί θαη κεξηκλά γηα ηελ νξζή θαη ηαρεία πινπνίεζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ πκθσληψλ Τινπνίεζεο πνπ εκπίπηνπλ ζην
πεδίν αξκνδηφηεηάο ηεο,».
6. ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3614/2007 πξνζηίζεηαη πεξίπησζε ζη΄ σο εμήο:
«(ζη) παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ πκθσληψλ Τινπνίεζεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί ζηα πιαίζηα ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, ζχκθσλα θαη κε ηνλ αληίζηνηρν νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ην
ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπο, θαη, εθφζνλ δηαπηζηψλεη ειιηπή εθαξκνγή ηνπο, εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ηελ αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο θαη πφξσλ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ
Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ,».
Άπθπο 9
1. Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3614/2007 θαηαξγείηαη.
2. Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Γηα ηα κεγάια έξγα ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Καλνληζκνχ, ε απφθαζε έληαμεο εθδίδεηαη κφλν κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ε νπνία απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο κεγάινπ
έξγνπ ζηελ Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ Καλνληζκνχ.»
3. Η παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«5. ηελ πξφζθιεζε ηεο νηθείαο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ή ηνπ ελδηάκεζνπ θνξέα, θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ ππνβνιή
πξνηάζεσλ, πξνζδηνξίδεηαη ε κεζνδνινγία επηινγήο ησλ πξάμεσλ, ε νπνία θαηά θαλφλα είλαη ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε. Γηα
ηελ εθαξκνγή άκεζεο αμηνιφγεζεο απαηηείηαη ηεθκεξίσζε απφ ηελ αξρή πνπ αζθεί θαζήθνληα δηαρείξηζεο. Δπίζεο
αλαθνηλψλνληαη νη εκεξνκελίεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ, αμηνιφγεζεο, ηα απαξαίηεηα πξνο ππνβνιή ζηνηρεία, ν ρξφλνο
ππνβνιήο ηνπο θαη ε πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο νινθιεξψλεηαη ν έιεγρνο πιεξφηεηαο ηνπ θαθέινπ θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ
νηθεία ηζηνζειίδα ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο.»

4. Η παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«6. ηηο πξνθεξχμεηο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ δχλαηαη λα νξίδεηαη θαηψηεξνο πξνυπνινγηζκφο ησλ ππνβαιιφκελσλ
πξάμεσλ πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα.»
Άπθπο 10
1. Σν πξνηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη αλάθηεζε αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ δηαβηβάδεη ηελ απφθαζε
δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο ζηνλ αξκφδην δηαηάθηε γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο.»
2. Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Ο ζπληνληζκφο ηεο εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ ή απφ ην ΔΣΠΑ, ζχκθσλα κε ην άξζξν
34 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ, ζην πιαίζην
ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, αζθείηαη απφ ηελ εηδηθή ππεξεζία ζπληνληζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο δξάζεσλ
ΔΚΣ ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5.
Ο ζπληνληζκφο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ζηνλ
ηνκέα πγείαο – πξφλνηαο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, αζθείηαη ζην πιαίζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ πκθσληψλ
Τινπνίεζεο θαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 5.»
3. Η παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«5. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
θαη ηνπ αξκφδηνπ θάζε θνξά Τπνπξγνχ, δχλαηαη λα ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, ηηο
δηαδηθαζίεο, ηνπο φξνπο, ηα φξγαλα θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε,
ρξεκαηνδφηεζε, πινπνίεζε ή άιιε ζπλαθή ελέξγεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ, νη νπνίεο
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν ή απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζην πιαίζην
ηνπ άξζξνπ 34 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ.»
4. Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«1. Η θξαηηθή θαη θνηλνηηθή ζπκκεηνρή γηα φιεο ηηο πξάμεηο πνπ εληάζζνληαη ζηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ, ζην
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αιηείαο θαη ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, εθηφο ησλ κέηξσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ
ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, είλαη δεκφζηεο επελδχζεηο θαηά ηελ νηθεία λνκνζεζία θαη κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηνλ
Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ.
