ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.
Αριθ.
Διεκπ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΜΘ΄, 24 Ιουνίου 2021,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονοµικών δραστηριοτήτων αρµοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισµού, ρυθµίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες
και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείµενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 3: Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων οδικής
βοήθειας οχηµάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχηµάτων - Προσθήκη Κεφαλαίου Λ΄ στον ν. 4442/2016
Άρθρο 206: Πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 207: Αρµόδια αρχή
Άρθρο 208: Γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης οδικής βοήθειας οχηµάτων και συνεργάτη οδικής βοήθειας οχηµάτων
Άρθρο 209: Παράβολο
Άρθρο 210: Έλεγχοι
Άρθρο 211: Παραβάσεις - Κυρώσεις
Άρθρο 212: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 213: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 214: Μη εφαρµοζόµενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
Άρθρο 4: Ίδρυση και λειτουργία σχολών οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών - Προσθήκη Κεφαλαίου
ΛΑ΄ στον ν. 4442/2016

Άρθρο 215: Πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 216: Αρµόδια αρχή
Άρθρο 217: Γνωστοποίηση λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών και Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών
Άρθρο 218: Παράβολο
Άρθρο 219: Έλεγχοι
Άρθρο 220: Παραβάσεις - Κυρώσεις
Άρθρο 221: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 222: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 223: Μη εφαρµοζόµενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΔΗΓΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 5: Πλαίσιο λειτουργίας σχολών/κέντρων επαγγελµατικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού
Επαγγελµατικής Ικανότητας σε οδηγούς οχηµάτων µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων - Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΒ΄ στον ν. 4442/2016
Άρθρο 224: Πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 225: Αδειοδοτούσα αρχή
Άρθρο 226: Έγκριση λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελµατικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας σε οδηγούς οχηµάτων µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων
Άρθρο 227: Παράβολο
Άρθρο 228: Έλεγχοι
Άρθρο 229: Παραβάσεις - Κυρώσεις
Άρθρο 230: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 231: Μεταβατικές διατάξεις
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Άρθρο 232: Μη εφαρµοζόµενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Άρθρο 6: Ίδρυση και λειτουργία αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναµων διαιτολογικών µονάδων
- Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΓ΄ στον ν. 4442/2016
Άρθρο 233: Πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 234: Αρµόδια αρχή
Άρθρο 235: Γνωστοποίηση λειτουργίας αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου και πολυδύναµης διαιτολογικής
µονάδας
Άρθρο 236: Παράβολο
Άρθρο 237: Έλεγχοι
Άρθρο 238: Παραβάσεις - Κυρώσεις
Άρθρο 239: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 240: Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
Άρθρο 7: Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων αισθητικής - Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΔ΄ στον ν. 4442/2016
Άρθρο 241: Πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 242: Αρµόδια αρχή
Άρθρο 243: Γνωστοποίηση λειτουργίας εργαστηρίου
αισθητικής
Άρθρο 244: Παράβολο
Άρθρο 245: Έλεγχοι
Άρθρο 246: Παραβάσεις - Κυρώσεις
Άρθρο 247: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 248: Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Άρθρο 8: Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων
- Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΕ΄ στον ν. 4442/2016
Άρθρο 249: Πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 250: Αρµόδια αρχή
Άρθρο 251: Γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικού
γραφείου
Άρθρο 252: Παράβολο
Άρθρο 253: Έλεγχοι
Άρθρο 254: Παραβάσεις - Κυρώσεις
Άρθρο 255: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 256: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 257: Μη εφαρµοζόµενες διατάξεις
Άρθρο 258: Έναρξη ισχύος Κεφαλαίου ΛΕ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 9: Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων οδικών µεταφορών - Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΣΤ΄
στον ν. 4442/2016
Άρθρο 259: Πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 260: Αρµόδια αρχή
Άρθρο 261: Γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων οδικών µεταφορών
Άρθρο 262: Παράβολο
Άρθρο 263: Έλεγχοι
Άρθρο 264: Παραβάσεις - Κυρώσεις
Άρθρο 265: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 266: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 267: Έναρξη ισχύος Κεφαλαίου ΛΣΤ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΚΕ-

ΝΤΡΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Άρθρο 10: Πλαίσιο έναρξης λειτουργίας µονάδων ιαµατικής θεραπείας, κέντρων ιαµατικού τουρισµού - θερµαλισµού και κέντρων θαλασσοθεραπείας - Προσθήκη
Κεφαλαίου ΛΖ΄ στον ν. 4442/2016
Άρθρο 268: Πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 269: Αρµόδια αρχή
Άρθρο 270: Γνωστοποίηση λειτουργίας µονάδων ιαµατικής θεραπείας, κέντρων ιαµατικού τουρισµού-θερµαλισµού και κέντρων θαλασσοθεραπείας
Άρθρο 271: Παράβολο
Άρθρο 272: Έλεγχοι
Άρθρο 273: Παραβάσεις - Κυρώσεις
Άρθρο 274: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 275: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 276: Μη εφαρµοζόµενες διατάξεις
Άρθρο 277: Έναρξη ισχύος Κεφαλαίου ΛΖ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΘΕΣΗΣ
ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Άρθρο 11: Θέση σε κυκλοφορία και άδεια κυκλοφορίας
ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης - Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 711/1977
Άρθρο 12: Αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 711/1977
Άρθρο 13: Χρόνος κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών
λεωφορείων δηµόσιας χρήσης - Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 711/1977
Άρθρο 14: Αντικατάσταση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης - Αντικατάσταση της παρ. 1 του
άρθρου 8 του ν. 711/1977
Άρθρο 15: Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου δηµόσιας χρήσης - Τροποποίηση
του άρθρου 9 του ν. 711/1977
Άρθρο 16: Καταργούµενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 17: Δηµοσίευση γνωστοποιήσεων - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4442/2016
Άρθρο 18: Προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων αδυνατίσµατος - διαιτολογικών µονάδων Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 52 του
ν. 2519/1997
Άρθρο 19: Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής - Τροποποίηση του άρθρου 6 του
ν.δ. 361/1969
Άρθρο 20: Λειτουργία τουριστικών γραφείων - Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 393/1976
Άρθρο 21: Λειτουργία τουριστικών γραφείων για παροχή υπηρεσιών αποκλειστικά µέσω διαδικτύου - Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 393/1976
Άρθρο 22: Εξουσιοδότηση για τη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων
Άρθρο 23: Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 4276/2014
Άρθρο 24: Καταργούµενες διατάξεις
Άρθρο 25: Έναρξη ισχύος του ν. 4442/2016 - Τροποποίηση του Παραρτήµατος ΙΙ του ν. 4442/2016
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Άρθρο 26: Συµπερίληψη των Επιχειρηµατικών Πάρκων
Μεµονωµένης Μεγάλης Μονάδας στους Οργανωµένους
Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων και εγκατάσταση βιοµηχανικών δραστηριοτήτων εντός Οργανωµένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και
Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων - Τροποποίηση της
παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011
Άρθρο 27: Χώροι Οργάνωσης Επιχειρηµατικών Πάρκων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 44 του
ν. 3982/2011
Άρθρο 28: Όροι δόµησης δραστηριοτήτων εντός Επιχειρηµατικών Πάρκων - Τροποποίηση της περ. γ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011
Άρθρο 29: Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων Μεµονωµένων Μεγάλων Μονάδων - Τροποποίηση της παρ. 13
του άρθρου 56 του ν. 3982/2011
Άρθρο 30: Ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πάρκου Εξυγίανσης στην περιοχή Οινοφύτων του Νοµού Βοιωτίας Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 56Α του
ν. 3982/2011
Άρθρο 31: Προϋποθέσεις εγκατάστασης εντός Επιχειρηµατικών Πάρκων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου
20 του ν. 3982/2011
Άρθρο 32: Εγκατάσταση βιοµηχανικών δραστηριοτήτων
Άρθρο 33: Παράταση των προσωρινών αδειών των επιχειρήσεων έως την έγκριση του Γενικού Πολεοδοµικού
Σχεδίου - Τροποποίηση της παρ. 15 του άρθρου 42 του
ν. 4030/2011
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 34: Άδεια επαγγελµατικής δραστηριότητας στα
µηχανήµατα έργου - Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 4 του
ν. 3982/2011
Άρθρο 35: Εκσυγχρονισµός της αδειοδότησης τεχνικών δραστηριοτήτων - Τροποποίηση του άρθρου 5 του
ν. 3982/2011
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΈΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Άρθρο 36: Έλεγχος ηλεκτρονικών καταστηµάτων Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4712/2020
Άρθρο 37: Διοικητικές κυρώσεις για την αντιµετώπιση
της παράνοµης διακίνησης αποµιµητικών/παραποιηµένων προϊόντων - Τροποποίηση της παρ. 5α του άρθρου
11 του ν. 3377/2005
Άρθρο 38: Εγκυρότητα πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης νοµικών προσώπων - Τροποποίηση της παρ. 12
του άρθρου 3 του ν. 4156/2013
Άρθρο 39: Εγκυρότητα πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης ανωνύµων εταιρειών - Αντικατάσταση του άρθρου 88 του ν. 4548/2018
Άρθρο 40: Εγκυρότητα πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης εταιρειών περιορισµένης ευθύνης - Αντικατάσταση του άρθρου 21 του ν. 3190/1955
Άρθρο 41: Καθορισµός αρµόδιας αρχής διαχείρισης
καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων για τις διασυνοριακές συναλλαγές - Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου

30 του ν. 4141/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 42: Σηµαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος
Άρθρο 43: Μεταβατική περίοδος του Εθνικού Προγράµατος Ανάπτυξης - Τροποποίηση του άρθρου 139 του
ν. 4635/2019
Άρθρο 44: Σύνθεση Διοικητικού Συµβουλίου Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας - Τροποποίηση της παρ.
1 του άρθρου 2 του ν. 1733/1987
Άρθρο 45: Ρύθµιση µισθολογικών θεµάτων του προσωπικού του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας - Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 4409/2016
Άρθρο 46: Έκδοση λοιπών εγκρίσεων, βεβαιώσεων και
πιστοποιητικών οικοδοµικών αδειών - Τροποποίηση της
παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4495/2017
Άρθρο 47: Χορήγηση προθεσµίας υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων
Άρθρο 48: Διαχείριση αναφορών, καταγγελιών και ερωτηµάτων καταναλωτών - Τροποποίηση του άρθρου
13β του ν. 2251/1994
Άρθρο 49: Ανάθεση εξειδικευµένων υπηρεσιών για την
εκτέλεση συγχρηµατοδοτούµενων έργων - Τροποποίηση
της παρ. 3 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016
Άρθρο 50: Εκτέλεση υποχρεώσεων Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού προς την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης
Άρθρο 51: Ρύθµιση για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας»
Άρθρο 52: Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων - Τροποποίηση της παρ. 2 του ν. 4072/2012
Άρθρο 53: Αποσπάσεις στον Οργανισµό Βιοµηχανικής
Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)
Άρθρο 54: Παράταση της προθεσµίας της παρ. 6 του
άρθρου 2 του ν. 4674/2020 περί σύστασης Αναπτυξιακού
Οργανισµού, προσαρµογής υφιστάµενων αναπτυξιακών
εταιρειών και δικτύων ή συµµετοχής σε Αναπτυξιακούς
Οργανισµούς
Άρθρο 55: Μεταβίβαση στην Οικονοµική Επιτροπή των
δήµων και των περιφερειών της αρµοδιότητας λήψης απόφασης για την προσαρµογή των υφιστάµενων αναπτυξιακών ανωνύµων εταιρειών και των δικτύων δήµων
ή περιφερειών στο άρθρο 2 του ν. 4674/2020 - Αντικατάσταση της περ. κ) της παρ. 1 του άρθρου 72 και της περ.
ιθ) της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010
Άρθρο 56: Αγροτική δραστηριότητα και διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3874/2010
Άρθρο 57: Ορισµός Ειδικών Υπηρεσιών του
ν. 4314/2014 ως Υπηρεσιών Διαχείρισης των Τοµεακών
και Περιφερειακών Προγραµµάτων Ανάπτυξης (ΤΠΑ και
ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 132 του
ν. 4635/2019
Άρθρο 58: Τεχνική Βοήθεια του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 134 του ν. 4635/2019
Άρθρο 59: Ενίσχυση διεθνών οργανισµών
Άρθρο 60: Παράταση συµβάσεων διοικητικού προσωπικού ΙΔΟΧ εκπαιδευτικών µονάδων Υπουργείου Τουρισµού
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
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Άρθρο 61: Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 - Παράταση ισχύος
των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020
Άρθρο 62: Επίλυση διαφορών επί δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
Άρθρο 63: Δηµόσιες συµβάσεις Υπουργείου Εξωτερικών - Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση των άρθρων
443 και 447 του ν. 4781/2021
Άρθρο 64: Οικονοµικές ρυθµίσεις για τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας
Άρθρο 65: Μείωση συντελεστών ΦΠΑ στις νήσους Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάµο και Χίο
Άρθρο 66: Πολυετείς υποχρεώσεις- Αντικατάσταση της
παρ. 8 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014
Άρθρο 67: Εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων
(Γ.Δ.Δ.Ε.), της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.) της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονοµικών και του προσωπικού που υπηρετεί σε θέσεις
Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
(Ε.Α.Δ.)
Άρθρο 68: Παράταση προθεσµίας για τη γνωµοδότηση
σχετικά µε το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας- Τροποποίηση των παρ. 9 και 15 του άρθρου 18 του
ν. 4354/2015
Άρθρο 69: Εξόφληση οφειλών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας - Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4753/2020
Άρθρο 70: Οδοιπορικά έξοδα στελεχών Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
Άρθρο 71: Πλωτές εξέδρες για ερευνητικούς σκοπούς Προσθήκη της παρ. 15 στο άρθρο 13Α του ν. 2971/2001
Άρθρο 72 Δυνατότητα παράτασης επιδότησης ανέργων
ναυτικών - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 2 του ν. 4690/2020
Άρθρο 73: Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας - Τροποποίηση των παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 16 του ν. 4770/2021
Άρθρο 74: Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιµένα από καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)
Άρθρο 75: Επιχορήγηση των Οργανισµών Λιµένων στο
πλαίσιο των µέτρων για την αντιµετώπιση των αρνητικών
συνεπειών από την εµφάνιση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 76: Ρυθµίσεις παραχωρήσεων ζωνών λιµένα - Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 2971/2001
Άρθρο 77: Ρυθµίσεις ναυτεργατικών οργανώσεων - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4714/2020
ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 78: Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η αναµόρφωση του πλαισίου άσκησης σηµαντικών οικονοµικών δραστηριοτήτων µε

ενιαίο και συνεκτικό τρόπο στο πλαίσιο του ν. 4442/2016
(A΄ 230), µε έµφαση στον ανασχεδιασµό των διαδικασιών
που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία των
επιχειρήσεων και στη διευκόλυνση άσκησής τους, µε στόχο την ανάπτυξη και προσέλκυση των επενδύσεων, την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και γενικότερα τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Άρθρο 2
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος είναι η απλοποίηση του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων: α) οδικής βοήθειας οχηµάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας
οχηµάτων, β) σχολών οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών, γ) Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο.), δ) σχολών/κέντρων επαγγελµατικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχηµάτων µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων, ε) αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναµων διαιτολογικών µονάδων, στ) εργαστηρίων αισθητικής, ζ) τουριστικών γραφείων, η) τουριστικών επιχειρήσεων οδικών µεταφορών,
θ) µονάδων ιαµατικής θεραπείας, ι) κέντρων ιαµατικού
τουρισµού - θερµαλισµού και ια) κέντρων θαλασσοθεραπείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 3
Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχηµάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχηµάτων Προσθήκη Κεφαλαίου Λ΄ στον ν. 4442/2016
Μετά από το άρθρο 205 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο Λ΄ ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 206
Πεδίο εφαρµογής

Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου εµπίπτουν οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχηµάτων και οι
συνεργάτες οδικής βοήθειας οχηµάτων του άρθρου 1
του ν. 3651/2008 (Α΄ 44), µε Κωδικό Αριθµό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 52.21.25.
Άρθρο 207
Αρµόδια αρχή
1. Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας όπου βρίσκεται η έδρα
της επιχείρησης οδικής βοήθειας ή του συνεργάτη οδικής βοήθειας οχηµάτων.
2. Εφόσον η επιχείρηση οδικής βοήθειας οχηµάτων είναι και ασφαλιστική επιχείρηση, υπό την έννοια του
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ν. 4364/2016 (Α΄ 13), αρµόδια αρχή για την εφαρµογή
του παρόντος Κεφαλαίου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.
Άρθρο 208
Γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης οδικής
βοήθειας οχηµάτων και συνεργάτη
οδικής βοήθειας οχηµάτων
1. Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχηµάτων και οι
συνεργάτες οδικής βοήθειας οχηµάτων υπάγονται στο
καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5.
2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει µε τη γνωστοποίηση, αλλά τηρεί µαζί µε το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στην έδρα και
στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας επιχείρησης οδικής βοήθειας ή συνεργάτη οδικής βοήθειας οχηµάτων
και τα καθιστά διαθέσιµα για κάθε έλεγχο.
3. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή
του άρθρου 207 αποκλειστικά µέσω του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Δραστηριοτήτων
και Ελέγχου (Ο.Π.Σ. - Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14, που είναι
προσβάσιµο µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.gov.gr). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ. - Α.Δ.Ε., κατά το µέρος που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 206, η γνωστοποίηση κατατίθεται
σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή είτε απευθείας στην αρµόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.), που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) σύµφωνα µε το άρθρο 7 του
ν. 3844/2010 (A΄ 63).
4. Η αρµόδια αρχή του άρθρου 207 παραλαµβάνει σε
κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται
από τον φορέα της δραστηριότητας µε ευθύνη του για
τα περιλαµβανόµενα σ’ αυτήν στοιχεία και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας µπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της
δραστηριότητάς του.
5. Για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης οδικής βοήθειας, πριν από την υποβολή
της γνωστοποίησης, ο φορέας υποβάλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας της έδρας της επιχείρησης τη βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρµόδια οικονοµική υπηρεσία και
υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση θα παρέχει υπηρεσίες οδικής βοήθειας, σύµφωνα µε τον ν. 3651/2008
(Α΄ 44) και τον παρόντα. Το ακριβές περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης καθορίζεται µε την υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 212 του παρόντος. Η δυνατότητα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης οδικής βοήθειας πριν από τη γνωστοποίηση
αφορά µόνο στον ελάχιστο αριθµό φορτηγών οχηµάτων
που οφείλει να διαθέτει η επιχείρηση, σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3651/2008. Τα ως άνω φορτηγά τίθενται σε κυκλοφορία για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών οδικής βοήθειας µόνο µετά από την υποβολή
της γνωστοποίησης.

