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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/
28.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών περί καθορισμού Συστήματος δια-
χείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

2 Έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2023 του εντός Γενικής Κυβέρνησης Φορέα με την 
επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 188159 ΕΞ 2022 (1) 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/

28.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών περί καθορισμού Συστήματος δια-

χείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έρ-

γων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

7. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

8. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθ-
μιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 207) και ιδίως του άρθρου 272 για την 
σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς 
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

9. Τον ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών 
έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγου-
σες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες 
δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 17).

10. Toν ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130) και ιδίως το 
άρθρο 189 περί ορισμού της Επιτροπής Δημοσιονομικού 
Ελέγχου ως αρμόδιας για τον έλεγχο του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

11. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρη-
ματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες δι-
ατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» 
(Α’ 135) και ιδίως του άρθρου τρίτου αυτού.

12. Τα άρθρα 82 και 83 του ν. 4864/2021 «Στρατηγικές 
επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλο-
ντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές 
και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις 
εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για την ανάπτυξη» (Α’ 237) για τη χρηματοδότηση των 
έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.
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13. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

14. Τον ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσε-
ων παραχώρησης Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμ-
βάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 148).

15. Τον ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιω-
τικού Τομέα» (Α’ 232).

16. Τον ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107) και 
ιδίως τις υποπαρ. Β.2 έως Β.11 αυτού για τη σύσταση της 
Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

17. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

18. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομι-
κών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντο-
νισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).

19. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οι-
κονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» (Β’ 2857).

20. Την υπ’ αρ. 35259/24.03.2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Σύσταση και Λειτουργία Λογαριασμού για την εθνική 
χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Β’ 1197).

21. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρου-
αρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας (L 57/17).

22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρου-
αρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης 
(L 57/1).

23. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 
Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανό-
νες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και 
της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1)

24. Την υπ’ αρ. 2021/0159/17.06.2021 πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτελεστική απόφαση 
του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας 
(στο εξής το «Σ.Α.Α.»).

25. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση 
της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικό-
τητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

26. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 (Β’ 4498)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί 

καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας.

27. Την υπό στοιχεία 119138 ΕΞ 2021/28.9.2021 (Β’ 4499)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί 
συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των αρμοδιοτήτων της 
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του 
Υπουργείου Οικονομικών.

28. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ 
6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρε-
σίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί έγκρισης του 
Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης.

29. Την υπό στοιχεία 52415 ΕΞ 2022/19.4.2022 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Τρο-
ποποίηση της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/ 28.9.2021 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
περί καθορισμού Συστήματος διαχείρισης και ελέγχου 
των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας» (Β’ 1927).

30. Την υπ’ αρ. 134989 ΕΞ 2022/23.09.2022 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί τροπο-
ποίησης της υπό στοιχεία 87609 ΕΞ 2022/22.6.2022 από-
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Συ-
μπλήρωση των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων 
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 4976).

31. Την ανάγκη επικαιροποίησης πτυχών τους Συστή-
ματος Διαχείρισης και Ελέγχου και προσαρμογής αυτού 
στις αναδυόμενες απαιτήσεις των κατευθυντηρίων οδη-
γιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

32. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/
28.9.2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ως εξής:

1. O αρ. 5 της ενότητας Γ της παρ. 1 του άρθρου 3 
τροποποιείται ως εξής:

«5.Είναι υπεύθυνοι για την επιλογή Ανεξάρτητου Ελε-
γκτή, ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 
εφόσον ο Φορέας υλοποίησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρ-
μογής του, άλλως σύμφωνα με τους εφαρμοστέους για 
τον Φορέα υλοποίησης κανόνες περί ανάθεσης συμβά-
σεων. Εφόσον οι ειδικότερες συνθήκες της Δράσης και 
του Οροσήμου/Στόχου που συνδέεται με Αίτημα Πληρω-
μής το επιβάλλουν, η επιλογή του Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
δύναται να γίνει από το Υπουργείο Ευθύνης».