2. Η απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο ζε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 7 θαη 38, απνηειεί
απηνδίθαηα πξφηαζε εγγξαθήο ζε ζπιινγηθή απφθαζε ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ
επελδχζεσλ ηνπ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ή ρξεκαηνδφηεζεο κέζσλ
ρξεκαηνδνηηθήο ηερληθήο, νη απνθάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 24 ή νη
πξνζθιήζεηο ησλ πξνθεξπζζφκελσλ δξάζεσλ απνηεινχλ απηνδίθαηα πξφηαζε εγγξαθήο ζε ζπιινγηθή απφθαζε ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηνπ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο. ηηο ζπιινγηθέο απνθάζεηο
ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ εγγξάθνληαη κφλνλ νη πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο
έρεη εθδνζεί απφθαζε έληαμεο ή έρεη ζπλαθζεί ζχκβαζε ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ πνπ
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ ζηφρνπ επξσπατθή εδαθηθή ζπλεξγαζία ή νη απνθάζεηο θαη
πξνζθιήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε εζληθή ζπκκεηνρή ησλ ινηπψλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, νη πηζηψζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ εζληθνχ θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο, θαζψο
θαη νη απνθάζεηο ππαγσγήο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ επελδπηηθνχ λφκνπ, νη νπνίεο δχλαηαη λα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ
επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
θαζνξίδεηαη ε αθξηβήο δηαδηθαζία εγγξαθήο ησλ πξάμεσλ ζην ΠΓΔ. Απφ 1.1.2009 ε δηαρείξηζε ησλ ζπιινγηθψλ απνθάζεσλ
γίλεηαη θαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΟΠ.»
5. Η παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«8. Οη αλεμάξηεηεο αξρέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην χληαγκα ή έρνπλ ζεζπηζηεί κε λφκν θαη νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηα
επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 θαη ζηα ινηπά πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφλ κέζσ ηεο ζπιινγηθήο απφθαζεο έξγσλ (ΑΔ) ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ.»
6. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Οη έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ ειεγθηηθέο νκάδεο πνπ ζπγθξνηνχληαη, κε απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΔΓΔΛ, απφ ππαιιήινπο
ησλ δηεπζχλζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.»

7. Η παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«10. α) Μεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ, ην φξγαλν ειέγρνπ ησλ παξαγξάθσλ 8 θαη 12 ζπληάζζεη έθζεζε πξνζσξηλψλ
απνηειεζκάησλ ειέγρνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηπρφλ ζπζηάζεηο γηα ηε ιήςε αλαγθαίσλ δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ,
θαη ηελ ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Διέγρσλ. Η Γηεχζπλζε απηή, αθνχ ειέγμεη ηελ πιεξφηεηα
ηεο έθζεζεο, ηε δηαβηβάδεη ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Γηνίθεζεο θαη Διέγρνπ πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, ν νπνίνο ηε ζεσξεί. Μεηά ηε ζεψξεζε, ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Διέγρσλ ηελ
θνηλνπνηεί ζηνλ ειεγρφκελν, ζηελ νηθεία δηαρεηξηζηηθή αξρή θαη ζηνλ θαηά πεξίπησζε ελδηάκεζν θνξέα δηαρείξηζεο, ζηελ
αξρή πηζηνπνίεζεο θαη ζηελ εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ. Οη αλσηέξσ θνξείο έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ, εγγξάθσο,
αληηξξήζεηο ή θαη παξαηεξήζεηο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα επίδνζεο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ. Μεηά ηελ παξέιεπζε
ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, νη εθζέζεηο πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ κε ηηο ηπρφλ αληηξξήζεηο ή θαη παξαηεξήζεηο ησλ
αλσηέξσ θνξέσλ θαη ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Διέγρσλ εμεηάδνληαη απφ ηελ
Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ, ε νπνία εγθξίλεη θαη νξηζηηθνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ειέγρσλ. ηε ζπλεδξίαζε ηεο ΔΓΔΛ
δχλαηαη λα παξεπξίζθνληαη, κεηά απφ πξφζθιεζή ηεο, νη θνξείο πνπ ππέβαιαλ αληηξξήζεηο ή θαη παξαηεξήζεηο, γηα
ππνζηήξημε ησλ ζέζεψλ ηνπο. Σα νξηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο ΔΓΔΛ θνηλνπνηνχληαη αξκνδίσο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί
αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζείζα δαπάλε, απηή θαηαινγίδεηαη ζηνλ ιαβφληα κε επζχλε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.
