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ΥΠ.ΤΡΟΠ. 1145/92 (περιλαμβάνει 8 άρθρα)
Άρθρο 69
Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών
σχεδίων των ν. 3299/2004 και 3908/2011
Παρατείνεται μέχρι την 31η122022 η προθεσμία
ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί
στους ν. 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8), σύμψωνα
με το άρθρο 76 του ν. 4399/2016 (Α’ 117) και την παρ. 5 του
άρθρου 163 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).
‘Αρθρο70
Μετάθεση έναρξης ισχύος των διατάξεων νια υπαίθριες
ψυχαγωγικές δραστηριότητες Τροποποίηση άρθρου ό
του ν. 4849/2021
—

Στο άρθρο 69 του ν. 4849/2021 (Α’ 207) προστίθεται παρ. 6
και το άρθρο 69 διαμορφώνεται ως εξής:
«Αρθρο 69
Υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες
1. Για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως
πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και
άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που ασκούνται από
ψυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε
υτιαίθριους χώρους, απαιτείται άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας. Στο παρόν δεν υπάγονται οι δραστηριότητες
θεματικών πάρκων (λούνα παρκ), τσίρκων και παγοδρόμιων
του Κεψ. ΙΘ’ του ν. 4442/2016 (Α’ 230), οι οποίες
αδειοδοτούνται δυνάμει των διατάξεων αυτού. ‘Οπου στο
άρθρο 119 του ν. 4442/2016 αναψέρεταιτο άρθρο 39του ν.
4497/2017 (Α’ 197) νοείταιτο παρόν άρθρο.
2. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
υτια[θριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι οι δήμοι
της χώρας. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι διάφορες από
το υπαίθριο εμπόριο και δεν υπάρχει περιορισμός στη
δραστηριοποίηση των ψυσικών ή νομικών προσώπων που
πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
3. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας
των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της παρ. 1, εκτός από τις
ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τις ως άνω
δραστηριότητες,
απαιτούνται
και
τα
ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α) γνωμάτευση κτηνιάτρου της αρμόδιας οργανικής
μονάδας κτηνιατρικής της κατά τόπον αρμόδιας
Περιψέρειας, αν πρόκειται για έκθεση ζώων, Περί της
υγειονομικής καταλληλότητας των ζώων,

—
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β) γνωμάτευση του συμβουλίου «περί Θεάτρων και
κινηματογράψων» του άρθρου 2 του αν. 445/1937 (Α’ 22),
αν πρόκειται για θεματικό πάρκο (λούνα-παρκ), τσίρκο,
συναυλίες, πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις και λοιπές
παρεμψερείς εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, για την
καταλληλότητα των χώρων των εγκαταστάσεων και του
εξοπλισμού,
γ) βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής
για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών,
δ) βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής,
περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
ε) βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για
την επικινδυνότητα των χρησιμοιτοιουμένων αερίων ή
άλλων υλών,
στ) βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.),
όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων,
αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή
ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της,
και στους εν γένει κανόνες ασψαλείας του εναερίου χώρου,
ζ) βεβαίωσηου Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς
Ηλεκτρικής
4. 0 χρόνος άσκησης υπαίθρ ιων δραστηριοτήτων με
ψυχαγωγικό αντικείμενο προσωρινού χαρακτήρα, σε ένα
συγκεκριμένο χώρο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
τέσσερις (4) συνεχόμενους μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση
Θεωρείται ότι οι υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό
αντικείμενο έχουν μόνιμο χαρακτήρα και εψαρμόζονται οι
αντίστοιχες διατάξεις. Οι μεμονωμένες ψ υχαγωγικές
δραστηριότητες ακολουθούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις
των
αυτοτελών
ψ υχαγωγικών
δραστηριοτήτων και αρμόδια υπηρεσία για την
αδειοδότησή τους είναι αυτή της κύριας δραστηριότητας.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
Τουρισμού δύναται να ορίζονται οι αρμόδιες αρχές και να
θεσπίζονται όροι και προϋποθέσεις άσκησης υπαίθριων
ψ υχαγωγικών δραστηριοτήτων σε χώρους αρμοδιότητας
κάθε νομικής μορφής φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης
λιμένα (Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε., Λιμενικά Ταμεία,
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και Δημοτικά Λιμενικά Γραψεία),
στη χερσαία ζώνη τουριστικών λιμένων που χωροθετούνται
και αδειοδοτούνται από το Υπουργείο Τουρισμού, σε πλοία
και σε μόνιμα αγκυροβολη μένα πλοία ή πλωτά μέσα, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
6. Η ισχύς του παρόντος αρχίζειτην 1η22022»
Άρθρο7Ι
Απαγόρευση εισαγωγής τελικών προϊόντων
ψαρμακευτικής κάνναβης

Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74), προστίθεται άρθρο 21Ζ ως εξής:
«Αρθρο 21Ζ
Απαγόρευση εισαγωγής τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής
κάνναβης
Δεν επιτρέπεται η
εισαγωγή τελικών προϊόντων
Φαρμακευτικής κάνναβης του είδους ςηη15 5ν Ι
—
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ιτεριεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (ΤΗσ) άνω του
0,2%, που προορίζονται για εγχώρια κατανάλωση.»
Άρ8ρο472
Αψορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης
που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης ιι-λιανικό
Επιχορήγηση υψιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του
κλάδου του λιανεμπορίου, νια την ανάπτυξη/αναβάθμιση
και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»
Τροποποίηση του άρθρου 222 του ν. 4782/2021
-

—

Στο άρθρο 222 του ν. 4782/2021 (Α 36), τροιτοποιείται το
Πρώτο εδάψιο, ως προς τη διάρκεια ισχύος του
αψορολόγητου, ανεκχώρητου και ακατάσχετου της
ενίσχυσης της δράσης ιι&λιανικό
Επιχορήγηση
υψιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του
λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση
και
διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» και ως προς την
προσθήκη της Φορολογικής διοίκησης, και το άρθρο 222
διαμορφώνεται ως εξής:
«Αρθρο 222
Αψορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την
ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της
συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «α-λιανικό
Επιχορήγηση υψιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου
του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και
διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος)>
Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο Πλαίσιο της
συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «α-λιανικό
Επιχορήγηση υψιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου
του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και
διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» δεν υπόκειται σε
οποιονδήποτε Φόρο, τέλος, εισψορά ή άλλη κράτηση υπέρ
του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής
εισψοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
(Α’ 167), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του
Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης
γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν
συμψηψίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική
διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου
δικαίου,
τους
οργανισμούς
τοπικής
αυτοδιοίκησης και τα νομικά Πρόσωπά τους, τα
ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι
δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από
την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής
και ασψαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στις
δράσεις και την είσπραξη της ενίσχυσης».
-

-

-

‘Αρθρο73
Αψορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης
που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση
επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και ψοροτεχνικών
υπηρεσιών»
Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο Πλαίσιο της
συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης (<Επιχορήγηση
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επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και ψοροτεχνικών
υπηρεσιών» δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε ψόρο, τέλος,
εισψορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου,
συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισψοράς αλληλεγγύης
του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), μη
εψαρμοζομένης της παρ. Ι του άρθρου 47 του ν. 4172/2013
σε περίπτωση διανομής ή κεψαλαιοιτοίησής της, είναι
ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή
τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή
ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται με
βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο
εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.),
τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) και τα
νομικά πρόσωπά τους, τα ασψαλιστικά ταμεία και τα
πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά
όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού
ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του
παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης
αποδεικτικού Φορολογικής και ασψαλιστικής ενημερότητας
για τη συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της
ενίσχυσης.
Άρθρο 674
Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση
του κορωνοΙού ωνιο-ι9 Παράταση ισχύος των παρ. Ι
και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020
Η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Α’
74), ως προς τη χορήγηση άδειας παραγωγής αντισηπτικών
για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού
ιονιο-ι9,
ιταρατείνεται έως την 31η.3.2022.
-

