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σίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως κα−
ταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού 
προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμ−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 126829 / EΥΘΥ 1217 (1)
    Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 

ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέ−
ντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολο−
γισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρη−
ματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020, 
σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).

2. Το Ν. 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014−2020 και λοιπές διατάξεις, 
και ειδικότερα τα άρθρα 8, 9, 10, 21, 22, 33, 55 και 58 
παρ.4 αυτού (ΦΕΚ Α΄ 265).

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω−
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπα−
ϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−

ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006.

4. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουρ−
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 
και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νη−
σιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πο−
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιο−
μηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού.

5. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. Υ29/09.10.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2168) απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη». 

7. Την υπ’ αριθμ. 105755/15.10.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2222) από−
φαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικο−
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση».

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται ως:
1. «Παρατυπία»: κάθε παράβαση του ενωσιακού δικαίου 

ή του σχετικού με την εφαρμογή του εθνικού δικαίου, η 
οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού 
φορέα που εμπλέκεται στη θέσπιση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και η οποία 
ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει το γενικό προϋπολο−
γισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με καταλογισμό αδικαι−
ολόγητης δαπάνης στον προϋπολογισμό αυτής.

2. «Οικονομικός φορέας»: σημαίνει οποιοδήποτε φυ−
σικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα που λαμβάνει 
μέρος στην εφαρμογή της βοήθειας από τα ΕΔΕΤ, με 
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εξαίρεση κράτος−μέλος που ασκεί τα δικαιώματά του 
ως δημόσια αρχή.

3. «Συστημική παρατυπία»: παρατυπία που έχει εν−
δεχομένως επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, με μεγάλη 
πιθανότητα εμφάνισης σε παρεμφερή είδη πράξεων, η 
οποία προκύπτει από σοβαρή ανεπάρκεια στην απο−
τελεσματική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης 
και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της παράλειψης 
καθορισμού κατάλληλων διαδικασιών, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό και τους ειδικούς κανόνες για κάθε ταμείο.

4. «Σοβαρή ανεπάρκεια στην αποτελεσματική λειτουρ−
γία ενός συστήματος διαχείρισης και ελέγχου»: για τους 
σκοπούς της εφαρμογής των ΕΔΕΤ, ανεπάρκεια για 
την οποία είναι απαραίτητο να υπάρξουν ουσιώδεις 
βελτιώσεις στο σύστημα, η οποία εκθέτει τα Ταμεία σε 
σημαντικό κίνδυνο παρατυπιών και η ύπαρξη της οποίας 
δεν συμβιβάζεται με θετική ελεγκτική γνώμη σχετικά με 
τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

5. «Δημοσιονομική Διόρθωση»: Η ακύρωση του συνόλου 
ή μέρους της ενωσιακής ή και εθνικής συμμετοχής σε 
ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής 
του από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 
2014−2020 η οποία είναι ανάλογη της παράτυπης δα−
πάνης που διαπιστώνεται.

6. «Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό»: Κάθε δαπάνη 
στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προ−
ϊόν, έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της σχε−
τικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε 
η υποχρέωση της δαπάνης.

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

8. «Δικαιούχος»: δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που έχει 
την ευθύνη για την έναρξη ή την έναρξη και την εφαρ−
μογή πράξεων. Στο πλαίσιο των καθεστώτων κρατικών 
ενισχύσεων, ο φορέας που λαμβάνει την ενίσχυση, ενώ 
στο πλαίσιο των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
ο φορέας που εφαρμόζει το Μέσο Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής ή το Ταμείο Χαρτοφυλακίου, κατά περίπτωση.

9. «Κανονισμός»: ο υπ’ αριθμ. 1303/2013 Κανονισμός (ΕΕ) 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξε−
ων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοι−
νωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

10. «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα» εφεξής 
ΟΠΣ: το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οι−
κονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπου 
καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν στο ΕΣΠΑ 
και άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής της Απόφασης 

1. Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή στα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014−2020 που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ, στο πλαίσιο του Στόχου: «Επενδύσεις στην 
Ανάπτυξη και την Απασχόληση».

2. Οι διαδικασίες δημοσιονομικής διόρθωσης ή/ και 
ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβλη−
θέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογι−
σμού ή τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων στο 
πλαίσιο των εν λόγω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 
εφαρμόζονται:

(α) από τις Διαχειριστικές Αρχές (εφεξής ΔΑ) ή/ και 
τους Ενδιάμεσους Φορείς (εφεξής ΕΦ), κατόπιν διοικη−
τικών ή επιτόπιων επαληθεύσεων που διενεργούν σε 
πράξεις των οποίων έχουν αναλάβει τη διαχείριση, οι 
οποίες καλύπτουν τις διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές 
και φυσικές πτυχές των πράξεων αυτών, στο πλαίσιο 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014−2020, 
κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 8, παρ. 1, περ. ιβ και ιη, 
21 και 22 του Ν. 4314/2014,

(β) από την Αρχή Πιστοποίησης (εφεξής ΑΠ), κατόπιν 
επιθεωρήσεων που διενεργούνται από την ίδια ή υπό 
την ευθύνη της, σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις και 
στους Δικαιούχους τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
10, παρ. 2 περ. β του Ν. 4314/2014,

(γ) από τη Διαχειριστική Αρχή ή την Αρχή Πιστοποί−
ησης, κατόπιν οριστικού πορίσματος ελέγχου που έχει 
διενεργηθεί από ελεγκτική αρχή/ όργανο, εθνική ή ενω−
σιακή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας.

