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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 53

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

31 Μαρτίου 2010
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3840
Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελε−
σματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρα−
τηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και
άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η αποκέντρωση στη
διαχείριση των πόρων, η απλοποίηση των εφαρμοζόμε−
νων διαδικασιών και η ενίσχυση της αποτελεσματικότη−
τας στην εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
2007−2013, με στόχο την ταχεία απελευθέρωση των κοι−
νοτικών κονδυλίων και τη διοχέτευσή τους σε έργα και
δράσεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσματος.
Άρθρο 2
Στο τέλος του άρθρου 1 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄)
προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. «Επιχειρησιακή Συμφωνία Υλοποίησης» (ΕΣΥ): συμ−
φωνία – πλαίσιο που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των
αρμόδιων Υπουργών, στους οποίους υπάγονται οι ειδι−
κές υπηρεσίες και ενδιάμεσες διαχειριστικές αρχές του
άρθρου 5 του παρόντος νόμου, καθώς και μεταξύ του
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών,
στους οποίους υπάγονται οι ενδιάμεσες διαχειριστικές
αρχές των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμά−
των του άρθρου 6 του παρόντος νόμου και με την οποία
εξειδικεύονται σύμφωνα με το άρθρο 2Α τα αντίστοι−
χα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ για όλη την
προγραμματική περίοδο. Για τη σύναψη των Επιχειρη−
σιακών Συμφωνιών Υλοποίησης μεταξύ του Υπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των

Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών, λαμβάνονται
υπόψη οι κατευθύνσεις και οι προτάσεις των συναρμό−
διων Υπουργείων.»
Άρθρο 3
Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3614/2007 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την πορεία
υλοποίησης των Επιχειρησιακών Συμφωνιών Υλοποίη−
σης, σύμφωνα και με τα στοιχεία που καταχωρούνται
στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) και
ενημερώνει εγγράφως κάθε δύο μήνες σχετικά τον
Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας.»
Άρθρο 4
Μετά το άρθρο 2 του ν. 3614/2007 προστίθεται άρθρο
2Α ως εξής:
«Άρθρο 2Α
Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης
Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας υπογράφει με τους αρμόδιους Υπουργούς, στους
οποίους υπάγονται οι ειδικές υπηρεσίες και ενδιάμεσες
διαχειριστικές αρχές του άρθρου 5 του παρόντος νό−
μου και με τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών,
στους οποίους υπάγονται οι ενδιάμεσες διαχειριστικές
αρχές των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμά−
των του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, Επιχειρησια−
κές Συμφωνίες Υλοποίησης, στις οποίες αποτυπώνεται
ο στρατηγικός σχεδιασμός των προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ και εξειδικεύονται τα αντίστοιχα επιχειρησιακά
προγράμματα για όλη την προγραμματική περίοδο. Η
εξειδίκευση γίνεται σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας
και θεματικών προτεραιοτήτων, και μπορεί να περιλαμ−
βάνει συγκεκριμένες πράξεις, ιδίως δε πράξεις υψηλού
αναπτυξιακού αποτελέσματος και να καθορίζεται ο οι−
κονομικός προγραμματισμός και το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησής τους. Οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποί−
ησης μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν τα ειδικότε−
ρα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, καθώς και
κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο, για την αποτελεσματική
εφαρμογή τους.
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ραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 2860/2000, και όπως
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, λειτουργεί χάριν του
δημοσίου συμφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή την
ανάπτυξη δράσεων και την υποστήριξη των αρμόδιων
φορέων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της
δημόσιας διοίκησης, καθώς και την εκτέλεση και διαχεί−
ριση έργων στον τομέα της πληροφορικής, επικοινωνίας
και νέων τεχνολογιών για τη δημόσια διοίκηση.»
19. Το άρθρο 34Α του ν. 3614/2007 καταργείται.
20. Στην περίπτωση Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 36 του
ν. 3614/2007 προστίθεται υποπερίπτωση (ζ΄) ως εξής:
«(ζ) Μεριμνά για την ηλεκτρονική διαβίβαση στην Επι−
τροπή των παρατυπιών, οι οποίες αποτέλεσαν αντι−
κείμενο διοικητικών και δικαστικών προσφυγών, σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 27 έως 36 του
Εφαρμοστικού Κανονισμού, ενημερώνοντας την Αρχή
Ελέγχου.»
21. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 36
του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«(ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το
έργο και τις υποχρεώσεις των ως άνω φορέων.»
22. Το άρθρο 37 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να διατίθενται
πιστώσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με χρημα−
τοδοτήσεις από κοινοτικούς ή / και εθνικούς πόρους
για την εφαρμογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο
πλαίσιο του ΠΑΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας, και να ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής κρατικών
ενισχύσεων τα οποία αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις,
το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους των ενισχύσεων,
τα ποσοστά ενίσχυσης, τα όρια προϋπολογισμού, το
γενικό πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης και επι−
λογής των δικαιούχων και το γενικό πλαίσιο της διαδι−
κασίας παρακολούθησης και ελέγχου των ενισχυόμε−
νων επενδύσεων και καταβολής της ενίσχυσης στους
δικαιούχους.
