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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 16943
(1)
Παράταση της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου
της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 7 του Ν. 4051/

2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλ−
λες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου
Συνεννόησης του Ν. 4046/2012.» (ΦΕΚ 40 Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδει−
οδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέ−
των σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισο−
ζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209 Α΄), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/21.22/4/05
(ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
4. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 243/Α΄/11.11.2011), καθώς και του Π.Δ. 31/
2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 62).
5. Την υπ’ αριθμ. Υ14/24.11.2011 απόφαση Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νι−
κολάου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 2740/Β΄/25.11.2011)».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
1. Η προθεσμία του δευτέρου εδαφίου της παραγρά−
φου 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 παρατείνεται
μέχρι την 30.9.2012.
2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. Δ16γ/05/165/Γ
(2)
Εξαίρεση από το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας ερ−
γαζομένων της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 10
του άρθρου 6 του Ν. 4038/2012.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 14Β του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρή−
σεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314/Α΄/27.12.2005),
όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66
«Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου και δημοσίων επιχειρήσε−
ων» Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη
και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότη−
τας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρι−
σμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ
180/Α΄/22.8.2011).
2. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικο−
ποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερ−
νητικά Όργανα» και το γεγονός ότι από τις διατάξεις
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρω−
θυπουργού (ΦΕΚ 2234/Β΄/7.10.2009) «Αλλαγή τίτλου
Υπουργείων», με την οποία μετονομάζεται το Υπουργείο
Μεταφορών και Επικοινωνιών σε Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.
4. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρων της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
5. Την υπ’ αριθμ. 23564/25.11.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο Ρόβλια
και Παντελή Τζωρτζάκη» (ΦΕΚ 2741/Β΄/25.11.2011).
6. Την περ. α΄ του άρθρου 7 «Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων» του Π.Δ. 189/2009 «Καθαρισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ
221/Α΄/5.11.2009), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 3 Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α΄/15.4.2010) και ισχύει,
αναφορικά με την άσκηση εποπτείας επί των εταιρειών
με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.»,
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟ−
ΝΑΔΩΝ Α.Ε.» και «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».
7. Την υπ’ αριθμ. Δ16γ/01/475/Γ/18.11.2011 απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών − Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων − Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων −Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης − Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 2731/
Β΄/21.11.2011) «Συγχώνευση των εταιρειών Ο.Σ.Κ. Α.Ε., Δ.ΕΠ.
Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε. και ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».
8. Την υπ’ αριθμ. Δ16γ/08/496/Γ/30.11.2011 απόφαση
των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων −
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
2786/Β΄/2.12.2011) «Μεταφορά του προσωπικού και των

δικηγόρων από τις εταιρείες με την επωνυμία “Δημόσια
Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.E.” και
“ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.”, καθώς και προσωπικού
της εταιρείας με την επωνυμία “Κτηματική Εταιρία Δη−
μοσίου Α.Ε.”, στην εταιρεία με την επωνυμία “Οργανι−
σμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Α.Ε.”».
9. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 16.12.2011
(ΦΕΚ 262/Α΄/16.12.2011) «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2012−2015 και του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2011».
10. Την υπ’ αριθμ. 297/509η/29/12/2011 απόφαση 509ης
του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» (ΑΔΑ:
45Ψ0469ΒΒΡ−ΨΦΟ) «Εφαρμογή της διάταξης του άρ−
θρου 34 παρ. 7 Ν. 4024/2011 [όπως τροποποιήθηκε με την
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ΦΕΚ Α΄ 262/16.12.2011)]
για την εργασιακή εφεδρεία του προσωπικού των κα−
τηγοριών ΥΕ και ΔΕ της “Ο.Σ.Κ. Α.Ε.”, της “Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ.
Α.Ε.” και της “ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.”».
11. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 31.12.2011
(ΦΕΚ 268/Α/31.12.2011) «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων
εφαρμογής του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και
των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που
αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»
12. Τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του
Ν. 4038/2012, που επιτρέπει την εξαίρεση από το καθε−
στώς εργασιακής εφεδρείας για λόγους κάλυψης επει−
γουσών υπηρεσιακών αναγκών των εταιρειών ΟΣΚ ΑΕ,
Δ.Ε.ΠΑ.ΝΟ.Μ. ΑΕ, ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, εργαζο−
μένων που τέθηκαν σε καθεστώς εργασιακής σύμφωνα
με την παράγραφο 7 άρθρο 34 του Ν. 4024/2011 με την
παρούσα απόφαση.
13. Την ανάγκη να εξαιρεθούν με την απόφαση αυτή,
από το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας για λόγους
κάλυψης επείγουσων υπηρεσιακών αναγκών, οι εργα−
ζόμενοι της εταιρείας ΟΣΚ ΑΕ, που τέθηκαν σε αυτό το
καθεστώς, με την υπ’ αριθμ. 297/509η/29.12.2011 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΚ ΑΕ μέχρι την ολο−
κλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης των εταιρειών
αυτών και την έγκριση του νέου οργανογράμματος της
εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, όπως προτείνεται
με την υπ’ αριθμ. 28/512η/9.2.2012 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου της ΟΣΚ ΑΕ.
14. Το Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών»
(ΦΕΚ Α΄ 62).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εξαιρούνται ανά κατηγορία και ειδικότητα από την
εφαρμογή της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 34 του
Ν. 4024/2011, ως ισχύει, και παραμένουν στην υπηρεσία για
την ικανοποίηση των επειγουσών αναγκών της εταιρείας
ΟΣΚ ΑΕ οι κατωτέρω εργαζόμενοι, που απασχολούντο
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
σε αυτή, και οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς εργασιακής
εφεδρείας με την υπ’ αριθμ. 297/509η/29.12.2011 απόφαση
509ης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
α) Αρσένης Δημήτριος − κατηγορία ΔΕ – ειδικότητα
Οδηγός.
β) Κουτάντζη Έλενα – κατηγορία ΔΕ – ειδικότητα Χει−
ρίστρια Η/Υ ( Σχεδιάστρια μέσω Η/Υ).
γ) Ολυμπίου Μαρία – κατηγορία ΔΕ − ειδικότητα Δι−
οικητικός Γραμματέας.
2. Η εξαίρεση από το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας,
θα ισχύσει από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι την
ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης με απορ−
ρόφηση των εταιρειών ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ
και τη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, από την ΟΣΚ ΑΕ και την έγκριση
του νέου οργανογράμματος της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ.
3. Με τη λήξη της περιόδου εξαίρεσης κατά τα ανω−
τέρω, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, θα διαπιστωθεί η λήξη της
περιόδου εξαίρεσης και η συνέχιση της εργασιακής
εφεδρείας μέχρι την συμπλήρωση των 12 μηνών που
προβλέπονται στην παράγραφο 8 σε συνδυασμό με την
παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 2.8328/οικ.3.824
(3)
Διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως κα−
ταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προ−
ϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγ−
χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 34
παρ. 2 του Κανονισμού 1083/2006, στο πλαίσιο της
προγραμματικής περιόδου 2007−2013, που υλοποιεί
η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προ−
γραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών
συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμ−
μάτων» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύ−
λων του Υπουργείου Εσωτερικών ως Δικαιούχος στο
Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ», στο Ε.Π. «ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και σε άλλα επι−
χειρησιακά προγράμματα της προγραμματικής πε−
ριόδου 2007−2013.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄) «Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
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γραμματική περίοδο 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει και ιδίως της παραγράφου 5 του άρθρου 10
και της παραγράφου 3 του άρθρου 26.
β) Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 22 παρ. 3 και των
άρθρων 102 έως 104, όπως ισχύει.
γ) Toυ άρθρου 81 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄) «Εκ−
συγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δη−
μόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και
άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
δ) Του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄) «Περί Κώδικος Ει−
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» όπως ισχύει.
ε) Των άρθρων 54 και 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄)
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύουν.
στ) Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς».