3. Οι διαδικασίες δημοσιονομικών διορθώσεων ή/και 
ανάκτησης εφαρμόζονται επιπλέον κατόπιν: 

(α) διοικητικών ή επιτόπιων επαληθεύσεων που διενερ−
γούν οι αρχές/ φορείς της παρ. 2(α) για τη διαπίστω−
ση της τήρησης των δεσμεύσεων, που προβλέπονται 
στην απόφαση χρηματοδότησης/ ένταξης πράξης ή στη 
σύμβαση που υπογράφει ο Δικαιούχος με την αρμόδια 
αρχή και οι οποίες αφορούν στην περίοδο μετά την 
ολοκλήρωση της υλοποίησης της πράξης και σε χρονικό 
ορίζοντα που προβλέπεται στην απόφαση ή στο ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο (μακροχρόνιες υποχρεώσεις),

(β) ανάκλησης της απόφασης χρηματοδότησης/ έντα−
ξης μιας πράξης από τη Διαχειριστική Αρχή ή τον ΕΦ. 

4. Όταν ανακαλείται η απόφαση χρηματοδότησης/ 
ένταξης μιας πράξης και εφόσον έχει καταβληθεί ποσό 
δημόσιας συνεισφοράς για πραγματοποιηθείσες δαπά−
νες, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 
του άρθρου 33 του Ν. 4314/2014 το αρμόδιο όργανο του 
άρθρου 7 εκδίδει απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών. Στην περίπτωση 
αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 8 και 10 της παρούσας.

5. Για ειδικές περιπτώσεις (εξειδικευμένα έργα ή 
πολύπλοκα) μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρε−
σίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμπειρογνώμονες 
που υποβάλλουν γνωμοδότηση. Η γνωμοδότηση αυτή 
επισυνάπτεται στην έκθεση επιθεώρησης ή επιτόπιας 
επαλήθευσης.

Άρθρο 3
Διορθώσεις στις δηλώσεις δαπανών μετά από 

διοικητική επαλήθευση

1. Η αρμόδια ΔΑ/ ΕΦ επαληθεύει διοικητικά, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 21, παρ. 1 του Ν. 4314/2014, 
τις δηλώσεις δαπανών που υποβάλλονται από τους 
Δικαιούχους και οριστικοποιεί τις επαληθευμένες δα−
πάνες στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση που, κατά τη διενέρ−
γεια διοικητικής επαλήθευσης της δήλωσης δαπανών 
Δικαιούχου, διαπιστώνεται παράτυπη δαπάνη, η ΔΑ/ ΕΦ 
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καταχωρίζει στο ΟΠΣ έκθεση διοικητικής επαλήθευσης, 
στην οποία προσδιορίζονται τα μη επιλέξιμα ποσά που 
περικόπτονται με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά 
των διατάξεων που παραβιάστηκαν και η οποία εγκρί−
νεται από τον Προϊστάμενο της ΔΑ/ ΕΦ.

2. Εφόσον, η παρατυπία αφορά δαπάνες για τις οποίες 
έχει καταβληθεί η αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά, η 
έκθεση περιλαμβάνει και πρόταση για ανάκτηση αχρε−
ωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στις 
περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του 
άρθρου 33 του Ν. 4314/2014. 

3. Στην περίπτωση παρατυπιών που εντοπίζονται κατά 
τον έλεγχο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 
ή τροποποιήσεών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4314/2014, αυτές αναφέ−
ρονται διακριτά στην έκθεση διοικητικής επαλήθευσης.

4. Για το ύψος και την αιτιολογία της περικοπής, η 
αρμόδια ΔΑ/ ΕΦ ενημερώνει το Δικαιούχο, κοινοποιώ−
ντας σε αυτόν την έκθεση διοικητικής επαλήθευσης, 
ώστε ο Δικαιούχος να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις 
του, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 της πα−
ρούσας. Η κοινοποίηση της έκθεσης στο Δικαιούχο γί−
νεται μέσω συστημένης επιστολής ή/ και με απόδειξη 
παραλαβής, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από 
την έγκρισή της. 

5. Στην περίπτωση που η διοικητική επαλήθευση διε−
νεργείται προκειμένου να καταβληθεί η αντίστοιχη δη−
μόσια συνεισφορά στους Δικαιούχους, η έκθεση εγκρί−
νεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα Διαχείρισης 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Άρθρο 4
Δημοσιονομική διόρθωση μετά από επιτόπια 

επαλήθευση/ επιθεώρηση

1. Μετά την ολοκλήρωση της επιτόπιας επαλήθευσης 
από την αρμόδια ΔΑ/ ΕΦ ή επιθεώρησης από την Αρχή 
Πιστοποίησης και της λήψης τυχόν συμπληρωματικών 
στοιχείων, η αρμόδια ΔΑ/ ΕΦ ή η Αρχή Πιστοποίησης 
συντάσσει σχετική έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης/ επι−
θεώρησης εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών 
από την ολοκλήρωση της επιτόπιας επαλήθευσης/ επι−
θεώρησης. Η έκθεση περιλαμβάνει συμπεράσματα και 
τυχόν συστάσεις που βασίζονται σε σαφή και τεκμηρι−
ωμένη ανάλυση των εντοπισθέντων προβλημάτων και 
των συνεπειών τους, εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο 
της ΔΑ/ ΕΦ ή ΑΠ, καταχωρίζεται στο ΟΠΣ εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την έγκρισή της και κοινο−
ποιείται στο Δικαιούχο εντός δέκα (10) ημερολογιακών 
ημερών από την έγκρισή της.