β) Η Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ, ζε ζπλέρεηα αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ ηεο θαη χζηεξα απφ
εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Διέγρσλ, κπνξεί λα απεπζχλεη ζπζηάζεηο γηα νξηδφληηεο
δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο θαη ινηπά δηνξζσηηθά κέηξα ζηελ νηθεία δηαρεηξηζηηθή αξρή θαη ζηνλ θαηά πεξίπησζε ελδηάκεζν
θνξέα δηαρείξηζεο, ζηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο θαη ζηνπο ειεγρφκελνπο θνξείο. Οη ζρεηηθέο ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ θνηλνπνηνχληαη ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, θαζψο θαη ζηελ Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ, κε
έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Διέγρσλ. Οη ελ ιφγσ θνξείο έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ ζηελ
Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ, εγγξάθσο, αληηξξήζεηο ή θαη παξαηεξήζεηο εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ ζε απηνχο. Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ αληηξξήζεσλ ή ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ
πξνζεζκίαο, ε Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ, εθφζνλ ζεσξεί φηη ζπληξέρεη πεξίπησζε λα γίλνπλ νξηδφληηεο
δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο ή λα ιεθζνχλ ινηπά δηνξζσηηθά κέηξα, εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ηελ έθδνζε
ζρεηηθήο απφθαζεο. Η απφθαζε απηή ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχληαμε απφ ηελ Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο
γλσκνδφηεζεο ηεο ππνπεξίπησζεο (ii) ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 15. Σπρφλ αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο
εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ θαη ινηπψλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.»
8. α) Σν πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«ηηο πεξηπηψζεηο νξηζκνχ ελδηάκεζσλ θνξέσλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:».
β) ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3614/2007 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
«Γηα ηε κεηαθίλεζε ππαιιήισλ κεηαμχ Δηδηθψλ Τπεξεζηψλ, νη νπνίεο ππάγνληαη ζηνλ ίδην Γεληθφ ή Δηδηθφ Γξακκαηέα, γηα ηελ
θάιπςε ζέζεσλ ίδηαο βαζκίδαο, δελ απαηηείηαη λέν εξψηεκα θαη θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, εθφζνλ ηα ηππηθά θαη
νπζηαζηηθά πξνζφληα ηεο εηδηθήο ππεξεζίαο ππνδνρήο ππεξθαιχπηνληαη ή είλαη ηαπηφζεκα κε ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά
πξνζφληα ηεο εηδηθήο ππεξεζίαο απνρψξεζεο θαη νη ππάιιεινη έρνπλ ήδε αμηνινγεζεί ζεηηθά ζην παξειζφλ.»
9. Οη παξάγξαθνη 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«3. Η εζληθή αξρή ζπληνληζκνχ, νη δηαρεηξηζηηθέο αξρέο, ε αξρή πηζηνπνίεζεο, ε αξρή ειέγρνπ, νη εηδηθέο ππεξεζίεο ησλ
εδαθίσλ (α΄), (β΄), (γ΄), (δ΄) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5, νη εηδηθέο ππεξεζίεο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5, νη
εηδηθέο ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 6, θαζψο θαη ε δηεχζπλζε δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη ε γεληθή δηεχζπλζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο αζθνχλ θαζήθνληα δηθαηνχρνπ ελεξγεηψλ ηερληθήο
ππνζηήξημεο θαη θαηαξηίδνπλ θαη εθηεινχλ πξνγξάκκαηα ελεξγεηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο εθαξκνγήο, ηα νπνία ππνβάιινπλ γηα έγθξηζε ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.
4. Με ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ή άιιε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο κπνξνχλ λα θαζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνγξάκκαηα ελεξγεηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο
εθαξκνγήο, ε δηαδηθαζία ππνβνιήο, έγθξηζεο θαη επηθαηξνπνίεζήο ηνπο, ηα φξηα ρξεκαηνδφηεζεο αλά θαηεγνξία ελεξγεηψλ,
νη θαηεγνξίεο δαπαλψλ γηα ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο θαη ην ζθέινο πνπ θαιχπηεηαη απφ εζληθνχο πφξνπο, ε δηάξθεηα
θάζε πξνγξάκκαηνο, νη δηαδηθαζίεο δεκνζηφηεηαο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ αλάζεζε πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη
θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.