ζ) Του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243 Α΄) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, ανα−
φορικά με τον διορισμό του Αθ. Μωραΐτη στη θέση
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.
η) Του Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17/Α΄/2008) «Οργανισμός της
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων».
θ) Του Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163 Α΄) «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει.
ι) Του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄) «Κανονισμός Λειτουργίας
των Δ.Ο.Υ.», όπως ισχύει.
ια) Του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄) «Κώδικας Βιβλίων και
Στοιχείων», όπως ισχύει.
ιβ) Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) για την «Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών,
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επι−
τροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
ιγ) Του Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών»
(ΦΕΚ 62 Α΄).
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνο−
χής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999,
όπως ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του
Κανονισμού (ΕΚ) 1784/1999 όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της
8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά
με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του
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Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της
7ης Μαΐου 2008 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93
της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότη−
τας σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων ενισχύσεων.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 659/1999 του Συμβουλίου της 22ας
Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρ−
μογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ όπως ισχύει.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής της
21ης Απριλίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του Κα−
νονισμού (ΕΚ) 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της
συνθήκης ΕΚ όπως ισχύει.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής της
15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87
και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
όπως ισχύει.
9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 800/2008 της Επιτροπής της
6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο−
ριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός
κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία) όπως ισχύει.
10. Την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετι−
κά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθε−
ση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται
εν μέρει από τις οδηγίες για τις «δημόσιες συμβάσεις»
(2006/C179/02).
11. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
μια αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της
Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται
να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές
ενισχύσεις (2007/C 272/05).
12. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τον καθορισμό των εφαρμοστέων κανόνων για την αξιο−
λόγηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης [κοινοποιηθείσα
υπό τον αριθμό Ε(2002) 458] (2002/C 119/12).
13. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχε−
τικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές
ενισχύσεις που αφορούν τις δημόσιες υπηρεσίες ραδι−
οτηλεοπτικών μεταδόσεων (2001/C320/04).
14. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο
Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονο−
μική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των
Περιφερειών σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές που
αφορούν τα κινηματογραφικά και άλλα οπτικοακουστικά
μέσα −COM (2001) 534 τελικό/26.9.2001.
15. Την υπ’ αριθμ. 7725/28.3.2007 απόφαση της Ευρωπα−
ϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγι−
κού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001)
και τα Παραρτήματα αυτής.
16. Την υπ’ αριθμ. C (2007)5528/9.11.2007 απόφαση της
Ε.Ε. για την έγκριση του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση
2007−2013» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Κοι−
νοτικό Ταμείο (Κωδικός Ε.Π.: CCI: 2007GR05UP0003).
17. Την υπ’ αριθμ. C/2007/5534/12.11.2007 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
2007−2013» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνι−
κής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001).

18. Την υπ’ αριθμ. 36952/1275/08 (ΦΕΚ 986 Β΄) κοινή από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για
την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107900/16.3.2001 όμοιας
απόφασης, ως ίσχυε, περί σύστασης και λειτουργίας Ειδι−
κών Υπηρεσιών «Συντονισμού και Παρακολούθησης Δρά−
σεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» και «Εφαρμογής
Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο», με σκοπό την αναδιάρθρωσή τους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007.
19. Την υπ’ αριθμ. οικ. 131/18.4.2008 (ΦΕΚ 887/Β΄/2008) κοινή
υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση Ειδικής
Υπηρεσίας Εφαρμογής “Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδο−
τούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων” στη Γενική Γραμ−
ματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με
το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007» όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 1179/
Β΄/26.6.2008) και τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 653/Β΄/14.5.2010).
20. Την υπ’ αριθμ. οικ. 879/2009 (ΦΕΚ 766 Β΄) κοινή
υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση – Κωδικο−
ποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 280/16.9.2008 (ΦΕΚ 1959/Β΄/
23.9.2008) υπουργικής απόφασης με θέμα «Εκχώρηση αρ−
μοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013»
στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών του
ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδο−
τούμενων επιχειρησιακών Προγραμμάτων» της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας, του Υπουργείου Εσωτερικών».