Άρ8ρο75
Ρύθμιση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
καθαριότητας και Φύλαξης του νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ιιΠανελλήνια’Εκθεση
Λαμίας»
Η ισχύς του άρθρου 101 του ν. 4764/2020 (Α 256), περί της
δυνατότητας του Δήμου Λαμιέων της Περιψερειακής
Ενότητας
Φθιώτιδας να προβαίνει σε
ενέργειες
καθαριότητας και ψύλαξης των εγκαταστάσεων του νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου μετην επωνυμία «Πανελλήνια
ΈκΟεση Λαμίας», παρατείνεται έως την 31η.3.2022.
Άρθρο 876
Επανίδρυση του Ινστιτούτου ΒιοΙάτρικών Ερευνών (Ι.Β.Ε.)
και μετονομασία του Ινστιτούτου Γίετρελαϊκής ‘Ερευνας
(Ι.Γ1.Ε.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και’Ερευνας
Στην περ. 10 της παρ. Α του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α’
258), α) αντικαθίσταται η υποπερ. η’, β) προστίθεται
υποπερ. 8’ και η περ. ιο διαμορφώνεται ως εξής:
«10. Το’Ιδρυμα Τεχνολογίας και’Ερευνας (Ι.Τ.Ε.), το οποίο
αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
(Ι.Μ.Β.Β.).
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β. Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (1.Ε.Χ.ΜΗ.).
γ. Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (Ι.Η.Δ.Λ.).
δ. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜ.Σ.).
ε. Ινστιτούτο Πληροψορικής (Ι.ΓΙ.).
στ. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (Ι .Υ. Μ.).
ζ. Ινστιτούτο Λστροψυσικής (Ι.Λ.).
η. Ινστιτούτο Γεωενέργειας (Ι.Γ.).
8. Ινστιτούτο ΒιοΙατρικών Ερευνών (Ι.Β.Ε.).»
(τέλος τροπολογίας 1145/92)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
Ε.Ρ.Τ.
ΥΠ.ΤΡΟΠ. 1144/91 (περιλαμβάνει ό άρθρα)

Ορισμοί

—

‘Αρθρο177
Τροποποιήσεις του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997

1. Η περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997 (Α’
186) συμπληρώνεται ως προς τον ορισμό των
διαψημιστικών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων του
δημοσίου τομέα και η περ. γ’ διαμορφώνεται ως εξής:
«γ) η παροχή συμβουλών σχετικά με την επιλογή από τις
αναθέτουσες αρχές του κατάλληλου μέσου προβολής των
διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου, η
κατάρτιση του πλάνου δημοσιότητας και η υποστήριξη της
αναθέτουσας αρχής στη διαχείριση των αναθέσεων
μετάδοσης και καταχώρισης των διαφημιστικών και λοιπών
μηνυμάτων του Δημοσίου, κατά τα άρθρα ό και 7».
2. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997,
προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 7 διαμορφώνεται
ως εξής:
«7. ‘Συμβάσεις μετάδοσης ή καταχώρισης: Συμβάσεις εξ
επαχθούς αιτίας που συνάπτονται εγγράφως μεταξύ της
αναθέτουσας αρχής και ενός από τους αναδόχους
μετάδοσης ή καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών
μηνυμάτων του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο ύψος της
δαπάνης υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000)
ευρώ. Θέση συμβάσεως υπέχουν και οι εντολές των
αναδόχων διαφημιστικών υπηρεσιών, οι οποίες εγκρίνονται
από το αποφαινόμενο όργανο στο πλαίσιο της υποστήριξης
για την ανάθεση των υπηρεσιών μετάδοσης και
καταχώρισης κατά τα άρθρα ό και 7 για λογαριασμό και κατ’
εντολή της αναθέτουσας αρχής.».

4

43. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την
1η12021

Αρθρο78
Εντολές ανάθεσης μετάδοσης διαφημιστικών και λοιπών
μηνυμάτων του Δημοσίου Προσθήκη Παρ. ό στο άρθρο
ό του π.δ. 261/1997
—

Στο άρθρο ό του π.δ. 261/1997 (Α’ 186) προστίθεται παρ.
6 ως εξής:
<ιό. Οι εντολές ανάθεσης μετάδοσης δύναται να
πραγματοποιούνται
και
από
τους
αναδόχους
διαφημιστικών υπηρεσιών για λογαριασμό και κατ’ εντολή
της αναθέτουσας αρχής. Η εξόφληση των υπηρεσιών
μετάδοσης πραγματοποιείται αποκλειστικά από τις
αναθέτουσες αρχές, σε συνέχεια των εντολών ανάθεσης του
πρώτου
εδαφίου
και κατόπιν προσκόμισης των
απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής από το μέσο
μετάδοσης, καθώς και της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εκ
μέρους του αναδόχου διαφημιστικών υπηρεσιών.)).
Υ2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζειτην
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Άρθρο 79
Εντολές ανάθεσης καταχώρισης διαψημιστικών και
λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου Προσθήκη παρ. 4 στο
-

άρθρο 7 του π.δ. 261/1997

Στο άρΘρο 7 του π.δ. 261/1997 (Α’ 186) προστίθεται παρ.
4 ως εξής:
«4. Οι εντολές ανάθεσης καταχώρισης δύναται να
πραγματοποιούνται
και
από
τους
αναδόχους
διαφημιστικών υπηρεσιών για λογαριασμό και κατ’ εντολή
της αναθέτουσας αρχής. Η εξόψληση των υπηρεσιών
καταχώρισης πραγματοποιείται αποκλειστικά από τις
αναθέτουσες αρχές σε συνέχεια των εντολών ανάθεσης του
πρώτου εδαφίου και κατόπιν προσκόμισης όλων των
απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής από το μέσο
μετάδοσης, καθώς και της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εκ
μέρους του αναδόχου διαφημιστικών υπηρεσιών.».

42. Η ισχύς του παρόντος αρχίζειτην
1η12021

Αρθρο44Ο
Διαμόρψωση τιμοκαταλόγου και τελικών τιμών
Εξουσιοδοτική διάταξη Τροποποίηση της παρ. 3 του
άρθρου ό του π.δ. 261/1997
-

-

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου ότου π.δ. 261/1997 (Α’ 186)
προστίθεταιτέταρτο εδάψιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως
εξής:
«3. Κάθε Σεπτέμβριο, οι ενδιαφερόμενες τηλεοπτικές και
ραδιοφωνικές επιχειρήσεις υποβάλλουν στις αρμόδιες
υπηρεσίες των Υπουργείων τιμοκατάλογο στον οποίο
αναφέρουν αναλυτικά τις τιμές μονάδος διαφημιστικού
χρόνου ανά ζώνη τηλεθέασης ή ακροαματικότητας που
προτίθενται
να
εφαρμόσουν
για
τη
μετάδοση
διαφημιστικών και άλλων συναφών μηνυμάτων των
φορέων του Δημοσίου καιτου ευρύτερου δημόσιου τομέα
για το επόμενο έτος. Η υποβολή του τιμοκαταλόγου αυτού
επέχει θέση πρόσκλησης προς σύναψη συμβάσεων
μετάδοσης βάσει των εκεί αναφερόμενων τιμών και είναι
απαραίτητη για τη νόμιμη σύναψη οποιασδήποτε τέτοιας
σύμβασης. 0 τιμοκατάλογος αυτός διαβιβάζεται σε όλα τα
εποπτευόμενα από τον αρμόδιο Υπουργό δημόσια νομικά
Πρόσωπα. Με απόφαση του αρμόδιου για τη Γενική
Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Υπουργού
ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια -ως
διαμόρφωση του τιμοκαταλόγου και των τελικών τιμών που
Θα τύχουν αποδοχής για την ανάθεση υπηρεσιών
μετάδοσης βάσει τιμοκαταλόγου.».
Άρθρο 81
Συμβάσεις ανάθεσης έργου και παροχής ανεξάρτητων
υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε.
Στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4173/2013 (Α’ 169), στο
πρώτο εδάφιο προστίθεται η δυνατότητα ανάθεσης έργου ή
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών και για την προβολή,
μετάδοση και εκμετάλλευση ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού ή
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διαδικτυακού προϊόντος για την εκπλήρωση των σκοπών και
της αποστολής της ΕΡΤ ΑΕ., στο δεύτερο εδάψιο
προστίθεται πρόβλεψη ώστε οι ανωτέρω αναθέσεις και
παροχές να συνάδουν με τα όρια του εκάστοτε ισχύοντος
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
(ΜΠΔΣ) και η παρ. 5 διαμορψώνεται ως εξής:
«5. Επιτρέπεται, με απόψαση του Διοικητικού Συμβουλίου
ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και
αΦού έχει προηγηθεί σχετική δημόσια προκήρυξη στον
ιστότοτιο της εταιρείας, η ανάθεση έργου ή παροχής
ανεξάρτητων υπηρεσιών σε ψυσικά ή νομικά πρόσωπα, για
την παραγωγή ή την επεξεργασία ή την παρουσίαση ή την
προβολή ή την μετάδοση ή την εκμετάλλευση
ραδιοψωνικού, τηλεοπτικού ή διαδικτυακού προϊόντος για
την εκπλήρωση των σκοπών και της αποστολής της
εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και
του Καταστατικού της. Οι αναθέσεις και οι παροχές αυτές
γίνονται με όρους χρηστής διαχείρισης, απόλυτης
διαφάνειας και αξιοκρατίας, στο πλαίσιο ισοσκελισμένων
προϋπολογισμών, και εψόσον αυτές συνάδουν με τα όρια
του εκάστοτε ισχύοντος Μ εσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), αφορούν δε σε
πρόγραμμα που ενισχύει το παραγόμενο και παρεχόμενο
πρόγραμμα από το Προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και στοχεύουν
στην ενδυνάμωση της εγχώριας παραγωγής και των
συντελεστών της.
Στις συμβάσεις της παρούσας
παραγράψου, δεν εψαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου
εδαψίου της παραγράψου 1, της περίπτωσης β’ της
παραγράψου 2 και των παραγράψων 3 και 6 του άρθρου ό
του ν. 2527/1997 (Α 206).».
Άρθρο ό
ισχύος

Έναρξη

Ι έως και 3 αρχίζει από την 142021.