5. Η εθηέιεζε ελεξγεηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο εθαξκνγήο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 4/2002, αλαιφγσο
εθαξκνδφκελεο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.»
10. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Οη δηαθεξχμεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, νη ζπκβάζεηο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηψλ εθδίδνληαη ή ππνγξάθνληαη κεηά ηε
ζχκθσλε γλψκε ηεο νηθείαο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ή ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηαηχπσζε γλψκεο,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν (ηδ΄).»

11. Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Η δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ησλ δηθαηνχρσλ, εμαηξνπκέλσλ απηψλ πνπ ιακβάλνπλ θξαηηθή ελίζρπζε θαηά ηα άξζξα 87 θαη
88 ηεο πλζήθεο, ησλ Σακείσλ ηνπ άξζξνπ 24 θαη ησλ δηθαηνχρσλ πξάμεσλ ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο εθαξκνγήο,
επηβεβαηψλεηαη απφ αξκφδηα δηαρεηξηζηηθή αξρή εθφζνλ, νη θνξείο εθαξκφδνπλ ζχζηεκα ηεθκεξίσζεο δηαδηθαζηψλ γηα ηηο
ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο αλάζεζεο θαη δηαρείξηζεο ζπκβάζεσλ, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη πηζηνπνίεζεο θπζηθνχ
αληηθεηκέλνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Καη’ εμαίξεζε, νη απαηηήζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο πξάμεσλ πνπ
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ζηφρνπ Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία
πξνζδηνξίδνληαη ζηηο νηθείεο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο
θαη Ναπηηιίαο ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο κεζφδνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο επηβεβαίσζεο ηεο
δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ δηθαηνχρσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην, θαη δίδεηαη θάζε ζπλαθήο
αλαγθαία νδεγία πξνο ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο. Με φκνηα απφθαζε κπνξνχλ λα πξνβιέπνληαη εηδηθέο ξπζκίζεηο επηβεβαίσζεο
ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο δηθαηνχρσλ ζε κηθξά λεζηά, απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο, αλάινγα κε ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Γηαδεπθηηθά είλαη δπλαηή ε επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο δηθαηνχρνπ
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ειιεληθνχ πξνηχπνπ (ΔΠ) ΔΛΟΣ 1429.»
12. Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 3614/2007 θαηαξγείηαη.
13. Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. ε πεξίπησζε δηθαηνχρσλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ επηβεβαηψλεηαη ε δηαρεηξηζηηθή ηνπο επάξθεηα, ε αξκνδηφηεηα πινπνίεζεο
δχλαηαη λα κεηαβηβαζηεί κε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ζηελ αξρή ζηελ νπνία ππάγνληαη ή απφ ηελ νπνία επνπηεχνληαη ή ζε
ζπλαθή δεκφζηα ππεξεζία ή Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ ή αλψλπκε εηαηξεία ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή αλαπηπμηαθή
αλψλπκε εηαηξεία ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή άιιν θνξέα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ν νπνίνο
ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο δηθαηνχρσλ θαη ν νπνίνο επζχλεηαη έλαληη ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηελ θαιή
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη έλαληη ησλ ηξίησλ επζχλεηαη εηο νιφθιεξνλ κε ηνλ δηθαηνχρν. Αλ ζηελ πξνγξακκαηηθή
ζχκβαζε δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, εθπξνζσπεί δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο ηνλ δηθαηνχρν έλαληη ησλ ηξίησλ θαηά ηελ ελάζθεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηεο έσο ηε ιήμε ηεο κεηαβίβαζεο ηεο αξκνδηφηεηαο πινπνίεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζηνλ θνξέα πνπ αλαιακβάλεη πινπνίεζε έξγνπ ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα πξνθαινχληαη πξφζζεηεο δαπάλεο δηνίθεζεο, απηέο βαξχλνπλ ηνλ
θχξην ηνπ έξγνπ. Μεηά ηελ παξαιαβή πξνο ρξήζε, ην έξγν παξαδίδεηαη ζηνλ δηθαηνχρν καδί κε πιήξε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή
ηεθκεξίσζε.»