21. Την υπ’ αριθμ. 23564/2011 (ΦΕΚ 2741 Β΄) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».
22. Την υπ’ αριθμ. 12966/2012 (ΦΕΚ 810 Β΄) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη».
23. Την υπ’ αριθμ. 9.8158/οικ.3.1491/2009 (ΦΕΚ 1206 Β΄) κοι−
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα
«Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασία
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων
ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για
την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο
της προγραμματικής περιόδου 2007−2013».
24. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540
Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας «Υπουργική από−
φαση συστήματος διαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
25. Την ανάγκη ρύθμισης της διαδικασίας αναζήτησης
των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών
από επιχορηγήσεις/χρηματοδοτήσεις που καταβάλλο−
νται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρη−
σιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ
και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών
προγραμμάτων» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών για την υλο−
ποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο
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Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) σύμφωνα με το άρ−
θρο 34 παρ. 2 του Κανονισμού 1083/2006, στο πλαίσιο
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την
προγραμματική περίοδο 2007−2013.
26. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση και ειδικό−
τερα από τις κοινοποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικο−
νομίας, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 455/8), το ύψος της οποίας
δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων (άρθρο 21
παρ. 7 του Ν. 2362/1995, όπως ισχύει), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής της απόφασης
Στην απόφαση αυτή καθορίζεται η διαδικασία ανάκτη−
σης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων
ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, που
καταβλήθηκαν για την υλοποίηση προγραμμάτων συγ−
χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα−
μείο ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(Ε.Τ.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Κανονι−
σμού 1083/2006, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο
2007−2013, όταν η υποχρέωση ανάκτησης διαπιστώνεται
από την «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοι−
πών συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
(Ε.Υ.Ε. Γ.Γ.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εσωτερικών, που ενεργεί
με την ιδιότητα του Δικαιούχου στο Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ», στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και σε άλλα επιχειρησιακά προγράμματα
της προγραμματικής περιόδου 2007−2013.
Άρθρο 2
Σύνταξη έκθεσης επιτόπιου
και διοικητικού ελέγχου – κοινοποίηση αντιρρήσεις.
1. Μετά την ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου και της
λήψης τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων εκ μέρους της
Ε.Υ.Ε. της Γ.Γ.Ι.Φ. του Υπουργείου Εσωτερικών, συντάσ−
σεται από την Υπηρεσία και εντός τριάντα (30) ημερο−
λογιακών ημερών σχετική έκθεση επιτόπιου ελέγχου η
οποία περιλαμβάνει σαφή και τεκμηριωμένη ανάλυση των
τυχόν εντοπισθέντων προβλημάτων και των συνεπειών
τους. Στην περίπτωση που, κατά τον επιτόπιο έλεγχο,
διαπιστώνεται αχρεώστητη ή παράνομη καταβολή ποσών
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ανάδοχους, επιχορηγούμε−
νους φορείς κ.ά.), αυτή αναφέρεται στην ανωτέρω έκθεση
με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων
που παραβιάστηκαν και προτείνεται κατά περίπτωση η
ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστή−
τως ή παρανόμως σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
2. Η έκθεση επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου εγκρί−
νεται από την Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων,
εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την σύνταξή
της και κοινοποιείται από την Ε.Υ.Ε./Γ.Γ.Ι.Φ. στον ελεγχό−
μενο φορέα εγγράφως εντός είκοσι (20) ημερολογιακών
ημερών από την έγκρισή της. Στην περίπτωση που προ−
τείνεται ανάκτηση, η κοινοποίηση γίνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
3. Ο ελεγχθείς φορέας μπορεί εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από
την κοινοποίηση σ’ αυτόν της εγκεκριμένης έκθεσης
επιτόπιου ελέγχου, να υποβάλλει στην Ε.Υ.Ε./Γ.Γ.Ι.Φ. εγ−
γράφως τυχόν αντιρρήσεις του.