6. Αν πρόκειται να µεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση της επιδιωκόµενης µεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα
της δραστηριότητας, εφαρµόζεται το άρθρο 9, περί της
διαδικασίας και των υποχρεώσεων του παλαιού και του
νέου φορέα. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται µε το
πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας, εκδίδονται
στο πρόσωπο του νέου φορέα.
7. Η αρµόδια αρχή του άρθρου 207 υποχρεούται να
κοινοποιεί εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών τη γνωστοποίηση ή τη µεταβολή της στις λοιπές ελεγκτικές αρχές, που προσδιορίζονται µε την απόφαση της παρ. 1
του άρθρου 212, προκειµένου να λάβουν γνώση για την
έναρξη λειτουργίας και να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους
αρµοδιότητες.
8. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόµενων
στο παρόν Κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, όπου στην
κείµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά σε άδεια ή βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας επιχείρησης οδικής βοήθειας οχηµάτων ή συνεργάτη οδικής βοήθειας οχηµάτων, νοείται η γνωστοποίηση του παρόντος Κεφαλαίου.
Άρθρο 209
Παράβολο
Για την υποβολή γνωστοποίησης της δραστηριότητας
επιχείρησης οδικής βοήθειας οχηµάτων ή συνεργάτη οδικής βοήθειας οχηµάτων απαιτείται η προηγούµενη καταβολή παράβολου του άρθρου 11, όπως εξειδικεύεται
στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 212.
Άρθρο 210
Έλεγχοι
1. Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, η αρµόδια
αρχή διενεργεί ελέγχους, µε σκοπό την παρακολούθηση
της συµµόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων µε
τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων εφαρµόζονται τα άρθρα 127 έως
και 157 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), περί του πλαισίου εποπτείας των οικονοµικών δραστηριοτήτων.
2. Ειδικώς ο πρώτος έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά σε όλες τις επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και τους συνεργάτες οδικής βοήθειας εντός δύο (2) µηνών από την
υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης.
Άρθρο 211
Παραβάσεις - Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παραβάσεων ως προς την υποβολή
γνωστοποίησης, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της
δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15.
Ως αρµόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται η αρµόδια αρχή του άρθρου 207.
2. Σε περίπτωση παράλειψης αρχικής γνωστοποίησης,
η αρµόδια αρχή του άρθρου 207 επιβάλλει, µε απόφασή
της, το διοικητικό πρόστιµο της παρ. 1 και τάσσει απο-
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κλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών για να
υποβληθεί στην αρµόδια αρχή η γνωστοποίηση. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσµίας, η
αρµόδια αρχή επιβάλλει, µε αιτιολογηµένη απόφασή
της, τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.
Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης µεταβολών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο, σύµφωνα µε την
παρ. 1.
3. Κατά των αποφάσεων της αρµόδιας αρχής της παρ.
1 του άρθρου 207 περί επιβολής κυρώσεων χωρεί η ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
4. Μετά από την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 212, όπου στην κείµενη νοµοθεσία
προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας ή της βεβαίωσης νόµιµης λειτουργίας επιχείρησης οδικής βοήθειας οχηµάτων ή συνεργάτη οδικής βοήθειας οχηµάτων, νοείται η προσωρινή ή οριστική
διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας.
Άρθρο 212
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το περιεχόµενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης,
το περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 5 του
άρθρου 208, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στην έδρα
της επιχείρησης και στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείµενης µεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι µεταβολές της,
προκειµένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρµοδιότητες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος
Κεφαλαίου, το ύψος του παράβολου του άρθρου 209, ο
χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος µεταφοράς των πιστώσεων στα αρµόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος
Κεφαλαίου, το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόµενων
κυρώσεων του άρθρου 211 εντός των ορίων της παρ. 1
του άρθρου 15, η κλιµάκωση και τα κριτήρια επιµέτρησής
τους, η διαδικασία επιβολής τους, οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας λόγω έλλειψης δικαιολογητικών, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 213
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχηµάτων και οι
συνεργάτες οδικής βοήθειας οχηµάτων του παρόντος
Κεφαλαίου, που λειτουργούν ήδη µε βεβαίωση νόµιµης
λειτουργίας ή άδεια, εξακολουθούν να διέπονται ως
προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους από τις διατάξεις, βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση ή

άδεια. Αν µεσολαβήσει µεταβολή στοιχείου, ο φορέας
της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 208. Μετά από την υποβολή της
γνωστοποίησης η λειτουργία της επιχείρησης οδικής
βοήθειας οχηµάτων ή του συνεργάτη οδικής βοήθειας οχηµάτων διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του
άρθρου 212, ως προς την έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων του άρθρου 206, εφαρµόζεται ο
ν. 3651/2008 (Α΄ 44), περί οδικής βοήθειας οχηµάτων,
και η υπ. αριθµ. 26640/2298/23.4.2014 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 1302), περί απλούστευσης και ένταξης διαδικασιών αρµοδιότητας των τοµέων µεταφορών και επικοινωνιών στο σύστηµα των Ενιαίων Κέντρων
Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).
Άρθρο 214
Μη εφαρµοζόµενες διατάξεις
Μετά από την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 212 του παρόντος, οι παρ. 3, 4 και 5 του
άρθρου 3, περί επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχηµάτων,
οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 4, περί συνεργατών οδικής
βοήθειας οχηµάτων, και οι περ. α), β) και γ) της παρ. 1
του άρθρου 12, περί κυρώσεων, του ν. 3651/2008 (Α΄ 44)
δεν εφαρµόζονται στις δραστηριότητες του παρόντος
Κεφαλαίου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
Άρθρο 4
Ίδρυση και λειτουργία σχολών οδηγών αυτοκινήτων
και µοτοσικλετών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών - Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΑ΄
στον ν. 4442/2016
Μετά από το άρθρο 214 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230)
προστίθεται Κεφάλαιο ΛΑ΄ ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΑ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
Άρθρο 215
Πεδίο εφαρµογής
Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου εµπίπτουν οι σχολές οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών,
τα υποκαταστήµατα αυτών και τα Κέντρα Θεωρητικής
Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) του άρθρου 1 του π.δ. 208/2002 (Α΄ 194), µε ενδεικτικούς Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 85.53.11 και
85.53.11.01.
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Άρθρο 216
Αρµόδια αρχή
Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
της περιφερειακής ενότητας, όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί η σχολή οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών
ή το υποκατάστηµα αυτής ή το Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).
Άρθρο 217
Γνωστοποίηση λειτουργίας σχολής οδηγών
αυτοκινήτων και µοτοσικλετών και Κέντρου
Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών
1. Οι σχολές οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών,
τα υποκαταστήµατα αυτών και τα Κέντρα Θεωρητικής
Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5.
2. Δικαίωµα ίδρυσης και λειτουργίας σχολής οδηγών
αυτοκινήτων και µοτοσικλετών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. έχουν οι
εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών ως φυσικά πρόσωπα
που κατέχουν σε ισχύ βεβαίωση νόµιµης άσκησης επαγγέλµατος. Στην περίπτωση νοµικού προσώπου το δικαίωµα του πρώτου εδαφίου υφίσταται εφόσον ένα (1) από
τα µέλη του ή ένας (1) τουλάχιστον από το προσωπικό έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτή και κατέχει επίσης βεβαίωση νόµιµης άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών σε ισχύ.
3. Για τη γνωστοποίηση λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. πρέπει, εκτός των λοιπών προϋποθέσεων, η αναλογούσα επιφάνεια σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας να ικανοποιεί τη
σχέση 2,0 m2/άτοµο. Από τη σχέση του πρώτου εδαφίου
προκύπτει και ο µέγιστος αριθµός των εκπαιδευοµένων,
στρογγυλοποιηµένος στη µικρότερη ακεραία µονάδα.
4. Σχολή οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών,
ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., σχολή επαγγελµατικής κατάρτισης για τη
χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας
(Π.Ε.Ι.), Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης Οδηγών Οχηµάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων
(Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) και Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) δύνανται να συστεγάζονται στον ίδιο χώρο, εφόσον ανήκουν στο ίδιο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο.
5. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει µε τη γνωστοποίηση αλλά τα τηρεί µαζί µε το
αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του και τα καθιστά διαθέσιµα για κάθε έλεγχο. Ειδικά για τις σχολές οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών ο φορέας της δραστηριότητας
υποχρεούται να έχει εκδώσει τις άδειες κυκλοφορίας
των εκπαιδευτικών οχηµάτων, τα οποία ανήκουν στη
σχολή οδηγών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της
προς λειτουργία σχολής οδηγών.
6. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή
του άρθρου 216 αποκλειστικά µέσω του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Δραστηριοτήτων
και Ελέγχου (Ο.Π.Σ. - Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14, που είναι
προσβάσιµο µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.gov.gr). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.- Α.Δ.Ε., κατά το µέρος που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστη-

ριοτήτων του άρθρου 215, η γνωστοποίηση κατατίθεται
σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή είτε απευθείας στην αρµόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.), που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) σύµφωνα µε το άρθρο 7 του
ν. 3844/2010 (Α΄ 63).
7. Η αρµόδια αρχή του άρθρου 216 παραλαµβάνει σε
κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται
από τον φορέα της δραστηριότητας µε ευθύνη του για
τα περιλαµβανόµενα σε αυτήν στοιχεία και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας µπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της
δραστηριότητάς του.
8. Αν πρόκειται να µεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούµενη γνωστοποίηση της επιδιωκόµενης µεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας, εφαρµόζεται το άρθρο 9 περί της διαδικασίας και των υποχρεώσεων του
παλαιού και του νέου φορέα. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται µε το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας
εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα.
9. Η αρµόδια αρχή του άρθρου 216 υποχρεούται να
κοινοποιεί εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών τη γνωστοποίηση ή τη µεταβολή της στις λοιπές ελεγκτικές αρχές που προσδιορίζονται µε την απόφαση της παρ. 1 του
άρθρου 221, προκειµένου να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας και να ασκούν τις ελεγκτικές τους αρµοδιότητες.
10. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόµενων
στο παρόν Κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, όπου στην
κείµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά σε άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας, ή σε βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας
σχολής οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών ή υποκαταστήµατος αυτής, ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., νοείται η γνωστοποίηση του παρόντος Κεφαλαίου.
Άρθρο 218
Παράβολο
Για την υποβολή γνωστοποίησης σχολής οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών, υποκαταστήµατος αυτής
και Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) απαιτείται η προηγούµενη καταβολή
παράβολου του άρθρου 11, όπως εξειδικεύεται µε την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 221.
Άρθρο 219
Έλεγχοι
1. Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, η αρµόδια
αρχή του άρθρου 216 και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους, µε σκοπό την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων µε τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου. Κατά
τη διενέργεια των ελέγχων εφαρµόζονται τα άρθρα 127
έως και 157 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) περί του πλαισίου εποπτείας των οικονοµικών δραστηριοτήτων.
2. Ειδικώς ο πρώτος έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά σε όλες τις σχολές οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών, υποκαταστήµατος αυτής και Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης.
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Άρθρο 220
Παραβάσεις - Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παραβάσεων ως προς την υποβολή
γνωστοποίησης επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της
δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15.
Ως αρµόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται η αρµόδια αρχή του άρθρου 216.
2. Μετά από την έκδοση των κανονιστικών πράξεων
του άρθρου 221, όπου προβλέπεται ως κύρωση η ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή η προσωρινή ή
οριστική αφαίρεση της βεβαίωσης νόµιµης ίδρυσης και
λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών, υποκαταστήµατος αυτής ή Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.), νοείται η
προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας.
3. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων της παρ.
1 χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
Άρθρο 221
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, οι όροι και οι προδιαγραφές που πληρούν οι χώροι άσκησης των δραστηριοτήτων, το περιεχόµενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείµενης µεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι µεταβολές της, προκειµένου
να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρµοδιότητες, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος
Κεφαλαίου, το ύψος του παράβολου του άρθρου 218, ο
χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος µεταφοράς των πιστώσεων στα αρµόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος
Κεφαλαίου, το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόµενων
κυρώσεων του άρθρου 220 εντός των ορίων της παρ. 1
του άρθρου 15, η κλιµάκωση και τα κριτήρια επιµέτρησής
τους, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
Άρθρο 222
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι δραστηριότητες του άρθρου 215, που λειτουργούν µε βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας και εφεξής υπάγονται στο καθεστώς
γνωστοποίησης, οφείλουν, εντός χρονικού διαστήµατος
είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την έκδοση όλων των
κανονιστικών πράξεων του παρόντος Κεφαλαίου, να
συµµορφωθούν µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και να υποβάλουν γνωστοποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 217, χωρίς καταβολή παράβολου. Μέχρι την παρέ-

λευση της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου οι δραστηριότητες του πρώτου εδαφίου εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει
των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας.
2. Αν µέχρι την παρέλευση της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 µεσολαβήσει µεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται, οµοίως,
σε γνωστοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 217.
3. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία των σχολών οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών, των υποκαταστηµάτων αυτών και των Κέντρων
Θεωρητικής
Εκπαίδευσης
Υποψήφιων
Οδηγών
(ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος
Κεφαλαίου.
4. Ως προς την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων του
παρόντος Κεφαλαίου, µέχρι την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 221 του παρόντος εφαρµόζεται το π.δ. 208/2002 (Α΄ 194) περί της λειτουργίας
των σχολών οδηγών και των ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., η υπ’ αρίθµ.
6776/28.1.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών
(Β΄ 217) περί του ύψους των ανταποδοτικών τελών και η
υπό στοιχεία ΔΔΟ/α/89819/1372/Φ.4/25.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδοµών και Μεταφορών (Β΄ 2075) περί της
ένταξης των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας των
σχολών οδηγών και των ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. στο σύστηµα των
Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).
Άρθρο 223
Μη εφαρµοζόµενες διατάξεις
Μετά από την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 221 του παρόντος, το άρθρο 7 περί των
σχολών οδηγών και των υποκαταστηµάτων αυτών, το
άρθρο 8 περί των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.), η παρ. 6 του άρθρου 9
περί της διακοπής συνδροµής προϋποθέσεων για ήδη
χορηγειθείσα άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας σχολής οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., η περ. β) του άρθρου 12 περί νοµοθετικής εξουσιοδότησης για τον καθορισµό ανταποδοτικών
τελών για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας σχολής οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ή υποκαταστήµατος αυτών και οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 16 περί
κυρώσεων, του π.δ. 208/2002 (Α΄ 194), δεν εφαρµόζονται στις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΧΟΛΩΝ/ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΔΗΓΟΥΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 5
Πλαίσιο λειτουργίας σχολών/κέντρων επαγγελµατικής
κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας σε οδηγούς οχηµάτων µεταφοράς
επιβατών και εµπορευµάτων - Προσθήκη Κεφαλαίου
ΛΒ΄ στον ν. 4442/2016
Μετά από το άρθρο 223 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230)
προστίθεται Κεφάλαιο ΛΒ΄ ως εξής:
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«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΒ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΧΟΛΩΝ/ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΔΗΓΟΥΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 224
Πεδίο εφαρµογής
Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου εµπίπτουν οι σχολές/κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης για
τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας
(Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχηµάτων µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων, που προβλέπονται στο π.δ. 74/2008 (Α΄
112), µε ενδεικτικό Κωδικό Αριθµό Δραστηριότητας
(Κ.Α.Δ.) 85.59.13.06.
Άρθρο 225
Αδειοδοτούσα αρχή
Αδειοδοτούσα αρχή για την εφαρµογή του παρόντος
Κεφαλαίου είναι η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας, όπου εγκαθίσταται και
λειτουργεί η σχολή/κέντρο επαγγελµατικής κατάρτισης
για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχηµάτων µεταφοράς επιβατών
και εµπορευµάτων.
Άρθρο 226
Έγκριση λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελµατικής
κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού
Επαγγελµατικής Ικανότητας σε οδηγούς οχηµάτων
µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων
1. Οι σχολές και τα κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης
για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχηµάτων µεταφοράς επιβατών
και εµπορευµάτων υπάγονται για τη λειτουργία τους στο
καθεστώς έγκρισης του άρθρου 7.
2. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 225, έπειτα από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
3. Για την έγκριση λειτουργίας πρέπει, εκτός των λοιπών προϋποθέσεων, η αναλογούσα επιφάνεια σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας να ικανοποιεί τη σχέση 2,0 m2/άτοµο.
Από τη σχέση του προηγούµενου εδαφίου προκύπτει και
ο µέγιστος αριθµός των εκπαιδευοµένων, στρογγυλοποιηµένος στη µικρότερη ακεραία µονάδα.
4. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται εντός εξήντα (60)
ηµερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και
των δικαιολογητικών. Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης
λειτουργίας και εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας,
η αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 225 διενεργεί αυτοψία
στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας, για τη διαπίστωση της συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων λειτουργίας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία για την έκδοση

της έγκρισης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 8, δεν τεκµαίρεται ότι η έγκριση λειτουργίας έχει χορηγηθεί.
5. Η έγκριση λειτουργίας διεκπεραιώνεται αποκλειστικά
µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος
Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχου (Ο.Π.Σ.- Α.Δ.Ε.)
του άρθρου 14, που είναι προσβάσιµο µέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.- gov.gr). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.- Α.Δ.Ε. κατά το µέρος που αφορά την έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας του παρόντος
Κεφαλαίου, η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή είτε απευθείας στην αδειοδοτούσα αρχή του
άρθρου 225 είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.), που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) σύµφωνα µε το άρθρο 7 του
ν. 3844/2010 (Α΄ 63).
6. Η έγκριση λειτουργίας έχει αόριστη διάρκεια.
7. Σε περίπτωση επικείµενης µεταβολής στοιχείων της
δραστηριότητας, ο φορέας της δραστηριότητας ενηµερώνει την αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 225 και σε περίπτωση ουσιωδών µεταβολών η έγκριση τροποποιείται αναλόγως.
8. Η αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 225 υποχρεούται
να κοινοποιεί εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών την έγκριση και τις τροποποιήσεις της στις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές, που προσδιορίζονται µε την απόφαση της παρ.
1 του άρθρου 230, προκειµένου να ασκούν τις ελεγκτικές
τους αρµοδιότητες.
9. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόµενων στο
παρόν Κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά σε άδεια λειτουργίας, ή
βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελµατικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχηµάτων
µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων νοείται η έγκριση
λειτουργίας του παρόντος Κεφαλαίου.
Άρθρο 227
Παράβολο
Για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας της σχολής/κέντρου επαγγελµατικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχηµάτων µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων
απαιτείται η προηγούµενη καταβολή παράβολου του άρθρου 11, όπως εξειδικεύεται µε την απόφαση της παρ. 2
του άρθρου 230.
Άρθρο 228
Έλεγχοι
Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, η αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 225 και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές
δύνανται να διενεργούν ελέγχους, µε σκοπό την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων µε τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου. Κατά
τη διενέργεια των ελέγχων εφαρµόζονται τα άρθρα 127
έως και 157 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) περί του πλαισίου εποπτείας των οικονοµικών δραστηριοτήτων.
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Άρθρο 229
Παραβάσεις - Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση άσκησης της δραστηριότητας χωρίς
την απαιτούµενη έγκριση λειτουργίας, επιβάλλονται σε
βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της
παρ. 2 του άρθρου 15. Ως αρµόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται η αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 225.
2. Η έγκριση µπορεί να ανακαλείται οριστικά ή προσωρινά, όταν δεν πληρούνται πλέον οι όροι χορήγησής της.
3. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων της παρ.
1 χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
Άρθρο 230
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι αναγκαίοι όροι και
η διαδικασία για τη χορήγηση της έγκρισης, οι αρχές
στις οποίες κοινοποιούνται η έγκριση και οι τροποποιήσεις της, προκειµένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους
αρµοδιότητες, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την
έγκριση και την τροποποίησή της.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος
Κεφαλαίου, το ύψος του παράβολου του άρθρου 227, ο
χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος µεταφοράς των πιστώσεων στα αρµόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος
Κεφαλαίου, το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόµενων
κυρώσεων του άρθρου 229 εντός των ορίων της παρ. 2
του άρθρου 15, η κλιµάκωση και τα κριτήρια επιµέτρησής
τους, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.
Άρθρο 231
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι σχολές και τα κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχηµάτων µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων του παρόντος Κεφαλαίου,
που λειτουργούν ήδη µε βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας
ή άδεια λειτουργίας, εξακολουθούν να διέπονται ως
προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση ή άδεια. Αν µεσολαβήσει µεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε υποβολή αίτησης έγκρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 226. Μετά από τη χορήγηση της έγκρισης, η λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από τις

διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Ως προς την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων του
παρόντος Κεφαλαίου, µέχρι την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 230 του παρόντος, εφαρµόζονται το π.δ. 74/2008 (Α΄ 112) περί της επιµόρφωσης
των οδηγών οδικών οχηµάτων µεταφοράς εµπορευµάτων ή επιβατών, η υπ’ αριθµ. 30063/4796/8.10.2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 2643) περί της διαδικασίας και των αναγκαίων
λεπτοµερειών για την έγκριση σχολών/κέντρων επαγγελµατικής κατάρτισης οδηγών οχηµάτων µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων και η υπό στοιχεία
ΔΔΟ/α/89819/1372/Φ.4/25.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδοµών και Μεταφορών (Β΄ 2075) περί ένταξης των
διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελµατικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχηµάτων µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων στο
σύστηµα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).
Άρθρο 232
Μη εφαρµοζόµενες διατάξεις
Μετά από την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 230 του παρόντος, η παρ. 4 του άρθρου
11 του π.δ. 74/2008 (Α΄ 112), περί των κυρώσεων στις
σχολές/κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας
(Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχηµάτων µεταφοράς επιβατών και
εµπορευµάτων, δεν εφαρµόζεται στις δραστηριότητες
του παρόντος Κεφαλαίου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Άρθρο 6
Ίδρυση και λειτουργία αυτοτελών διαιτολογικών
γραφείων και πολυδύναµων διαιτολογικών µονάδων Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΓ΄ στον ν. 4442/2016
Μετά από το άρθρο 232 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230)
προστίθεται Κεφάλαιο ΛΓ΄ ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΓ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Άρθρο 233
Πεδίο εφαρµογής
Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου εµπίπτουν τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία και οι πολυδύναµες διαιτολογικές µονάδες µε Κωδικούς Αριθµούς
Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 96.04.10.01 και 96.04.10.02.
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Άρθρο 234
Αρµόδια αρχή
Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας της οικείας περιφέρειας ή περιφερειακής ενότητας, στην οποία εγκαθίσταται και λειτουργεί το αυτοτελές διαιτολογικό γραφείο ή η πολυδύναµη διαιτολογική µονάδα.
Άρθρο 235
Γνωστοποίηση λειτουργίας αυτοτελούς διαιτολογικού
γραφείου και πολυδύναµης διαιτολογικής µονάδας
1. Τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία και οι πολυδύναµες διαιτολογικές µονάδες υπάγονται στο καθεστώς
γνωστοποίησης του άρθρου 5.
2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει µε τη γνωστοποίηση, αλλά τα τηρεί µαζί µε το
αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του και τα καθιστά διαθέσιµα για κάθε έλεγχο.
3. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή
του άρθρου 234 αποκλειστικά µέσω του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Δραστηριοτήτων
και Ελέγχου (Ο.Π.Σ. - Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14, που είναι
προσβάσιµο µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.gov.gr). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.- Α.Δ.Ε., κατά το µέρος που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 233, η γνωστοποίηση κατατίθεται
σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή είτε απευθείας στην αρµόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.), που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) σύµφωνα µε το άρθρο 7 του
ν. 3844/2010 (Α΄ 63).
4. Η αρµόδια αρχή του άρθρου 234 παραλαµβάνει σε
κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται
από τον φορέα της δραστηριότητας µε ευθύνη του για
τα περιλαµβανόµενα σ’ αυτήν στοιχεία και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας µπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της
δραστηριότητάς του.
5. Αν πρόκειται να µεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούµενη γνωστοποίηση της επιδιωκόµενης µεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας, εφαρµόζεται το άρθρο 9 περί της διαδικασίας και των υποχρεώσεων του
παλαιού και του νέου φορέα. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται µε το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας
εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα.
6. Η αρµόδια αρχή του άρθρου 234 υποχρεούται να
κοινοποιεί το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών τη γνωστοποίηση ή τη µεταβολή της στις λοιπές ελεγκτικές αρχές, που προσδιορίζονται µε την απόφαση
της παρ. 1 του άρθρου 239 προκειµένου να λάβουν γνώ-

ση για την έναρξη λειτουργίας και να ασκούν τις ελεγκτικές τους αρµοδιότητες.
7. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόµενων
στο παρόν Κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, όπου στην
κείµενη νοµοθεσία για τις δραστηριότητες του άρθρου
233 γίνεται αναφορά σε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας,
ή σε βεβαίωση λειτουργίας, νοείται η γνωστοποίηση του
παρόντος Κεφαλαίου.
Άρθρο 236
Παράβολο
Για την υποβολή γνωστοποίησης της δραστηριότητας
αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου ή πολυδύναµης διαιτολογικής µονάδας απαιτείται η προηγούµενη καταβολή παράβολου του άρθρου 11, όπως εξειδικεύεται µε την
απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 239.
Άρθρο 237
Έλεγχοι
Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, η αρµόδια
αρχή του άρθρου 234 δύναται να διενεργεί ελέγχους, µε
σκοπό την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων µε τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου και να προβαίνει στις κατά λόγο αρµοδιότητας ενέργειες. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων εφαρµόζονται τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018
(Α΄ 5) περί του πλαισίου εποπτείας των οικονοµικών
δραστηριοτήτων.
Άρθρο 238
Παραβάσεις - Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παραβάσεων ως προς την υποβολή
γνωστοποίησης επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της
δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15.
Ως αρµόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται η αρµόδια αρχή του άρθρου 234.
2. Μετά από την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 239, όπου στην κείµενη νοµοθεσία
προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας ή της βεβαίωσης λειτουργίας αυτοτελούς
διαιτολογικού γραφείου ή πολυδύναµης διαιτολογικής
µονάδας, νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας.
3. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο 227
του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
Άρθρο 239
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το περιεχόµενο και η
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διαδικασία της γνωστοποίησης λειτουργίας, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε
περίπτωση επικείµενης µεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι µεταβολές
της, προκειµένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρµοδιότητες, και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις
δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το ύψος του
παράβολου του άρθρου 236, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος µεταφοράς των πιστώσεων στα
αρµόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις
δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το εύρος του
πλαισίου των επιβαλλόµενων κυρώσεων του άρθρου 238
εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η κλιµάκωση
και τα κριτήρια επιµέτρησής τους, η διαδικασία επιβολής
τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 240
Μεταβατικές διατάξεις
1. Τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία και οι πολυδύναµες διαιτολογικές µονάδες του παρόντος Κεφαλαίου,
που λειτουργούν ήδη µε βεβαίωση λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, εξακολουθούν να διέπονται ως
προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση ή άδεια. Αν µεσολαβήσει µεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 235. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, η
λειτουργία του αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου και
της πολυδύναµης διαιτολογικής µονάδας διέπεται από
τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Μέχρι την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων
του άρθρου 239, ως προς την έναρξη λειτουργίας των
δραστηριοτήτων του άρθρου 233, εξακολουθούν να εφαρµόζονται ο ν. 2519/1997 (Α΄ 165), περί ανάπτυξης
και εκσυγχρονισµού του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, η
υπό στοιχεία οικ.3215/3.6.1998 απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 655) περί των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων αδυνατίσµατος
και διαιτολογικών µονάδων, η υπό στοιχεία
Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26.5.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 1394) περί της ένταξης της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µονάδων αδυνατίσµατος - διαιτολογικών µονάδων στα Ενιαία Κέντρα
Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και η υπό στοιχεία
Υ3β/ΓΠ/οικ.35579/4.4.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας (Β΄ 1010) περί τροποποίησης της υπό στοιχεία Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26.5.2011
κοινής υπουργικής απόφασης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
Άρθρο 7
Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων αισθητικής Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΔ΄ στον ν. 4442/2016
Μετά από το άρθρο 240 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230)
προστίθεται Κεφάλαιο ΛΔ΄ ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΔ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
Άρθρο 241
Πεδίο εφαρµογής
Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου εµπίπτουν τα εργαστήρια αισθητικής, που υπάγονται στις τάξεις NACE µε ενδεικτικούς κωδικούς 96.02 και 96.04.
Άρθρο 242
Αρµόδια αρχή
Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας της οικείας περιφέρειας ή περιφερειακής ενότητας στην οποία εγκαθίσταται και λειτουργεί το εργαστήριο αισθητικής.
Άρθρο 243
Γνωστοποίηση λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής
1. Τα εργαστήρια αισθητικής υπάγονται στο καθεστώς
γνωστοποίησης του άρθρου 5.
2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει µε τη γνωστοποίηση αλλά τα τηρεί µαζί µε το
αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του και τα καθιστά διαθέσιµα για κάθε έλεγχο.
3. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή
του άρθρου 242 αποκλειστικά µέσω του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Δραστηριοτήτων
και Ελέγχου (Ο.Π.Σ.- Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14, που είναι
προσβάσιµο µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.gov.gr). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.- Α.Δ.Ε. κατά
το µέρος που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 241, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή είτε απευθείας στην αρµόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.), που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) σύµφωνα µε το άρθρο 7 του
ν. 3844/2010 (Α΄ 83).
4. Η αρµόδια αρχή του άρθρου 242 παραλαµβάνει τη
γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της
δραστηριότητας µε ευθύνη του για τα περιλαµβανόµενα
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σε αυτήν στοιχεία και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας µπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.
5. Αν πρόκειται να µεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο
τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούµενη γνωστοποίηση της επιδιωκόµενης µεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας, εφαρµόζεται το άρθρο 9 περί
της διαδικασίας και των υποχρεώσεων του παλαιού και
του νέου φορέα. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται µε το
πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας, εκδίδονται στο
πρόσωπο του νέου φορέα.
6. Η αρµόδια αρχή του άρθρου 242 υποχρεούται να κοινοποιεί το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών
τη γνωστοποίηση ή τη µεταβολή της στις λοιπές ελεγκτικές αρχές που προσδιορίζονται µε την απόφαση της παρ.
1 του άρθρου 247, προκειµένου αυτές να λάβουν γνώση
για την έναρξη λειτουργίας και να ασκούν τις ελεγκτικές
τους αρµοδιότητες.
7. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόµενων στο
παρόν Κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, όπου στην κείµενη νοµοθεσία για τις δραστηριότητες του άρθρου 241 γίνεται αναφορά σε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή σε βεβαίωση λειτουργίας, νοείται η γνωστοποίηση του παρόντος Κεφαλαίου.
Άρθρο 244
Παράβολο
Για την υποβολή γνωστοποίησης της λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής απαιτείται η προηγούµενη καταβολή
παράβολου του άρθρου 11, όπως εξειδικεύεται µε την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 247.
Άρθρο 245
Έλεγχοι
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας, η
αρµόδια αρχή του άρθρου 242 δύναται να διενεργεί ελέγχους, µε σκοπό την παρακολούθηση της συµµόρφωσης
των φορέων των δραστηριοτήτων µε τις απαιτήσεις του
παρόντος Κεφαλαίου και να προβαίνει στις κατά λόγο αρµοδιότητας ενέργειες. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων
εφαρµόζονται τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018
(Α΄ 5) περί του πλαισίου εποπτείας των οικονοµικών δραστηριοτήτων.
Άρθρο 246
Παραβάσεις - Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παραβάσεων ως προς την υποβολή
γνωστοποίησης επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της
δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15.
Ως αρµόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται η αρµόδια αρχή του άρθρου 242.
2. Μετά από την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 247, όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση
της άδειας ή της βεβαίωσης λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής, νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λει-

τουργίας της δραστηριότητας.
3. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο 227 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Άρθρο 247
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το περιεχόµενο και η
διαδικασία της γνωστοποίησης λειτουργίας, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε
περίπτωση επικείµενης µεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι µεταβολές
της, προκειµένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρµοδιότητες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις
δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το ύψος του
παράβολου του άρθρου 244, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος µεταφοράς των πιστώσεων στα
αρµόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις
δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το εύρος του
πλαισίου των επιβαλλόµενων κυρώσεων του άρθρου
246, η κλιµάκωση και τα κριτήρια επιµέτρησής τους εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η διαδικασία
επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 248
Μεταβατικές διατάξεις
1. Τα εργαστήρια αισθητικής του παρόντος Κεφαλαίου, που λειτουργούν ήδη µε βεβαίωση λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από
τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση ή άδεια. Αν µεσολαβήσει µεταβολή στοιχείου, ο
φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 243. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία του εργαστηρίου
αισθητικής διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Μέχρι την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων
του άρθρου 247, ως προς την έναρξη λειτουργίας των
δραστηριοτήτων του άρθρου 241, εξακολουθούν να εφαρµόζονται το ν.δ. 361/1969 (Α΄ 244) περί της άσκησης
του επαγγέλµατος του αισθητικού, η υπό στοιχεία
Φ.Γ4ε/5258/20.5.1970 απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Β΄ 426) περί της ρύθµισης των λεπτοµερειών εφαρµογής του ν.δ. 361/1969 και η υπό στοιχεία
Υ3β/ΓΠ/οικ.64434/26.5.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 1394), περί της ένταξης της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µονάδων αδυ-
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νατίσµατος - διαιτολογικών µονάδων στα Ενιαία Κέντρα
Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Άρθρο 8
Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΕ΄ στον ν. 4442/2016
Μετά από το άρθρο 248 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230)
προστίθεται Κεφάλαιο ΛΕ΄ ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Άρθρο 249
Πεδίο εφαρµογής
Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου εµπίπτουν τα τουριστικά γραφεία της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 393/1976 (Α΄ 199), περί της ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών γραφείων, που υπάγονται ενδεικτικά
στις τάξεις NACE µε κωδικούς 79.11, 79.12, 79.90, 49.39
και 52.21. Στο παρόν Κεφάλαιο εντάσσονται και τα διαδικτυακά τουριστικά γραφεία της παρ. 5 του άρθρου 4 του
ν. 393/1976.
Άρθρο 250
Αρµόδια αρχή
Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η κατά τόπον αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού, µε βάση τον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας του τουριστικού γραφείου.
Άρθρο 251
Γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικού γραφείου
1. Τα τουριστικά γραφεία και τα υποκαταστήµατα αυτών υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5.
2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει µε τη γνωστοποίηση αλλά τα τηρεί µαζί µε το
αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του και τα καθιστά διαθέσιµα για κάθε έλεγχο. Προϋπόθεση υποβολής της γνωστοποίησης του προηγουµένου εδαφίου συνιστά η κατάθεση εγγυητικής επιστολής στην αρµόδια αρχή του άρθρου
250. Στις περιπτώσεις που ως έδρα του τουριστικού γραφείου και χώρος άσκησης της δραστηριότητας δηλώνεται οικία, τα συγκεντρωµένα απαιτούµενα δικαιολογητικά αποστέλλονται από τον φορέα της δραστηριότητας
στην αρµόδια αρχή του άρθρου 250, όπου και τηρούνται.

3. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή
του άρθρου 250 αποκλειστικά µέσω του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Δραστηριοτήτων
και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.- Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 που είναι
προσβάσιµο µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.gov.gr). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.- Α.Δ.Ε., κατά το µέρος που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 249, η γνωστοποίηση κατατίθεται
σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή είτε απευθείας στην αρµόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.), που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) σύµφωνα µε το άρθρο 7 του
ν. 3844/2010 (A΄ 63).
4. Αν πρόκειται να µεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούµενη γνωστοποίηση της επιδιωκόµενης µεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας εφαρµόζεται το άρθρο 9, περί της διαδικασίας και των υποχρεώσεων του
παλαιού και του νέου φορέα. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται µε το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας
εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα.
5. Η αρµόδια αρχή του άρθρου 250 υποχρεούται να
κοινοποιεί το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών τη γνωστοποίηση ή τη µεταβολή της στις λοιπές ελεγκτικές αρχές που προσδιορίζονται µε την απόφαση
της παρ. 1 του άρθρου 255, προκειµένου αυτές να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας και να ασκούν
τις ελεγκτικές τους αρµοδιότητες.
6. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόµενων
στο παρόν Κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, όπου γίνεται αναφορά στην κείµενη νοµοθεσία σε άδεια λειτουργίας, ή σε ειδικό σήµα λειτουργίας, ή σε βεβαίωση συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων τουριστικού γραφείου,
νοείται η γνωστοποίηση του παρόντος Κεφαλαίου.
Άρθρο 252
Παράβολο
Για την υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας τουριστικού γραφείου απαιτείται η προηγούµενη καταβολή παράβολου του άρθρου 11, όπως εξειδικεύεται µε την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 255.
Άρθρο 253
Έλεγχοι
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας, η
αρµόδια αρχή του άρθρου 250 και οι λοιπές ελεγκτικές
αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους, µε σκοπό την
παρακολούθηση της συµµόρφωσης των φορέων των
δραστηριοτήτων µε τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου και να προβαίνουν στις κατά λόγο αρµοδιότητας ενέργειες. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων εφαρµόζονται τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)
περί του πλαισίου εποπτείας των οικονοµικών δραστηριοτήτων.
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Άρθρο 254
Παραβάσεις - Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παραβάσεων ως προς την υποβολή
γνωστοποίησης επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της
δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15.
Ως αρµόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται η αρµόδια αρχή του άρθρου 250.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου, όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται ως κύρωση η
προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της βεβαίωσης συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων ή του ειδικού σήµατος λειτουργίας ή της άδειας λειτουργίας τουριστικού γραφείου,
νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας του
τουριστικού γραφείου.
3. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί
προσφυγή ενώπιον της επιτροπής της περ. δ) της παρ. 6
του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α΄ 187).
Άρθρο 255
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το περιεχόµενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των
στοιχείων σε περίπτωση επικείµενης µεταβολής τους, οι
αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι
µεταβολές της, προκειµένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές
τους αρµοδιότητες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για
τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το ύψος
του παράβολου του άρθρου 252, ο χρόνος και ο τρόπος
καταβολής του, ο τρόπος µεταφοράς των πιστώσεων στα
αρµόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για
τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το εύρος
του πλαισίου των επιβαλλόµενων κυρώσεων του άρθρου
254, η κλιµάκωση και τα κριτήρια επιµέτρησής τους εντός
των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 256
Μεταβατικές διατάξεις
1. Τα τουριστικά γραφεία του παρόντος Κεφαλαίου, που
λειτουργούν ήδη µε βεβαίωση συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων ή ειδικό σήµα λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας,
εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους
από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική
βεβαίωση ή το ειδικό σήµα λειτουργίας ή η άδεια λειτουργίας. Αν µεσολαβήσει µεταβολή στοιχείου, ο φορέας της
δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση σύµφωνα
µε το άρθρο 251. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, η λειτουργία του τουριστικού γραφείου διέπεται από
τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

2. Μέχρι την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων
του άρθρου 255, ως προς την έναρξη λειτουργίας των
δραστηριοτήτων του άρθρου 249, εξακολουθεί να εφαρµόζεται ο ν. 393/1976 (Α΄ 199) περί της ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών γραφείων.
Άρθρο 257
Μη εφαρµοζόµενες διατάξεις
Μετά από την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 255, οι παρ. 2, 3 και 6 του άρθρου 6 περί
των υποκαταστηµάτων των τουριστικών γραφείων, το
άρθρο 8 περί µεταβολών στη δραστηριότητα των τουριστικών γραφείων και το άρθρο 12 περί προστασίας της
δραστηριότητας των τουριστικών γραφείων του
ν. 393/1976 (Α΄ 199) δεν εφαρµόζονται στις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου.
Άρθρο 258
Έναρξη ισχύος Κεφαλαίου ΛΕ΄
Η ισχύς του παρόντος Κεφαλαίου άρχεται από την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης της διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρµογής «notifybusiness», που είναι προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.gov.gr), µε το ηλεκτρονικό µητρώο τουριστικών επιχειρήσεων (ΜΗ.ΤΕ.) του Υπουργείου Τουρισµού, όπως αυτή
διαπιστώνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισµού. Μέχρι την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης του πρώτου εδαφίου, οι δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου συνεχίζουν να
διέπονται από τις προ της έναρξης ισχύος του παρόντος
Κεφαλαίου σχετικές διατάξεις.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 9
Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων
οδικών µεταφορών - Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΣΤ΄
στον ν. 4442/2016
Μετά από το άρθρο 258 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230)
προστίθεται Κεφάλαιο ΛΣΤ΄ ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΣΤ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 259
Πεδίο εφαρµογής
Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου εµπίπτουν οι τουριστικές επιχειρήσεις οδικών µεταφορών,
της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) περί
της απλούστευσης των διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων, που υπάγονται ενδεικτικά στην τάξη NACE µε κωδικό 49.39.
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Άρθρο 260
Αρµόδια αρχή

Άρθρο 262
Παράβολο

Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η κατά τόπον αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία
Τουρισµού µε βάση τον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης οδικών µεταφορών.

Για την υποβολή γνωστοποίησης της λειτουργίας τουριστικής επιχείρησης οδικών µεταφορών απαιτείται η προηγούµενη καταβολή παράβολου του άρθρου 11, όπως ρυθµίζεται µε την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 265.

Άρθρο 261
Γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικών
επιχειρήσεων οδικών µεταφορών

Άρθρο 263
Έλεγχοι

1. Οι τουριστικές επιχειρήσεις οδικών µεταφορών υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5.
2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας
της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει µε τη γνωστοποίηση, αλλά τα τηρεί µαζί µε το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης
της δραστηριότητάς του και τα καθιστά διαθέσιµα για κάθε έλεγχο.
3. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή
του άρθρου 260 αποκλειστικά µέσω του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Δραστηριοτήτων
και Ελέγχων (Ο.Π.Σ. - Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14, που είναι
προσβάσιµο µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π. gov.gr). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ. - Α.Δ.Ε., κατά
το µέρος που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 259, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή είτε απευθείας στην αρµόδια
αρχή είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.), που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης
(Ε.Κ.Ε.) σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (A΄ 63).
4. Αν πρόκειται να µεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο
τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούµενη γνωστοποίηση της επιδιωκόµενης µεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας εφαρµόζεται το άρθρο 9 περί της
διαδικασίας και των υποχρεώσεων του παλαιού και του
νέου φορέα. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται µε το
πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας εκδίδονται στο
πρόσωπο του νέου φορέα.
5. Η αρµόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών τη γνωστοποίηση ή τη µεταβολή της στις λοιπές ελεγκτικές αρχές που
προσδιορίζονται µε την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου
265, προκειµένου αυτές να λάβουν γνώση για την έναρξη
λειτουργίας και να ασκούν τις ελεγκτικές τους αρµοδιότητες.
6. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόµενων στο
παρόν Κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά σε ειδικό σήµα λειτουργίας ή βεβαίωση συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων τουριστικής επιχείρησης οδικών µεταφορών, νοείται η γνωστοποίηση του παρόντος Κεφαλαίου.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας, η
αρµόδια αρχή του άρθρου 260 και οι αρµόδιες ελεγκτικές
αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους, µε σκοπό την
παρακολούθηση της συµµόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων µε τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου,
και να προβαίνουν στις κατά λόγο αρµοδιότητας ενέργειες. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων εφαρµόζονται τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), περί του
πλαισίου εποπτείας των οικονοµικών δραστηριοτήτων.
Άρθρο 264
Παραβάσεις - Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παραβάσεων ως προς την υποβολή
γνωστοποίησης επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της
δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15.
Ως αρµόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται η αρµόδια αρχή του άρθρου 260.
2. Από την έναρξη ισχύς του παρόντος Κεφαλαίου, όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η προσωρινή ή
οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή του ειδικού
σήµατος λειτουργίας ή της βεβαίωσης συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων, νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης οδικών µεταφορών.
3. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί
προσφυγή ενώπιον της επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου
4 του ν. 3270/2004 (Α΄ 187).
Άρθρο 265
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το περιεχόµενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των
στοιχείων σε περίπτωση επικείµενης µεταβολής τους, οι
αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι
µεταβολές της, προκειµένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές
τους αρµοδιότητες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται, για
τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το ύψος
του παράβολου του άρθρου 262, ο χρόνος και ο τρόπος
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καταβολής του, ο τρόπος µεταφοράς των πιστώσεων στα
αρµόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για
τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το εύρος
του πλαισίου των επιβαλλόµενων κυρώσεων του άρθρου
264, η κλιµάκωση και τα κριτήρια επιµέτρησής τους εντός
των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 266
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι τουριστικές επιχειρήσεις οδικών µεταφορών του
παρόντος Κεφαλαίου που λειτουργούν ήδη µε βεβαίωση
συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων ή µε ειδικό σήµα λειτουργίας ή µε άδεια λειτουργίας, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει
των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση ή το ειδικό σήµα λειτουργίας ή η άδεια. Αν µεσολαβήσει µεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε
γνωστοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 261. Μετά από την
υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία της τουριστικής επιχείρησης οδικών µεταφορών διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Μέχρι την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων
του άρθρου 265 ως προς την έναρξη λειτουργίας των
δραστηριοτήτων του άρθρου 259 εξακολουθεί να εφαρµόζεται η υπ’ αριθµ. 7073/17.5.2011 απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού και Τουρισµού (Β΄ 1266), περί της διαδικασίας
χορήγησης ειδικού σήµατος λειτουργίας σε τουριστικές
επιχειρήσεις οδικών µεταφορών.
Άρθρο 267
Έναρξη ισχύος Κεφαλαίου ΛΣΤ΄
Η ισχύς του παρόντος Κεφαλαίου άρχεται από την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης της διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρµογής «notifybusiness» που είναι προσβάσιµη
µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.-gov.gr) µε το
ηλεκτρονικό µητρώο τουριστικών επιχειρήσεων (ΜΗ.ΤΕ.)
του Υπουργείου Τουρισµού, όπως αυτή διαπιστώνεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισµού. Μέχρι την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης του πρώτου εδαφίου οι δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου συνεχίζουν να διέπονται από τις προ της
έναρξης ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου σχετικές διατάξεις.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΩΝ
ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Άρθρο 10
Πλαίσιο έναρξης λειτουργίας µονάδων ιαµατικής
θεραπείας, κέντρων ιαµατικού τουρισµού θερµαλισµού και κέντρων θαλασσοθεραπείας Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΖ΄ στον ν. 4442/2016
Μετά από το άρθρο 267 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΛΖ΄ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΖ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΩΝ
ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Άρθρο 268
Πεδίο εφαρµογής
Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου εµπίπτουν οι µονάδες ιαµατικής θεραπείας, τα κέντρα ιαµατικού τουρισµού - θερµαλισµού και τα κέντρα θαλασσοθεραπείας του άρθρου 1 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230), περί
της ανάπτυξης του ιαµατικού τουρισµού, που υπάγονται
ενδεικτικά στην τάξη NACE µε κωδικό 96.04.
Άρθρο 269
Αρµόδια αρχή
Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισµού.
Άρθρο 270
Γνωστοποίηση λειτουργίας µονάδων ιαµατικής
θεραπείας, κέντρων ιαµατικού τουρισµού - θερµαλισµού
και κέντρων θαλασσοθεραπείας
1. Οι µονάδες ιαµατικής θεραπείας, τα κέντρα ιαµατικού τουρισµού - θερµαλισµού και τα κέντρα θαλασσοθεραπείας υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του
άρθρου 5.
2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει µε τη γνωστοποίηση αλλά τα τηρεί στον χώρο
άσκησης της δραστηριότητάς του και τα καθιστά διαθέσιµα για κάθε έλεγχο. Οι µονάδες ιαµατικής θεραπείας
και τα κέντρα ιαµατικού τουρισµού - θερµαλισµού οφείλουν, πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου
2 της υπ’ αριθµ. 2704/13.2.2018 απόφασης της Υπουργού Τουρισµού (Β΄ 603), περί καθορισµού των τεχνικών
και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, µετατροπής και επέκτασης µονάδων ιαµατικής θεραπείας και κέντρων ιαµατικού τουρισµού - θερµαλισµού, αναφορικά
µε την καταλληλότητα του οικοπέδου ή γηπέδου και τη
χορήγηση άδειας δόµησης, εφόσον απαιτείται. Οµοίως,
τα κέντρα θαλασσοθεραπείας οφείλουν, πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ.
1506/26.1.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Τουρισµού
(Β΄ 356), περί καθορισµού των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, µετατροπής και επέκτασης κέντρων θαλασσοθεραπείας, αναφορικά µε την καταλληλότητα του οικοπέδου ή γηπέδου και τη χορήγηση
άδειας δόµησης, εφόσον απαιτείται. Επίσης, οι ως άνω
µονάδες και τα κέντρα οφείλουν, πριν από την υποβολή
της γνωστοποίησης, να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες
της παρ. 4 του άρθρου 18, περί της ιαµατικής χρήσης γεωθερµικού δυναµικού, και της παρ. 7 του άρθρου 23, περί µεταβατικών διατάξεων του ν. 4602/2019 (Α΄ 45), εφόσον απαιτείται.
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3. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή
του άρθρου 269 αποκλειστικά µέσω του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Δραστηριοτήτων
και Ελέγχων (Ο.Π.Σ. - Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 που είναι
προσβάσιµο µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.gov.gr).
4. Η αρµόδια αρχή του άρθρου 269 παραλαµβάνει σε
κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται
από τον φορέα της δραστηριότητας µε ευθύνη του για
τα περιλαµβανόµενα σε αυτήν στοιχεία και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας µπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της
δραστηριότητάς του.
5. Αν πρόκειται να µεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούµενη γνωστοποίηση της επιδιωκόµενης µεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας εφαρµόζεται το άρθρο 9, περί της διαδικασίας και των υποχρεώσεων του
παλαιού και του νέου φορέα. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται µε το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας
εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα.
6. Η αρµόδια αρχή του άρθρου 269 υποχρεούται να
κοινοποιεί, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, τη γνωστοποίηση ή τη µεταβολή της στις λοιπές ελεγκτικές αρχές που προσδιορίζονται µε την απόφαση
της παρ. 1 του άρθρου 274, προκειµένου αυτές να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας και να ασκούν
τις ελεγκτικές τους αρµοδιότητες.
7. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόµενων
στο παρόν Κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, όπου στην
κείµενη νοµοθεσία για τις δραστηριότητες του άρθρου
268 γίνεται αναφορά σε χορήγηση ειδικού σήµατος λειτουργίας νοείται η γνωστοποίηση του παρόντος Κεφαλαίου.
Άρθρο 271
Παράβολο
Για την υποβολή γνωστοποίησης της λειτουργίας µονάδας ιαµατικής θεραπείας, κέντρου ιαµατικού τουρισµού - θερµαλισµού και κέντρου θαλασσοθεραπείας, απαιτείται η προηγούµενη καταβολή παράβολου του άρθρου 11, όπως εξειδικεύεται µε την απόφαση της παρ. 2
του άρθρου 274.
Άρθρο 272
Έλεγχοι
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας, η
κατά τόπο αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού
και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν
ελέγχους, µε σκοπό την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, και να προβαίνουν στις
κατά λόγο αρµοδιότητας ενέργειες. Κατά τη διενέργεια
των ελέγχων εφαρµόζονται τα άρθρα 127 έως και 157
του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) περί του πλαισίου εποπτείας των
οικονοµικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 273
Παραβάσεις - Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παραβάσεων ως προς την υποβολή
γνωστοποίησης επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της
δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15.
Αρµόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται ο Προϊστάµενος της κατά τόπον αρµόδιας
Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου, όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η αναστολή ή
η αφαίρεση του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας της µονάδας ιαµατικής θεραπείας, του κέντρου ιαµατικού τουρισµού - θερµαλισµού ή του κέντρου θαλασσοθεραπείας,
νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της
δραστηριότητας.
3. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων της παρ.
1 χωρεί προσφυγή ενώπιον της επιτροπής της παρ. 6 του
άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α΄ 187).
Άρθρο 274
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το περιεχόµενο
και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα δικαιολογητικά
που τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας,
ο χρόνος ισχύος και ανανέωσης αυτών, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείµενης
µεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η
γνωστοποίηση και οι µεταβολές της, προκειµένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρµοδιότητες και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται,
για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το ύψος του παράβολου του άρθρου 271, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος µεταφοράς των πιστώσεων στα αρµόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται,
για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόµενων κυρώσεων του άρθρου 273, η κλιµάκωση και τα κριτήρια επιµέτρησής τους
εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η διαδικασία
επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 275
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι µονάδες ιαµατικής θεραπείας, τα κέντρα ιαµατικού τουρισµού - θερµαλισµού και τα κέντρα θαλασσοθεραπείας του παρόντος Κεφαλαίου που λειτουργούν ήδη
µε Ειδικό Σήµα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), εξακολουθούν να
διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις
βάσει των οποίων εκδόθηκε το Ε.Σ.Λ.. Αν µεσολαβήσει
µεταβολή στοιχείου που είναι συστατικό της έκδοσης
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του Ε.Σ.Λ., ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται
σε γνωστοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 270. Μετά από
την υποβολή της γνωστοποίησης, η λειτουργία της µονάδας ιαµατικής θεραπείας, του κέντρου ιαµατικού τουρισµού - θερµαλισµού και του κέντρου θαλασσοθεραπείας, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Μέχρι την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων
του άρθρου 274, ως προς την έναρξη λειτουργίας των
δραστηριοτήτων του άρθρου 268, εξακολουθούν να εφαρµόζονται o ν. 4276/2014 (Α΄ 155), περί της απλούστευσης των διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών και οι διέπουσες
τις ως άνω δραστηριότητες κανονιστικές πράξεις.
Άρθρο 276
Μη εφαρµοζόµενες διατάξεις
Μετά από την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 274, η παρ. 3 του άρθρου 16 ως προς την
προηγούµενη αυτοψία, το άρθρο 17 ως προς το ειδικό
σήµα λειτουργίας, το άρθρο 19 ως προς τις κυρώσεις,
και οι παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 23 ως προς τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις, του ν. 3498/2006 (Α΄ 230), δεν εφαρµόζονται στις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου.
Άρθρο 277
Έναρξη ισχύος Κεφαλαίου ΛΖ΄
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΛΖ΄ισχύουν από την έκδοση της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 16 περί διαπίστωσης της πλήρους λειτουργίας του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Δραστηριοτήτων
και Ελέγχων (Ο.Π.Σ. - Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14, κατά το µέρος που αφορά στη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων
του συγκεκριµένου Κεφαλαίου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΘΕΣΗΣ
ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Άρθρο 11
Θέση σε κυκλοφορία και άδεια κυκλοφορίας
ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 711/1977
Ο τίτλος και το άρθρο 4 του ν. 711/1977 (Α΄ 284) περί
της θέσης σε κυκλοφορία και της άδειας κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης, αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 4
Θέση σε κυκλοφορία και άδεια κυκλοφορίας ειδικού
τουριστικού λεωφορείου δηµόσιας χρήσης
1. Τα τουριστικά γραφεία και οι Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.), όπως ορίζονται στο
άρθρο 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), δύνανται να θέτουν
σε κυκλοφορία Δηµόσιας Χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία

(Δ.Χ.Τ.Λ.). Η ως άνω θέση σε κυκλοφορία προϋποθέτει
την έκδοση αδείας κυκλοφορίας και τη χορήγηση κρατικών πινακίδων από τις αρµόδιες υπηρεσίες µεταφορών
και επικοινωνιών των περιφερειών ή περιφερειακών ενοτήτων. Η αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και
τη χορήγηση κρατικών πινακίδων Δ.Χ.Τ.Λ., πέραν των
λοιπών προβλεπόµενων δικαιολογητικών που αφορούν
το όχηµα, συνοδεύεται από την άδεια οδικού µεταφορέα
και από το ειδικό σήµα λειτουργίας ή τη βεβαίωση συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων λειτουργίας ή το αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης λειτουργίας του τουριστικού γραφείου ή της Τ.Ε.Ο.Μ..
2. Οι υπηρεσίες µεταφορών και επικοινωνιών των περιφερειών ή περιφερειακών ενοτήτων κοινοποιούν στις
κατά τόπον αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού (Π.Υ.Τ.) αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του
τουριστικού λεωφορείου δηµόσιας χρήσης εντός τριάντα (30) ηµερών από την έκδοσή της.
3. Τα τουριστικά γραφεία και οι Τ.Ε.Ο.Μ. αιτούνται
στην κατά τόπο αρµόδια Π.Υ.Τ. την καταχώριση στο ειδικό µητρώο του άρθρου 13 κάθε νέου τουριστικού λεωφορείου δηµόσιας χρήσης που θέτουν σε κυκλοφορία, εντός τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας και τη χορήγηση κρατικών πινακίδων, σύµφωνα µε την παρ. 1. Ειδικά για τις Τ.Ε.Ο.Μ. το ως άνω αίτηµα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή το ύψος της οποίας ορίζεται στα χίλια (1.000) ευρώ για κάθε ειδικό
τουριστικό λεωφορείο δηµόσιας χρήσης από τα πρώτα
δέκα που θέτει σε κυκλοφορία η Τ.Ε.Ο.Μ. και σε εκατό
(100) ευρώ για κάθε ένα από τα επόµενα πέραν του παραπάνω αριθµού. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής δύναται να αναπροσαρµόζεται µε την απόφαση της παρ. 5.
4. Τα τουριστικά γραφεία και οι Τ.Ε.Ο.Μ. δηλώνουν µε
έγγραφο ή ηλεκτρονικό τρόπο στην κατά τόπο αρµόδια
Π.Υ.Τ. οποιαδήποτε µεταβολή στον αριθµό των Δ.Χ.Τ.Λ.
(ιδιόκτητων ή µισθωµένων) που χρησιµοποιούν και οποιαδήποτε ένταξη ή απένταξη Δ.Χ.Τ.Λ. στη δυναµικότητά
τους.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού, Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι
λεπτοµέρειες της διαδικασίας της παρ. 1, το ύψος της
εγγυητικής επιστολής της παρ. 1 και η διαχείριση αυτής,
η διαδικασία και το παράβολο καταχώρησης των
Δ.Χ.Τ.Λ. στο µητρώο του άρθρου 13, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης του πρώτου εδαφίου, αναφορικά µε τη διαχείριση
της εγγυητικής επιστολής και το ύψος του παραβόλου εφαρµόζονται αντίστοιχα οι παρ. 2 και 5 του άρθρου µόνου της υπό στοιχεία 14340/3.11.2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού (Β΄ 2537) περί της
διαδικασίας έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης.»
Άρθρο 12
Αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας ειδικών
τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 711/1977
Το άρθρο 6 του ν. 711/1977 (Α΄ 284), περί αντικατάστασης των αδειών κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών
λεωφορείων δηµόσιας χρήσης, αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 6
Αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας ειδικών
Τουριστικών Λεωφορείων δηµόσιας χρήσης
1. Νέα άδεια κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης, σε αντικατάσταση της αρχικής, εκδίδεται από τις υπηρεσίες µεταφορών και επικοινωνιών των περιφερειών ή περιφερειακών ενοτήτων µετά από έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την κατά τον
χρόνο της αντικατάστασης συνδροµή των προϋποθέσεων αντικατάστασης από τις κατά τόπο αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού (Π.Υ.Τ.), εφόσον υποβληθούν σε αυτές οι απαιτούµενες κατά περίπτωση συµβολαιογραφικές πράξεις, στις περιπτώσεις:
α. Σύστασης νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε µορφής από φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων το ένα (1) τουλάχιστον είναι κάτοχος νόµιµης άδειας
κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου, εφόσον
το νοµικό πρόσωπο αποκτήσει το ειδικό σήµα λειτουργίας τουριστικού γραφείου ή Τουριστικής Επιχείρησης
Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) ή τη βεβαίωση συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων λειτουργίας ή έχει προβεί
σε γνωστοποίηση λειτουργίας.
β. Μετατροπής της νοµικής µορφής οποιουδήποτε νοµικού προσώπου επ’ ονόµατι του οποίου έχει εκδοθεί νοµίµως άδεια κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου, εφόσον προηγηθεί γνωστοποίηση λειτουργίας από
το νοµικό πρόσωπο µε τη νέα του µορφή.
γ. Συγχώνευσης τουριστικών γραφείων ή γραφείου µε
µια ή περισσότερες Τ.Ε.Ο.Μ. ή Τ.Ε.Ο.Μ. µεταξύ τους, οποιασδήποτε µορφής νοµικών προσώπων, εφόσον κατείχαν νοµίµως την άδεια κυκλοφορίας των ειδικών τουριστικών λεωφορείων τους.
δ. Πώλησης των ειδικών τουριστικών λεωφορείων από
και προς τουριστικά γραφεία ή Τ.Ε.Ο.Μ. λόγω παύσης
λειτουργίας ή από άλλες αιτίες.
ε. Θανάτου φυσικού προσώπου στο οποίο είχε χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου.
2. α. Για όλες τις περιπτώσεις της παρ. 1, εκτός της
περ. γ΄ και της περίπτωσης πώλησης από επιχείρηση
που έπαυσε να λειτουργεί, οι νέοι δικαιούχοι οφείλουν
να υποβάλουν την αίτηση στην κατά τόπον αρµόδια
Π.Υ.Τ. για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης, εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) έτους από την επελθούσα αλλαγή.
β. Για την περίπτωση πώλησης λεωφορείου από γραφείο ή Τ.Ε.Ο.Μ. που έπαυσε να λειτουργεί, η προθεσµία
ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία ανάκλησης
του ειδικού σήµατος λειτουργίας του γραφείου ή από
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο παύση της λειτουργίας της επιχείρησης.
γ. Για την περ. ε΄ της παρ. 1, κατά την οποία οι κληρονόµοι έλαβαν επ’ ονόµατί τους το ειδικό σήµα λειτουργίας τουριστικού γραφείου ή της Τ.Ε.Ο.Μ. ή τη βεβαίωση
συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων λειτουργίας ή τη
γνωστοποίηση λειτουργίας, η προθεσµία ορίζεται σε ένα
(1) έτος από τη λήξη των προθεσµιών αποποίησης της
κληρονοµίας, που ορίζονται στο άρθρο 1847 του Αστικού Κώδικα.
3. Οι πράξεις των κατά τόπους αρµόδιων Π.Υ.Τ. που

διαπιστώνουν την συνδροµή των προϋποθέσεων αντικατάστασης των αδειών κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών
λεωφορείων ως δηµοσίας χρήσεως στις περιπτώσεις
των παρ. 1 και 2 κοινοποιούνται στις αρµόδιες υπηρεσίες
Μεταφορών των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, προς έκδοση των νέων αδειών κυκλοφορίας αυτών.»
Άρθρο 13
Χρόνος κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων
δηµόσιας χρήσης Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 711/1977
Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977
(Α΄ 284), περί του χρόνου κυκλοφορίας των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης, τροποποιείται
και η παρ. 1 του άρθρου 7 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. α. Σε κυκλοφορία τίθενται καινούργια και µεταχειρισµένα τουριστικά λεωφορεία. Τα µεταχειρισµένα τουριστικά λεωφορεία πρέπει να είναι προέλευσης εσωτερικού ή χώρας µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και η ηλικία τους να µην υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από το έτος
κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού µη συµπεριλαµβανοµένου.
β. Τα τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης αποσύρονται της κυκλοφορίας µετά τη συµπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του
έτους αυτού µη συµπεριλαµβανοµένου.
γ. Τα αποσυρόµενα της κυκλοφορίας ειδικά τουριστικά
λεωφορεία δηµόσιας χρήσης διαγράφονται από το ειδικό µητρώο του Υπουργείου Τουρισµού, του άρθρου 13
του παρόντος, απαγορευοµένης περαιτέρω της κυκλοφορίας τους ως τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης.»

Άρθρο 14
Αντικατάσταση ειδικών τουριστικών
λεωφορείων δηµόσιας χρήσης - Αντικατάσταση
της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 711/1977
Οι περ. α), β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 711/1977 (Α΄ 284), περί αντικατάστασης των ειδικών
τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης, αντικαθίστανται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Δικαίωµα αντικατάστασης του ειδικού τουριστικού
λεωφορείου δηµόσιας χρήσης έχουν οι ιδιοκτήτες των
οχηµάτων στο όνοµα των οποίων έχει εκδοθεί η άδεια
του λεωφορείου, στις περιπτώσεις:
α. Λήξης της ισχύος της άδειας κυκλοφορίας λόγω συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας του λεωφορείου.
β.Αντικατάστασης του υφιστάµενου οχήµατος, εφόσον προηγηθεί ο αποχαρακτηρισµός του ως τουριστικού
λεωφορείου και έχει παρέλθει πενταετία από την ηµεροµηνία θέσης σε κυκλοφορία του λεωφορείου.
γ. Αντικατάστασης του υφιστάµενου οχήµατος, εφόσον προηγηθεί ο αποχαρακτηρισµός του ως τουριστικού
λεωφορείου χωρίς να έχει παρέλθει πενταετία από την
ηµεροµηνία θέσης σε κυκλοφορία του λεωφορείου.»
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Άρθρο 15
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού
λεωφορείου δηµόσιας χρήσης - Τροποποίηση
του άρθρου 9 του ν. 711/1977
Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 711/1977 (Α΄ 284), περί ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου δηµόσιας χρήσης, το πρώτο εδάφιο και
η περ. α΄ αντικαθίστανται και η παρ. 1 του άρθρου 9 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Η άδεια κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου δηµόσιας χρήσης ανακαλείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες µεταφορών και επικοινωνιών των περιφερειών
ή περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας, µετά από διαπιστωτική πράξη του Προϊσταµένου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού (Π.Υ.Τ.), στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Σε περίπτωση ανάκλησης του ειδικού σήµατος λειτουργίας ή ανάκλησης της βεβαίωσης συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων λειτουργίας ή διοικητικής επιβολής
διακοπής λειτουργίας τουριστικού γραφείου ή Τουριστικής Επιχείρησης Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες
Δηµόσιας Χρήσης Τουριστικού Λεωφορείου (Δ.Χ.Τ.Λ.)
µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην υποπερ. ε) της
περ. 1.1. της παρ. 1 του άρθρου 15, περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές
πινακίδες επαναχορηγούνται, εφόσον το τουριστικό
γραφείο ή η Τ.Ε.Ο.Μ. επανακτήσει την κατά τα ως άνω
δυνατότητα λειτουργίας.
β. Μόλις συµπληρωθεί το κατά τις ισχύουσες διατάξεις
όριο ηλικίας του λεωφορείου.
γ. Σε περίπτωση εκπλειστηριασµού. Σε κάθε περίπτωση αναγκαστικής αφαίρεσης του λεωφορείου ως εµπορεύµατος, ο προηγούµενος κάτοχος, στο όνοµα του οποίου είχε εγκριθεί η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου, δύναται να ζητήσει την έγκριση αντικατάστασης αυτού εντός έτους από την ηµέρα της αναγκαστικής αφαίρεσης. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσµίας
χάνεται το δικαίωµα αντικατάστασης του λεωφορείου.»
Άρθρο 16
Καταργούµενες διατάξεις
Το άρθρο 5 του ν. 711/1977 (Α΄ 284) περί της διάρκειας ισχύος της έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικού
τουριστικού λεωφορείου δηµόσιας χρήσης, καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 17
Δηµοσίευση γνωστοποιήσεων - Τροποποίηση
του άρθρου 6 του ν. 4442/2016
Στο άρθρο 6 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) περί του περιεχοµένου και της διαδικασίας της γνωστοποίησης, προστίθεται παρ. 9 και το άρθρο 6 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6
Περιεχόµενο και διαδικασία της γνωστοποίησης
1. Η γνωστοποίηση πραγµατοποιείται από το φυσικό
πρόσωπο ή το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου (συνεστηµένου ή υπό σύσταση) που πρόκειται να ασκήσει την οικονοµική δραστηριότητα και λαµβάνει χώρα ηλεκτρονικά µέσω του Ο.Π.Σ. - Α.Δ.Ε. του άρθρου 14.
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Σ. - Α.Δ.Ε., η
γνωστοποίηση κατατίθεται στην αρµόδια κατά περίπτωση δηµόσια αρχή, όπως αυτή ορίζεται στις επιµέρους ανά κλάδο δραστηριοτήτων διατάξεις. Εναλλακτικά, η
γνωστοποίηση µπορεί να πραγµατοποιείται µέσω ταχυδροµικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στην περίπτωση αυτή, ως ηµεροµηνία της γνωστοποίησης θεωρείται η
ηµεροµηνία παραλαβής της επιστολής (ταχυδροµικής ή
ηλεκτρονικής) από την αρµόδια δηµόσια αρχή.
2. Η γνωστοποίηση περιλαµβάνει το όνοµα του φορέα
άσκησης της δραστηριότητας και του νοµίµου εκπροσώπου, τη διεύθυνση του τόπου άσκησης και το είδος της
οικονοµικής δραστηριότητας ή των οικονοµικών δραστηριοτήτων. Αν κρίνεται απολύτως αναγκαίο και σκόπιµο, η
γνωστοποίηση µπορεί να περιλαµβάνει και επιπρόσθετες
πληροφορίες, ιδίως πληροφορίες για την εγκατάσταση
και τις ακολουθούµενες παραγωγικές διαδικασίες.
3. Για όσες οικονοµικές δραστηριότητες προβλέπεται
γνωστοποίηση, αυτή αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για
τη νόµιµη άσκηση της δραστηριότητας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.
4. Αν πρόκειται να µεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της δραστηριότητας τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί, ο φορέας της οικονοµικής δραστηριότητας
υποχρεούται σε προηγούµενη γνωστοποίηση της επιδιωκόµενης µεταβολής.
5. Αν πρόκειται να µεταβληθεί ο τόπος άσκησης της οικονοµικής δραστηριότητας, ο φορέας της οικονοµικής
δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση, πριν από τη µεταβολή.
6. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1, 4 και 5 µπορεί να
λαµβάνουν αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης ή
της µεταβολής για την έναρξη άσκησης της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας ή των συγκεκριµένων
οικονοµικών δραστηριοτήτων. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Σ. - Α.Δ.Ε. του άρθρου 14, το αποδεικτικό υποβολής παρέχεται από την αρµόδια αρχή της
παρ. 1, ύστερα από αίτησή τους.
7. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, η δραστηριότητα αποτελεί αντικείµενο ελέγχου από τις εκάστοτε
αρµόδιες αρχές. Αν ο φορέας της δραστηριότητας δεν
προβεί στην υποβολή της γνωστοποίησης, υπόκειται σε
έλεγχο από το χρόνο που είχε υποχρέωση για την υποβολή της. Από τον ίδιο χρόνο υπόκειται και στις κυρώσεις του άρθρου 15.
8. Σε περίπτωση διακοπής εργασιών, το φυσικό πρόσωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου
που ασκεί την οικονοµική δραστηριότητα, υποχρεούται
σε υποβολή γνωστοποίησης.
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9. Κάθε ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα, ύστερα από
γραπτή αίτησή του στην αρµόδια αρχή του άρθρου 13,
να λαµβάνει γνώση των γνωστοποιήσεων υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).»
Άρθρο 18
Προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων
αδυνατίσµατος - διαιτολογικών µονάδων Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 52
του ν. 2519/1997
Η παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165), µε
την οποία παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση προς
ρύθµιση των προδιαγραφών εγκατάστασης και λειτουργίας των µονάδων αδυνατίσµατος - διαιτολογικών µονάδων, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι
προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας, οι απαιτούµενες προϋποθέσεις λειτουργίας των µονάδων αδυνατίσµατος και των διαιτολογικών µονάδων, πλην των
ζητηµάτων γνωστοποίησης που ορίζονται στον
ν. 4442/2016 (Α΄ 230), καθώς και η διαδικασία ελέγχου
νοµιµότητας της λειτουργίας τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 19
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας εργαστηρίων
αισθητικής - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν.δ.
361/1969
To άρθρο 6 του ν.δ. 361/1969 (Α΄ 244), µε το οποίο παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση προς ρύθµιση των όρων και προδιαγραφών λειτουργίας των εργαστηρίων αισθητικής, αντικαθίσταται ως εξής:

πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών γραφείων,
και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις νόµιµες
προϋποθέσεις για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου
εγγράφονται στο οικείο µητρώο τουριστικών επιχειρήσεων.
2. Δικαίωµα λειτουργίας τουριστικού γραφείου έχουν
και φυσικά πρόσωπα, υπήκοοι τρίτων χωρών, καθώς και
νοµικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε τρίτες χώρες εφόσον καταστήσουν ειδικό πληρεξούσιο στην Ελλάδα. Το ανωτέρω δικαίωµα αναγνωρίζεται υπό την προϋπόθεση ότι σύµφωνα µε την νοµοθεσία της πολιτείας
της ιθαγένειας ή της έδρας αυτών αναγνωρίζεται το ίδιο
δικαίωµα και για Έλληνες πολίτες και για επιχειρήσεις
που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Άλλως, τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δικαιούνται να παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες µόνο εφόσον συµβάλλονται για το σκοπό αυτόν µε τουριστικό γραφείο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.
3. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται Γραφείο
Γενικού Τουρισµού ή Γραφείο Εσωτερικού Τουρισµού νοείται εφεξής Τουριστικό Γραφείο.»
2. Η ισχύς της παρ. 1 άρχεται από την έναρξη ισχύος
του Κεφαλαίου ΛΕ΄ του ν. 4442/2016.
Άρθρο 21
Λειτουργία τουριστικών γραφείων για παροχή
υπηρεσιών αποκλειστικά µέσω διαδικτύου Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 393/1976
1. Ο τίτλος και το άρθρο 4 του ν. 393/1976 (Α΄ 230),
περί των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης ειδικού
σήµατος λειτουργίας τουριστικού γραφείου, αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 4
Παροχή υπηρεσιών αποκλειστικά µέσω διαδικτύου

«Άρθρο 6
Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των εργαστηρίων αισθητικής, εξαιρουµένης της διαδικασίας έναρξης
της λειτουργίας αυτών, τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα και οι ηλεκτρικές συσκευές, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατος του αισθητικού θέµα καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.»
Άρθρο 20
Λειτουργία τουριστικών γραφείων Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 393/1976
1. Ο τίτλος και οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 3 του
ν. 393/1976 (Α΄ 199), περί της άδειας λειτουργίας των
τουριστικών γραφείων, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικού γραφείου
1. Για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο ΛΕ΄
του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), περί της απλούστευσης του