2. Στην περίπτωση που κατά την επιτόπια επαλήθευ−
ση/ επιθεώρηση διαπιστώνεται παρατυπία και αφορά 
δαπάνες για τις οποίες έχει καταβληθεί η αντίστοιχη 
δημόσια συνεισφορά, αυτή αναφέρεται στην έκθεση 
επιτόπιας επαλήθευσης/ επιθεώρησης με κατάλληλη 
τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβι−
άστηκαν και προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση και 
στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 
του άρθρου 33 του Ν. 4314/2014 και ανάκτηση των πο−
σών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως. 
Στην περίπτωση αυτή, καθώς και στην περίπτωση που 
η έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις, η κοινοποίηση της 
έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης/ επιθεώρησης στο Δι−
καιούχο γίνεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών 

από την έγκρισή της μέσω συστημένης επιστολής ή/ και 
με απόδειξη παραλαβής, προκειμένου ο Δικαιούχος να 
διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις, σύμφωνα με τη διαδι−
κασία του άρθρου 6 της παρούσας.

3. Στην περίπτωση που η επιτόπια επαλήθευση διενερ−
γείται προκειμένου να καταβληθεί η αντίστοιχη δημόσια 
συνεισφορά στους Δικαιούχους, η έκθεση εγκρίνεται 
από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις οικείες κατά 
περίπτωση διατάξεις.

Άρθρο 5
Δημοσιονομική διόρθωση μετά από επαλήθευση 

μακροχρόνιων υποχρεώσεων

1. Στην περίπτωση που για μια ολοκληρωμένη πρά−
ξη απορρέουν υποχρεώσεις για το Δικαιούχο από τις 
ρυθμίσεις του άρθρου 71 του Κανονισμού ή/και από 
την απόφαση χρηματοδότησης/ ένταξης ή/ και από την 
απόφαση/ βεβαίωση ολοκλήρωσης της πράξης, η ΔΑ/ 
ΕΦ διενεργεί διοικητική ή επιτόπια επαλήθευση τήρησης 
των υποχρεώσεων και συντάσσει έκθεση επαλήθευσης 
μακροχρόνιων υποχρεώσεων εντός τριάντα (30) ημερο−
λογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της επαλήθευ−
σης. Η έκθεση εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο της ΔΑ/ 
ΕΦ, καταχωρίζεται στο ΟΠΣ εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την έγκρισή της και κοινοποιείται στο Δι−
καιούχο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από 
την έγκρισή της.

2. Στην περίπτωση που, κατά την επαλήθευση διαπι−
στώνεται παρατυπία λόγω μη τήρησης των μακροχρόνι−
ων υποχρεώσεων, χωρίς να υπάρχει πλέον η δυνατότη−
τα τήρησης των υποχρεώσεων αυτών, αυτή αναφέρεται 
στην έκθεση επαλήθευσης μακροχρόνιων υποχρεώσεων 
με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξε−
ων που παραβιάστηκαν και προτείνεται δημοσιονομική 
διόρθωση και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από 
την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4314/2014 και ανάκτηση. 
Στην περίπτωση αυτή, καθώς και στην περίπτωση που 
η έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις, η κοινοποίηση της 
έκθεσης επαλήθευσης μακροχρόνιων υποχρεώσεων στο 
Δικαιούχο γίνεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημε−
ρών από την έγκρισή της μέσω συστημένης επιστολής 
ή/ και με απόδειξη παραλαβής, προκειμένου ο Δικαιού−
χος να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 6 της παρούσας.

3. Τα ποσά των δημοσιονομικών διορθώσεων ή/και 
ανακτήσεων θα πρέπει να είναι αναλογικά προς την 
περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.

Άρθρο 6
Διαδικασία αντιρρήσεων − Οριστικοποίηση 
πορίσματος επαλήθευσης/ επιθεώρησης − 

Έκδοση απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης 
ή/ και ανάκτησης

1. Ο Δικαιούχος μπορεί, εντός δέκα πέντε (15) ημερο−
λογιακών ημερών από την παραλαβή από αυτόν της 
έκθεσης διοικητικής/ επιτόπιας επαλήθευσης, επαλή−
θευσης μακροχρόνιων υποχρεώσεων ή της έκθεσης επι−
θεώρησης, να υποβάλει στην αρμόδια αρχή εγγράφως 
τις αντιρρήσεις του.

2. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από την αρμόδια αρχή 
που διενήργησε την επαλήθευση ή την επιθεώρηση, 
εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την 
υποβολή τους. Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω 
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διερεύνηση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το βά−
σιμο ή μη των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, δύναται 
να διενεργείται άμεσα συμπληρωματική επαλήθευση/ 
επιθεώρηση από το ίδιο όργανο που διενήργησε την 
αρχική επαλήθευση/ επιθεώρηση. Στην περίπτωση αυτή, 
η έκθεση ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της συμπλη−
ρωματικής επαλήθευσης/ επιθεώρησης.

3. Σε περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων και μετά την 
εξέταση αυτών ή σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης 
της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων, η έκθεση 
οριστικοποιείται και καταχωρίζεται στο ΟΠΣ. 

4. Όταν η οριστική έκθεση δεν προτείνει δημοσιο−
νομική διόρθωση ή/ και ανάκτηση, εγκρίνεται από τον 
Προϊστάμενο της αρμόδια αρχής που διενήργησε την 
επαλήθευση ή την επιθεώρηση και κοινοποιείται στο 
Δικαιούχο.