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω καθορίζο−
νται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.»
23. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 38 και το άρθρο
39 του ν. 3614/2007 καταργούνται.
24. Η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου
27 του ν. 3614/2007 καταργείται.
25. Το άρθρο 34 του ν. 3614/2007 καταργείται και ακο−
λουθεί η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας «ΔΗΜΟΣ
Α.Ε.» σύμφωνα με το ν. 2190/1920.
Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από την
1.1.2012.
26.α. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του
ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6 Α΄) προστίθενται τα ακόλουθα:
«Η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα δύνα−
ται να προσκομιστεί μέχρι την 31.5.2010. Η προθεσμία
καταβολής του προβλεπόμενου από την παράγραφο 4
ποσού παρατείνεται μέχρι την 15.6.2010.»
β. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 3816/2010
(ΦΕΚ 6 Α΄) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα δύναται
να προσκομιστεί μέχρι την 31.5.2010.»
*01000533103100012*

Άρθρο 11
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου τέταρτου
του ν. 3621/2007 (ΦΕΚ 279 Α΄) αντικαθίσταται ως ακο−
λούθως:
«Ο έλεγχος και η αναθεώρηση ή / και επικαιροποίηση
ή/ και συμπλήρωση των μελετών υλοποιείται είτε α) από
τις υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής είτε β) δυνάμει
συμβάσεως, η οποία συνάπτεται είτε κατά τις διατάξεις
του ν. 3316/2005 είτε σύμφωνα με νομικές διατάξεις που
διατηρήθηκαν σε ισχύ με το νόμο αυτόν. Με απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας τίθενται οι προδιαγραφές και καθορίζεται η
διαδικασία του ελέγχου και της επικαιροποίησης ή και
της τυχόν αναγκαίας αναθεώρησης της μελέτης, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 12
Ανασύνθεση της Διυπουργικής Επιτροπής
Συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο του άρθρου 3 του ν.
3389/2005 (ΦΕΚ 232 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:
«Η Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. αποτελείται από τον Υπουργό Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τον Υπουργό
Οικονομικών, τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, ως τακτικά μέλη, και τον Υπουργό
ή τους Υπουργούς που εποπτεύουν καθέναν από τους
Δημόσιους Φορείς, οι οποίοι προβλέπεται να συμμετά−
σχουν στη Σύμπραξη ή και να συμβληθούν στη Σύμβαση
Σύμπραξης ή και στα Παρεπόμενα Σύμφωνα, ως έκτακτα
μέλη. Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας προεδρεύει της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ., εποπτεύει το έργο
της και έχει την ευθύνη της υποβολής των σχετικών
εισηγήσεων προς αυτήν.»
Άρθρο 13
Ρυθμίσεις θεμάτων του ν. 3299/2004 «Κίνητρα
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική
Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση»
1. Παρατείνεται κατά ένα (1) έτος η προθεσμία ολο−
κλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α΄) από την
1η Ιουλίου 2007 μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του
παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας δύνανται να τίθενται σε
είδη επενδυτικών σχεδίων, που ομαδοποιούνται βάσει
συγκεκριμένων κριτηρίων και χαρακτηριστικών, όρια
συνολικού κόστους επένδυσης, καθώς και να καθορίζο−
νται ιδιαίτερες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, βάσει
συγκεκριμένων κριτηρίων, χαρακτηριστικών και ορίων
συνολικού κόστους επένδυσης, που εισάγονται χωριστά
στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή, κατά παρέκκλιση
των ρυθμίσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 7
του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, τηρώντας
την απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση την ημε−
ρομηνία που έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές.
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3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004
αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η αξιολόγηση των επενδύσεων θα γίνεται από
τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες. Αξιολογήσεις
επενδύσεων μπορεί να ανατίθενται και σε φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και ειδικότερα σε υπαλλήλους άλλων
υπηρεσιών του Δημοσίου ή και εξωτερικούς αξιολο−
γητές ή και εμπειρογνώμονες σε ειδικά θέματα. Οι
ανωτέρω εκτός της αρμόδιας υπηρεσίας αξιολογητές
υποβάλλουν την έκθεση αξιολόγησής τους απευθείας
στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία ελέγχει
την πληρότητα της έκθεσης αξιολόγησης των εκτός
της αρμόδιας υπηρεσίας αξιολογητών. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας καθορίζονται η διαδικασία σύνταξης πίνακα
αξιολογητών, οι διαδικασίες και οι όροι ανάθεσης, ο
αριθμός και το είδος των επενδυτικών σχεδίων που
ανατίθενται κατ’ έτος ανά αξιολογητή, οι προθεσμίες
ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, η διαδικασία και ο τρό−
πος αξιολόγησης ανάλογα με την κατηγορία επένδυ−
σης, η αμοιβή των αξιολογητών, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια.»
4. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου
7 του ν. 3299/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Οι αποφάσεις υπαγωγής, οι αποφάσεις τροποποί−
ησης του οικονομικού ή και φυσικού αντικειμένου της
επένδυσης, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης
της παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων, παράτασης
της προθεσμίας ολοκλήρωσης για λόγους ανώτερης
βίας, ανάκλησης αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφής
ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί, εκδίδονται μετά από
γνώμη της κατά περίπτωση αρμόδιας γνωμοδοτικής
επιτροπής.»
β) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 7
του ν. 3299/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Οι καθοριζόμενες πιο πάνω γνωμοδοτικές επιτρο−
πές γνωμοδοτούν επίσης επί αιτημάτων ολοκλήρωσης
και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας
επενδύσεων, αιτημάτων τροποποίησης του οικονομικού
ή και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης, αιτημάτων
παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης για λόγους
ανώτερης βίας, καθώς και για την ανάκληση αποφάσε−
ων υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν
καταβληθεί και αφορούν σε επενδυτικά σχέδια, για την
υπαγωγή των οποίων γνωμοδότησαν κατά περίπτωση,
ως και για θέματα επενδύσεων που έχουν υπαχθεί σε
προγενέστερους επενδυτικούς νόμους, εφόσον οι σχε−
τικοί φάκελοι των επενδύσεων αυτών είναι της αρμο−
διότητας των κατά περίπτωση αντίστοιχων υπηρεσιών
ή φορέων και τηρούνται σε αυτούς.»
Άρθρο 14
Τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων
1. Οι διατάξεις των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρα−
γράφου 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (ΦΕΚ 172 Α΄),
όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«γ) Οι τιμές των πρωτοτύπων φαρμακευτικών προϊό−
ντων, μετά την πιστοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο
της λήξης της ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού
Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας των
αντίστοιχων προϊόντων μειώνονται κατ’ ελάχιστον σε
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
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Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων όμοιας δρα−
στικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής καθορί−
ζονται κατά μέγιστο σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό
(90%) της τιμής πώλησης του αντίστοιχου πρωτοτύπου
του φαρμακευτικού προϊόντος, όπως η τιμή αυτή δια−
μορφώνεται κάθε φορά, σύμφωνα με τις κείμενες δια−
τάξεις, μετά τη λήξη της ισχύος του πρώτου Εθνικού ή
Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής
ουσίας των αντίστοιχων φαρμακευτικών προϊόντων. Η
διαδικασία καθορισμού των τιμών των φαρμακευτικών
προϊόντων κατά τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζεται
αυτεπάγγελτα από τη Διεύθυνση Τιμών Βιομηχανικών
Προϊόντων και Φαρμάκων της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας.
δ) Η τιμή κάθε φαρμακευτικού προϊόντος που πα−
ρασκευάζεται ή συσκευάζεται ή εισάγεται στη χώρα
προκύπτει από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων
αντίστοιχων τιμών του φαρμακευτικού προϊόντος στα
κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στα οποία
υφίστανται και ανακοινώνονται επίσημα στοιχεία από
τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών. Για τον καθορι−
σμό της τιμής λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης του
φαρμακευτικού προϊόντος στους χονδρεμπόρους των
κρατών − μελών όπου κυκλοφορεί το συγκεκριμένο φαρ−
μακευτικό προϊόν, στα οποία υφίστανται και ανακοινώ−
νονται επίσημα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές των
χωρών αυτών. Η τιμή κάθε φαρμακευτικού σκευάσματος
θα καθορίζεται υποχρεωτικά από την Υπηρεσία, τουλά−
χιστον τρεις φορές το χρόνο.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του ν. 3408/2005
(ΦΕΚ 272 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν υποχρέω−
ση να παρέχουν στην αρμόδια υπηρεσία στοιχεία και
πληροφορίες, άλλα από την τιμή του προϊόντος τους,
που ζητούνται από την αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου
αυτή να καθορίσει την αρχική τιμή κάθε φαρμακευτικού
προϊόντος και την αναπροσαρμογή της τιμής του ήδη
κυκλοφορούντος φαρμακευτικού προϊόντος, σύμφωνα με
τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Όποιες
επιχειρήσεις αποκρύπτουν ή αρνούνται να παράσχουν
ή παρέχουν ανακριβή ή αναληθή στοιχεία και πληρο−
φορίες τιμωρούνται με πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο
της διαφοράς μεταξύ της τιμής που προκύπτει από τα
στοιχεία που υποβάλλει η φαρμακευτική εταιρεία και
της τιμής που καθορίζεται από την υπηρεσία, επί την
πωληθείσα ποσότητα του φαρμακευτικού προϊόντος και
για όσο διάστημα ίσχυσε η εγκριθείσα τιμή. Η επιβολή
του προστίμου, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, είναι
ανεξάρτητη από την αξίωση των ασφαλιστικών ταμείων
για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν από
την ανωτέρω διαφορά τιμών του φαρμακευτικού προϊ−
όντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται η διαδικασία,
ο τρόπος, τα αρμόδια διοικητικά όργανα και κάθε ανα−
γκαία λεπτομέρεια για την επιβολή του προστίμου, το
οποίο αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και εισπράττεται
κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).»
3. Με αγορανομικές διατάξεις καθορίζονται οι λεπτο−
μέρειες εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων.