14. Σν άξζξν 23 ηνπ λ. 3614/2007 θαηαξγείηαη.
15. ην άξζξν 25 ηνπ λ. 3614/2007 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 9 σο εμήο:
«9. Οη δαπάλεο αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ θαη εξγαζηψλ πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε δεκφζησλ ηερληθψλ έξγσλ ππφ ηελ έλλνηα ηνπ λ. 1418/1984 (ΦΔΚ 55 Α΄), φπσο απηφο ηζρχεη,
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη αθνξνχλ: α) ηελ αξραηνινγηθή παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ
αξκφδηα Τπεξεζία Αξραηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, β) ηε δηελέξγεηα ζσζηηθψλ αλαζθαθψλ, θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 3028/2002 (ΦΔΚ 153 Α΄) θαη γ) ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ κλεκείσλ έλαληη
θηλδχλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ή θαη θαηά ηε θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δθφζνλ ν πξνυπνινγηζκφο
ησλ δαπαλψλ απηψλ ππεξβαίλεη ην 5% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ κεηά απφ αηηηνινγεκέλε γλψκε ησλ αξκφδησλ Κεληξηθψλ πκβνπιίσλ ηνπ ίδηνπ Τπνπξγείνπ.»

16. ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3614/2007 πξνζηίζεηαη δεχηεξν εδάθην σο εμήο:
«Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηε κεηαβίβαζε πηζηψζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζε ινγαξηαζκφ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πνπ δηαρεηξίδεηαη ε εηδηθή ππεξεζία Αξρή Πιεξσκήο ηνπ
ΚΠ, ησλ θνηλνηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο, γηα ηηο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο πξάμεσλ ζην πιαίζην ηνπ
ζηφρνπ «Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία». Με ηελ ίδηα ή φκνηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο θαη νη θαλφλεο
δηαρείξηζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε εηδηθή ππεξεζία Αξρή Πιεξσκήο ηνπ ΚΠ, ησλ θνηλνηηθψλ πξσηνβνπιηψλ
θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο.»
17. Σν άξζξν 31 ηνπ λ. 3614/2007 θαηαξγείηαη.
18. Σν πξψην θαη ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«2. Η αλψλπκε εηαηξεία κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Δ.», πνπ
ζπζηάζεθε κε ηε κε αξηζκφ 10071 (ΦΔΚ 324 Β΄/ 27.3.2001) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Δζληθήο Οηθνλνκίαο
θαη Οηθνλνκηθψλ, δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2860/2000, θαη φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,
ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη έρεη σο θχξηα απνζηνιή ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ
αξκφδησλ θνξέσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαζψο θαη ηελ εθηέιεζε θαη δηαρείξηζε
έξγσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο, επηθνηλσλίαο θαη λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε.»

19. Σν άξζξν 34Α ηνπ λ. 3614/2007 θαηαξγείηαη.
20. ηελ πεξίπησζε Β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3614/2007 πξνζηίζεηαη ππνπεξίπησζε (δ΄) σο εμήο:
«(δ) Μεξηκλά γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαβίβαζε ζηελ Δπηηξνπή ησλ παξαηππηψλ, νη νπνίεο απνηέιεζαλ αληηθείκελν δηνηθεηηθψλ
θαη δηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 27 έσο 36 ηνπ Δθαξκνζηηθνχ Καλνληζκνχ,
ελεκεξψλνληαο ηελ Αξρή Διέγρνπ.»
21. Η πεξίπησζε ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«(ε) Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ην έξγν θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ σο άλσ θνξέσλ.»