Επιτρέπεται η λειτουργία τουριστικών γραφείων τα οποία µπορούν να παρέχουν αποκλειστικά και µόνο µέσω
διαδικτύου τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην παρ. 2
του άρθρου 1. Τα τουριστικά γραφεία του πρώτου εδαφίου οφείλουν στον διακριτικό τίτλο τους να περιέχουν
τον όρο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» (e-service). Προϋποθέσεις της νόµιµης λειτουργίας τους είναι η ύπαρξη εγκατάστασης γραφείων και η προηγούµενη γνωστοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 3 του παρόντος και το Κεφάλαιο ΛΕ΄ του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) περί της απλούστευσης του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών
γραφείων.»
2. Η ισχύς της παρ. 1 άρχεται από την έναρξη ισχύος
του Κεφαλαίου ΛΕ΄ του ν. 4442/2016.
Άρθρο 22
Εξουσιοδότηση για τη λειτουργία
τουριστικών επιχειρήσεων
1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού δύνανται να
προσδιορίζονται, πέραν των περιλαµβανοµένων στην
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) και άλλες
κατηγορίες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
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τουριστικό τοµέα, προκειµένου να ληφθούν υπόψη η διαµόρφωση και εξέλιξη νέων µορφών τουρισµού.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισµού και του
κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού δύνανται να ορίζονται για κάθε κατηγορία τουριστικής επιχείρησης οι
προδιαγραφές, οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας,
η διαδικασία έναρξης της λειτουργίας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι οικονοµικές επιβαρύνσεις για τη νόµιµη λειτουργία τους, οι κυρώσεις για παράβαση των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων και κάθε άλλο σχετικό
µε την ίδρυση και λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων
θέµα, εξαιρουµένων των διαδικασιών γνωστοποίησης,
των δικαιολογητικών και ειδικότερων κυρώσεων, όπως
ρυθµίζονται στον ν. 4442/2016 (Α΄ 230) και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του,
για τις δραστηριότητες που υπάγονται σε αυτόν.
Άρθρο 23
Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014

Άρθρο 24
Καταργούµενες διατάξεις
Το άρθρο 54 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230), µε το οποίο
παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση για τον προσδιορισµό των κατηγοριών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τοµέα και τον καθορισµό των
προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας
τους, καταργείται.
Άρθρο 25
Έναρξη ισχύος του ν. 4442/2016 - Τροποποίηση
του Παραρτήµατος ΙΙ του ν. 4442/2016
Στο Παράρτηµα ΙΙ του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), περί της
έναρξης ισχύος του νόµου αυτού, τροποποιείται η περ.
5, περί της έναρξης ισχύος των άρθρων 109 έως 205,
προστίθεται περ. 6 και το Παράρτηµα ΙΙ διαµορφώνεται
ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155),
περί της απλούστευσης των διαδικασιών λειτουργίας
τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, η
περ. στ΄ ως προς τις εγκαταστάσεις ιαµατικού τουρισµού αριθµείται στο ορθό στστ΄ και τροποποιείται, ώστε
τα κέντρα αναζωογόνησης (spa) να νοούνται ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής υπό ορισµένες
προϋποθέσεις, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου
τροποποιείται ως προς το περιεχόµενο της εξουσιοδότησης και η παρ. 3 του άρθρου 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής
Ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής νοούνται:
αα. Συνεδριακά κέντρα
ββ. Γήπεδα γκολφ
γγ. Τουριστικοί λιµένες
δδ. Χιονοδροµικά κέντρα
εε. Θεµατικά πάρκα
στστ. Εγκαταστάσεις ιαµατικού τουρισµού (µονάδες
ιαµατικής θεραπείας, κέντρα ιαµατικού τουρισµού - θερµαλισµού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), όταν τα τελευταία λειτουργούν σε συνδυασµό µε κύρια τουριστικά καταλύµατα ή µε εγκαταστάσεις ιαµατικού τουρισµού ή µε σύνθετα τουριστικά
καταλύµατα ή µε Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής
Ανάπτυξης)
ζζ. Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισµού
ηη. Ορειβατικά καταφύγια
θθ. Αυτοκινητοδρόµια
Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού δύναται να
προσδιορίζονται και άλλα είδη τουριστικών επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής. Με όµοια απόφαση ορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων
ειδικής τουριστικής υποδοµής, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους, οι κυρώσεις σε περίπτωση
παράβασης της οικείας νοµοθεσίας και κάθε άλλο σχετικό θέµα, εξαιρουµένων των διαδικασιών γνωστοποίησης, των δικαιολογητικών και κυρώσεων περί γνωστοποίησης, αναφορικά µε τις δραστηριότητες που ρυθµίζονται στο Κεφάλαιο ΛΖ΄ του ν. 4442/2016 (Α΄ 230).»

Έναρξη ισχύος του ν. 4442/2016
Οι διατάξεις του παρόντος τίθενται σε ισχύ ως εξής:
1. τα άρθρα 1 έως 56 στις 7.12.2016, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4442/2016(Α΄ 230),
2. τα άρθρα 57 έως 76 στις 17.1.2018, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4512/2018(Α΄ 5),
3. τα άρθρα 77 έως 83 στις 14.6.2018, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4549/2018 (Α΄ 105),
4. τα άρθρα 84 έως 108 στις 29.7.2020, ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του ν. 4711/2020 (Α΄ 145),
5. τα άρθρα 109 έως 205 στις 17.4.2021, ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του ν. 4796/2021 (Α΄ 63),
6. τα άρθρα 206 έως 277 από τη δηµοσίευσή τους, εκτός αν άλλως προβλέπεται σε επιµέρους διατάξεις, ιδίως των άρθρων 258, 267 και 277.»
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Άρθρο 26
Συµπερίληψη των Επιχειρηµατικών Πάρκων
Μεµονωµένης Μεγάλης Μονάδας στους Οργανωµένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών
Δραστηριοτήτων και εγκατάσταση βιοµηχανικών
δραστηριοτήτων εντός Οργανωµένων Υποδοχέων
Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 41
του ν. 3982/2011
1. Η παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143),
περί του ορισµού των Οργανωµένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων, τροπο-
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ποιείται, ώστε να καταλαµβάνει, επιπλέον, τα Επιχειρηµατικά Πάρκα Μεµονωµένης Μεγάλης Μονάδας και η
παρ. 4 του άρθρου 41 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Οργανωµένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων: οι χώροι που έχουν οργανωθεί ή θα οργανωθούν για την υποδοχή των δραστηριοτήτων του παρόντος Μέρους και περιλαµβάνουν Βιοµηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) που οργανώθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4458/1965 (Α΄ 33), Βιοµηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.), Βιοµηχανικά Πάρκα (ΒΙ.ΠΑ.), Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟ.ΠΑ.), Τεχνοπόλεις και άλλες µορφές
Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.),
που οργανώθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 2545/1997 (Α΄ 254), καθώς και τα Επιχειρηµατικά
Πάρκα των περ. α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 1.»
2. Δραστηριότητες που πρόκειται να εγκατασταθούν
εντός Οργανωµένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων της παρ. 1, δεν υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις, σχετικές µε την τήρηση αποστάσεων από εγκαταστάσεις ή περιοχές που βρίσκονται
εκτός Οργανωµένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων.
Άρθρο 27
Χώροι οργάνωσης Επιχειρηµατικών Πάρκων Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 44 του
ν. 3982/2011
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 44 του
ν. 3982/2011 (Α΄ 143), περί των χώρων ανάπτυξης Επιχειρηµατικών Πάρκων, τροποποιείται, ώστε να καταλαµβάνει, επιπλέον, τα Επιχειρηµατικά Πάρκα Εξυγίανσης
και τα Επιχειρηµατικά Πάρκα Μεµονωµένης Μεγάλης
Μονάδας, και η παρ. 1 του άρθρου 44 διαµορφώνεται ως
εξής:
«1. Τα Επιχειρηµατικά Πάρκα των περ. α΄, β΄, γ΄, δ΄,
ε΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 41 αναπτύσσονται σε
χώρους υποδοχής επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στην
παρ. 3 του άρθρου 41. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης,
τροποποίησης και αναθεώρησης των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) δεν µπορούν να τροποποιηθούν τα όρια, οι χρήσεις γης και οι όροι δόµησης των εγκεκριµένων Οργανωµένων Υποδοχέων Μεταποιητικών
και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ), χωρίς
την σύµφωνη γνώµη του φορέα ανάπτυξης ή διαχείρισης
του ΟΥΜΕΔ και των αρµόδιων υπηρεσιών που ενέκριναν
την ανάπτυξη του ΟΥΜΕΔ.»
Άρθρο 28
Όροι δόµησης εντός Επιχειρηµατικών Πάρκων Τροποποίηση της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 52
του ν. 3982/2011
Το δεύτερο εδάφιο της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου
52 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), περί των όρων δόµησης εντός Επιχειρηµατικών Πάρκων, τροποποιείται, ώστε να
καταλαµβάνει, επιπλέον, τα Κέντρα Αποθήκευσης και
Διανοµής και η περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 52 διαµορφώνεται ως εξής:
«γ. Η επιτρεπόµενη κατ’ όγκο εκµετάλλευση των οικο-

πέδων στα Επιχειρηµατικά Πάρκα προκύπτει από την ακόλουθη σχέση:
(σ.ο.) = 7,00 x (σ.δ.), όπου (σ.δ.) ο αντίστοιχος συντελεστής δόµησης του οικοπέδου κατά περίπτωση και αφορά κτίρια ανεξάρτητα από το ύψος τους.
Κατ’ εξαίρεση, για την ανέγερση βιοµηχανικών κτιρίων
και Κέντρων Αποθήκευσης και Διανοµής (ΚΑΔ) είναι δυνατή, ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ): α)
η υπέρβαση της επιτρεπόµενης κατ’ όγκο εκµετάλλευσης του οικοπέδου σ.ο., µε ανώτατη την τιµή που προκύπτει από την εφαρµογή της σχέσης (σ.ο.) = 7,50 x (σ.δ.),
όπου (σ.δ.) ο αντίστοιχος συντελεστής δόµησης του οικοπέδου κατά περίπτωση και β) η καθ’ ύψος υπέρβαση, η
οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τα τριάντα δύο (32) µέτρα.»
Άρθρο 29
Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων Μεµονωµένων
Μεγάλων Μονάδων - Τροποποίηση της παρ. 13
του άρθρου 56 του ν. 3982/2011
Στην παρ. 13 του άρθρου 56 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143),
περί της ανάπτυξης Επιχειρηµατικών Πάρκων Μεµονωµένων Μεγάλων Μονάδων, τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, ώστε να καταλαµβάνει, επιπλέον, µονάδες που ασκούν δραστηριότητες εφοδιαστικής, τροποποιείται το
τρίτο εδάφιο, ώστε να αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αντί του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών και η παρ. 13 του άρθρου 56 διαµορφώνεται ως εξής:
«13. Στις περιοχές όπου υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν µεµονωµένες µεγάλες µονάδες, µπορεί να ιδρυθεί Επιχειρηµατικό Πάρκο Μεµονωµένης Μεγάλης
Μονάδας (ΕΠΜΜΜ). Ως µεµονωµένες µεγάλες µονάδες
που υπάγονται στην παρούσα περίπτωση θεωρούνται
αυτές που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες υπάγονται
στο Δεύτερο Μέρος του παρόντος (άρθρα 17 έως 40) ή
στον ν. 4302/2014 (Α΄ 255), περί δραστηριοτήτων εφοδιαστικής, και έχουν έκταση τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) στρέµµατα για δραστηριότητες υψηλής όχλησης και εκατό (100) στρέµµατα για δραστηριότητες µέσης όχλησης. Η διαδικασία καθορισµού, οριοθέτησης και
οργάνωσης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τρόπος
λειτουργίας και διαχείρισης αυτής της κατηγορίας των
Επιχειρηµατικών Πάρκων, καθορίζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
Άρθρο 30
Ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πάρκου Εξυγίανσης
στην περιοχή Οινοφύτων του Νοµού Βοιωτίας
- Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 56Α
του ν. 3982/2011
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 56Α του
ν. 3982/2011 (Α΄ 143), ως προς τα όρια του Επιχειρηµατικού Πάρκου Εξυγίανσης στην περιοχή Οινοφύτων, αντικαθίσταται , µετά το πρώτο εδάφιο προστίθενται δύο
νέα εδάφια και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
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«2. Η χαρακτηριζόµενη µε την παρ. 1 περιοχή συνιστά
Οργανωµένο Υποδοχέα Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) της παρ. 4 του άρθρου
41, στο πλαίσιο του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Στρατηγικών Παρεµβάσεων (ΟΣΣΠ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την αστική, κοινωνική, περιβαλλοντική και επιχειρηµατική εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της
Λεκάνης Απορροής Ασωπού (ΛΑΠ), για το οποίο έχει εκδοθεί η υπ’ αριθµ. 16784/9.2.2018 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 609) και σε αυτήν
µπορεί να ιδρυθεί αποκλειστικά και µόνο Επιχειρηµατικό
Πάρκο Εξυγίανσης (ΕΠΕ), τα όρια του οποίου θα καταλαµβάνουν κατά παρέκκλιση της περ. ε΄ της παρ. 2 του
άρθρου 56 µέρος ή το σύνολο της έκτασης που οριοθετείται µε το τοπογραφικό διάγραµµα της παρ. 1, εξαιρουµένων τυχόν εκτάσεων, δασικών, αρχαιολογικών χώρων, ζωνών απαλλοτρίωσης σιδηροδροµικών γραµµών
και οδών, συµπεριλαµβανοµένου του πλάτους αυτών ή
άλλων εκτάσεων που βάσει κείµενων διατάξεων απαγορεύεται να ενταχθούν σε επιχειρηµατικό πάρκο. Γαίες υψηλής παραγωγικότητας µπορούν να συµπεριλαµβάνονται εντός των ορίων του ΕΠΕ και σε αυτές, εφόσον είναι αδόµητες, ασκούνται οι επιτρεπόµενες δραστηριότητες της γης υψηλής παραγωγικότητας, καθώς επίσης και
η εκτέλεση κάθε έργου υποδοµής του ΕΠΕ. Για τις ήδη
δοµηµένες εκτάσεις αυτής της κατηγορίας επιτρέπονται
όλες οι συµβατές µε το ΕΠΕ δραστηριότητες.
Εκτάσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση ανάπτυξης επιχειρηµατικού πάρκου στην αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εξαιρούνται από την περιοχή της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και η κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 47 παρ. 1 για τις εκτάσεις αυτές, εκδίδεται κατά τις οικείες διατάξεις.
Τα όρια του Επιχειρηµατικού Πάρκου Εξυγίανσης
(ΕΠΕ) της παρούσης παραγράφου µπορούν να επεκταθούν και πέραν της άνω οριοθετηµένης εκτάσεως αποκλειστικά προς τις όµορες περιοχές που καθορίζονται
στο εγκεκριµένο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του
πρώην Δήµου Σχηµαταρίου Βοιωτίας (ΦΕΚ ΤΑΑΠΘ
607/31.12.2010) ως Ζώνες Ανάπτυξης Παραγωγικών
Δραστηριοτήτων (ΒΙΠΑ, Ζώνη Ανάπτυξης Βιοµηχανικών
Δραστηριοτήτων χαµηλής όχλησης, Ζώνη Χονδρεµπορίου), στις οποίες υφίσταται Άτυπη Βιοµηχανική Συγκέντρωση (ΑΒΣ) και χρήζουν εξυγίανσης. Η επέκταση αυτή, που δεν µπορεί να υπερβεί το τριάντα τοις εκατό
(30%) του εµβαδού της έκτασης της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, εγκρίνεται µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του παρόντος
νόµου.».

χουν οργανωθεί σύµφωνα µε τον ν. 4458/1965 (Α΄ 33),
σε Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές (ΒΕΠΕ)
που έχουν οργανωθεί σύµφωνα µε τον ν. 2545/1997 (Α΄
254), καθώς και σε Επιχειρηµατικά Πάρκα που οργανώνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 41 έως 64. Ο φορέας της
δραστηριότητας, πριν από την υποβολή αίτησης έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας, υποχρεούται να έχει
λάβει τη βεβαίωσης συµβατότητας της παρ. 2 του άρθρου 54.»

Άρθρο 31
Προϋποθέσεις εγκατάστασης εντός Επιχειρηµατικών
Πάρκων - Τροποποίηση της παρ. 1 του
άρθρου 20 του ν. 3982/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), περί των περιπτώσεων απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δεν απαιτείται έγκριση ή γνωστοποίηση για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5
του άρθρου 17, σε Βιοµηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) που έ-

Άρθρο 32
Εγκατάσταση βιοµηχανικών δραστηριοτήτων
Στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Θωµά - ποταµού Ασωπού - σιδηροδροµικής γραµµής - όρους Πάρνηθος της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, όπως αυτή προσδιορίζεται στο επισυναπτόµενο διάγραµµα της υπ’ αριθµ.
69709/27.11.1976 απόφασης του Υπουργού Βιοµηχανίας, επιτρέπεται, σύµφωνα µε τις οικείες χωροταξικές
διατάξεις, η εγκατάσταση ή µετεγκατάσταση βιοµηχανικών - βιοτεχνικών µονάδων που κατατάσσονται στη Β΄
κατηγορία του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σύµφωνα µε την υπό στοιχεία 92108/1045/Φ.15/4.9.2020
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 3833), εφόσον αυτή γίνεται σε βιοµηχανικές κτιριακές εγκαταστάσεις για τις οποίες είχε χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης
και λειτουργίας και των οποίων η παραγωγική και οικονοµική λειτουργία έχει διακοπεί.
Άρθρο 33
Παράταση των προσωρινών αδειών των επιχειρήσεων
έως την έγκριση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου Τροποποίηση της παρ. 15 του άρθρου 42
του ν. 4030/2011
Η παρ. 15 του άρθρου 42 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249),
περί της λειτουργίας δραστηριοτήτων σε περιοχές που
εκκρεµούν διαδικασίες τροποποίησης ή αναθεώρησης
Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ), αντικαθίσταται ως
εξής:
«15. Σε επαγγελµατικά εργαστήρια µε δραστηριότητες χαµηλής όχλησης (όπως αρτοποιεία, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής) και συνεργεία οχηµάτων τα οποία λειτουργούσαν καθ’ οποιονδήποτε τρόπον πριν τη δηµοσίευση του παρόντος και βρίσκονται σε περιοχές που εκκρεµούν διαδικασίες τροποποίησης ή αναθεώρησης του
ΓΠΣ, εφόσον πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις υγιεινής, πυρασφάλειας και αποδεδειγµένης λειτουργίας,
χορηγείται προσωρινή άδεια µέχρι την έγκριση του τροποποιηµένου ή αναθεωρηµένου ΓΠΣ.»