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Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από την Ε.Υ.Ε./Γ.Γ.Ι.Φ., εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από
την υποβολή τους, η οποία εισηγείται για την έκδοση
απόφασης επί των αντιρρήσεων στην Γενική Γραμματέα
Ισότητας των Φύλων. Σε κάθε περίπτωση που απαι−
τείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να ληφθεί
απόφαση για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων που
υποβλήθηκαν, διενεργείται συμπληρωματικός έλεγχος
εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών
ημερών. Η σχετική απόφαση επί των αντιρρήσεων στην
περίπτωση αυτή εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της διε−
νέργειας του συμπληρωματικού ελέγχου και τη λήψη
τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων. Μετά την εξέταση
των αντιρρήσεων ή την παρέλευση άπρακτης της προ−
θεσμίας υποβολής τους από τον ελεγχόμενο φορέα, το
πόρισμα της έκθεσης ελέγχου οριστικοποιείται με την
έκδοση απόφασης από τη Γενική Γραμματέα Ισότητας
κατά το μέρος που κριθούν αβάσιμες οι αντιρρήσεις. Σε
περίπτωση που κριθούν βάσιμες οι αντιρρήσεις εν όλω
ή εν μέρει εκδίδεται σχετική απόφαση από τη Γενική
Γραμματέα Ισότητας των Φύλων.
Σε περίπτωση που το οριστικοποιημένο πόρισμα
επιτόπιου ελέγχου περιλαμβάνει πρόταση ανάκτησης
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, η
απόφαση έγκρισής του αποτελεί και εισήγηση έκδοσης
απόφασης ανάκτησής τους από τον Υπουργό Εσωτερι−
κών ή από τον αρμόδιο διατάκτη της δαπάνης.
Σε περίπτωση που έχουν ήδη δηλωθεί ή καταχωρη−
θεί δαπάνες, το οριστικοποιημένο πόρισμα ελέγχου, το
οποίο περιλαμβάνει πρόταση ανάκτησης αχρεωστήτως
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, καθώς και η σχετι−
κή απόφαση έγκρισής του, κοινοποιούνται στην αρμόδια
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ή στον αρμόδιο Ενδιάμεσο
Φορέα Διαχείρισης, προκειμένου να προβεί στην έκδοση
απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης.
Άρθρο 3
Περιεχόμενο Απόφασης ανάκτησης
1. Στην απόφαση ανάκτησης, αναφέρονται τα κάτωθι
στοιχεία ταυτότητας του έργου, του ελεγχόμενου φο−
ρέα και της παρατυπίας:
(α) Ο φορέας ή οι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)
από τους οποίους αναζητούνται τα αχρεωστήτως ή
παρανόμως καταβληθέντα ποσά, καθώς και τα τυχόν
συνυπόχρεα αυτών πρόσωπα.
(β) Το αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσόν,
το οποίο περιλαμβάνει και τόκους, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσας.
(γ) Η αιτία της επιστροφής του ποσού, με ειδική ανα−
φορά στις διατάξεις που παραβιάστηκαν καθώς και
στον τρόπο παραβίασής τους.
(δ) Τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκηθούν.
Άρθρο 4
Διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως
ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού
1. Η απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανό−
μως καταβληθέντος ποσού εκδίδεται από τον Υπουργό
Εσωτερικών ή από τον αρμόδιο διατάκτη της δαπάνης,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κοινοποιείται
στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος που εντάσσεται η πράξη,
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στον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης και στην
Αρχή Πιστοποίησης.
2. Το προς ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως κα−
ταβληθέν ποσό, επιστρέφεται εντόκως από την ημερο−
μηνία καταβολής του μέχρι την ημερομηνία επιστροφής
του ποσού στη Δ.Ο.Υ. Το επιτόκιο που ισχύει 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.
3. Η απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντος ποσού που εκδίδει ο Υπουργός Εσωτε−
ρικών ή ο αρμόδιος διατάκτης της δαπάνης, αποτελεί
νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του χρέους και είναι άμεσα
εκτελεστή.