22. Σν άξζξν 37 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
θαη Σξνθίκσλ κπνξεί λα δηαηίζεληαη πηζηψζεηο απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ κε ρξεκαηνδνηήζεηο απφ θνηλνηηθνχο ή / θαη
εζληθνχο πφξνπο γηα ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ΠΑΑ θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο, θαη λα ξπζκίδνληαη ζέκαηα εθαξκνγήο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ηα νπνία αθνξνχλ ηηο ππαγφκελεο
δξάζεηο, ην είδνο ελίζρπζεο, ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ εληζρχζεσλ, ηα πνζνζηά ελίζρπζεο, ηα φξηα πξνυπνινγηζκνχ, ην γεληθφ
πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ην γεληθφ πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαθνινχζεζεο θαη
ειέγρνπ ησλ εληζρπφκελσλ επελδχζεσλ θαη θαηαβνιήο ηεο ελίζρπζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο.
Οη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.»
23. Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 38 θαη ην άξζξν 39 ηνπ λ. 3614/2007 θαηαξγνχληαη.
24. Η πεξίπησζε (β) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 3614/2007 θαηαξγείηαη.
25. Σν άξζξν 34 ηνπ λ. 3614/2007 θαηαξγείηαη θαη αθνινπζεί ε ιχζε θαη εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο «ΓΗΜΟ Α.Δ.» ζχκθσλα
κε ην λ. 2190/1920.
Η ηζρχο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο αξρίδεη απφ ηελ 1.1.2012.
26.α. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3816/2010 (ΦΔΚ 6 Α΄) πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα:
«Η αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα δχλαηαη λα πξνζθνκηζηεί κέρξη ηελ 31.5.2010. Η πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ
πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξάγξαθν 4 πνζνχ παξαηείλεηαη κέρξη ηελ 15.6.2010.»
β. ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3816/2010 (ΦΔΚ 6 Α΄) πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν εδάθην:
«Η αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα δχλαηαη λα πξνζθνκηζηεί κέρξη ηελ 31.5.2010.»
Άπθπο 11
Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ ηέηαξηνπ ηνπ λ. 3621/2007 (ΦΔΚ 279 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Ο έιεγρνο θαη ε αλαζεψξεζε ή / θαη επηθαηξνπνίεζε ή/ θαη ζπκπιήξσζε ησλ κειεηψλ πινπνηείηαη είηε α) απφ ηηο ππεξεζίεο
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο είηε β) δπλάκεη ζπκβάζεσο, ε νπνία ζπλάπηεηαη είηε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3316/2005 είηε
ζχκθσλα κε λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ δηαηεξήζεθαλ ζε ηζρχ κε ην λφκν απηφλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ηίζεληαη νη πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επηθαηξνπνίεζεο
ή θαη ηεο ηπρφλ αλαγθαίαο αλαζεψξεζεο ηεο κειέηεο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.»
ΜΔΡΟ Β΄
ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Άπθπο 12
Αναζύνθεζη ηηρ Γιςποςπγικήρ Δπιηποπήρ ςμππάξεων δημόζιος και ιδιωηικού ηομέα
Σν δεχηεξν θαη ην ηξίην εδάθην ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3389/2005 (ΦΔΚ 232 Α΄) αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:

«Η Γ.Δ..Γ.Ι.Σ. απνηειείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ηνλ
Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, σο ηαθηηθά
κέιε, θαη ηνλ Τπνπξγφ ή ηνπο Τπνπξγνχο πνπ επνπηεχνπλ θαζέλαλ απφ ηνπο Γεκφζηνπο Φνξείο, νη νπνίνη πξνβιέπεηαη λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηε χκπξαμε ή θαη λα ζπκβιεζνχλ ζηε χκβαζε χκπξαμεο ή θαη ζηα Παξεπφκελα χκθσλα, σο έθηαθηα
κέιε. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο πξνεδξεχεη ηεο Γ.Δ..Γ.Ι.Σ., επνπηεχεη ην έξγν ηεο θαη έρεη
ηελ επζχλε ηεο ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ πξνο απηήλ.»