2. Ο αρ. 9 της ενότητας Γ της παρ. 1 του άρθρου 3 τρο-
ποποιείται ως εξής: 

«9. Τηρούν ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου για τις Δράσεις/Έργα, σύμ-
φωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου και του Εγχειριδίου διαδικασιών, 
και παρέχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία 
αυτού σε κάθε αρμόδιο όργανο, τον οποίο διατηρούν 
για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της τελικής πλη-
ρωμής της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, ήτοι έως τις 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 72223Τεύχος B’ 6973/30.12.2022

31/12/2031 το αργότερο, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύ-
τερο χρονικό διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας».

3. Η παρ. 13 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής:
«13. Ο Φορέας υλοποίησης ή το Υπουργείο Ευθύνης 

κατά περίπτωση δηλώνουν αμελλητί στο ΟΠΣ ΤΑ την 
επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Ορο-
σήμων/Στόχων του Έργου ή της Δράσης αντίστοιχα που 
συνδέονται με Αίτημα Πληρωμής, υποβάλλοντας την 
απαραίτητη τεκμηρίωση. Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής για 
τις περιπτώσεις Οροσήμων/Στόχων που συνδέονται με 
Αίτημα Πληρωμής υποβάλλει στον Φορέα υλοποίησης 
ή στο Υπουργείο Ευθύνης κατά περίπτωση, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας 
το πόρισμα του, συνοδευόμενο από τη συμπληρωμένη 
λίστα ελέγχου. Το Υπουργείο Ευθύνης βεβαιώνει την πλη-
ρότητα και ορθότητα των ανωτέρω στοιχείων μέσω του 
ΟΠΣ ΤΑ. Σε περίπτωση ευρημάτων με δημοσιονομική επί-
πτωση, το Υπουργείο μεριμνά για τη λήψη των απόψεων 
του ελεγχόμενου φορέα, εξετάζει αυτές και ακολούθως 
επικυρώνει ή μη την ικανοποιητική επίτευξη του οροσή-
μου/στόχου, αναρτώντας στο ΟΠΣ ΤΑ και τη διαδικασία 
εξέτασης αντιρρήσεων που πραγματοποίησε, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας.

4. Οι παρ. 2, 4 και 6 του άρθρου 7 τροποποιούνται 
ως εξής:

«2. Για την επιβεβαίωση της επίτευξης κάθε Οροσήμου 
και Στόχου που συνδέεται με Αίτημα Πληρωμής, καθώς 
και της ολοκλήρωσης του Έργου, εξαιρουμένων αυτών 
που αναφέρονται στην παρ. 14 του άρθρου 5 της πα-
ρούσας, ορίζεται, κατόπιν ανάθεσης σχετικής σύμβασης 
από τους Φορείς υλοποίησης ή τα Υπουργεία Ευθύνης 
κατά περίπτωση, Ανεξάρτητος Ελεγκτής, ο οποίος διε-
νεργεί διοικητικούς ή και επιτόπιους ελέγχους στο Έργο. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής ελέγχει και 
βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη κάθε Οροσήμου και 
Στόχου που συνδέεται με Αίτημα Πληρωμής, καθώς και 
τη μη ανάσχεση ήδη επιτευχθέντων Οροσήμων και Στό-
χων του ελεγχόμενου έργου, σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών, την ολοκλήρωση 
του Έργου και την τήρηση της αρχής της χρηστής δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και του εφαρμοστέου εθνικού 
και ενωσιακού δικαίου και ιδίως των κανόνων σχετικά 
με την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, την 
πρόληψη της απάτης, της διαφθοράς και της Διπλής 
Χρηματοδότησης κατά την υλοποίηση του Έργου και τη 
διαχείριση των κονδυλίων, καθώς και τη συμμόρφωση 
των Δράσεων και Έργων με την αρχή της Μη πρόκλησης 
σημαντικής βλάβης και με τους κλιματικούς και ψηφια-
κούς στόχους, όπου απαιτείται, βάσει του Κανονισμού. 
Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής συντάσσει και υποβάλλει στον 
Φορέα Υλοποίησης ή στο Υπουργείο Ευθύνης κατά πε-
ρίπτωση, επαρκώς τεκμηριωμένη Έκθεση Επίτευξης 
Οροσήμων/Στόχων, συνοδευόμενη από Λίστα Ελέγχου, 
όπου με εύλογη βεβαιότητα διαπιστώνει και βεβαιώνει 
τα αναφερόμενα στην παρούσα ή/και τυχόν αδυναμίες 
που εντοπίζονται ή/και δημοσιονομικές διορθώσεις/
ανακτήσεις που πρέπει να επιβληθούν από την Υπηρε-
σία Συντονισμού, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα ανα-
λυτικώς προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Για 