(τέλος τροπολογίας 1144/9 1)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠ.ΤΡΟΠ. 1146/93 (περιλαμβάνει 10 άρθρα)
Αρθρο82
Ανακατανομή πιστώσεων του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),
προστίθεται Τρίτο εδάψιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως
εξής:
«3. Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από
αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου διατάκτη και
σύμψωνη
γνώμη
του
προϊσταμένου
οικονομικών
υπηρεσιών του Φορέα του, δύναται να γίνονται μεταψορές
μεταξύ μειζόνων κατηγοριών δαπανών εντός του
προϋπολογισμού του Φορέα της Κεντρικής Διοίκησης.
Ειδικότερα για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
είναι δυνατή η μεταΦορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων
κατηγοριών δαπανών ενός Φορέα της Κεντρικής Διοίκησης,
εντός του ορίου πιστώσεων του Φορέα για κάθε σκέλος
(εθνικό συγχρηματοδοτούμενο) χωριστά, με απόφαση του
αρμόδιου διατάκτη, κατόπιν σύμΦωνης γνώμης του
προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του Φορέα του.
Οι πιστώσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
δύνανται να ανακατανέμονται κατά το δεύτερο εδάψιο,
μόνο εντός του ορίου πιστώσεων εκάστου Φορέα της
Κεντρικής Διοίκησης για το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας.»
2. Η περ. δ’ της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 4270/2014
τροποποιείται ως προς την αναφορά σε ΑΛΕ. (Αριθμό
Λογαριασμού Εσόδου) αντί Κ.Α.Ε. (Κωδικού Αριθμού
Εξόδου), στην ίδια περίπτωση προστίθεται δεύτερο εδάΦιο
και η περ. δ’ διαμορΦώνεται ως εξής:
«δ. Η μεταΦορά πιστώσεων από έναν Φορέα της Κεντρικής
Διοίκησης σε άλλον Φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, για την
υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
προκειμένου να αντιστοιχηθούν οι πιστώσεις του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων στις δεσμεύσεις
ανά Φορέα, τομέα και Α.Λ.Ε., με τα οριζόμενα στις
Συλλογικές ΑποΦάσεις ‘Εργων και Μελετών που εκδίδονται
κατά τη διάρκεια του έτους. Οι μεταφορές αυτές δύνανται
να πραγματοποιούνται και μετά την 31η Δεκεμβρίου κάθε
έτους για την έκδοση των σχετικών συμψηΦιστικών
χρηματικών ενταλμάτων».
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4270/2014
τροποποιείται το τρίτο εδάψιο με την προσθήκη της
εξαίρεσης για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
προστίθενται τέταρτο και πέμπτο εδάψια και η παρ. 2
διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Η ετήσια πίστωση για κάθε έργο ή μελέτη που
καθορίζεται με τη Συλλογική Απόφαση ‘Εργων ή Μελετών,
δύναται να ανακατανέμεται στα έργα που έχουν περιληΦθεί
στην εν λόγω ΣΑ. Η ανακατανομή αυτή πραγματοποιείται με
-
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απόψαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου
των ψορέων της Γενικής Κυβέρνησης ή άλλου
εξουσιοδοτημένου οργάνου που ορίζεται ως διατάκτης για
τη ΣΑ. Με όμοια απόψαση είναι δυνατόν να
ανακατανέμονται εγκεκριμένες πιστώσεις έργων μεταξύ ΣΑ
του ίδιου διατάκτη τόσο εντός του συγχρηματοδοτούμενου
όσο και εντός του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το άθροισμά τους κατά
κατηγορία (εθνικό/συγχρη ματοδοτού μενο), εξαιρου μένων
των εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι πιστώσεις για τα έργα
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δύνανται να
ανακατανέμονται αποκλειστικά εντός του ορίου των
εγκεκριμένων πιστώσεων για το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας.
Οι εμπλεκόμενοι ψορείς υποβάλλουν, μέχρι και την 31
Δεκεμβρίου κάθε έτους, στην αρμόδια διεύθυνση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αίτημα ανακατανομής
των πιστώσεων, προκειμένου να εκδοθεί η απόΦαση του
Υπουργού Οικονομικών της περ. δ’ της παρ. 5 του άρθρου
71.»
Άρθρο 83
Χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕυρωπαΙκής’Ενωσης
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
1. Στην παρ. Ι του άρθρου 42 του ν. 4772/2021 (Α’ 17), το
πρώτο εδάψιο τροποποιείται, προκειμένου να προβλεψθεί
η χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης
και
Ανθεκτικότητας από τον κρατικό προϋπολογισμό μω του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)Ι και να
αψαιρεθεί η αναψορά στον ειδικό Φορέα σε βάρος του
οποίουγράψονται οι πιστώσεις, προστίθενται δεύτερο,
τρ[τ.τρτρ ατ—πέτιπΤ1[ εδάψια και η παρ. ι
διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Η υλοποίηση των έργων και προγραμμάτων τα οποία
εντάσσονται στο χρηματοδοτικό σκέλος των επιχορηγήσεων
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της
Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, χρηματοδοτείται από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό μέσω του εθνικού σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. ·Η ψήψιση και
εγγραψή των απαιτούμενων πιστώσεων διενεργείται στο
υτιοσύνολο του εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε. που
δημιουργείται προς τον σκοπό αυτό, ως «Εθνικό Π.Δ.Ε.
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».· Μέχρι την
προσαρμογή των σχετικών ηλεκτρονικών εΦαρμογών του
Ολο κληρωμένου
Πληροφοριακού
Συστήματος
Δημοσιονομικής Πολιτικής, προκειμένου να είναι δυνατή,
μέσω αυτού, η διακριτή παρακολούθηση των πιστώσεων
Ταμείου
του
Ανάκαμψης
και
Ανθεκτικότητας,
δημιουργούνται, αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, ειδικοί
ψορείς στο εθ κό σκέλος εκάστου Φορέα του
προϋπολογισμού
οντ ς ο ι ε
το
ε
ι δαπάνες οικονομικού έτους 2021 εμΦανίζονται
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απολογιστικά στους νέους ειδικούς ψορείς που
δημιουργούνται κατά το δεύτερο εδάψιο.»
2. Η Παρ. ό του άρθρου 42 του ν. 4772/2021, για τις
πιστώσεις των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, αντικαθίσταται ως εξής:
«ό. Η εγγραψή των πιστώσεων κάθε έργου και
προγράμματος για το έτος ένταξης προτείνεται με την
Απόψαση
του έργου, λαμβανομένου υπόψη του
ορίου
πιστώσεων Συλλογικής ΑπόΦασης Ταμείου
Ανάκαμψης (Σ.Α.Τ.Α.) του Φορέα, ενώ για τα επόμενα έτη
γίνεται με πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης, κατόπιν
σύμψωνης γνώμης του αρμόδιου υπουργού για την Ειδική
Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.»
Ένταξης

Άρθρο 3 84
Ρύθμιση Θεμάτων ελέγχου και εκκαΘάρισης δαπανών του
Δημοσίου Τροποποίηση του άρθρου 91 του ν. 4270/2014
-

Στο άρθρο 91 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), η περ. β) της παρ. 7
αντικαθίσταται, προστίθεται νέα παρ. 8 και οι παρ. 7 και 8

διαμορψώνονται ως εξής:
ιι7. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται: α) η
διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής
των δαπανών του Δημοσίου, τα αρμόδια όργανα, η ευθύνη
αυτών, ο τύπος των ενταλμάτων, τα τηρούμενα βιβλία και
στοιχεία, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα,
β) οι άλλοι τίτλοι πληρωμής, με τους οποίους πληρώνονται
οιοταθερές καιδιαρκσύς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπάνες,
καθώς και οι ειδικές δαπάνες που εξαιρούνται από την
άσκηση ελέγχου των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας
και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) και οι οποίες υπόκεινται στον
κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
8. Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται:
α) οι σταθερές και διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα
δαπάνες κατά Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (Α.Λ.Ε.) και β)
οι ειδικές δαπάνες που εξαιρούνται από την άσκηση
ελέγχου των ΔΥΕΕ και πληρώνονται με άλλους τίτλους
πληρωμής, υποκείμενες στον κατασταλτικό έλεγχο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.>)
Άρθρο 4 85
Ρυθμίσεις για τους υπολόγους Χρηματικών Ενταλμάτων
Προπληρωμής Τροποποίηση της παρ. Ι του άρθρου ΙΟΙ
του ν. 4270/2014
-