5. Όταν η οριστική έκθεση προτείνει δημοσιονομική 
διόρθωση ή/ και ανάκτηση, εγκρίνεται από το αρμόδιο 
όργανο του άρθρου 7. Στην περίπτωση αυτή, από το 
αρμόδιο όργανο του άρθρου 7 εκδίδεται και η σχετική 
απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης. Η απόφαση δημο−
σιονομικής διόρθωσης και η οριστική έκθεση κοινοποι−
ούνται στο Δικαιούχο με συστημένη επιστολή ή/ και με 
απόδειξη παραλαβής και στην Αρχή Ελέγχου. Επίσης, 
κοινοποιούνται στην Αρχή Πιστοποίησης, εφόσον προ−
κύπτει από επαλήθευση της ΔΑ/ ΕΦ ή στην αρμόδια 
ΔΑ/ ΕΦ εφόσον προκύπτει από επιθεώρηση της Αρχής 
Πιστοποίησης. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές ή στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις 
εισαγγελικές αρχές κατά περίπτωση, σύμφωνα με το 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

6. Στην περίπτωση της διοικητικής επαλήθευσης, εφό−
σον έχουν κριθεί βάσιμες οι αντιρρήσεις του Δικαιού−
χου καταχωρίζονται οι σχετικές δαπάνες σε επόμενη 
δήλωση δαπανών. 

7. Σε περίπτωση επιτόπιας επαλήθευσης ή επαλή−
θευσης μακροχρόνιων υποχρεώσεων, η αρμόδια ΔΑ/ 
ΕΦ καταχωρίζει στο ΟΠΣ το ποσό της δημοσιονομικής 
διόρθωσης, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
έγκριση της οριστικής έκθεσης και μειώνει αντίστοιχα 
τα συγχρηματοδοτούμενα ποσά που έχουν ήδη κατα−
χωρισθεί. 

8. Σε περίπτωση επιθεώρησης από την Αρχή Πιστο−
ποίησης, η αρμόδια ΔΑ καταχωρίζει στο ΟΠΣ το ποσό 
της δημοσιονομικής διόρθωσης, εντός τριών (3) εργά−
σιμων ημερών από την ημερομηνία που η ΔΑ παραλαμ−
βάνει την οριστική έκθεση επιθεώρησης, και μειώνει 
αντίστοιχα τα συγχρηματοδοτούμενα ποσά που έχουν 
ήδη καταχωρισθεί. 

9. Τα ποσά των δημοσιονομικών διορθώσεων που 
επιβάλλονται σε μία πράξη δεν μπορούν να επαναχρη−
σιμοποιηθούν για την εν λόγω πράξη.

10. Η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης συνιστά 
και απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που προβλέ−
πονται από την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4314/2014. 
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 8 και 10 
της παρούσας.

Άρθρο 7
Όργανα έκδοσης απόφασης δημοσιονομικής 

διόρθωσης/ ανάκτησης

Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης δη−
μοσιονομικής διόρθωσης/ ανάκτησης αχρεωστήτως ή 
παρανόμως καταβληθέντων ποσών είναι: 

1. Ο αρμόδιος Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας που επο−
πτεύει την Ειδική Υπηρεσία που ασκεί το ρόλο της 
Διαχειριστικής Αρχής Επιχειρησιακού Προγράμματος ή 
ρόλο Ενδιάμεσου Φορέα σε άλλο Επιχειρησιακό Πρό−
γραμμα, όταν η παρατυπία διαπιστώνεται από την Ειδική 
Υπηρεσία μετά τη διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης 
του άρθρου 3, ή επιτόπιας επαλήθευσης του άρθρου 4, ή 
επαλήθευσης μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 
5 της παρούσας.

2. Ο οικείος Περιφερειάρχης που εποπτεύει την Ειδική 
Υπηρεσία που ασκεί το ρόλο της Διαχειριστικής Αρχής 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ή ρόλο 
Ενδιάμεσου Φορέα σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, 
όταν η παρατυπία διαπιστώνεται από την Ειδική Υπη−
ρεσία μετά τη διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης του 
άρθρου 3, ή επιτόπιας επαλήθευσης του άρθρου 4, ή 
επαλήθευσης μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 
5 της παρούσας.

3. Ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή ο Περιφερειάρ−
χης που εποπτεύει δημόσια υπηρεσία, η οποία ασκεί 
ρόλο Ενδιάμεσου Φορέα και δεν είναι Ειδική Υπηρεσία 
κατά τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του 
παρόντος άρθρου, όταν η παρατυπία διαπιστώνεται από 
την εν λόγω υπηρεσία μετά τη διενέργεια διοικητικής 
επαλήθευσης του άρθρου 3, ή επιτόπιας επαλήθευσης 
του άρθρου 4, ή επαλήθευσης μακροχρόνιων υποχρε−
ώσεων του άρθρου 5 της παρούσας.

4. Το αρμόδιο όργανο Ενδιάμεσου Φορέα, στην περί−
πτωση που ο Ενδιάμεσος Φορέας είναι νομικό πρόσωπο 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον το αρμόδιο αυτό 
όργανο ορίζεται στη σχετική απόφαση ορισμού/ ανά−
θεσης των αρμοδιοτήτων διαχείρισης. Στην περίπτωση 
που στην απόφαση ορισμού/ ανάθεσης δεν ορίζεται αρ−
μόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης δημοσιονομι−
κής διόρθωσης/ ανάκτησης, αρμόδιο όργανο για την έκ−
δοση απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης/ ανάκτησης 
είναι ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή Περιφερειάρχης 
που εποπτεύει την οικεία Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, 
η οποία έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες διαχείρισης. 

5. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων−ΕΣ−
ΠΑ, όταν η παρατυπία διαπιστώνεται μετά τη διενέργεια 
επιθεώρησης του άρθρου 4 από την Αρχή Πιστοποίησης.

6. Ο αρμόδιος Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή Περι−
φερειάρχης που εποπτεύει την Ειδική Υπηρεσία Διαχεί−
ρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος, όταν η παρατυ−
πία διαπιστώνεται από ελεγκτικές αρχές/ όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικές ελεγκτικές αρχές εκτός 
της Αρχής Ελέγχου, με βάση τα οριστικά πορίσματα 
ελέγχων της παρ. 1 του άρθρου 11 της παρούσας.