την υλοποίηση του έργου του ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής 
συνεργάζεται με άλλης επαγγελματικής ειδικότητας 
πρόσωπα, όπου απαιτείται, όπως νομικούς και μηχα-
νικούς, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
εκάστου ελεγχόμενου Έργου ή/και των Οροσήμων/Στό-
χων προς επιβεβαίωση, τα οποία καταρτίζουν και υπο-
βάλλουν στον Ανεξάρτητο Ελεγκτή για συνυποβολή τα 
σχετικά τους πορίσματα, που συνοδεύουν την Έκθεση 
Επίτευξης Οροσήμων/Στόχων. Τα ανωτέρω πρόσωπα, 
πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη εκπαίδευση, υπο-
δομή, εμπειρία, επαγγελματισμό και τεχνογνωσία για 
τη διεξαγωγή του ανεξάρτητου ελέγχου και επιδεικνύ-
ουν την προσήκουσα επιμέλεια κατά τη διενέργεια του. 
Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής υποχρεούται μαζί με την Έκθε-
ση Επίτευξης Οροσήμων/Στόχων να υποβάλλει υπεύθυ-
νη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) σχετικά με την ανε-
ξαρτησία του προς το φορέα, για τον οποίο διενήργησε 
τον έλεγχο, όπως το περιεχόμενο αυτής εξειδικεύεται 
στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Η υπεύθυνη δήλωση του 
ανωτέρω εδαφίου υποβάλλεται από τον Ανεξάρτητο 
Ελεγκτή και για κάθε συνεργαζόμενο με αυτόν πρόσω-
πο, σύμφωνα με την παρούσα. Η υποχρέωση υποβολής 
υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω εδάφια 
ορίζεται ρητά στα έγγραφα της σύμβασης του Ανεξάρ-
τητου Ελεγκτή με τον Φορέα υλοποίησης.

Ειδικότερα,
α) Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Ανεξάρ-

τητου Ελεγκτή διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή αναφέ-
ρεται στην Έκθεση Ελέγχου με κατάλληλη τεκμηρίωση 
και υποβάλλεται αρμοδίως σύμφωνα με τα ανωτέρω 
αναφερόμενα.

β) Εφόσον από τον έλεγχο του Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
εντοπίζονται ευρήματα με δημοσιονομική επίπτωση, το 
Υπουργείο Ευθύνης στο πλαίσιο του ελέγχου πληρότητας 
που πραγματοποιεί, μεριμνά για τη λήψη των απόψεων 
του ελεγχόμενου φορέα, εξετάζει αυτές και ακολούθως 
επικυρώνει ή μη, την ικανοποιητική επίτευξη του ορο-
σήμου/στόχου, αποστέλλοντας/αναρτώντας στο ΟΠΣ 
ΤΑ και τη διαδικασία εξέτασης αντιρρήσεων που πραγ-
ματοποίησε. Ο ελεγχόμενος φορέας και οι άλλοι φορείς 
στους οποίους έχει κοινοποιηθεί η Έκθεση Ελέγχου από 
το Υπουργείο έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως 
αντιρρήσεις ή/και παρατηρήσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα επίδοσης 
της έκθεσης ελέγχου. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω 
προθεσμίας, η έκθεση ελέγχου με τις τυχόν αντιρρήσεις 
ή/και παρατηρήσεις των ανωτέρω φορέων και η σχετική 
εισήγηση του Υπουργείου γνωστοποιείται στην ΕΥΣΤΑ 
και στους αποδέκτες που εξ αρχής έλαβαν γνώση αυτής.

γ) Για την επίτευξη του ανωτέρω και στην περίπτωση 
που το Υπουργείο δεν δύναται διοικητικά να εξετάσει τις 
αντιρρήσεις του ελεγχόμενου φορέα, προβαίνει σε κάθε 
απαιτούμενη ενέργεια προς την επιτυχή ολοκλήρωση.