Η παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4270/2014 (Α’ 143)
τροποποιείται, προκειμένου να εξειδ ικευ θούν ο ι υπάλληλοι
στο όνομα των οποίων δεν επιτρέπεται η έκδοση
Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, και η παρ. Ι
διαμορψώνεται ως εξής:
«Ι. Δεν επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομα υπαλλήλων
που υπηρετούν σε διευθύνσεις ή τμήματα οικονομικής
διαχείρισης και ειδικότερα σε υπαλλήλους που εμπλέκονται
στη διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών ή
διαχειρίζονται χρήματα και αξίες του Δημοσίου, εκτός αν
πρόκειται για δαπάνες μετακινήσεως αυτών και για έξοδα
—
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διακινήσεως του μηχανογραικού υλικού ειστιράξεως και
πληρωμών».
Άρθρο 686
Ρυθμίσεις για τους διαχειριστές Παγίων Προκαταβολών
Τροποποίηση της Παρ. Ι του άρθρου 109 του ν.
4270/2014

-

Στην παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),
τροποποιείται το τέταρτο εδάψιο, προκειμένου να
εξειδικευθούν οι υπάλληλοι στους οποίους δεν επιτρέπεται
η ανάθεση της διαχείρισης πάγιων προκαταβολών, και η
παρ. 1 διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Η διαχείριση των πάγιων προκαταβολών ανατίθεται, με
απόψαση του αρμόδιου Υπουργού ή του εξουσιοδοτημένου
από αυτόν οργάνου, σε μόνιμους δημόσιους πολιτικούς
υπαλλήλους ή στρατιωτικούς εν γένει, μετην επιψύλαξη των
ειδικών διατάξεων του ν. 419/1976.
Αν στην υπηρεσία όπου έχει συσταθεί πάγια προκαταβολή
δεν υπηρετεί μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, υπόλογος
διαχειριστής ορίζεται ο προϊστάμενος αυτής, εΦόσον αυτός
είναι μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου.
Σε περίπτωση απουσίας του διαχειριστή, ο αρμόδιος
Υπουργός μπορεί να ορίζει αναπληρωτή διαχειριστή, ο
οποίος ευθύνεται μόνο για τις διαχειριστικές πράξεις που
διενεργεί κατά το χρόνο της αναπλήρωσης.
Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της διαχείρισης παγίων
προκαταβολών σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε
διευθύνσεις ή τμήματα Οικονομικής διαχείρισης και
ειδικότερα σε υπαλλήλους που εμπλέκονται στη διαδικασία
εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών.»
Άρθρο 687
Ρυθμίσεις για τη μετακίνηση των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασψαλείας
Στο άρθρο 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α’ 94), α) διαγράφεται στο πρώτο εδάψιο η
φράση «εντός αποκλειστικής προθεσμίας», β) διαγράψεται
το τρίτο εδάψιο και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:
«Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας,
Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταψορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, καθορίζονται το
ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών
μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης
στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασψαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος
του προηγούμενου εδαψίου, εξακολουθεί να ισχύει το
υψιστάμενο νομοθετικό Πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο
αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών».

—
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Άρθρο 88
Επέκταση της χορήγησης της τιμητικής παροχής του
άρθρου 95 του ν. 4714/2020

Στο άρθρο 95 του ν. 4714/2020 (λ’ 148) προστίθεται παρ. 4
ως εξής:
«4. λιτό Ιης.8.2020, το παρόν ισχύει και για τους δόκιμους
έψεδρους αξιωματικούς, τους έψεδρους αξιωματικούς, τους
ανακαταταγέντες έεδρους αξιωματικούς, τα στελέχη των
ενόπλων δυνάμεων, καθώς και τους υπηρετήσαντες στην
Εθνική Φρουρά της Κύπρου, που έλαβαν την ελληνική
υπηκοότητα.
Για την κρίση του δικαιώματος των υτιηρετησάντων στην
Εθνική Φρουρά της Κύπρου προσκομίζονται πιστοποιητικό
στρατολογικής κατάστασης και βεβαίωση από την Εθνική
Φρουρά, με την οποία ιτιστοποιείται ότι ενεπλάκησαν με
οποιονδήποτε τρόπο στα γεγονότα της χρονικής περιόδου
από 20.7.1974 έως 20.8.1974 ή συμμετείχαν στα γεγονότα
που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τηλλυρία και τη Λευκωσία ή
το 1967 στην Κοψίνου και τους Αγίους Θεοδώρους, κατά
περίπτωση.
Αιτήσεις που εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο,
εξετάζονται σύμψωνα με το παρόν άρθρο.»
Άρθρο $89
Ενσωμάτωση κριτηρίων του Φόρουμ Επιζήμιων
Φορολογικών Πρακτικών (Εουπι οπ Ιι3ΓιΥιυ1 χ ρι·ίΊε,
ΕΗΤΡ) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) για την απαλλαγή από τον ψόρο
εισοδήματος των κερδών επιχείρησης από την
εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας
Αντικατάσταση άρθρου 71 Α ν. 4172/2013
—

1. Το άρθρο 7Ιλτου ν. 4172/2013 (Α’167) αντικαθίσταταιως
εξής:
«Αρθρο 71λ
Κίνητρα ευρεσιτεχνίας
1. Τα κέρδη της επιχείρησης από την εκμετάλλευση
ευρεσιτεχνίας διεθνώς αναγνωρισμένης στο όνομά της που
αναπτύχθηκε από την ίδια, ατταλλάσσονται από τον ψόρο
εισοδήματος για έως τρεις (3) συνεχόμενες χρήσεις, αρχής
γενομένης
από
τη
χρήση
μέσα
στην
οποία
πραγματοποιήθηκαν για πρώτη ψορά τα κέρδη αυτά. Η
απαλλαγή χορηγείται με την προϋπόθεση ότι υπάρχει
σύνδεση με τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που
πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση για την ανάπτυξη
της ευρεσιτεχνίας.
2. Το ποσό της απαλλαγής προκύπτει ως ακολούθως:
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επιλέξιμες δαπάνες
έρευνας και
ανάπτυξης
κέρδη από την εκμετάλλευση της
ευρεσιτεχνιας

ποσο απαλλαγης

συνολικές δαπάνες
έρευνας και
ανάπτυξης

ο αριθμητής δύναται να προσαυξάνεται κατά ποσοστό
τριάντα τοις εκατό (30%) με την ιτροϋπόθεση ότι δεν
υπερβαίνει το ποσό των συνολικών δαπανών έρευνας και
ανάπτυξης.
3. Για την εψαρμογή του παρόντος δίνονται οι ακόλουθοι
ορισμοί:
α. <(Ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη)>: Αυτή για την
οποία έχει απονεμηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που εμπίπτει
σε μία (1) τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα) <(Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας», που χορηγείται
από το Ευρωπαϊκό Γραψείο Διιτλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και
έχει κατοχυρωθεί στην Ελλάδα.
αβ) ((Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας)> κατοχυρωμένο στον
Οργανισμό
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας
(0.Β.Ι.),
αποκλειομένων
Π ιστοποιητικών
των
Υποδείγματος
Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.), το οποίο έχει, επίσης, κατοχυρωθεί
σε ένα ακόμη κράτος, το οποίο:
ι) έχει
προσχωρήσει
στην
Ευρωπαϊκή
Σύμβαση
Διτιλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ή συνεργάζεται στο πλαίσιο
αυτής, ή
1) είναι μέλος του Ο.Ο.Σ.Α. ή σε καθεστώς υποψήψιας προς
ένταξη χώρας ή σε καθεστώς ενισχυμένης δέσμευσης.
να
Προυπόθεση για Την απαγή από ταν φόρο εισσδήμαιος είναι Τα δώματα ευρεσιτεχνίας
σίνα ον ιπηύ τουλάχιστον μέχοιτην τελευταία ημέρα τηςχρησηςγιατίν οποια ζητνιταη απαλλαχΙ