Άρθρο 8
Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης/ ανάκτησης και 

περιεχόμενο αυτής

1. Στην απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης αναφέ−
ρονται τα στοιχεία ταυτότητας της πράξης, του/ων 
Δικαιούχου/ων και της παρατυπίας, όπως:

(α) ο κωδικός ΟΠΣ της πράξης, το ΕΠ στο οποίο έχει 
ενταχθεί, το Ταμείο (ΕΤΠΑ/ ΕΚΤ/ ΤΣ) και η ΣΑΕ, μέσω 
της οποίας χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δη−
μοσίων Επενδύσεων, 

(β) ο φορέας ή οι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ή δημόσιες υπηρεσίες) στους οποίους επιβάλλεται δη−
μοσιονομική διόρθωση, και ανά φορέα:
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• το ύψος των δημόσιων δαπανών που αυτή αφορά,
• η αναλυτική αιτιολογία της δημοσιονομικής διόρθω−

σης, με ειδική αναφορά στις διατάξεις που παραβιάστη−
καν καθώς και τον τρόπο παραβίασής τους.

2. Στην περίπτωση που προβλέπεται ανάκτηση, στην 
απόφαση παρατίθενται πέραν των ανωτέρω και τα εξής: 

(α) ο φορέας ή οι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
δημόσιες υπηρεσίες), από τους οποίους αναζητείται το 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό, καθώς 
και τα τυχόν συνυπόχρεα αυτών πρόσωπα,

(β) το αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό, 
το οποίο περιλαμβάνει και τόκους για Πράξεις κρατικών 
ενισχύσεων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της 
παρούσας,

(γ) η προθεσμία εντός της οποίας δύναται να επιστρα−
φεί το ποσό πριν εφαρμοστούν οι διατάξεις του ΚΕΔΕ 
(σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της παρούσας).

3. Η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης/ ανάκτη−
σης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού 
υπόκειται στα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 9
Καθορισμός του ύψους της δημοσιονομικής 

διόρθωσης

1. Αναλογικές δημοσιονομικές διορθώσεις
Το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης, το οποίο 

επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα, υπολογίζεται, με 
βάση τις μεμονωμένες παράτυπες δαπάνες που ο Δι−
καιούχος δήλωσε στην αρμόδια αρχή διαχείρισης και 
ισούται προς το ποσό της προκληθείσας ζημίας ή με 
βάση την αρχή της αναλογικότητας στις περιπτώσεις 
μη τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους 
Δικαιούχους.

2. Κατ’ αποκοπή διορθώσεις
Όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί επακριβώς 

το ποσό της προκληθείσας ζημίας και η εξ ολοκλήρου 
ακύρωση της παράτυπης δαπάνης θα ήταν δυσανάλογη, 
η αρμόδια ΔΑ/ ΕΦ ή η Αρχή Πιστοποίησης, επιβάλ−
λει δημοσιονομικές διορθώσεις κατ’ αποκοπή, υπολο−
γίζοντας τη βαρύτητα της παράβασης που οδήγησε 
στη διαπιστωθείσα παρατυπία. Το ποσοστό της κατ’ 
αποκοπή δημοσιονομικής διόρθωσης που εφαρμόζεται 
στον επηρεαζόμενο πληθυσμό λόγω της εντοπιζόμενης 
μεμονωμένης ή συστημικής παρατυπίας καθορίζεται 
με βάση τη βαρύτητα της παράβασης, λαμβάνοντας 
υπόψη και το άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) 480/2014 και την 
υπ’ αριθμ. C(2013) 9527/19−12−2013 απόφαση της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση και έγκριση κατευθυ−
ντήριων γραμμών για τον καθορισμό δημοσιονομικών 
διορθώσεων.

3. Κατά παρεκβολή διορθώσεις
Στις περιπτώσεις που μετά από ελέγχους, εντοπί−

ζονται παρατυπίες, οι οποίες δύνανται να ποσοτικο−
ποιηθούν και επαναλαμβάνονται σε σημαντικό πλήθος 
ομοιογενών πράξεων ή σε πράξεις που παρουσιάζουν 
ανάλογα χαρακτηριστικά, η επέκταση όμως των ελέγ−
χων στο σύνολο των πράξεων που επηρεάζονται από 
αυτές προκαλούν δυσανάλογο κόστος αναφορικά με 
την προσδοκόμενη ελαχιστοποίηση των κινδύνων, η 
δημοσιονομική διόρθωση είναι δυνατή σε βάση παρεκ−
βολής. Στις περιπτώσεις αυτές, το αποτέλεσμα που 

προσδιορίζεται από την εξέταση του αντιπροσωπευτι−
κού δείγματος προεκτείνεται σε όλες τις πράξεις που 
επηρεάζονται.

4. Στις περιπτώσεις πράξεων ενισχύσεων, οι δημοσι−
ονομικές διορθώσεις και οι ανακτήσεις εφαρμόζονται 
στη δημόσια συνεισφορά που αντιστοιχεί στις δαπάνες 
που περιλαμβάνονται στη δήλωση δαπανών και η οποία 
έχει καταβληθεί στους Δικαιούχους από το φορέα που 
χορηγεί την ενίσχυση.

5. Εφόσον οι εντοπισθείσες παρατυπίες επηρεάζουν 
και μελλοντικές πληρωμές οι οποίες δεν έχουν δηλωθεί 
ή/και πραγματοποιηθεί και εμπίπτουν στην παράγραφο 
1 διακόπτεται η περαιτέρω συγχρηματοδότηση του επη−
ρεαζόμενου μέρους, με σχετική αναφορά στην απόφαση 
του άρθρου 8.