δ) Σε περίπτωση επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης 
ή/και Ανάκτησης από έλεγχο του Ανεξάρτητου Ελεγκτή, 
εφαρμόζεται η απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδό-
τηση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου τρίτου του 
ν. 4822/2021 (Α’ 135)».

«4. Η Υπηρεσία Συντονισμού δύναται να διενεργεί 
διοικητικές ή και επιτόπιες επαληθεύσεις, ή και να τις 
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αναθέτει σε ανεξάρτητο ελεγκτή, στο πλαίσιο της αρμο-
διότητάς της για τον συντονισμό της παρακολούθησης 
των Δράσεων και των Έργων και της διασφάλισης της 
ορθότητας των στοιχείων του Αιτήματος Πληρωμής ή 
σε περίπτωση ανάγκης διερεύνησης υπόνοιας απάτης, 
διαφθοράς ή σύγκρουσης συμφερόντων. Οι ανωτέρω 
επαληθεύσεις διενεργούνται από ελεγκτικές ομάδες, οι 
οποίες συστήνονται και συγκροτούνται με απόφαση του 
Διοικητή της Υπηρεσίας Συντονισμού. Για τους συμμετέ-
χοντες στις ελεγκτικές ομάδες διασφαλίζεται η λειτουρ-
γική ανεξαρτησία τους από τα Υπουργεία Ευθύνης, τους 
Φορείς Υλοποίησης, καθώς και κάθε άλλο εμπλεκόμενο 
στην υλοποίηση του Έργου/της Δράσης φορέα».

«6. Οι εμπλεκόμενοι φορείς στην διαχείριση, υλοποίη-
ση και παρακολούθηση των Δράσεων και Έργων του ΤΑΑ 
έχουν υποχρέωση διατήρησης όλων των πρωτότυπων 
εγγράφων και ιδίως των λογιστικών και φορολογικών αρ-
χείων και για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών από την ημε-
ρομηνία της τελικής πληρωμής, ήτοι έως τις 31/12/2031 
το αργότερο, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο διά-
στημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νο-
μοθεσίας, και να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα 
τα όργανα ελέγχου. Σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη 
έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση 
απαιτήσεων σχετικά με την επιχορήγηση ή διαπιστωθούν 
συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, Παρα-
τυπίες, απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και 
αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να ολοκληρωθούν 
οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες 
ή διεκδίκηση απαιτήσεων. Εάν οι διοικητικές ή οι επι-
τόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, 
τηρούνται αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν 
τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις δράσεις 
ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/
28.9.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών (Β’ 4498).

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. 54521 ΕΞ 2022 (2)
Έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2023 του εντός Γενικής Κυβέρνησης Φορέα με την 

επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
I. Τις διατάξεις:
1. Tου ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-

σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A’ 143),  

και ειδικότερα το άρθρο 63 «Έγκριση του προϋπολογι-
σμού των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης πλην 
Ο.Τ.Α.».

2. Tου ν. 5004/2022 «Κύρωση του κρατικού προϋπο-
λογισμού Οικονομικού έτους 2023» (Α’ 235).

3. Του ΜΕΡΟΥΣ Α’ του ν. 4972/2022 «Εταιρική Διακυ-
βέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των 
λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών 
και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου 
σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική 
Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της 
έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτι-
κής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύ-
σταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, 
ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, 
Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονο-
μικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και 
αναπτυξιακού χαρακτήρα» (Α΄ 181).

4. Tου ν. 4813/2021 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025» (Α’ 111).

5. Tης υπαρ.  Γ.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 
(Α’ 85) όπως τροποποιήθηκε με παρ. 2 του άρθρου 41 
του ν. 4262/2014 (Α’ 114).

6. Του άρθρου 39 του ν. 4578/2018 «Μείωση ασφαλι-
στικών εισφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 200).

7. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκη-
σης» (Α’ 133) και ιδίως του άρθρου 109 παρ. 3 αυτού, 
καθώς συντρέχουν κατεπείγοντες λόγοι, διότι σύμφωνα 
με το άρθρο 63 του ν. 4270/2014 οι προϋπολογισμοί 
πρέπει να εγκριθούν από τον Υπουργό έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2022.

8. Tου π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Tου π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ενιαίων διοικη-
τικών τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Tου π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

II. Tην υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).

III. Την υπό στοιχεία 2/132731/ΔΠΓΚ/13-07-2022 εγκύ-
κλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής 
«Κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικο-
νομικού έτους 2023 (ΑΔΑ: ΨΠΥΡΗ-ΨΟΩ).

IV. Την υπό στοιχεία 38427 ΕΞ 2021 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού 
της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας 
Μ.Α.Ε. και κωδικοποίηση αυτού» (Β’ 5111).

V. Το υπ’ αρ. 38652/28-09-2022 έγγραφο του τμή-
ματος Εποπτευόμενων Φορέων «Υποβολή σχεδίου 
προβλέψεων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2023 των εποπτευόμενων φορέων 
του ΥΨΗΔ».

VI. Το υπ’ αρ. 18855/25-10-2022 έγγραφο του φορέα 
Κοινωνία της πληροφορίας Μ.Α.Ε. «Κατάρτιση προϋπο-
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λογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 
2023» (εισερχόμενο ΥΨΗΔ 43916/26-10- 2022).

VII. Το υπό στοιχεία 2/184911/ΔΠΓΚ/05-12-2022 έγγραφο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (εισερχόμενο Υ.ΨΗ.Δ. 
51033/05-12-2022) «Παραδοχές κατανομής των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Υ.ΨΗ.Δ.).

VIII. Την από 08-12-2022 ηλεκτρονική αλληλογραφία 
του Τμήματος ΔΕΚΟ της ΔΠΓΚ προς τη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (εισερχόμενο ΥΨΗΔ 
51848/08-12-2022), με την οποία επισυνάπτονται οι 
πίνακες (Π7) των σχεδίων των προϋπολογισμών έτους 
2023, των εποπτευόμενων φορέων του Μέρους Α’ του 
ν. 4972/2022 και των φορέων του Κεφαλαίου. Α’ του 
ν. 3429/2005, όπως διαμορφώθηκαν κατά την ολοκλή-
ρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν. 4270/2014 

και ενσωματώθηκαν στην εισηγητική έκθεση του κρατι-
κού προϋπολογισμού 2023.

IX. Την υπό στοιχεία 52491 ΕΞ 2022/12.12.2022 ειση-
γητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης.

X. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2023 του 
κάτωθι εντός Γενικής Κυβέρνησης φορέα του Μέρους 
Α’ του ν. 4972/2022, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του 
οποίου, σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Λογαριασμών - ΕSA, σε ευρώ, αποτυπώνονται ως εξής:

Α/Α ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

1. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (ΚτΠ ΜΑΕ) 571.145.700,00 571.145.640,00 60,00
2. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτών ανά λογαριασμό αποτυπώνεται στο συνημμένο πίνακα, που αποτελεί αναπό-

σπαστο τμήμα της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Εντέλλουμε τη διοίκηση του εν λόγω φορέα όπως συνεργαστεί με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Δι-

οικητικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, ώστε να εξειδικευθούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι 
κατηγορίες εσόδων και εξόδων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς των συνημμένων πινάκων, καθώς και 
για λοιπές ενέργειες.

4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους 
εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.
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   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ    
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*02069733012220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός σύνθεσης και κανονισμού λειτουρ-
γίας της Τριμελούς Ειδικής Επιτροπής της παρ. 4 
του άρθρου 29 του ν. 3918/2011.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 188159 
ΕΞ 2022/21.12.2022 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 6973).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΔΒ1Δ/2/οικ. 1049 (1)
Καθορισμός σύνθεσης και κανονισμού λειτουρ-

γίας της Τριμελούς Ειδικής Επιτροπής της παρ. 4 

του άρθρου 29 του ν. 3918/2011. 

 Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 13, 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),
β) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-

φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131),

γ) της παρ. 1 του άρθρου 18 και των παρ. 4 γ) και 4στ)
του άρθρου 29 του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές 
στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31),

δ) του ν.  4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές δι-
ατάξεις» (Α’ 38),

ε) του Κεφ. Β του ν.  4737/2020 «Κύρωση της από 
24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης 
Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφε-
λούς Ιδρύματος με την επωνυμία “Κοινωφελές Ίδρυμα 
"ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ" (ΑLEXANDER S. ONASSIS 
PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)”, που εδρεύει στο VADUZ 
του LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουρ-
γικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την 

αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 204).

2. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.35978/21-06-2022 από-
φαση Υπουργού Υγείας «Διορισμός Διοικήτριας στον 
ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 512).

3. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, 
αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΝΘΕΣΗ, ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 1
Σύνθεση, συγκρότηση και θητεία της Επιτροπής

1. Η τριμελής ειδική επιτροπή αποτελείται από τρία 
(3) τακτικά μέλη, που έχουν την ιδιότητα τακτικού μόνι-
μου υπαλλήλου του Οργανισμού με θέση ευθύνης και 
επαγγελματική εξειδίκευση σε θέματα σχεδιασμού πα-
ροχών υγείας του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας 
(ΕΚΠΥ) ή στη διαπραγμάτευση τιμών και συμβάσεων 
παροχών υγείας ή και στην αποζημίωση παροχών υγείας. 
Η συγκρότηση της επιτροπής γίνεται με απόφαση του 
Διοικητή του Οργανισμού στην οποία αναφέρονται τα 
τακτικά μέλη, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος, 
τα αναπληρωματικά μέλη καθώς και ο γραμματέας και 
ο αναπληρωτής του.

2. Τα μέλη της ειδικής επιτροπής έχουν τριετή θητεία 
και δεν επιτρέπεται διορισμός τους για περισσότερες 
από τρεις συνεχείς θητείες. Σε περίπτωση λήξης της θη-
τείας του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, αυτή 
παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τον ορισμού νέων μελών, 
όχι όμως πλέον του τριμήνου από τη λήξη της.

3. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας κενωθεί για οποιον-
δήποτε λόγο θέση μέλους, ορίζεται νέο μέλος για το υπό-
λοιπο της θητείας.

4. O Διοικητής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να παύει πρόωρα 
και αντικαθιστά τα μέλη της επιτροπής για σπουδαίο λόγο 
που σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων τους.

5. Ο Διοικητής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οφείλει να παύσει πρόωρα 
και να αντικαταστήσει μέλος της Επιτροπής, στο οποίο 
συντρέχει μία από τις κάτωθι περιπτώσεις: α) παράβαση 
των διατάξεων περί αρχής αμεροληψίας και καθήκοντος 
εχεμύθειας, β) ύπαρξη κωλύματος, όπως περιγράφονται 
κατωτέρω, ή γ) απουσία για τρεις συνεχείς συνεδριάσεις 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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χωρίς σοβαρό λόγο, κατά την κρίση της Επιτροπής ή για 
περισσότερες από έξι (6) συνεδριάσεις εντός χρονικού 
διαστήματος τριμήνου, ανεξαρτήτως αιτιολογίας.

6. Τα μέλη της ειδικής επιτροπής, τακτικά και αναπλη-
ρωματικά, κατά τη διάρκεια της θητείας τους και οι συγγε-
νείς τους έως δεύτερο βαθμό εξ’ αγχιστείας ή εξ‘ αίματος 
απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού 
συμβουλίου, διαχειριστές, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι σε 
επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα 
των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας.

7. Τα μέλη της ειδικής επιτροπής υποχρεούνται να δη-
λώνουν εγγράφως, αμέσως μετά το διορισμό τους και 
κατά τη διάρκεια της θητείας τους, κωλύματα, όπως ανω-
τέρω αναφέρονται και οι σχετικές έγγραφες δηλώσεις 
τους καταχωρούνται σε αρχείο που τηρείται ειδικά για 
το σκοπό αυτό από τη Γραμματεία της ειδικής επιτροπής.