4. Η απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντος ποσού υπόκειται στα ένδικα μέσα που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
5. Μετά από την κοινοποίηση, με επίδοση της απόφα−
σης ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβλη−
θέντος ποσού, ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει, εντός
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, το ποσό το οποίο έχει
καταλογισθεί, σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπη−
ρεσία (Δ.Ο.Υ.), προσκομίζοντας την απόφαση ανάκτησης
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού κα−
θώς και το σημείωμα κατάθεσης που τη συνοδεύει. Η
Δ.Ο.Υ., στην οποία καταβάλλονται τα καταλογισθέντα
ποσά, γνωστοποιεί αμέσως την είσπραξη των οφειλο−
μένου ποσού στην Ε.Υ.Ε./Γ.Γ.Ι.Φ., στην αρμόδια Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος που εντάσσεται η πράξη, στον αρμόδιο Ενδιάμεσο
Φορέα Διαχείρισης και στην Αρχή Πιστοποίησης.
6. Σε περίπτωση μη επιστροφής του χρηματικού ποσού
εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η διαδικασία βεβαίωσης
του χρέους ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του χρηματι−
κού καταλόγου από την Ε.Υ.Ε./Γ.Γ.Ι.Φ. και με την αποστολή
του στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημό−
σια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου.
7. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά την είσπραξη των ποσών
που ανακτώνται, ενημερώνει εγγράφως σχετικά την
Ε.Υ.Ε./Γ.Γ.Ι.Φ., την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος που εντάσσεται η Πράξη,
στον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης καθώς και
την Αρχή Πιστοποίησης.
8. Τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά,
βεβαιώνονται και εισπράττονται ως έσοδα του κρατικού
προϋπολογισμού και εισάγονται στην κατηγορία των ει−
δικών εσόδων με Κ.Α.Ε. 3941 «Έσοδα από καταλογισμούς
σε φορείς που υλοποιούν προγράμματα του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου» ή 3943 «Έσοδα από καταλογισμούς
σε φορείς που υλοποιούν προγράμματα του Ευρωπαϊ−
κού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου
Συνοχής» κατά περίπτωση, ανάλογα με την προέλευση
της κοινοτικής συμμετοχής που αναζητείται.
Με τη λήξη κάθε εξαμήνου και με ευθύνη της «Διεύ−
θυνσης Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ε.Ε.» του Γ.Λ.Κ.,
τα συνολικά ποσά των εσόδων των ανωτέρω Κ.Α.Ε.
μεταφέρονται και εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό
εσόδων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
9. Σε περίπτωση που καταγγέλλεται σύμβαση μετα−
ξύ Ε.Υ.Ε./Γ.Γ.Ι.Φ. και αναδόχου ή επιχορηγούμενου/χρη−
ματοδοτούμενου φορέα ή/και ανακαλείται η απόφαση

έγκρισης του υποέργου, οι μέχρι την καταγγελία της
σύμβασης καταβληθείσες πληρωμές ανακτώνται ως
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες, σύμφωνα
με τους όρους της σύμβασης επιχορήγησης/χρηματο−
δότησης και τις διατάξεις της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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F
Aριθμ. οικ. 14660/13681
(4)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 1302/2011 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) «Οργανισμός Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 238 και 280 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 241, 240, 239 του Ν. 3463/
2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) Κ.Δ.Κ.
4. Την υπ’ αριθμ. 1302/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων, περί συγχώνευσης των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙ−
ΩΝ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ», «ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» και «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» σε ένα νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου με όνομα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ».
5. Την υπ’ αριθμ. 44046/40874/23.11.2011 απόφασή μας,
περί ελέγχου νομιμότητος της προαναφερόμενης από−
φασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμο Αθηναίων, σύμ−
φωνα με το 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010).