β. «Επιλέξιμες δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης»: Το ποσό
των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες
πραγματοποιούνται, κατά το τρέχον και τα προηγούμενα
ψορολογικά έτη, από την Ιδια την επιχείρηση ή έχουν
ανατεθεί σε τρίτα, μη συνδεδεμένα με την επιχείρηση
πρόσωπα, κατά την έννοια της περ. ζ’ του άρθρου 2 και
συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία, ανάπτυξη ή βελτίωση
της ευρεσιτεχνίας.
γ. «Συνολικές δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης»: Το σύνολο
των επιλέξιμων και μη δαπανών έρευνας και ανάπτυξης που
συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία, ανάπτυξη ή βελτίωση
της ευρεσιτεχνίας και οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί
κατά το τρέχον και τα προηγούμενα ψορολογικά έτη. Στην
έννοια των μη επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνονται οι
δαπάνες απόκτησης της ευρεσιτεχνίας και οι δαπάνες
έρευνας και ανάπτυξης που έχουν ανατεθεί σε τρίτα
—
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συνδεδεμένα με την επιχείρηση πρόσωιτα κατά την έννοια
της περ. ζ’ του άρθρου 2 και σι οποίες συνδέονται άμεσα με
τη δημιουργία, ανάπτυξη ή βελτίωση της ευρεσιτεχνίας.
δ. «Κέρδη από την εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας»: Το
εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση ή το
δικαίωμα χρήσης των δικαιωμάτων επί διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, καθώς και τα έσοδα από την πώληση των
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μετά την αΦαίρεση των
επιλέξιμων δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη, που
αναλογούν στα εισοδήματα αυτά και τα οποία
πραγματοποιήθηκαν το τρέχον Φορολογικό έτος. Επίσης, ως
κέρδη από την εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας νοούνται
και τα κέρδη από την πώληση προϊόντων παραγωγής της
επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν αυτά παρήχθησαν σε
εγκαταστάσεις της ίδιας της επιχείρησης ή τρίτων, για την
οποία χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία, κατά το μέρος που
αναλογούν στη χρήση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
4. Το ποσό της απαλλαγής, το οποίο υπολογίζεται σύμψωνα
με την παρ. 2, εμψανίζεται σε ειδικό λογαριασμό
ατιοθεματικού και υπόκειται σε Φορολογία με τις γενικές
διατάξεις του Κώδικα, κατά το μέρος που διανέμεται ή
κεψαλαιοποιείται κάθε Φορά.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται οι
Φορείς πιστοποίησης της ευρεσιτεχνίας, τα κριτήρια
χαρακτηρισμού των επιλέξιμων και μη δαπανών, σύμφωνα
με τις γενικές αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές του
Ο.Ο.Σ.Α., οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε
άλλο αναγκαίο Θέμα για την εψαρμογή του παρόντος
άρθρου.
6. Με απόΦαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίνεται η υπαγωγή της
επιχείρησης στο παρόν άρθρο για τα συγκεκριμένα κέρδη
από την εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας, μετά από αίτηση
που υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»
2. Το παρόν άρθρο έχει εψαρμογή στα έσοδα που
πραγματοποιούνται τα ψορολογικά έτη που αρχίζουν από
την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά.
Άρθρο90
Καθορισμός ανώτατων ορίων στα επιβαλλόμενα
πρόστιμα και εναρμόνιση της διαδικασίας επιβολής και
κοινοττοίησης με τα λοιπά πρόστιμα του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας Τροποποίηση άρθρου 54 Ε ν.
4174/2013
—

—

1. Στην παρ. Ι του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013 (Α’170,
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, Κ.Φ.Δ., α) στο δεύτερο
και τρίτο εδάψιο της περ. α’ καθορίζονται ανώτατα όρια στα
επιβαλλόμενα πρόστιμα, β) στην περ. β’ εξειδικεύονται οι
προϋποθέσεις επιβολής του προστίμου και η παρ. Ι
διαμορφώνεται ως εξής:
«Ι. α) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, μετά από το πέρας
του οριζόμενου από τις σχετικές διατάξεις του
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ν.

4308/2014 (Α
251)
χρόνου
κατάρτισης των
χρηματοοικονομικών καταοτάσεων, ότι η ελεγχόμενη

οντότητα δεν τήρησε τα προβλεπόμενα από τις σχετικές
διατάξεις λογιστικά αρχεία (βιβλία), επιβάλλεται πρόστιμο
ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων της
από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο
έτος για το οποίο διαπιοτώνονται τα ανωτέρω, όπως αυτά

προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με
τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3)
τελευταίων ψορολογικών ετών, μη συμπεριλαμβανομένου

εκείνου για το οποίο δεν έχει παρέλθει η προθεσμία
υποβολής της οικείας δήλωσης ψορολογίας εισοδήματος.
Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εψόσον

πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραψικών βιβλίων ή
των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος,
εψόσον Πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραψικών
βιβλίων, ούτε μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου του
κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου.
Σε περίπτωση μη υποβολής έστω και μίας από τις δηλώσεις
ψορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων
ψορολογικών ετών παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης,
το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των
εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορεί να
είναι κατώτερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά
ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης
απλογραψικών βιβλίων και των πενήντα χιλιάδων (50.000)
ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εψόσον πρόκειται για υπόχρεο
τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ούτε μπορεί να είναι
ανώτερο του τριπλάσιου του κατά περίπτωση κατώτερου
προστίμου. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως μη
τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) λογίζεται και η μη
ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) μετά από το
πέρας του οριζόμενου από τις σχετικές διατάξεις του
ν. 4308/2014 χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
Για την εψαρμογή του παρόντος, η μη επίδειξη για
οποιοδήποτε λόγο μετά από πρόσκληση του άρθρου 14 των
λογιστικών αρχείων (βιβλίων) στον φορολογικό έλεγχο
εξισώνεται με μη τήρηση αυτών.
Το πρόστιμο της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλεται,
εφόσον η μη τήρηση ή ενημέρωση δεν επηρεάζει τη
συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και την
υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή εφόσον με
οποιοδήποτε πρόσφορο
μέσο
είναι δυνατός
ο
προσδιορισμός της ψορολογητέας ύλης και των αντίστοιχων
φορολογικών υποχρεώσεων.
β) Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια μερικού
επιτόπιου ελέγχου πρόληψης της παρ. 7 του άρθρου 25
διαπιστώνεται ότι η ελεγχόμενη οντότητα δεν διαφύλαξε ή
δεν προσκόμισε ύστερα από πρόσκληση του άρθρου 14
φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.) και
φορολογικές μνήμες και αρχεία που δημιουργούν οι
Φ.Η.Μ., επιβάλλεται αναλόγως το πρόστιμο της περ. α),
εκτός εάν πριν την έκδοση της σχετικής εντολής ελέγχου έχει
δηλωθεί απώλεια των
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2. Το δεύτερο εδάψιο της ιταρ. 2 του άρθρου 54Ε του ν.
4174/2013 τροτιοτιοιείται, προκειμένου να εναρμονιστεί η
διαδικασία επιβολής και κοινοποίησης του προστίμου της
παρ. Ι με τα υπόλοιπα πρόστιμα του ίδιου Κώδικα, και η
παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:
«2. Πριν από την έκδοση της πράξης επιβολής του
προστίμου της παρ. 1, ο ψορολογούμενος ή το ευθυνόμενο
πρόσωπο καλείται εγγράψως από τον Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να υποβάλει
ενδεχόμενες αντιρρήσεις του, κατ’ εψαρμογή της παρ. 4 του
άρθρου 62. Η πράξη επιβολής προστίμου εκδίδεται κατ’
ανάλογη εψαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 28.»
3. Οι παρ. Ι και 2 του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013, όπως
τροποποιούνται με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος,
καταλαμβάνουν και υποθέσεις για τις οποίες μέχρι τις
29.11.2021 δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής
προστίμου.
Άρθρο
91
Μη εΦαρμογή ανώτατων ορίων στα επιβαλλόμενα
πρόστιμα νια παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης
επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών
ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) Τροποποίηση
άρθρου 54 ΣΤ ν. 4174/2013

ή

-

1. Η υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. Ι του άρθρου 54 ΣΤ
του ν. 4174/2013 (Α’ 170) τροποποιείται, προκειμένου να
προβλεψθεί εξαίρεση από την εψαρμογή των ανωτάτων
ορίων της περ. α’ της παρ. Ι του άρθρου 54 Ε. και
διαμορψώνεται ως εξής:
«αα) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχοςχρήστης του ψορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού,
επιβάλλεται αναλόγως το ποσό του προστίμου που
προβλέπεται στα Τρία πρώτα εδάψια της περ. α’ της παρ. 1
του άρθρου 54Ε, χωρίς να εψαρμόζονται τα ανώτατα όρια
της ίδιας ως άνω περίπτωσης,».
2. Η παρ. Ι του άρθρου 54ΣΤ του ν. 4174/2013, όπως
τροποποιείται με την παρ. Ι του παρόντος, καταλαμβάνει
και υποθέσεις γιατις οποίες μέχρι τις 29.11.2021 δεν έχουν
εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής προστίμου.
(τέλος τροπολογίας 1146/93)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠ.ΤΡΟΠ,

1147/94 (περιλαμβάνει 5 άρθρα)