8. Τα μέλη της ειδικής επιτροπής εκπίπτουν από τη θέση 
τους αν εκδοθεί σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση ή 
εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκη-
μα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου 
υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολι-
τικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 2
Έργο της Τριμελούς Ειδικής Επιτροπής

1. Έργο της τριμελούς ειδικής Επιτροπής είναι η δι-
αμόρφωση των τιμών αποζημίωσης των υπηρεσιών 
υγείας, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών 
καθώς και των όρων των συμβάσεων για τις ειδικές κα-
τηγορίες παρόχων και παροχών και υπηρεσιών, ιατροτε-
χνολογικών προϊόντων και υλικών που έχουν εξαιρεθεί 
από τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 29 του 
ν. 3918/2011.

2. Οι αποφάσεις της τριμελούς ειδικής επιτροπής είναι 
γνωμοδοτικού χαρακτήρα προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

3. Το έργο της ειδικής επιτροπής πρέπει για κάθε αντι-
κείμενο που της ανατίθεται βάσει των ανωτέρω να ολο-
κληρώνεται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την 
έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης της παρ. 4 
του άρθρου 29 του ν.3918/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 3
Γραμματεία της Τριμελούς Ειδικής Επιτροπής

1. Χρέη γραμματέα της τριμελούς ειδικής επιτροπής 
εκτελεί μόνιμος υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο οποίος ορί-
ζεται με τον αναπληρωτή του βάσει του άρθρου 1 της 
παρούσας.

2. Ο γραμματέας της επιτροπής επιλαμβάνεται της 
τήρησης του πρωτοκόλλου της Επιτροπής, των πρακτι-
κών των συνεδριάσεων και πραγματοποιεί με εντολή του 
Προέδρου της επιτροπής την επικοινωνία που κρίνεται 
απαραίτητη από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 
και τυχόν τρίτα μέρη.

Άρθρο 4
Εργασίες της τριμελούς ειδικής επιτροπής

1. Οι συνεδριάσεις της ειδικής επιτροπής πραγματο-
ποιούνται στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου 
προς τα μέλη της ειδικής επιτροπής.

2. Η γραμματεία της τριμελούς ειδικής επιτροπής 
μεριμνά σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της ειδικής 
επιτροπής, για τη διαμόρφωση των θεμάτων της κάθε 
συνεδρίασης.

3. Η ειδική επιτροπή, για κάθε αντικείμενο που της ανα-
τίθεται βάσει της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν.3918/2011, 
εξετάζει το θεσμικό πλαίσιο των παροχών υπηρεσιών 
υγείας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών, 
αντλεί κάθε διαθέσιμο οικονομικό ή άλλο στοιχείο από 
τα πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού ή από 
κάθε άλλη διαθέσιμη πηγή και αξιολογεί συνολικά τα 
δεδομένα τα οποία καταγράφονται στην τελική εισήγη-
σή της προς το Δ.Σ. του Οργανισμού.

4. Η τριμελής ειδική επιτροπή δύναται με πρόσκληση 
του Προέδρου αυτής να προσκαλεί στις συνεδριάσεις 
εμπλεκόμενους παρόχους υγείας όσες φορές κρίνει ότι 
αυτό απαιτείται, προκειμένου να μελετήσει ενδελεχώς τα 
δεδομένα και να αποφασίσει. Ομοίως, δύναται να ζητά 
τη συνδρομή του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τη συνδρομή Διευθύνσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εγ-
γράφως ή με φυσική παρουσία στελεχών τους και τη 
συνδρομή στελεχών άλλων Υπηρεσιών της Δημόσιας 
Διοίκησης, Φορέων, επιστημονικών ομάδων και ιδιω-
τών εμπειρογνωμόνων με εξειδίκευση σε συγκεκριμένα 
αντικείμενα.

5. Στην περίπτωση πρόσκλησης ιδιωτών παρόχων 
υγείας ή ιδιωτών εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να δια-
σφαλίζεται με κάθε πρόσφορο μέσο η εμπιστευτικότητα 
και εχεμύθεια των πληροφοριών που ανταλλάσσονται.

6. Σε κάθε περίπτωση τρίτα μέρη που προσκαλούνται 
στις συνεδριάσεις της επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 4 
του παρόντος άρθρου θα αποχωρούν πριν την έναρξη 
των συζητήσεων και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων 
μεταξύ των μελών της ειδικής επιτροπής.