6. Το γεγονός ότι εκ παραδρομής εξεδόθη η προανα−
φερόμενη απόφαση βάσει των διατάξεων του άρθρου
103 του Ν. 3852/2010 και χρήζει αντικατάστασης, κα−
θόσον στην προκειμένη περίπτωση εφαρμογή έχουν
οι διατάξεις του άρθρου 241 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.,
αποφασίζουμε:
Την αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 1302/2011 (ΦΕΚ 2784/
Β΄/2011) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Αθηναίων, ως εξής:
Άρθρο 1ο
Τη συγχώνευση των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου Δήμου Αθηναίων «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΑ», «ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗ−
ΝΑΙΩΝ» και «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ».
Έδρα του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου είναι
η Αθήνα.
Άρθρο 2ο
Σκοπός
Σκοπός του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου είναι
η ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής και εν γένει πο−
λιτιστικής και μουσικής δραστηριότητας στο Δήμο της
Αθήνας, η διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς και της ελληνικής παράδοσης σε συνδυ−
ασμό με τα νεώτερα πολιτιστικά ρεύματα καθώς και η
προαγωγή και ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής
και αισθητικής αγωγής των κατοίκων και ιδιαίτερα των
παιδιών και των νέων της περιφέρειας του Δήμου Αθη−
ναίων και περιλαμβάνει ενδεικτικά:
Την οργάνωση και λειτουργία των μουσικών συνόλων
του Δήμου Αθηναίων για την εξυπηρέτηση των μουσι−
κών πολιτιστικών δρώμενων του Δήμου Αθηναίων, την
ανάπτυξη και καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας με
ανάλογους ελληνικούς και διεθνούς φορείς την επι−
μέλεια ελληνικών και διεθνών μουσικών εκδηλώσεων,
την υποδοχή φιλοξενία και ξενάγηση προσωπικοτήτων
και μουσικών συνόλων προσκεκλημένων του νπδδ, τη
συμμετοχή σε ελληνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς,
φεστιβάλ και εκδηλώσεις, την προβολή και διάδοση των
παραπάνω καλλιτεχνικών δρώμενων, την καλλιτεχνική,
τεχνική και επιστημονική συνεργασία με Πανεπιστημι−
ακά Ιδρύματα, φορείς του Εσωτερικού και του Εξωτε−
ρικού, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και Οργανισμούς
πάσης φύσεως, τη διοργάνωση μαθημάτων και μορφω−
τικών σεμιναρίων για μαθητές ή φοιτητές μουσικούς,
τη βράβευση διακρινομένων Ελλήνων μουσικών για την
προσφορά και το έργο τους ύστερα από απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου δημο−
σίου δικαίου, την προκήρυξη διαγωνισμών και ανάθεση
εργασιών ή μελετών που αφορούν την προαγωγή της
πνευματικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου
Αθηναίων, την παροχή οικονομικών ενισχύσεων, επιχο−
ρηγήσεων και επαινετικών διπλωμάτων ή βραβείων για
επιτυχή εκπόνηση ή ολοκλήρωση τέτοιων εργασιών,
την οργάνωση μαθημάτων και μορφωτικών σεμιναρίων
ή άλλων εκδηλώσεων, την εξασφάλιση χώρων μελέτης,
την χρηματοδότηση εκδόσεων και κάθε έργου ή δρα−
στηριότητας με την οποία προάγεται η πολιτιστική και
πνευματική ζωή του Δήμου Αθηναίων, την ανάπτυξη
κάθε άλλης κοινωφελούς ή φιλανθρωπικής δράσης στο
Δήμο Αθηναίων, την διοργάνωση διαλέξεων, συζητήσε−
ων και συνεδρίων, την ανάπτυξη και ενίσχυση δραστη−
ριοτήτων για την προβολή και διάδοση του θεάτρου
και του κινηματογράφου, την προβολή και διάδοση του
χορού, την προβολή και διάδοση των εικαστικών τεχνών,
τη δημιουργία και λειτουργία βιβλιοθηκών, την έκδο−
ση βιβλίων, λευκωμάτων, περιοδικών κ.λπ. που έχουν
σχέση με τη δραστηριότητα του νομικού προσώπου
ή την πολιτιστική και πολιτιοτηκή ιστορία της πόλεως
των Αθηνών.