Άρθρο 92
Δημιουργία χώρων διοίκησης και ελεύθερου χώρου
αστικού πράσινου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ

—

1. Στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ, στη θέση των χρήσεων του
πέμπτου εδαίου της παρ. 1.Α.β. της υπ. αρ.
67564/2332/11.4.1996
απόψασης
του
Υπουργού
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων (Δ’
1061/1996, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Υμηττού
Περιψέρειας Αττικής), δημιουργούνται χώροι διοίκησης και
ελεύθεροι χώροι-αστικό πράσινο με την ονομασία
«Ανδρέας Λεντάκης». Στο ακίνητο, συνολικής έκτασης
154.797,34 τ.μ., όπως αυτό εμψαίνεται στον σχετικό
πρωτότυπο χρωματιστό χάρτη κλίμακας 1:5000, ο οποίος
Θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Τοπογραψικών Εψαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και
και
Ενέργειας,
του
οποίου
αντίτυπο
σε ψωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ως Παράρτημα Α’ στον
παρόντα, επιτρέπονται οι ακόλουθες γενικές κατηγορίες
χρήσεων:
(α)
πολεοδομικό
κέντρο,
όπως
αυτή
προσδιορίζεται στο άρθρο 4 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), και
(β) ελεύθεροι χώροι-αστικό πράσινο, όπως αυτοί
προσδιορίζονται στο άρθρο 7 του π.δ. 59/2018.
2. Για την εξειδίκευση των χρήσεων της παρ. 1 και τον
καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης, καταρτίζεται
και εγκρίνεται Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, σύμψωνα με το
άρθρο 8 του ν. 4447/2016 (Α’ 241), υπό τους εξής
ειδικότερους όρους:
(α) Από το σύνολο της έκτασης του ακινήτου, ποσοστό 50%
διατίθεται για τη χρήση «Ελεύθεροι Χώροι
Αστικό
Πράσινο», σύμψωνα με τις ειδικές χρήσεις του άρθρου 7 του
πδ. 59/2018 (Α’ 114) και ποσοστό 50% για τη χρήση
πολεοδομικού κέντρου του άρθρου 4 του π.δ. 59/2018.
(β) Στη ζώνη που Θα αναπτυχθεί η χρήση πολεοδομικού
κέντρου:
(βί) Επιτρέπονται οι ακόλουθες ειδικές χρήσεις του άρθρου
4 του π.δ. 59/2018: διοίκηση, κοινωνική πρόνοια, μικρές
αθλητικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικοί χώροι, πολιτιστικές
εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης κοινού, συνεδριακά
κέντρα, κέντρα έρευνας, εστίαση, αναψυ κτήρια, στάθμευση
(κτίρια
γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής
χρήσης,
μοτοσικλετών
και
ποδηλάτων,
γωνιές
ανακύ κλωσης.
(β2) Οι κοινόχρηστοι και κοινωψελείς χώροι ανέρχονται σε
ποσοστό 40%.
(β3) Ο μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1,80, το
μέγιστο ποσοστό κάλυψης σε 60% και το μέγιστο
επιτρεπόμενο ύψος σε είκοσι οκτώ (28) μέτρα.
(γ) Στη ζώνη του ακινήτου, όπου Θα αναπτυχθεί η χρήση
«Ελεύθεροι Χώροι-Αστικό Πράσινο)>, επιτρέπεται η ειδική
-

-
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χρήση «πολιτιστικές εγκαταστάσεις» για τα υψιστάμενα
κτίρια που Θα κριθούν διατηρητέα.
3. Η απομάκρυνση της ΠΥΡΚΑΛ κατά το δεύτερο εδάψιο της
παρ. 1.Γ. της υπ. αρ. 67564/2332/11.4.1996 απόψασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ημοσίων’Εργων
(Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Υμηπού Περιψέρειας
Αττικής), καθίσταται άμεση.
4. Η κατά την παρ. 1 δημιουργία χώρων διοίκησης και
ελεύθερων χώρων-αστικού πρασίνου με την ονομασία
«Ανδρέας Λεντάκης» εξυπηρετεί σκοπό δημόσιας ωψέλειας,
για την εκπλήρωση του οποίου επιτρέπεται η αναγκαστική
απαλλοτρίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001, Α’
17). Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15 του ν. 2882/2001, για
την εκτίμηση της αξίας του απαλλοτριούμενου ακινήτου και
των
επικειμένων του
και
ανεξαρτήτως
αν
η
απαλλοτριωθείσα έκταση υπάγεται ή όχι στο σύστημα
αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων,
λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις δυο ανεξάρτητων
πιστοποιημένων εκτιμητών, εγγεγραμμένων στο Μητρώο
Πιστοποιη μένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών,
οι οποίες ανατίθενται με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας
του
Υπουργείου
Οικονομικών,
ατην
οποία
και
υποβάλλονται.
Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των δύο εκθέσεων των
ανεξάρτητων εκτιμητών του δεύτερου εδαψίου, για την
εκτίμηση της αξίας του απαλλοτριούμενου ακινήτου,
λαμβάνεται υπόψη από το αρμόδιο δικαστήριο, ο μέσος
όρος της αξίας που προκύπτει από τις σχετικές εκθέσεις.
Άρθρο 93
Δημιουργία κοινόχρηστου χώρου δασικής αναψυχής στο
Μάτι του Δήμου Μαραθώνα
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (8Ε.Φ.Κ.Α.), επιτρέπεται η με ή χωρίς αντάλλαγμα κατά χρήση
παραχώρηση στο Δημόσιο ή στον Δήμο Μαραθώνα, του
ακινήτου με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΛΕΚ)
051015309025/0/0, εμβαδού 128.976 τ.μ. που βρίσκεται
στη θέση <(Μάτι)> Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνα,
όπως αυτό εμψαίνεται στο Κτηματολογικό Φύλλο του
Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής, μετά των επί αυτού
κτιριακών εγκαταστάσεων και εν γένει συστατικών των
Παιδικών Εξοχών Οίκου Ναύτου (Π.Ε.Ο.Ν.). Η ανωτέρω
κοινή απόφαση εγγράψεται, ατελώς, στο οικείο
κτηματολογικό
Φύλλο.
Αποκλειστικός
σκοπός της
παραχώρησης είναι η αποκατάσταση και αναβάθμιση του
φυσικού περιβάλλοντος και η δημιουργία και λειτουργία
εντός του ως άνω ακινήτου, κοινόχρηστου χώρου δασικής
αναψυχής για τους κατοίκους της περιοχής και τους
επισκέπτες της, το αργότερο μέχρι τις 30.11.2022. Ενόψει
του σκοπού της παραχώρησης για αποκλειστική αξιοποίηση
του ακινήτου προς αποκατάσταση του περιβάλλοντος και
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δημιουργία χώρου δασικής αναψυχής, προστατευόμενου
από τη δασική νομοθεσία, η έκταση αυτή εξαιρείται από την
εΦαρμογή του άρθρου 41 του ν. 998/1979 (Α’289), πλην της
περίπτωσης καταστροφής ή αλλοίωσης της δασικής
βλάστησης και της διάθεσης ή χρήσης της έκτασης για
διαψορετικό προορισμό. Σε περίπτωση που η απόΦαση
παραχώρησης προβλέπει την καταβολή ανταλλάγματος,
αυτό συμψηψίζεται με το σύνολο των δαπανών που
καταβάλλονται από τον τιαραχωρησιούχο για την
αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, την εκτέλεση των
έργων και κατασκευών για τη λειτουργία του χώρου
υπαίθριας δασικής αναψυχής και τη Φύλαξη και συντήρηση
του ακινήτου καιτων εγκαταστάσεώντου.
2. 0 παραχωρησιούχος υποχρεούται, με ευθύνη και
δαπάνες του, να συντηρεί και να βελτιώνει τη δασική
βλάστηση του ακινήτου, να διαχειρίζεται και να ψυλάσσει
την έκταση αυτή, σύμψωνα με τη δασική νομοθεσία. Η
παραβίαση του σκοπού της παραχώρησης, η χρήση του
ακινήτου για σκοπό άλλον από τον προβλεπόμενο στο
παρόν, καθώς και η μεταβολή του δασικού του χαρακτήρα
με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της
χρήσης του για διημέρευση ή διαμονή προσώπων στον
χώρο υπαίθριας αναψυχής, επάγεται την ανάκληση της
παραχώρησης. Όσα ορίζονται στο δεύτερο εδάψιο
διατιιστώνονται με κοινή απόΦαση των Υπουργών Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας που δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της
Κυβερνήσεως, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας
δασικής αρχής. Από τη δημοσίευση της κοινής απόφασης
του τρίτου εδαψίου, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να
αποδώσει το ακίνητο στον -ΕΦΚΑ σε κατάσταση που να
εξυπηρετεί τη
Φύση
και τον προορισμό του,
αποκαθιστώντας κάθε ζημία που έχει προκληθεί σε αυτό
συνεπεία της μετατροπής της χρήσης του ή της αλλοίωσης
της Φύσης του. Σε περίπτωση ανάκλησης της παραχώρησης,
ο θ-ΕΦΚΑ δύναται να παραχωρε[ το ακίνητο, σύμΦωνα με
την περ. στ’ του άρθρου 50 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), υπό
τον όρο της μη μεταβολής του προορισμού και της Φύσης
της έκτασης, η οποία υπόκειται στην προστασία και τους
περιορισμούς της δασικής νομοθεσίας και διατηρεί στο
ακέραιο τον δασικό της χαρακτήρα.
3. Στον υπό οργάνωση χώρο υπαίθριας δασικής αναψυχής
επιτρέπεται η εκτέλεση των έργων και κατασκευών της παρ.
Δ’ της υπ’ αρ. 66102/970/1995 απόΦασης του Υπουργού
Γεωργίας (Β’170) με εξαίρεση τις περ. 8, 15 και 16 και με
βάση τις αρχές της αρχιτεκτονικής του τοπίου, τον βαθμό
αντοχής του Φυσικού περιβάλλοντος για δραστηριότητες
υπαίθριας αναψυχής και την προστασία και βελτίωση των
συνθηκών διατήρησης του Φυσικού περιβάλλοντος.
Δεδομένης της γειτνίασης του ακινήτου με τον αστικό ιστό,
επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση για λόγους ασΦαλείας η
περίΦραξη αυτού, καθώς και η εγκατάσταση Φωτισμού.
Επιτρέπεται η εγκατάσταση μικρών ξύλινων λυόμενων
οικημάτων για χρήση ως αναψυκτηρίων, επιτρεπόμενης της
λειτουργίας τους και μετά τη δύση του ηλίου, υπό την
επίβλεψη του παραχωρηοιούχου. Τα έσοδα από τη
—