7. Η ειδική επιτροπή με την ολοκλήρωση των εργα-
σιών κάθε αντικειμένου που της ανατίθεται συντάσσει 
αναλυτική και τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Δ.Σ. 
του ΕΟΠΥΥ, συνοδευόμενη από κάθε αναγκαίο στοιχείο 
όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θεσμικό πλαίσιο, 
οικονομοτεχνικά στοιχεία, σχέδια συμβάσεων καθώς 
κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση της πρέπει να 
τεθεί υπόψη του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, για τη λήψη της σχε-
τικής απόφασης. Η ανωτέρω εισήγηση συντάσσεται 
εντός της προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρου 2 της 
παρούσας και εισάγεται για λήψη απόφασης από το 
Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ εντός δύο εβδομάδων από τη λήξη 
της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Άρθρο 5
Σύγκληση της Τριμελούς Ειδικής Επιτροπής, 
ημερήσια διάταξη, απαρτία

1. Η τριμελής ειδική Επιτροπή συνεδριάζει όποτε κρίνει 
ότι αυτό απαιτείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου 
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και οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της περιλαμ-
βάνονται στις διατάξεις περί Συλλογικών Οργάνων του 
ν. 2690/1999, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδι-
κασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

2. Η τριμελής ειδική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία 
εφόσον είναι παρόντα όλα τα μέλη. Στην περίπτωση 
ματαίωσης της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας, 
η Επιτροπή συνέρχεται εκ νέου σε εύλογο χρονικό διά-
στημα, και πάντως το αργότερο εντός μίας εβδομάδας, 
μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

3. Τα τακτικά μέλη οφείλουν να ενημερώνουν εκ των 
προτέρων το γραμματέα της Επιτροπής σε περίπτωση 
αδυναμίας συμμέτοχής του στη συνεδρίαση, ώστε να 
καλείται το αναπληρωματικό μέλος, το οποίο και θα 
πρέπει να ενημερώνεται αρμοδίως από το αντίστοιχο 
τακτικό.

Άρθρο 6 
Πρακτικά συνεδριάσεων

1. Σε κάθε συνεδρίαση της τριμελούς ειδικής επιτρο-
πής τηρούνται πρακτικά από τον γραμματέα, στα οποία 
καταχωρούνται:

α) ο αριθμός και ο τόπος της συνεδρίασης
β) τα μέλη της επιτροπής που είναι παρόντα κατά την 

έναρξη της συνεδρίασης
γ)η ύπαρξη απαρτίας κατά την έναρξη, καθώς και καθ’ 

όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης
δ) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και όσα συζητή-

θηκαν εκτός ημερησίας διάταξης
ε) η διεξαγωγή της ψηφοφορίας, σε περίπτωση που 

αυτό απαιτείται, το περιεχόμενο της ψήφου καθενός 
εκ των ψηφισάντων μελών και η γνώμη των μελών που 
μειοψήφησαν.

2. Σε κάθε συνεδρίαση επικυρώνονται τα πρακτικά 
της προηγούμενης συνεδρίασης, πλην των περιπτώσε-
ων κατά τις οποίες η Επιτροπή αποφασίζει την άμεση 
επικύρωσή τους.

3. Οι εισηγήσεις και οι απόψεις των μελών της επιτρο-
πής καθώς και όσων έχουν προσκληθεί στις συνεδριά-
σεις της επιτροπής δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 4 της 
παρούσας και επιθυμούν να καταγραφούν στα πρακτικά 
της επιτροπής θα πρέπει να αποστέλλονται εγγράφως 
έγκαιρα στη γραμματεία της επιτροπής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 12 Ιανουαρίου 2023

Η Διοικήτρια

ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2)
 Στην υπό στοιχεία 188159 ΕΞ 2022/21.12.2022 απόφα-

ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που δημο-
σιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 6973), 
στη σελίδα 72223 στην Α’ στήλη, στον 25o στίχο εκ των 
άνω διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«4. Οι παρ. 2,4….» 
στο ορθό: 
«4. Οι παρ. 2,4 εδ. πρώτο….». 

 (Από το Υπουργείο Οικονομικών)   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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