Την επιστημονική αντιμετώπιση και επίλυση των ειδι−
κών προβλημάτων επικοινωνίας και σχέσεων των μελών
των οικογενειών και ειδικότερα των σχέσεων γονέων−
παιδιών, την δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία
των παιδιών και των νέων στον ελεύθερο χρόνο τους,
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την ενθάρρυνση του πνεύματος συνεργασίας, αυτενέρ−
γειας και πρωτοβουλίας, καθώς και την ενθάρρυνση της
ενεργητικής συμμετοχής τους στο κοινό πρόβλημα της
συνοικίας και του Δήμου, την ενημέρωση των κατοίκων
του δήμου στις σύγχρονες μεθόδους της επιστήμης και
της τεχνολογίας, την μελέτη των τρόπων και μέσων
για την προσαρμογή των παιδιών και των νέων στο
κοινωνικό σύνολο.
Την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αθλητισμού, κέντρων
παιδικής χαράς, κέντρων αναψυχής και δημιουργικής αξι−
οποίησης του ελεύθερου χρόνου, βιβλιοθηκών κ.λπ. τόσο
στο κέντρο όσο και στις συνοικίες του Δήμου Αθηναίων
για την ψυχαγωγία και απασχόληση των νέων στις ελεύ−
θερες ώρες τους και για την ανάπτυξη του εξωσχολικού
αθλητισμού, την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων
μορφωτικών και πολιτισπκών εκδηλώσεων των νέων απο−
βλέποντας στην ισομερή πολιτιστική ανάπτυξη όλων των
συνοικισμών και περιοχών του Δήμου, την ενθάρρυνση
του πνεύματος πρωτοβουλίας και αυτενέργειας των νέων
στην εκπόνηση και εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών,
τη δημιουργία κάθε μορφής δραστηριότητας που στοχεύ−
ει στην προώθηση των σκοπών του νομικού προσώπου,
όπως σχολές γονέων, κέντρα επαγγελματικού προσανα−
τολισμού, συμβουλευτικούς σταθμούς.
Άρθρο 3ο
Διοίκηση
Το νομικό πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμ−
βούλιο το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη
ως εξής:
α) Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους.
β) Δέκα (10) δημότες ή κατοίκους, ή πολίτες που έχουν
ανάλογη επαγγελματική δράση με το σκοπό του νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου. Εκ των ανωτέρω μελών
δύο τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του Δη−
μοτικού Συμβουλίου.
γ) Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου.
Για τα λοιπά θέματα διοίκησης εφαρμόζονται οι δι−
ατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 Κ.Δ.Κ., όπως
ισχύει.
Άρθρο 4ο
Περιουσία
Περιουσία του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου
αποτελεί η κινητή και ακίνητη περιουσία των τριών συγ−
χωνευόμενων νομικών προσώπων ή οποία στο σύνολο
της περιέρχεται στο νέο νπδδ που προέρχεται από τη
συγχώνευση.
Άρθρο 5ο
Πόροι
Πόροι του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου απο−
τελούν:
α) Η ετήσια τακτική ύψους μέχρι 100.000.000 € επιχο−
ρήγηση του Δήμου ή η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του
Δήμου, η οποία θα καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου και θα προβλέπεται στον
ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου.
β) Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, χο−
ρηγίες, κληρονομιές και κληροδοσίες.
γ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των
υπηρεσιών που παρέχει το νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

δ) Πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και
από τη συμμετοχή του σε προγράμματα.
Κάλυψη δαπάνης:
Για το οικονομικό έτος 2011 προκαλείται δαπάνη πο−
σού 15.000.000 €, 4.000.000 € και 17.700.000 € που έχουν
εγγραφεί στους Κ.Α. 6715.001, 6715.008 και 6715.002 Φ10
εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου και για τα
επόμενα έτη το ύψος της δαπάνης θα καθορίζεται κάθε

έτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα
προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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