133

—

δραστηριότητα
αυτή
αποτελούν
έσοδα
του
παραχωρησιούχου και διατίθενται για τις ανάγκες Φύλαξης
και συντήρησης της έκτασης και των έργων και κατασκευών
της.
4. Για την ταχύτατη αποκατάσταση και αναβάθμιση του
ψυσικού περιβάλλοντος του ακινήτου και για την εντεύθεν
απόδοσή του στο κοινό για τη χρήση για την οποία αυτό
προορίζεται, ο παραχωρησιούχος έχει την ιδιότητα του
αναδόχου αποκατάστασης της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν.
998/1979, χωρίς να χρειάζεται η έκδοση της προβλεπόμενης
πράξης ορισμού. Ο ανάδοχος-παραχωρησιούχος, με δικές
του δαπάνες: α) εκπονεί τη μελέτη αποκατάστασης και
αναβάθμισης του ψυσικού περιβάλλοντος της έκτασης, β)
εκπονεί τη μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας εντός του
ακινήτου χώρου υπαίθριας δασικής αναψυχής, σύμψωνα με
την παρ. 3 και τις αναψερόμενες σε αυτή περιπτώσεις της
παρ. Δ’ της υπ’ αρ. 66102/970/1995 απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας, γ) υλοποιεί όσα έργα προβλέπονται
από τη σχετική μελέτη για την τεχνητή αποκατάσταση και
αναβάθμιση του περιβάλλοντος και δ) υλοποιεί όσα έργα
και Κατασκευές προ βλέπονται από τη σχετική μελέτη για την
οργάνωση και λειτουργία του χώρου δασικής αναψυχής. Η
θεώρηση και έγκριση των ανωτέρω μελετών, καθώς και η
επίβλεψη εκτέλεσης των έργων της παρούσας από τον
ανάδοχο και τον Φορέα υλοποίησης του έργου
διενεργούνται από την αρμόδια δασική αρχή. Σε περίπτωση
που οι ανωτέρω μελέτες δεν έχουν εγκριθεί κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, η θεώρηση και έγκρισή τους λαμβάνει
χώρα το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή
τους.
5. Η υλοποίηση των έργων αποκατάστασης και
αναβάθμισης του περιβάλλοντος λαμβάνει χώρα με ευθύνη
του αναδόχου παραχωρησιούχου αμέσως μετά από την
έγκριση της σχετικής μελέτης ή μετά από την έγκριση
αμψοτέρων των μελετών της παρ. 4, σε περίπτωση
ταυτόχρονης υποβολής τους, ή αμέσως μετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος σε περίπτωση που υπάρχει ήδη
εγκεκριμένη η σχετική μελέτη ή οι μελέτες της παρ. 4. Το
αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγκριση της
μελέτης ή των μελετών, σύμψωνα με το πρώτο εδάψιο της
παρούσας, άλλως το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε περίπτωση ήδη
εγκεκριμένης μελέτης ή μελετών, η αρμόδια δασική αρχή
εγκαθιστά στο ακίνητο τον ανάδοχο και τον Φορέα
εκτέλεσης των έργων αποκατάστασης και αναβάθμισης του
περιβάλλοντος, με σχετικό πρωτόκολλο εγκατάστασης. Τα
ανωτέρω ισχύουν και για την εκτέλεση των έργων και
κατασκευών για τη δημιουργία του χώρου δασικής
αναψυχής.
6. ‘Υστερα από την παραλαβή του έργου, πιστοποιείται από
την αρμόδια δασική αρχή, η ολοκλήρωση των εργασιών
αποκατάστασης
και
αναβάθμισης
του
Φυσικού
περιβάλλοντος, με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται το
αργότερο μέσα σε Προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
παραλαβή. Μετά την έκδοση της διατιιστωτικής πράξης, η
αρμόδια δασική αρχή εκδίδει αμελλητί, άλλως το αργότερο
-
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μέσα σε τρεις (3) ημέρες, πρωτόκολλο εγκατάστασης του
Φορέα υλοποίησης των έργων για τη δημιουργία χώρου
υπα[θριας δασικής αναψυχής, προκειμένου να εκτελεοτούν
τα έργα, σι κατασκευές και σι εργασίες που προβλέπονται
στην οικεία μελέτη. Σε περίπτωση που υπάρχουν ήδη
εγκεκριμένες μελέτες, εκδίδεται μέσα στις ίδιες προθεσμίες
απευθείας πρωτόκολλο εγκατάστασης του Φορέα
υλοποίησης μόνο για την εκτέλεση των οικείων έργων.
7. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε αλλοίωσης στο
Φυσικό περιβάλλον με υπαιτιότητα του αναδόχου ή του
Φορέα εκτέλεσης των έργων, εΦαρμόζονται σι κυρώσεις
που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία.
8. Με απόΦαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις εΦαρμογής της
παρούσας, καθορίζονται και εξειδικεύονται οι όροι για την
ανάθεση,
εκτέλεση
και
παραλαβή
του
έργου
αποκατάστασης
και
αναβάθμισης
του
Φυσικού
περιβάλλοντος και του έργου οργάνωσης και λειτουργίας
του χώρου υπαίθριας δασικής αναψυχής, για την έγκριση
των οικείων μελετών, την παραλαβή των έργων από την
αρμόδια δασική υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων και των
σχετικών προθεσμιών έγκρισης, παραλαβής και έκδοσης
των οικείων διαπιστωτικών πράξεων για τη δημιουργία και
απόδοση στο κοινό του χώρου δασικής αναψυχής, καθώς
και οι πάσης Φύσεως αναγκαίες λεπτομέρειες και τα τεχνικά
ζητήματα που απαιτούνται για την εψαρμογή της παρούσας.
9. Το άρθρο 169 του ν. 4759/2020 (Α’245) και η παρ. 4 του
άρθρου 31 του ν. 2166/1993 (Α’ 137) καταργούνται.
Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εΦαρμογή των
καταργούμενων διατάξεων του
πρώτου
εδαψίου
καταργούνται αυτοδίκαια από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
Άρθρο 94
Αναστολή είστιραξης και επιβολής κυρώσεων για
αυθαίρετες κατασκευές στην περιοχή Δέλτα του’Εβρου
Παράταση ισχύος προθεσμίας παρ. 4 άρθρου 122 του ν.
4495/2017

-

Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 122 του ν. 4495/2017
(Α’ 167), ως προς την έκδοση του προεδρικού διατάγματος
για την προστασία της περιοχής του Δέλτα ‘Εβρου,
παρατείνεταιαπό τη λήξη της έως καιτην 3η.11.2022.
Άρθρο (95
Παραχώρηση έκτασης Δήμου Παύλου Μελά