6. Στην περίπτωση που οι παρατυπίες εμπίπτουν στην 
παράγραφο 2 δύναται να συνεχιστεί η συγχρηματοδό−
τηση, αλλά η κατ’ αποκοπή διόρθωση εφαρμόζεται σε 
όλες τις πληρωμές κατά την καταχώρισή τους στο ΟΠΣ.

Άρθρο 10
Ανάκτηση αχρεωστήτως 

ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών

1. Η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης/ ανάκτησης 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού απο−
τελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του χρέους. 

2. Μετά από την έγγραφη κοινοποίηση στο Δικαιούχο 
μέσω συστημένης επιστολής ή με απόδειξη παραλαβής 
της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης/ ανάκτησης 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού, ο 
υπόχρεος οφείλει να καταβάλει, εντός δέκα πέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών, το ποσό το οποίο έχει καταλο−
γισθεί, σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
(Δ.Ο.Υ.), προσκομίζοντας την απόφαση δημοσιονομικής 
διόρθωσης/ ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως κα−
ταβληθέντος ποσού καθώς και το σημείωμα κατάθεσης 
που τη συνοδεύει. Η Δ.Ο.Υ. στην οποία καταβάλλονται 
γνωστοποιεί εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημε−
ρών την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού στην υπηρε−
σία που εξέδωσε την απόφαση, καθώς και στην Αρχή 
Πιστοποίησης. Την υπηρεσία ενημερώνει εντός δεκαπέ−
ντε (15) ημερολογιακών ημερών και ο υπόχρεος με την 
προσκόμιση σε αυτήν των στοιχείων τεκμηρίωσης του 
καταβληθέντος ποσού.

3. Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων, το 
προς ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβλη−
θέν ποσό, επιστρέφεται εντόκως από την ημερομηνία 
καταβολής του μέχρι την ημερομηνία επιστροφής του 
ποσού στη ΔΟΥ. Το επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το 
επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται, για κάθε ημερολογιακό 
έτος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο V του 
Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής, όπως ισχύει. 

4. Σε περίπτωση μη επιστροφής του χρηματικού ποσού 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2, η διαδικασία 
βεβαίωσης του χρέους ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
του χρηματικού καταλόγου, λαμβάνοντας υπόψη την 
παρ. 3, από την υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση 
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος 
ποσού και με την αποστολή του στην αρμόδια για τη 
φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
(Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου.
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5. Το προς ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως κα−
ταβληθέν ποσό που βεβαιώνεται στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα 
με την παρ. 4, επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας και 
τυχόν λοιπές προσαυξήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες 
κάθε φορά διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). 

6. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά την είσπραξη των ποσών 
που ανακτώνται, ενημερώνει εγγράφως σχετικά την 
υπηρεσία που συνέταξε το χρηματικό κατάλογο, καθώς 
και την Αρχή Πιστοποίησης.

7. Τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα 
ποσά, βεβαιώνονται και εισπράττονται ως έσοδα του 
κρατικού προϋπολογισμού και εισάγονται στην κατη−
γορία των ειδικών εσόδων με Κ.Α.Ε. 3941 «Έσοδα από 
καταλογισμούς σε φορείς που υλοποιούν προγράμματα 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου», 3943 «Έσοδα από 
καταλογισμούς σε φορείς που υλοποιούν προγράμματα 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
του Ταμείου Συνοχής» κατά περίπτωση ανάλογα με την 
προέλευση της κοινοτικής συμμετοχής που αναζητείται.

Άρθρο 11
Διαδικασία Δημοσιονομικών Διορθώσεων 

μετά από ελέγχους ελεγκτικών αρχών/ οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Αρχής Ελέγχου ή άλλων 

εθνικών ελεγκτικών αρχών

1. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται παρατυπία με 
βάση τα οριστικά πορίσματα από ελέγχους ελεγκτικών 
αρχών/ οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή εθνικών 
ελεγκτικών αρχών εκτός της Αρχής Ελέγχου, η αρμόδια 
Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος κα−
ταχωρίζει τη δημοσιονομική διόρθωση στο ΟΠΣ εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που 
η ΔΑ παραλαμβάνει τo οριστικό πόρισμα ελέγχου, μει−
ώνοντας αντίστοιχα τα συγχρηματοδοτούμενα ποσά 
που είχαν καταχωρισθεί. 

2. Για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την 
παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4314/2014, η ΔΑ εισηγείται 
την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως ή πα−
ρανόμως καταβληθέντων ποσών στο αρμόδιο όργανο 
του άρθρου 7. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 8 και 10 της παρούσας. Η απόφαση ανάκτησης 
κοινοποιείται σε κάθε περίπτωση στο Δικαιούχο μέσω 
συστημένης επιστολής ή/ και με απόδειξη παραλαβής. 
Επίσης, κοινοποιείται στον Ενδιάμεσο Φορέα, στην Αρχή 
Πιστοποίησης και στην Αρχή Ελέγχου. 

3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παρατυπία σε 
οριστική έκθεση ελέγχου της Αρχής Ελέγχου, εκδίδεται 
με εισήγησή της, απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε σχετική Υπουργική 
Απόφαση του άρθρου 12 (παρ. 15) του Ν. 4314/2014 και 
η αρμόδια ΔΑ καταχωρίζει τη δημοσιονομική διόρθω−
ση στο ΟΠΣ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία που η ΔΑ παραλαμβάνει την οριστι−
κή έκθεση ελέγχου της Αρχής Ελέγχου, μειώνοντας 
αντίστοιχα τα συγχρηματοδοτούμενα ποσά που είχαν 
καταχωρισθεί. 

4. Ειδικότερα, οι κατ’ αποκοπή διορθώσεις που αφο−
ρούν περισσότερες από μία πράξεις εφαρμόζονται με 
ευθύνη της Αρχής Πιστοποίησης, η οποία και ενημερώνει 
τις αρχές που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης.