Άπθπο 13
Ρςθμίζειρ θεμάηων ηος ν. 3299/2004 «Κίνηηπα Ιδιωηικών Δπενδύζεων για ηην Οικονομική Ανάπηςξη και ηην
Πεπιθεπειακή ύγκλιζη»
1. Παξαηείλεηαη θαηά έλα (1) έηνο ε πξνζεζκία νινθιήξσζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ. 3299/2004 (ΦΔΚ 261 Α΄) απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ 2007 κέρξη ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο δχλαληαη λα ηίζεληαη ζε είδε επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ, πνπ νκαδνπνηνχληαη βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ, φξηα ζπλνιηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο,
θαζψο θαη λα θαζνξίδνληαη ηδηαίηεξεο θαηεγνξίεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ, ραξαθηεξηζηηθψλ θαη
νξίσλ ζπλνιηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο, πνπ εηζάγνληαη ρσξηζηά ζηελ αξκφδηα Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή, θαηά παξέθθιηζε ησλ
ξπζκίζεσλ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3299/2004, φπσο ηζρχεη, ηεξψληαο ηελ απφιπηε ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ έρνπλ ππνβιεζεί νη αηηήζεηο απηέο.
3. Η παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3299/2004 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«8. Η αμηνιφγεζε ησλ επελδχζεσλ ζα γίλεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο ππεξεζίεο. Αμηνινγήζεηο επελδχζεσλ κπνξεί
λα αλαηίζεληαη θαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη εηδηθφηεξα ζε ππαιιήινπο άιισλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή θαη
εμσηεξηθνχο αμηνιν-γεηέο ή θαη εκπεηξνγλψκνλεο ζε εηδηθά ζέκαηα. Οη αλσηέξσ εθηφο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο αμηνινγεηέο
ππνβάιινπλ ηελ έθζεζε αμηνιφγεζήο ηνπο απεπζείαο ζηελ αξκφδηα γλσκνδνηηθή επηηξνπή, ε νπνία ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα
ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ησλ εθηφο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο αμηνινγεηψλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία ζχληαμεο πίλαθα αμηνινγεηψλ, νη δηαδηθαζίεο θαη νη φξνη
αλάζεζεο, ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ αλαηίζεληαη θαη’ έηνο αλά αμηνινγεηή, νη πξνζεζκίεο
νινθιήξσζεο ηεο αμηνιφγεζεο, ε δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία επέλδπζεο, ε ακνηβή ησλ
αμηνινγεηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.»
4. α) Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3299/2004 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«12. Οη απνθάζεηο ππαγσγήο, νη απνθάζεηο ηξνπνπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ή θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο επέλδπζεο,
νινθιήξσζεο θαη πηζηνπνίεζεο έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο επελδχζεσλ, παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο
γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο, αλάθιεζεο απνθάζεσλ ππαγσγήο θαη επηζηξνθήο εληζρχζεσλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί, εθδίδνληαη
κεηά απφ γλψκε ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο γλσκνδνηηθήο επηηξνπήο.»
β) Η πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 15 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3299/2004 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«δ. Οη θαζνξηδφκελεο πην πάλσ γλσκνδνηηθέο επηηξνπέο γλσκνδνηνχλ επίζεο επί αηηεκάησλ νινθιήξσζεο θαη πηζηνπνίεζεο
έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο επελδχζεσλ, αηηεκάησλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ή θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο
επέλδπζεο, αηηεκάησλ παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο, θαζψο θαη γηα ηελ αλάθιεζε
απνθάζεσλ ππαγσγήο θαη επηζηξνθήο εληζρχζεσλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί θαη αθνξνχλ ζε επελδπηηθά ζρέδηα, γηα ηελ
ππαγσγή ησλ νπνίσλ γλσκνδφηεζαλ θαηά πεξίπησζε, σο θαη γηα ζέκαηα επελδχζεσλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε πξνγελέζηεξνπο
επελδπηηθνχο λφκνπο, εθφζνλ νη ζρεηηθνί θάθεινη ησλ επελδχζεσλ απηψλ είλαη ηεο αξκνδηφηεηαο ησλ θαηά πεξίπησζε
αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ή θνξέσλ θαη ηεξνχληαη ζε απηνχο.»