1. Δύναται, ύστερα από αίτηση δημοτών ή κατοίκων του
Δήμου Παύλου Μελά της Περιψερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης της ΠεριΦέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που
υποβάλλεται στον δήμο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να
παραχωρηθεί σε αυτούς με απόΦαση του δημοτικού
συμβουλίου έκταση ενός αρτίου οικοπέδου υπό τις κάτωθι
προϋποθέσεις:
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Κατέχουν
α)
αποδεδειγμένα
αδιαλείπτως,
συνυπολογιζόμενου του χρόνου του δικαιοπαρόχου κατά
την τελευταία εικοσαετία και έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος, έκταση κυριότητας του Δήμου Παύλου Μελά
στην οποία έχει ανεγερθεί κτίσμα προ της 28ης.7.2011, για
χρήση αποκλειστικά κύριας κατοικίας,
β) Τα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί έχουν υπαχθεί από τον
κάτοχο έως την υποβολή της αίτησης στις διατάξεις του ν.
4495/2017 (Α’ 167) ή προγενέοτερου νόμου περί
τακτοποίησης αυθαιρέτων.
γ) Η παραχώρηση γίνεται με κριτήριο την πολεοδομική
τακτοποίηση του οικείου δήμου και τον ορθολογικό
πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής προς εξασφάλιση της
λειτουργικότητας των οικισμών, μετά από αιτιολογημένη
απόΦαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου.
Για τα οικόπεδα στα οποία δεν έχει κυρωθεί η πράξη
εφαρμογής σχεδίου, η ανωτέρω ετήσια προθεσμία
υποβολής της αίτησης άρχεται από την κύρωση της πράξης
εφαρμογής του σχεδίου.
2. Τα αυθαίρετα κτίσματα της περ. α’ της παρ. Ι δύνανται να
υπάγονται κατ’ εξαίρεση στον ν. 4495/2017 με την
προσκόμιση του επιπλέον δικαιολογητικού βεβαίωσης
συναίνεσης του αρμόδιου για την υπαγωγή δήμου. Στην
περίπτωση αυτή επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η υπαγωγή στον
ν. 4495/2017 αυθαιρεσιών κατηγορίας 5 με τις
προσαυξήσεις της παρ. 3 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017.
3. Το τίμημα για την παραχώρηση των εκτάσεων αυτών
καθορίζεται από την επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3863/2006, Α’ 114)
και υπολογίζεται ως εξής:
Για οικόπεδα με Συντελεστή Δόμησης (ΣΑ.) από 0,4 έως 0,8
το τίμημα ορίζεται για τα πρώτα 200 τ.μ. στο ένα τρίτο (1/3)
της αντικειμενικής αξίας, για τα επιπλέον τ.μ. και μέχρι τα
300 τ.μ. στα Τρία τέταρτα (3/4) της αξίας. Εψόσον το
οικόπεδο είναι μεγαλύτερο των 300 τ.μ., για τα πέραν
τούτων τ.μ. το τίμημα ορίζεται ατην αντικειμενική τιμή.
Για οικόπεδα με Σ.Δ. από 1,0 και άνω, το τίμημα ορίζεται στο
ένα Τρίτο (1/3) της αντικειμενικής αξίας τους για τα πρώτα
100 τ.μ., τα υπόλοιπα δε τ.μ. υπολογίζονται με την
αντικειμενική αξία. Στο ανωτέρω τίμημα δεν υπολογίζεται η
αξία των κτισμάτων.
Η εισψορά σε χρήμα, όπου είναι επιβεβλημένη,
καταβάλλεται από τον δικαιούχο αγοραστή.
Το ανωτέρω τίμημα καταβάλλεται σε εκατόν οκτώ (108)
ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή σε τριάντα έξι (36) ισόποσες
τριμηνιαίες δόσεις ή σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες
εξαμηνιαίες δόσεις και διατίθεται από τον δήμο κατά
προτεραιότητα για την εκτέλεση έργων εφαρμογής του
σχεδίου στην περιοχή που παραχωρούνται τα οικόπεδα. Η
πρώτη δόση καταβάλλεται εντός μηνός από την απόψαση
του δημοτικού συμβουλίου για την παραχώρηση.
Σε περίπτωση που ο οψειλέτης επιλέξει την καταβολή του
συνολικού ποσού εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την παραχώρηση,
παρέχεται έκπτωση ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) επί
του συνολικού ποσού.
—
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4. 0 κάτοχος έκτασης μεγαλύτερης του ενός αρτίου
οικοπέδου, πριν την παραχώρηση, αποδίδει στον δήμο την
επιπλέον έκταση, εψόσον είναι δυνατόν να δημιουργηθεί
και άλλο οικόπεδο, έστω και κατά παρέκκλιση άρτιο.
Το δημοτικό συμβούλιο υποχρεούται να αρνηθεί την
παραχώρηση και του ενός οικοπέδου πριν την τακτοποίηση
της ανωτέρω εκκρεμότητας, που διαπιστώνεται με πράξη
παράδοσης καιπαραλαβής του επιπλέον οικοπέδου.
Αν οι κάτοχοί είναι περισσότεροι από έναν ή αν πρόκειται
για περισσότερους κληρονόμους των αρχικών κατόχων, η
μεταβίβαση γίνεται προς όλους συμμέτρως ή, εψόσον
πρόκειται για κληρονόμους, κατά τον λόγο της
κληρονομικής τους μερίδας.
Το οριστικό συμβόλαιο μεταβίβασης των ως άνω εκτάσεων
καταρτίζεται μετά την εξόψληση του τιμήματος.
Η παραχώρηση των εκτάσεων γίνεται, αψού προηγουμένως
σι κάτοχοι αυτών υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’
75) ότι αποδέχονται ανεπιψύλακτα την εψαρμογή του
ρυμοτομικού σχεδίου.
Με απόΦαση του δημοτικού συμβουλίου, καθορίζονται τα
δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που απαιτούνται να
υποβληθούν στον δήμο με την αίτηση παραχώρησης, η
διαδικασία παραχώρησης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
‘Αρθρο96
Υτιαγωγή αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσεων
σε υΦιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις στον ν.
4495/2017 Προσθήκη άρθρου 14Β στον ν. 3986/2011
-

Στον ν. 3986/2011 (Α’ 152), προστίθεται άρθρο 14Β ως εξής:
«Αρθρο 14Β
Υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσεων σε
υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις στον ν. 4495/2017
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 89 του ν. 4495/2017 (Α’167)
σι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε υψιστάμενες
λιμενικές εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί μέχρι τις
28.7.2011 και βρίσκονται σε συνεχόμενες ζώνες αιγιαλού
και παραλίας ακινήτων της παρ. 2 του άρθρου 10 του
παρόντος, και τα οποία αξιοποιούνται κατά το παρόν
κεψάλαιο, όπως αυτές αποτυπώνονται στα τοπογραψικά
διαγράμματα του Παραρτήματος Β, τα οποία έχουν
θεωρηθεί από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας
Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, δύνανται να
υπαχθούν στον ν. 4495/2017. Η υπαγωγή δύναται να
πραγματοποιείται εντός ψύ - μηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, κατόπιν υποβολής αίτησης του
Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
Α.Ε., που επέχει θέση εισήγησης,, πο·ραφ-ιιιού.
δγμμιιιυπι
έι0η- μηχανικού, με
περιγραψή των αυθαίρετων κατασκευών ή
χρήσεων.
2. Κατόπιν της υπαγωγής, οι ως άνω αυθαίρετες κατασκευές
και αλλαγές χρήσης της παρ. Ι τελούν σε καθεστώς
αναστολής επιβολής κυρώσεων, δεν επιβάλλονται πρόστιμα
ανέγερσης και διατήρησης και δεν ισχύουν οι απαγορεύσεις
της παρ. Ι του άρθρου 82 του ν. 4495/2017, από την
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ολοκλήρωση της υπαγωγής και εψεξής, καθώς και για το
χρονικό διάστημα, για το οποίο 01 ως άνω εγκαταστάσεις
κρίνεται ότι είναι αναγκαίες ή χρήσιμες για την αξιοποίηση
των ανωτέρω ακινήτων, βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου
της αξιοποίησης ή άλλου προς έγκριση σχεδίου. Η συνδρομή
του αναγκαίου ή χρήσιμου, κατά το πρώτο εδάψιο,
διαπιστώνεται με απόψαση της αρμόδιας για την
παραχώρηση χρήσης υπηρεσίας του δευτέρου εδαψίου της
παρ. Ι του άρθρου 14, κατόπιν τιροσκόμισης εκ μέρους του
ενδιαψερόμενου της άδειας λειτουργίας της ασκούμενης
στο αξιοποιούμενο ακίν το δραστηριότητας ή σ)(εδίου
αξιοποίησης προς έγκριση
, προβλέπ ταιι ν-.ν.-4-495
‘

(τέλος τροιτολογίας 1147/94)
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Έναρξη

97
ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην
Κυβερνήσεως,
Εψημερίδα της
εκτός αν ορίζεται
διαψορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2021
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