Άρθρο 12

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

F
    Αριθμ. Δ11/Γ/31801/25013 (2)
Καθορισμός τέλους διαδρομής και τέλους τερματικής 

εξυπηρέτησης έτους 2015 και ρυθμίσεις απαλλαγών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.   Τις διατάξεις του Ν.δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως Δ/νσε−

ως Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοι−
νωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αε−
ροπορίας» (ΦΕΚ/Α΄/238/5−7.11.1970) όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 1340/1983 «περί τροποποίησης διατάξεων του 
Ν.δ. 714/1970 περί ιδρύσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ/Α΄/35/18−3−1983).

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 56/1989 «περί Οργανισμού της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργεί−
ου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ/Α΄/28/1−2−1989), 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3913/2011 «περί αναδιοργάνω−
σης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/18/17−2−2011).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4146/2013 «περί διαμόρφωσης 
φιλικού περιβάλλοντος για στρατηγικές και ιδιωτικές 
επενδύσεις και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ/Α΄/90/18−4−2013).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν. 1815/1988 περί 
κυρώσεως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ΦΕΚ Α΄ 
250/11−11−1988), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
πέμπτο του Ν. 2338/1995 περί κυρώσεως της Σύμβασης 
Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας 
στα Σπάτα, ίδρυσης της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμέ−
νας Αθηνών Α.Ε.», έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και 
άλλων διατάξεων (ΦΕΚ Α΄ 202/14−9−1995).

6. Το άρθρο 90 του άρθρου πρώτου του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ/Α΄/98/22−4−2005) «περί Κωδικοποίησης της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

7. Τις διατάξεις του Ν. 3315/2005 «περί κυρώσεως της 
Τελικής Πράξης της Διπλωματικής Συνδιάσκεψης σχετι−
κά με το Πρωτόκολλο Ενοποίησης της Διεθνούς Σύμβα−
σης EUROCONTROL της σχετικής με τη συνεργασία για 
την ασφάλεια της Αεροναυτιλίας της 13ης Δεκεμβρίου 
1960 σε συνέχεια των διαφόρων τροποποιήσεων που 
έγιναν».

8. Τις αποφάσεις 132 και 133 της Διευρυμένης Μό−
νιμης Επιτροπής (ENLARGED COMMISSION) του 
EUROCONTROL, σχετικά με τον καθορισμό των τιμών 
μονάδος για την περίοδο εφαρμογής που αρχίζει από 
1ης Ιανουαρίου 2015 και τον καθορισμό του τόκου υπε−
ρημερίας για καθυστερούμενες πληρωμές τελών δια−
δρομής για την περίοδο εφαρμογής που αρχίζει από 
1ης Ιανουαρίου 2015, αντίστοιχα.
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9. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό 1794/2006, όπως τρο−
ποποιήθηκε με τον Ε.Ε. 1191/2010 και τον Ε.Ε. 391/2013 
για τον καθορισμό κοινού συστήματος χρέωσης των 
αεροναυτιλιακών υπηρεσιών.

10. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό 691/2010 και τον Ε.Ε. 
390/2013 για τον καθορισμό μηχανισμού επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των λειτουργιών δικτύου.

11. Την με αριθμό ΥΠΑ/Δ11/Γ/22081/10061/30−5−97 κοινή 
Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών περί Καθορισμού Δικαι−
ούχων Τελών Δικαιωμάτων και λοιπών επιβαρύνσεων 
(ΦΕΚ Β΄484/11−6−1997).

13. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/22−09−2015 «περί ανασύ−
στασης των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ−
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ−
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ−
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄/114/22−9−2015)

14. Τις διατάξεις του Π.δ. 72/21−9−2015 «περί αποδοχής 
παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄/115/23−09−2015).

15. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/23−9−2015 «περί διορισμού 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α/115/23−09−2015).

16. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ 29/8−10−2015 απόφα−
σης του Πρωθυπουργού «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χου−
λιαράκη» (ΦΕΚ Β΄2168/9−10−2015).

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την τιμή μονάδος εξυπηρέτησης κατά 
τη διαδρομή ανά μονάδα εξυπηρέτησης αεροσκαφών σε 
τριάντα οκτώ ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (€ 38,49) 
από 1−1−2015 έως 31−12−2015.

α) Η τιμή αυτή περιλαμβάνει:
− Την εθνική μονάδα εξυπηρέτησης (National Unit Rate) 

η οποία ανέρχεται σε τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα 
οκτώ λεπτά (€ 38,38).

− Την διοικητική μονάδα εξυπηρέτησης EUROCONTROL 
η οποία ανέρχεται σε ένδεκα λεπτά του ευρώ (€0,11).

β) Τα τέλη διαδρομής επιβάλλονται σε κάθε αερο−
σκάφος που ίπταται εντός του ΑΤΗΙΝΑΙ FIR / UIR έναντι:

− των παρεχομένων από τη Χώρα υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας καθώς και για τη χρήση ραδιοναυτιλιακών 
βοηθημάτων τηλεπικοινωνιακής και μετεωρολογικής 
κατά την πτήση εξυπηρέτησης και για τη λειτουργία 
του συστήματος τελών διαδρομής, που καλύπτονται 
από την εθνική μονάδα εξυπηρέτησης,

− των παρεχομένων από τον Οργανισμό EUROCONTROL 
υπηρεσιών για τη λειτουργία του συστήματος τελών δι−
αδρομής, που καλύπτονται από την διοικητική μονάδα 
εξυπηρέτησης.

γ) Τα τέλη διαδρομής για συγκεκριμένη πτήση εντός 
της ζώνης χρέωσης τελών διαδρομής ισούνται με το 
γινόμενο της τιμής μονάδος επί τις μονάδες εξυπηρέ−
τησης για τη συγκεκριμένη πτήση, δ) Η μονάδα εξυπη−
ρέτησης κατά τη διαδρομή υπολογίζεται με πολλαπλα−
σιασμό συντελεστή απόστασης επί συντελεστή βάρους 
για κάθε αεροσκάφος.