Άπθπο 14
Σιμολόγηζη θαπμακεςηικών πποϊόνηων
1. Οη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ γ΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.δ. 96/1973 (ΦΔΚ 172 Α΄), φπσο
ηζρχνπλ, αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«γ) Οη ηηκέο ησλ πξσηνηχπσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, κεηά ηελ πηζηνπνίεζε κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν ηεο ιήμεο ηεο
ηζρχνο ηνπ πξψηνπ Δζληθνχ ή Δπξσπατθνχ Γηπιψκαηνο Δπξεζηηερλίαο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ
κεηψλνληαη θαη’ ειάρηζηνλ ζε πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%).
Οη ηηκέο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ φκνηαο δξαζηηθήο νπζίαο θαη θαξκαθνηερληθήο κνξθήο θαζνξίδνληαη θαηά κέγηζην ζε
πνζνζηφ ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ηεο ηηκήο πψιεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνηχπνπ ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο, φπσο ε
ηηκή απηή δηακνξθψλεηαη θάζε θνξά, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηνπ πξψηνπ Δζληθνχ ή
Δπξσπατθνχ Γηπιψκαηνο Δπξεζηηερλίαο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο ησλ αληίζηνηρσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Η δηαδηθαζία

θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαηά ηα πξνεγνχκελα εδάθηα εθαξκφδεηαη απηεπάγγειηα απφ ηε
Γηεχζπλζε Σηκψλ Βηνκεραληθψλ Πξντφλησλ θαη Φαξκάθσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.
δ) Η ηηκή θάζε θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο πνπ παξαζθεπάδεηαη ή ζπζθεπάδεηαη ή εηζάγεηαη ζηε ρψξα πξνθχπηεη απφ ην κέζν
φξν ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ αληίζηνηρσλ ηηκψλ ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
(Δ.Δ.), ζηα νπνία πθίζηαληαη θαη αλαθνηλψλνληαη επίζεκα ζηνηρεία απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ ρσξψλ απηψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή πψιεζεο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο ζηνπο ρνλδξεκπφξνπο ησλ θξαηψλ - κειψλ
φπνπ θπθινθνξεί ην ζπγθεθξηκέλν θαξκαθεπηηθφ πξντφλ, ζηα νπνία πθίζηαληαη θαη αλαθνηλψλνληαη επίζεκα ζηνηρεία απφ ηηο
αξκφδηεο αξρέο ησλ ρσξψλ απηψλ. Η ηηκή θάζε θαξκαθεπηηθνχ ζθεπάζκαηνο ζα θαζνξίδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ Τπεξεζία,
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο ην ρξφλν.»
2. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3408/2005 (ΦΔΚ 272 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. Οη θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, άιια
απφ ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο ηνπο, πνπ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία, πξνθεηκέλνπ απηή λα θαζνξίζεη ηελ αξρηθή ηηκή
θάζε θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκήο ηνπ ήδε θπθινθνξνχληνο θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Όπνηεο επηρεηξήζεηο απνθξχπηνπλ ή αξλνχληαη λα παξάζρνπλ ή
παξέρνπλ αλαθξηβή ή αλαιεζή ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηηκσξνχληαη κε πξφζηηκν ίζν κε ην δεθαπιάζην ηεο δηαθνξάο κεηαμχ
ηεο ηηκήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιιεη ε θαξκαθεπηηθή εηαηξεία θαη ηεο ηηκήο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ
ππεξεζία, επί ηελ πσιεζείζα πνζφηεηα ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο θαη γηα φζν δηάζηεκα ίζρπζε ε εγθξηζείζα ηηκή. Η
επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν απηή, είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ αμίσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ γηα
ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ ππέζηεζαλ απφ ηελ αλσηέξσ δηαθνξά ηηκψλ ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο. Με απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία, ν ηξφπνο, ηα αξκφδηα δηνηθεηηθά
φξγαλα θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ, ην νπνίν απνηειεί έζνδν ηνπ Γεκνζίνπ θαη
εηζπξάηηεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.).»
3. Με αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ.
Άπθπο 15
Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ νξίδεηαη άιισο ζηηο
επί κέξνπο δηαηάμεηο ηνπ.
Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο.
Ισάλληλα, 30 Μαξηίνπ 2010
Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Μεγάιε θξαγίδα ηνπ Κξάηνπο
Αζήλα, 31 Μαξηίνπ 2010