Άρθρο 34
Άδεια επαγγελµατικής δραστηριότητας στα
µηχανήµατα έργου - Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 4
του ν. 3982/2011
Στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), περί των προϋποθέσεων άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
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στα µηχανήµατα έργου προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Ειδικά για την απόκτηση άδειας επαγγελµατικής
δραστηριότητας στα µηχανήµατα έργου, µε την κοινή απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 5 και σε συνέχεια της
διαδικασίας της παρ. 5, καθορίζονται ειδικότερες συναφείς επαγγελµατικές δραστηριότητες εντός των επιµέρους ειδικοτήτων και οµάδων.»
Άρθρο 35
Εκσυγχρονισµός της αδειοδότησης τεχνικών
δραστηριοτήτων - Τροποποίηση
του άρθρου 5 του ν. 3982/2011
1. Οι παρ. 4, 5 και 7 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 (Α΄
143) περί της έκδοσης αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας για την άσκηση τεχνικών δραστηριοτήτων αντικαθίστανται και το άρθρο 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 5
Έκδοση αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας
1. Αρµόδιες για την έκδοση των αδειών που προβλέπονται από το άρθρο 4 παρ. 1, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι άδειες που αφορούν άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων για την εγκατάσταση, λειτουργία
και συντήρηση των ανελκυστήρων, είναι οι υπηρεσίες
των Περιφερειών του τόπου επαγγελµατικής εγκατάστασης του ενδιαφερόµενου ή, αν δεν υπάρχει επαγγελµατική εγκατάσταση, του τόπου µόνιµης διαµονής του.
Οι άδειες που εκδίδονται, αναρτώνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112).
2. Για την έκδοση των ως άνω αδειών ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει δικαιολογητικά σχετικά µε τεκµηρίωση
της γνώσης και της εµπειρίας του και υποβάλλεται σε εξετάσεις, όπως αυτά ρυθµίζονται στα προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει της παρ. 4 του άρθρου 4.
3. Οι άδειες εκδίδονται µέσα σε έναν (1) µήνα από την
υποβολή της αίτησης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αν για τη χορήγηση
της άδειας απαιτείται εξέταση, η ως άνω προθεσµία είναι δύο (2) µήνες.
4. Οι εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας από φυσικό πρόσωπο διενεργούνται, µε επιφύλαξη του άρθρου 7,
από µια ή περισσότερες τριµελείς εξεταστικές επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται µε απόφαση του οικείου
περιφερειάρχη στην έδρα της περιφέρειας. Κατ’ εξαίρεση, για την εξυπηρέτηση των νήσων, επιτρέπεται η σύσταση εξεταστικών επιτροπών και εκτός της έδρας της
οικείας περιφέρειας.
Οι εξεταστικές επιτροπές συγκροτούνται από έναν (1)
υπάλληλο της αρµόδιας διεύθυνσης της περιφέρειας της
παρ. 1, έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ) και έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας
οµοσπονδίας. Εάν ο ΕΟΠΠΕΠ δεν ορίσει τον εκπρόσωπό του εντός της προθεσµίας που ορίζεται, στις επιτροπές συµµετέχει εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Οι εκπρόσωποι του ΕΟΠΠΕΠ ή του
ΤΕΕ και της οµοσπονδίας προτείνονται µε τους αναπληρωτές τους από τους φορείς αυτούς, ύστερα από πρόσκληση του οικείου περιφερειάρχη.

Εάν ο ΕΟΠΠΕΠ και στη συνέχεια το ΤΕΕ, καθώς και η
οµοσπονδία, δεν ορίσουν τον εκπρόσωπό τους εντός είκοσι (20) ηµερών από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης, η εξεταστική επιτροπή συγκροτείται χωρίς τη συµµετοχή εκπροσώπου των φορέων αυτών, στη θέση του
οποίου ορίζεται υπάλληλος της οικείας περιφέρειας.
Το έργο της εξεταστικής επιτροπής µπορεί να υποστηρίζεται χωρίς δικαίωµα ψήφου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, και από ειδικό εµπειρογνώµονα του ΤΕΕ, εξειδικευµένο στο θεµατικό αντικείµενο της εξεταστικής επιτροπής.
5. Οι υπηρεσίες της περιφέρειας που ασκούν τις προβλεπόµενες στην παρ. 1 αρµοδιότητες και οι εξεταστικές επιτροπές, οφείλουν να διαθέτουν ανεξαρτησία, αµεροληψία, ικανό προσωπικό, τις κατά περίπτωση αναγκαίες υποδοµές για τη διενέργεια των εξετάσεων, καθώς και σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.
Ειδικότερα, οι υπάλληλοι της περιφέρειας και ο εκπρόσωπος του ΕΟΠΠΕΠ ή του ΤΕΕ που µετέχουν στην εξεταστική επιτροπή, πρέπει να κατέχουν τίτλο σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΑΕΙ) ή Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΑΤΕΙ) συναφή
προς το αντικείµενο της εξέτασης και ο εκπρόσωπος της
οικείας οµοσπονδίας να έχει άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες που αφορούν στο επιµέρους αντικείµενο της εξεταστικής επιτροπής. Επίσης, τα µέλη των εξεταστικών επιτροπών πρέπει
να έχουν λάβει την επιµόρφωση που προβλέπεται στην
κοινή απόφαση της παρ. 7.
6. Η λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών παρακολουθείται και υποστηρίζεται από τον Εθνικό Οργανισµό
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εσωτερικών, καθορίζονται οι ειδικότερες απαιτήσεις για την ανεξαρτησία, αµεροληψία και ικανότητα των µελών των εξεταστικών επιτροπών, το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου
των αναφεροµένων στην παρ. 1 υπηρεσιών και των εξεταστικών επιτροπών, η εξεταστέα ύλη, ο τρόπος και οι αναγκαίες υποδοµές για τη διενέργεια των εξετάσεων, η
διάρκεια, ο τρόπος και το περιεχόµενο της επιµόρφωσης
των µελών των εξεταστικών επιτροπών, ο τύπος και το
περιεχόµενο των εκδιδόµενων, σύµφωνα µε την παρ. 1
αδειών και των βεβαιώσεων της παρ. 11, ο τρόπος παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον ΕΟΠΠΕΠ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
Κατ’ εξαίρεση για τα µηχανήµατα έργου, σε συνέχεια
της διαδικασίας αντιστοίχισης αδειών δυνάµει της παρ. 5
του άρθρου 4, εξειδικεύονται µε τις αποφάσεις του πρώτου εδαφίου και ειδικότερα θέµατα άσκησης δραστηριοτήτων, ιδίως ως προς την εφαρµογή του κριτηρίου της
προϋπηρεσίας εντός των επιµέρους ειδικοτήτων και οµάδων µε βάση τη συνάφειά τους, τα οποία εφαρµόζονται κατ’ αναλογία για το σύνολο των συµµετεχόντων
στις διενεργούµενες εξετάσεις.
8. Αν σε µία (1) Περιφέρεια δεν έχει συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή ή αν παρά τη συγκρότηση αυτής υπάρχει αντικειµενική αδυναµία διενέργειας εξετάσεων, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετάσχει σε αντίστοιχες εξετάσεις που διενεργεί επιτροπή, η οποία ορίζεται, σύµ-
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φωνα µε τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης που
εκδίδεται δυνάµει της παρ. 9 του παρόντος άρθρου.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών µπορεί να ορίζεται εξεταστική επιτροπή µιας Περιφέρειας για τη διενέργεια εξετάσεων για πλείονες περιφέρειες.
10. Αν ο ενδιαφερόµενος, ο οποίος προτίθεται να ασκήσει µία ή περισσότερες επαγγελµατικές δραστηριότητες του άρθρου 3, είναι Διπλωµατούχος Μηχανικός
Πολυτεχνικής Σχολής Ιδρυµάτων του Πανεπιστηµιακού
Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιµης σχολής
της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείµενο σπουδών το οποίο αντιστοιχεί σε επιµέρους πτυχές της δραστηριότητας της Μηχανικής και αυτό µπορεί να διαπιστώνεται αντικειµενικά, δεν υποχρεούται να εφοδιαστεί µε την
προβλεπόµενη στην παρ. 1 του άρθρου 4 άδεια, αλλά ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην κατωτέρω
παρ. 11.
Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µετά από
πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Παιδείας και Θρησκευµάτων, µπορούν να τίθενται περιορισµοί ως προς τη δυνατότητα άσκησης συγκεκριµένης
επαγγελµατικής δραστηριότητας σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων ή τεχνικών έργων ή τµηµάτων αυτών, των οποίων η σχεδίαση παρουσιάζει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα
(σύνθετα προβλήµατα µηχανικής τα οποία δεν έχουν
προφανή λύση, δηλαδή δεν µπορούν να επιλυθούν µε ήδη αποδεκτές βέλτιστες πρακτικές ή ήδη εφαρµοζόµενες µεθοδολογίες ή διαδικασίες ή πρότυπα ποιότητας ή
πρωτόκολλα ενεργειών ή συγκεκριµένους κώδικες, αλλά απαιτούν πρωτοτυπία στην ανάλυση) ή η λειτουργία
τους παρουσιάζει ιδιαίτερη επικινδυνότητα για την ασφάλεια και το περιβάλλον στη βάση αξιόπιστων και αναγνωρισµένων επιστηµονικών µελετών.
Τα προεδρικά διατάγµατα του προηγούµενου εδαφίου
εκδίδονται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Τεχνικών
Επαγγελµάτων του άρθρου 10, η οποία λαµβάνεται µετά
από γνωµοδότηση του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, και προβλέπουν τις πρόσθετες προϋποθέσεις απόκτησης άδειας για την άσκηση των ως άνω επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
Σε κάθε περίπτωση, για το χειρισµό µηχανηµάτων έργου ή για την καύση πυροτεχνηµάτων, απαιτείται αντίστοιχη άδεια, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις των παρ. 1 έως 9 του παρόντος άρθρου.
11. Ο ενδιαφερόµενος οφείλει να αναγγείλει εγγράφως στην αρµόδια αρχή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου την έναρξη άσκησης των επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων, υποβάλλοντας ταυτόχρονα µαζί µε τα
διπλώµατα ή πτυχία που αναφέρονται στο εδάφιο 1 της
προηγούµενης παραγράφου και τη, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή αντίστοιχα τα δικαιολογητικά, που πιστοποιούν τη συνδροµή
των αντικειµενικά διαπιστούµενων προϋποθέσεων, όπως
αυτές προσδιορίζονται µε τα προεδρικά διατάγµατα, που
εκδίδονται δυνάµει της παρ. 4 του άρθρου 4 και της παρ.
2 του άρθρου 4Α.
Με την αναγγελία έναρξης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων και την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογη-

τικών, ο ενδιαφερόµενος ασκεί ελευθέρως τις αναγγελθείσες επαγγελµατικές δραστηριότητες.
Η εν λόγω αρχή εξετάζει εντός µηνός τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά και εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν
οι νόµιµες προϋποθέσεις, καταχωρεί εντός της ίδιας
προθεσµίας τον ενδιαφερόµενο στο Μητρώο που προβλέπεται από το άρθρο 9 και εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγγελίας.
Στη βεβαίωση αναγγελίας προσδιορίζονται οι επαγγελµατικές δραστηριότητες, οι οποίες, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στα προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται
δυνάµει της παρ. 4 του άρθρου 4, επιτρέπεται να ασκούνται.
Εάν η αρµόδια αρχή διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν
οι νόµιµες προϋποθέσεις, µε απόφαση της απαγορεύει
στον ενδιαφερόµενο την άσκηση της ως άνω επαγγελµατικής δραστηριότητας.
12. Οι ως άνω υπηρεσίες καταχωρούν τις άδειες και
τις αναγγελίες στο Ενιαίο Μητρώο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9.
13. Ο ενδιαφερόµενος καταβάλλει ανταποδοτικό παράβολο: α) για την έκδοση της άδειας ή της βεβαίωσης
αναγγελίας, που κατατίθεται στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασµό της Περιφέρειας που εκδίδει την άδεια ή τη
βεβαίωση αναγγελίας και β) µε επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, για τη συµµετοχή του στις εξετάσεις,
όπου αυτές απαιτούνται, που κατατίθεται στον Ειδικό
Λογαριασµό της Περιφέρειας διενέργειας των εξετάσεων.
14. Στα µέλη των επιτροπών και στους εµπειρογνώµονες που υποστηρίζουν το έργο τους καταβάλλεται αποζηµίωση, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ν. 3833/2010
(Α΄ 40), η οποία βαρύνει τον ως άνω Ειδικό Τραπεζικό
Λογαριασµό της Περιφέρειας.
15. Το ύψος του παράβολου και ο τρόπος υπολογισµού
της αποζηµίωσης των µελών των εξεταστικών επιτροπών καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
16. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του Εθνικού
Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ), καθορίζεται η µορφή
των Πιστοποιητικών που χορηγούνται από τον ΕΟΠΠΕΠ,
υπό την ιδιότητά του ως φορέα πιστοποίησης κατά την
έννοια των άρθρων 4 και 7 του Εκτελεστικού Κανονισµού 2015/2067 (EE L 301), σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συµµετάσχει επιτυχώς σε εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
αναφορικά µε τον σταθερό εξοπλισµό ψύξης, κλιµατισµού και αντλιών θερµότητας, καθώς και τις µονάδες
ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυµουλκούµενα ψυγεία
που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερµοκηπίου. Με
την ίδια απόφαση ρυθµίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία Πιστοποιητικού, η διαδικασία έκδοσης και ανάκλησης των Πιστοποιητικών, ο χρόνος ισχύος τους, η τήρηση Μητρώου των κατόχων Πιστοποιητικών, καθώς και τα ανταποδοτικά τέλη που καταβάλλο-
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νται στον ΕΟΠΠΕΠ από τους ενδιαφερόµενους για τη
χορήγησή τους, και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα θέµα.»
2. Οι τριµελείς εξεταστικές επιτροπές οι οποίες έχουν
συγκροτηθεί µε απόφαση του οικείου περιφερειάρχη,
βάσει της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011, εφόσον
στη σύνθεσή τους δεν συµµετέχουν εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ) και εκπρόσωπος της οικείας οµοσπονδίας, εξακολουθούν να λειτουργούν µε τη σηµερινή σύνθεσή τους µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2021.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΈΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Άρθρο 36
Έλεγχος ηλεκτρονικών καταστηµάτων - Τροποποίηση
της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4712/2020
Η περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4712/2020
(Α΄ 146), περί των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος Διαχείρισης Πληροφοριών και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εµπορίου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδοµένων, Στατιστικής
Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εµπορίου
της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς
(ΔΙ.Μ.Ε.Α.), τροποποιείται, ώστε, σε περίπτωση παράνοµη εµπορίας ή διακίνησης αγαθών µέσω διαδικτυακών ιστοτόπων από ηλεκτρονικά καταστήµατα («e-shops»),
να διαγράφονται οριστικά και αµετάκλητα οι ιστότοποι
που υποδεικνύει η ΔΙ.Μ.Ε.Α., και η παρ. 2 του άρθρου 10
διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Το Τµήµα Διαχείρισης Πληροφοριών και Εποπτείας
Ηλεκτρονικού Εµπορίου είναι αρµόδιο για:
α) τη συλλογή στοιχείων και τη συγκέντρωση δεδοµένων από τις Διευθύνσεις της µονάδας µε τη συνεργασία
της Διεύθυνσης Συντονισµού και Διοικητικής Υποστήριξης. Επιπλέον, συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά µε τον
προγραµµατισµό των ελέγχων, την ανάλυση κινδύνου,
τις στατιστικές µελέτες και τα δελτία τύπου. Στο ως άνω
σύστηµα καταχωρούνται επιπλέον στοιχεία σχετικά µε:
αα) τη διενέργεια ελέγχων και τη συγκρότηση κλιµακίων ελέγχου,
αβ) τον αριθµό και το είδος των καταγεγραµµένων παραβάσεων,
αγ) τον αριθµό και το ύψος των βεβαιωµένων προστίµων,
αδ) τον αριθµό και τη θεµατολογία των κατατιθέµενων
ενώπιον της ΔΙ.Μ.Ε.Α. προσφυγών/ενστάσεων,
β) τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων µε κάθε νόµιµο τρόπο από τις συναρµόδιες και συνεργαζόµενες υπηρεσίες, τις ηλεκτρονικές πλατφόρµες και τους φορείς
της αγοράς,
γ) την επικοινωνία µε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία συλλογής και
διαχείρισης πληροφοριών της Χώρας,

δ) την επικοινωνία µε Πρεσβείες, υπηρεσίες και φορείς του εξωτερικού για θέµατα αντιµετώπισης παράνοµου εµπορίου, εκπαίδευσης, παροχής και ανταλλαγής
τεχνογνωσίας,
ε) τη συνεργασία µε ελεγκτικές υπηρεσίες και φορείς
της αλλοδαπής για την αντιµετώπιση και την εξέταση
θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος για την πάταξη του παράνοµου εµπορίου,
στ) την εκπροσώπηση σε όργανα και υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτροπές, διεθνείς οργανισµούς,
οµάδες εργασίας για θέµατα ελέγχου αγοράς και αντιµετώπισης παράνοµου εµπορίου,
ζ) τον έλεγχο των πληροφοριών και των καταγγελιών,
που αφορούν παράνοµη εµπορία, τη διακίνηση αγαθών
µέσω διαδικτυακών ιστοτόπων από ηλεκτρονικά καταστήµατα («e-shops»), τη συλλογή αποδείξεων ή στοιχείων µε τη βοήθεια κρατικών υπηρεσιών ή διεθνών οργανισµών ή νοµικών/φυσικών προσώπων µε έννοµο συµφέρον, την άρση του τηλεφωνικού απόρρητου, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, προς τις αρµόδιες εταιρείες
τηλεφωνίας, την αποδοχή εκθέσεων πραγµατογνωµοσύνης από τους προαναφερθέντες φορείς που πιστοποιούν
την παράνοµη εµπορία, τη διακίνηση των αγαθών και την
αποστολή εντολής προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία υποχρεούται να διαγράφει, οριστικά και αµετάκλητα, καταργώντας
την όποια µελλοντική χρήση της διαγραφείσας διεύθυνσης ιστοσελίδας (url), κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης
γενικής ή ειδικής διάταξης του εθνικού δικαίου, τους ιστότοπους που υποδεικνύει η ΔΙ.Μ.Ε.Α., καθώς και την
ενηµέρωση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος της
Ελληνικής Αστυνοµίας,
η) τη διαχείριση της πληροφοριακής εφαρµογής e Καταναλωτής για την εξέλιξη των τιµών των αγαθών και
υπηρεσιών:
ηα) σε επίπεδο λιανικής για τρόφιµα και ποτά, προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, βιοµηχανικά προϊόντα,
καύσιµα και υπηρεσίες που καταλήγουν στους καταναλωτές,
ηβ) για προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής σε επίπεδο
παραγωγού, προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής σε επίπεδο χονδρικής και νωπά αλιεύµατα σε ιχθυόσκαλες,
ηγ) την επεξεργασία στοιχείων για τη διαχρονική εξέλιξη τιµών και την εξαγωγή στατιστικών συµπερασµάτων,
ηδ) τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων τραπεζικών συναλλαγών,
θ) την απάντηση σε αιτήµατα κοινοβουλευτικού ελέγχου.»
Άρθρο 37
Διοικητικές κυρώσεις για την αντιµετώπιση της παράνοµης διακίνησης αποµιµητικών/παραποιηµένων προϊόντων - Τροποποίηση της παρ. 5α του άρθρου 11
του ν. 3377/2005
Στο τέλος της παρ. 5α του άρθρου 11 του ν. 3377/2005
(Α΄ 202), περί των προστίµων για την διακίνηση και εµπορία αποµιµητικών/παραποιηµένων προϊόντων, προστίθεται εδάφιο για την περίπτωση της καθ’ υποτροπή ε-