2. Καθορίζουμε την τιμή μονάδος τερματικής εξυπη−
ρέτησης ανά μονάδα εξυπηρέτησης αεροσκαφών στον 
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 
(ζώνη χρέωσης τερματικής περιοχής) σε διακόσια είκοσι 
επτά ευρώ και ένδεκα λεπτά (€ 227,11) από 1−1−2015 έως 
31−12−2015.

α) Τα τέλη τερματικής εξυπηρέτησης επιβάλλονται 
σε κάθε αεροσκάφος που απογειώνεται από τη ζώνη 
χρέωσης τερματικής περιοχής έναντι παρεχομένων από 
τη Χώρα τερματικών αεροναυτιλιακών υπηρεσιών.

β) Τα τέλη τερματικής εξυπηρέτησης για συγκεκριμένη 
πτήση εντός της συγκεκριμένης ζώνης χρέωσης ισού−
νται με το γινόμενο της τιμής μονάδος επί τις μονάδες 
τερματικής εξυπηρέτησης για τη συγκεκριμένη πτήση.

γ) Η μονάδα τερματικής εξυπηρέτησης ισούται με τον 
συντελεστή βάρους κάθε αεροσκάφους.

3. Καθορίζεται από 1−1−2015 τόκος υπερημερίας, με 
τον οποίο επιβαρύνονται οι καθυστερημένα εξοφλούμε−
νες οφειλές τελών διαδρομής και τερματικής περιοχής, 
ετήσιου επιτοκίου 10,30%, όπως προβλέπεται στην υπ’ 
αριθμ. 133 απόφαση της Διευρυμένης Μόνιμης Επιτρο−
πής (ENLARGED COMMISSION) του EUROCONTROL 
(στοιχείο 8 του σκεπτικού).

4. Ο υπολογισμός των τελών διαδρομής και τερματι−
κής περιοχής, η τιμολόγηση και η είσπραξη τους γίνεται 
από τον Οργανισμό EUROCONTROL με βάση την Πολυ−
μερή Συμφωνία σχετική με τα τέλη διαδρομής του 1981, 
την από 1/1/2010 Διμερή Συμφωνία σχετική με τα Τέλη 
Τερματικής Περιοχής μεταξύ του EUROCONTROL και 
της Ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας καθώς 
και τους λοιπούς Όρους Εφαρμογής και Κανονισμούς 
του EUROCONTROL.

5. Από τα τέλη διαδρομής και τα τέλη τερματικής 
περιοχής απαλλάσσονται:

α) οι πτήσεις που εκτελούνται με αεροσκάφος μέγι−
στου επιτρεπόμενου βάρους απογείωσης κάτω των δύο 
μετρικών τόνων˙

β) οι μεικτές πτήσεις VFR/IFR (εξ όψεως και με όργανα) 
στις ζώνες χρέωσης, στις οποίες οι πτήσεις εκτελού−
νται αποκλειστικά εξ όψεως και όπου δεν εισπράττεται 
τέλος για τις πτήσεις εξ όψεως˙

γ) οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για τη 
μεταφορά, στο πλαίσιο επίσημης αποστολής, βασιλεύο−
ντος μονάρχη και του στενού οικογενειακού κύκλου του, 
αρχηγών κρατών, αρχηγών κυβερνήσεων και υπουργών 
σε όλες τις περιπτώσεις, η εν λόγω εξαίρεση πρέπει να 
τεκμηριώνεται με το κατάλληλο δηλωτικό ή παρατήρη−
ση στο σχέδιο πτήσης.

δ) οι πτήσεις έρευνας και διάσωσης που έχουν εξου−
σιοδοτηθεί από τον ενδεδειγμένο αρμόδιο φορέα.

ε) στρατιωτικές πτήσεις που εκτελούνται με ελληνι−
κά στρατιωτικά αεροσκάφη ή στρατιωτικά αεροσκάφη 
άλλων χωρών, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας˙

στ) οι εκπαιδευτικές πτήσεις που εκτελούνται απο−
κλειστικά για την κτήση πτυχίου, ή τη βαθμολόγηση 
πληρώματος θαλάμου διακυβέρνησης, όταν αυτό τεκ−
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μηριώνεται με κατάλληλη σημείωση στο σχέδιο πτήσης˙ 
οι πτήσεις αυτές πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά 
εντός του εναέριου χώρου του αντίστοιχου κράτους 
μέλους και να μην χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
επιβατών ή/και φορτίου, ούτε για τη μετακίνηση ή την 
αυτομεταφορά του αεροσκάφους˙

ζ) οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για τον 
έλεγχο ή τη δοκιμή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ή 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως αεροναυτιλιακό βοή−
θημα εδάφους, εξαιρουμένων των πτήσεων για τη με−
τακίνηση των σχετικών αεροσκαφών.

η) οι πτήσεις που τερματίζονται στον αερολιμένα από 
τον οποίο απογειώθηκε το αεροσκάφος και κατά τη 
διάρκεια των οποίων δεν πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση 
προσγείωση˙

θ) οι πτήσεις εξ όψεως (VFR).
6. Με την παρούσα απόφαση καταργείται κάθε προη−

γούμενη, κατά το μέρος που τα θέματα της ρυθμίζονται 
με την παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί σε όλους τους ενδι−
αφερόμενους φορείς καθώς και στις αγγελίες του εγ−
χειριδίου αεροναυτιλιακών πληροφοριών Α.I.P. GREECE.

  Ελληνικό, 9 Δεκεμβρίου 2015 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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