29
µπορίας και διακίνησης αποµιµητικών/παραποιηµένων
προϊόντων από ηλεκτρονικά καταστήµατα («e-shops»), η
ιστοσελίδα των οποίων διεγράφη από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, και η παρ. 5α διαµορφώνεται ως
εξής:
«5.α. Για τη διακίνηση και εµπορία αποµιµητικών/παραποιηµένων προϊόντων που υπόκεινται στον έλεγχο της
ΔI.M.Ε.Α. επιβάλλονται τα κάτωθι πρόστιµα:

30
Στην περίπτωση διαπιστωµένης διακίνησης και εµπορίας αποµιµητικών/παραποιηµένων προϊόντων, εκτός
των προστίµων που επιβάλλονται σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα και εφόσον διαπιστωθεί και η έλλειψη παραστατικών εµπορίας και διακίνησης, ενηµερώνεται και
η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων.
Στην περίπτωση διακίνησης αποµιµητικών/παραποιηµένων προϊόντων άνω των τριών χιλιάδων (3.000) τεµαχίων, πλην των ανωτέρω κυρώσεων, επιβάλλεται η κατάσχεση των µέσων διακίνησης των αποµιµητικών/παραποιηµένων προϊόντων.
Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης για εµπορία και
διακίνηση αποµιµητικών/παραποιηµένων προϊόντων από
ηλεκτρονικά καταστήµατα («e-shops»), η ιστοσελίδα των
οποίων διεγράφη από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), κατ’ εφαρµογήν
της περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4712/2020
(Α΄ 146), εξαιτίας της πρώτης παράβασης και τα οποία
λειτουργούν υπό διαφορετική διεύθυνση ιστοτόπου (url),
και εφόσον η πρώτη παράβαση έχει καταστεί τελεσίδικη,
το πρόστιµο διπλασιάζεται.»
Άρθρο 38
Εγκυρότητα πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης
νοµικών προσώπων - Τροποποίηση της παρ. 12
του άρθρου 3 του ν. 4156/2013
H παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 4156/2013 (Α΄ 122), περί της εγκυρότητας των πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης νοµικών προσώπων, αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Για την εγκυρότητα κάθε πράξης εκπροσώπησης
ή διαχείρισης νοµικού προσώπου, που είναι υπόχρεο εγγραφής στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), αρκούν
η υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου, το ονοµατεπώνυµό του, η περιγραφή της ιδιότητάς του και ο Κωδικός Αριθµός Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της
πράξης εκπροσώπησης ή διαχείρισης που έχει καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ.. Για τα νοµικά πρόσωπα που δεν είναι
υπόχρεα εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., αρκούν η υπογραφή
του νόµιµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου, το ονοµατεπώνυµό του, η περιγραφή της ιδιότητάς του και ο
αριθµός πρωτοκόλλου της πράξης εκπροσώπησης ή διαχείρισης που έχει καταχωρισθεί στο οικείο µητρώο εγγραφής του νοµικού προσώπου.
Η απαίτηση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της
εγκυρότητας πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης νοµικού προσώπου που είναι υπόχρεο εγγραφής στο
Γ.Ε.ΜΗ., από πιστωτικά ιδρύµατα, οργανισµούς κοινής
ωφέλειας ή άλλους ιδιωτικούς φορείς απαγορεύεται και
τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000)
έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τον αριθµό επαναλήψεων της παράβασης. Το διοικητικό πρόστιµο επιβάλλεται από το αρµόδιο όργανο
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Κατά της απόφασης επιβολής του διοικητικού
προστίµου δύναται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή
ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η επιβολή του διοικητικού προστίµου δεν αποκλείει την αναζήτηση αποζηµίωσης από το νοµικό πρό-

σωπο από το οποίο απαιτήθηκε η εταιρική σφραγίδα, για
κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που του προκλήθηκε.»
Άρθρο 39
Εγκυρότητα πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης
ανωνύµων εταιρειών - Αντικατάσταση του άρθρου 88
του ν. 4548/2018
Το άρθρο 88 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), περί των πράξεων εκπροσώπησης των Ανωνύµων Εταιρειών (Α.Ε.),
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 88
Πράξεις εκπροσώπησης εταιρείας
1. Για την εγκυρότητα κάθε πράξης εκπροσώπησης της
εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου
της, το ονοµατεπώνυµό του, η αναφορά της ιδιότητάς
του και ο Κωδικός Αριθµός Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της
πράξης ανάθεσης εκπροσώπησης στο Γενικό Εµπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), χωρίς να απαιτείται χρήση της εταιρικής σφραγίδας.
2. Η απαίτηση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη
της εγκυρότητας πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης
Α.Ε., που είναι υπόχρεη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., από πιστωτικά ιδρύµατα, οργανισµούς κοινής ωφέλειας ή άλλους ιδιωτικούς φορείς, απαγορεύεται και τιµωρείται µε
διοικητικό πρόστιµο χιλίων (1.000) έως δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τον αριθµό
επαναλήψεων της παράβασης. Το διοικητικό πρόστιµο επιβάλλεται από το αρµόδιο όργανο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Κατά της
απόφασης επιβολής του διοικητικού προστίµου δύναται
να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η επιβολή του
διοικητικού προστίµου δεν αποκλείει την αναζήτηση αποζηµίωσης από την ανώνυµη εταιρεία, από την οποία απαιτήθηκε η εταιρική σφραγίδα για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που της προκλήθηκε εξαιτίας της απαίτησης
αυτής.»
Άρθρο 40
Εγκυρότητα πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης - Αντικατάσταση
του άρθρου 21 του ν. 3190/1955
Το άρθρο 21 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91), περί της υπογραφής των διαχειριστών των Εταιρειών Περιορισµένης
Ευθύνης (ΕΠΕ), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21
Υπογραφή διαχειριστών
1. Για κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της
εταιρείας αρκεί η υπογραφή διαχειριστή, το ονοµατεπώνυµό του, η αναφορά της ιδιότητάς του και ο κωδικός αριθµός καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης διορισµού διαχειριστή στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), χωρίς
να απαιτείται χρήση της εταιρικής σφραγίδας.
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2. Η απαίτηση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη
της εγκυρότητας πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης
εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, που είναι υπόχρεη εγγραφής στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), από πιστωτικά ιδρύµατα, οργανισµούς κοινής ωφέλειας ή άλλους ιδιωτικούς φορείς, απαγορεύεται και τιµωρείται µε
διοικητικό πρόστιµο χιλίων (1.000) έως δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τον αριθµό επαναλήψεων της παράβασης. Το διοικητικό πρόστιµο επιβάλλεται από το αρµόδιο όργανο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Κατά της απόφασης επιβολής του διοικητικού προστίµου δύναται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός είκοσι (20) ηµερών από
την κοινοποίηση της απόφασης. Η επιβολή του διοικητικού προστίµου δεν αποκλείει την αναζήτηση αποζηµίωσης από την εταιρεία από την οποία απαιτήθηκε η εταιρική
σφραγίδα, για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που της προκλήθηκε.»
Άρθρο 41
Καθορισµός αρµόδιας αρχής διαχείρισης καταγγελιών
και επιβολής κυρώσεων για τις διασυνοριακές
συναλλαγές - Αντικατάσταση της παρ. 3
του άρθρου 30 του ν. 4141/2013
Η παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), περί
του διοικητικού ελέγχου καταγγελιών επί διασυνοριακών
συναλλαγών, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αρµόδια αρχή για τη διαχείριση καταγγελιών που αφορούν στα άρθρα 3, 3α, 3β, 4, 6 και 7 του Κανονισµού
(ΕΚ) 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 16ης Σεπτεµβρίου 2009, για τις διασυνοριακές πληρωµές στην Κοινότητα και την κατάργηση του
Κανονισµού (ΕΚ) 2560/2001 (L 266) και στα άρθρα 7 και 8
του Κανονισµού (ΕΕ) 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, για
την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηµατικών
κανόνων για τις µεταφορές πίστωσης και τις άµεσες χρεώσεις σε ευρώ και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ)
924/2009 (L 94), και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων,
ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιβάλλεται σε βάρος του παρόχου
υπηρεσιών πληρωµών, ο οποίος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις ως άνω διατάξεις, πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το ανώτατο όριο του προστίµου διπλασιάζεται. Κατά την επιµέτρηση του προστίµου λαµβάνονται ιδίως υπόψη και συνεκτιµώνται:
α) η βαρύτητα της παράβασης,
β) η συχνότητα αυτής,
γ) η διάρκειά της,
δ) οι ειδικές συνθήκες τέλεσής της,
ε) ο βαθµός υπαιτιότητας, και
στ) ο κύκλος εργασιών του παραβάτη.

Τα ποσά των προστίµων που επιβάλλονται, αποτελούν
δηµόσιο έσοδο και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) και µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 42
Σηµαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος
1. Τα έργα ελληνικών επιχειρήσεων, που αποτελούν
τµήµα των Σηµαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (Σ.Ε.Κ.Ε.Ε.), τα οποία εγκρίνονται σύµφωνα µε
την υπ’ αριθµ. 2014/C 188/02 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κριτήρια για την ανάλυση της συµβατότητας µε την εσωτερική αγορά των κρατικών ενισχύσεων
για την προώθηση της υλοποίησης σηµαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος», δύνανται να χρηµατοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.),
τηρουµένης της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων. Προϋπόθεση για την ένταξη στο συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος πριν από την ένταξη σε συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα, είναι η βεβαίωση από την αρµόδια
διαχειριστική αρχή ότι το έργο είναι επιλέξιµο για ένταξη
σε συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα σε επόµενο στάδιο.
2. Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποτελεί το εθνικό σηµείο επαφής για την παρακολούθηση των Σ.Ε.Κ.Ε.Ε.. Φορέας διαχείρισης των Σ.Ε.Κ.Ε.Ε. που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους, είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής Τοµέων Βιοµηχανίας, Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Ε.Υ.Δ.Ε. Β.Ε.Κ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για τα έργα που εντάσσονται εξ
αρχής ή σε επόµενο στάδιο σε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)
2014 - 2020 ή σε Πρόγραµµα του Ε.Σ.Π.Α. 2021 - 2027, οι
αρµοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου ασκούνται σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για
την ένταξη των έργων του παρόντος στο Π.Δ.Ε., για τη
διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο, καθώς
και για τη διαδικασία χρηµατοδότησής τους, τα δικαιολογητικά πληρωµής και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 43
Μεταβατική περίοδος του Εθνικού Προγράµµατος
Ανάπτυξης - Τροποποίηση του άρθρου 139
του ν. 4635/2019
Στο άρθρο 139 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), περί της µεταβατικής περιόδου µέχρι την έναρξη της πρώτης προγραµµατικής περιόδου του Εθνικού Προγράµµατος Ανά-
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πτυξης (Ε.Π.Α.), τροποποιούνται ο τίτλος και το πέµπτο εδάφιο της παρ. 2, ώστε η παραποµπή στα άρθρα 119 και
339 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) να καταλαµβάνει τις παρ. 9
και 10 που προστέθηκαν µε τον ν. 4782/2021 (Α΄ 31) και
το άρθρο 139 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 139
Μεταβατική περίοδος
1. Μέχρι την έναρξη της πρώτης προγραµµατικής περιόδου του Ε.Π.Α., η οποία λαµβάνει χώρα την 1.7.2021,
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον συντονισµό των φορέων και των ενεργειών για την προετοιµασία του Ε.Π.Α.
και τον προσδιορισµό των προγραµµατικών στόχων της
µεταβατικής περιόδου. Με όµοια απόφαση, µπορεί να
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στη διαδικασία ένταξης έργων στο Π.Δ.Ε. για χρηµατοδότηση από το εθνικό
σκέλος του, τη διαδικασία παρακολούθησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίνεται πρόγραµµα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας µεταβατικής περιόδου για την κατάρτιση του Ε.Π.Α.
και των προγραµµάτων του και την υποστήριξη έργων
του εθνικού σκέλους, µε δικαιούχο τη Δι.Δι.Ε.Π. και µε
περίοδο επιλεξιµότητας δαπανών που αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος και λήγει ένα (1) έτος µετά
την έναρξη της πρώτης προγραµµατικής περιόδου. Με
την εν λόγω απόφαση καθορίζεται ο προϋπολογισµός
του προγράµµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
έκτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 134 και µπορεί να
προσδιορίζονται και άλλοι δικαιούχοι των ενεργειών. Κατά την κατάρτιση και εφαρµογή του προγράµµατος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας µεταβατικής περιόδου δύναται
να λαµβάνεται µέριµνα για την ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού. Το πρόγραµµα
περιλαµβάνει τις αναγκαίες ενέργειες που αφορούν: α)
στην κατάρτιση, την ενηµέρωση, τον σχεδιασµό και την
έναρξη της υλοποίησης του Ε.Π.Α. και των προγραµµάτων του, β) στην υποστήριξη της υλοποίησης των Ειδικών Προγραµµάτων του άρθρου 110 του ν. 4497/2017
και γ) στην πραγµατοποίηση των επιτόπιων επιθεωρήσεων της υποπαρ. 3 της παρ. Β΄ του άρθρου 129 του παρόντος. Η υλοποίηση του προγράµµατος γίνεται σύµφωνα
µε το άρθρο 119, την παρ. 8 του άρθρου 200 και το άρθρο 329 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και µε ανάλογη εφαρµογή: α) της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, χωρίς διάκριση υποπρογραµµάτων και χωρίς
περιορισµό στον προϋπολογισµό κάθε κατηγορίας και β)
της απόφασης της παρ. 8 του άρθρου 48 του
ν. 4314/2014 (Α΄ 265). Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος, η Δι.Δι.Ε.Π. και οι λοιποί οριζόµενοι δικαιούχοι
µπορούν να χρησιµοποιούν τους καταλόγους προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισµού του ν. 4314/2014 για την εκτέλεση των αντίστοιχων ενεργειών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων µπορεί να τροποποιείται το χρονοδιάγραµµα κατάρτισης, διαβούλευσης και έγκρισης του πρώτου Ε.Π.Α.
και των επιµέρους προγραµµάτων του και να παρατείνεται η περίοδος επιλεξιµότητας δαπανών του προγράµµατος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας µεταβατικής περιόδου.»
Άρθρο 44
Σύνθεση Διοικητικού Συµβουλίου Οργανισµού
Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας - Τροποποίηση
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1733/1987
Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1733/1987 (Α΄ 171), περί
της σύνθεσης του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) διοικείται από εννεαµελές (9µελές) Διοικητικό Συµβούλιο
(Δ.Σ.), που αποτελείται από τους εξής:
α. Δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων.
β. Δύο (2) νοµικούς ειδικευµένους σε θέµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, έναν (1) ερευνητή από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΑΕΙ) ή ερευνητικό κέντρο µε γνώσεις
και εµπειρία σε θέµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, ένα (1)
στέλεχος της βιοµηχανίας µε εµπειρία και γνώσεις σε
θέµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και έναν (1) οικονοµολόγο, οι οποίοι επιλέγονται από το αρµόδιο όργανο του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
γ. Έναν (1) τεχνικό επιστήµονα µε γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, που προτείνεται από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων, ο οποίος εκλέγεται και ανακαλείται από το σύνολο των εργαζοµένων στον Ο.Β.Ι.. Αν δεν εκλεγεί, το Δ.Σ. συνεδριάζει νοµίµως και χωρίς τη συµµετοχή του εκπροσώπου αυτού.»
Άρθρο 45
Ρύθµιση µισθολογικών θεµάτων του προσωπικού του
Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας - Τροποποίηση
του άρθρου 65 του ν. 4409/2016
Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο του άρθρου 65 του
ν. 4409/2016 (Α΄ 136), περί των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών στο προσωπικό του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας, αντικαθίστανται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 65
Ρύθµιση µισθολογικών θεµάτων προσωπικού
Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας
Ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων των νόµων
3833/2010 (Α΄ 40), 3845/2010 (Α΄ 65), 3899/2010
(Α΄ 212), 4024/2011 (Α΄ 226) και 4093/2012 (Α΄ 222). Αποδοχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στο προσωπικό του ΟΒΙ, οποιασδήποτε κατηγορίας, κατά το διάστηµα
από 1.1.2010 µέχρι και την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
ν. 4409/2016 (Α΄ 136), δεν αναζητούνται. Αποδοχές που

33
καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από την εποµένη της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης του ν. 4409/2016 και εφεξής, αναζητούνται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του
άρθρου 24 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Οι παράγραφοι 3
και 4 του ιδίου άρθρου, εφαρµόζονται αναλόγως.»

Με την ίδια απόφαση δύναται να ορίζεται η υποχρέωση διενέργειας µέσω της πλατφόρµας της έκδοσης εγκρίσεων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, που αφορούν
σε κτίρια και εγκαταστάσεις, πέραν των αναφερόµενων
στο πρώτο εδάφιο.»

Άρθρο 46
Έκδοση λοιπών εγκρίσεων, βεβαιώσεων και
πιστοποιητικών οικοδοµικών αδειών - Τροποποίηση
της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4495/2017

Άρθρο 47
Χορήγηση προθεσµίας υλοποίησης
επενδυτικών σχεδίων

Μετά από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33
του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) περί της ηλεκτρονικής διαχείρισης των πράξεων εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών
προστίθεται εδάφιο, ώστε να προβλέπεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρµα θα είναι προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π. - gov.gr), στο τέλος της
παρ. 1 προστίθεται εδάφιο, ώστε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να δύναται µε απόφασή του να επεκτείνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε περισσότερες
πράξεις εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών, και η παρ. 1
του άρθρου 33 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των
πράξεων εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών του άρθρου
28, καθώς και η διαδικασία υποβολής και γνωµοδότησης
των συµβουλίων των άρθρων 7, 12, 13, 20, 22, 24 διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, µέσω ηλεκτρονικής
πλατφόρµας, η υλοποίηση της οποίας µπορεί να ανατεθεί εν όλω ή εν µέρει σε φορέα που θα καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η
πλατφόρµα αυτή θα είναι προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της δηµόσιας διοίκησης (Ε.Ψ.Π.gov.gr).
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται:
α) η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών και στοιχείων της παραγράφου
1 του άρθρου 40 και της παραγράφου 1 του άρθρου 41,
καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών
αρχείων,
β) το πληροφοριακό σύστηµα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στους ενδιαφερόµενους και τους
πολίτες,
γ) το πληροφοριακό σύστηµα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται προς τις δηµόσιες αρχές για την
κατά τις διατάξεις του παρόντος έκδοση των αναγκαίων
διοικητικών πράξεων,
δ) οι διαδικασίες και τεχνικές προδιαγραφές της ψηφιοποίησης του αρχείου των Υ.ΔΟΜ.,
ε) οι όροι πρόσβασης και διάθεσης στα πληροφοριακά
συστήµατα, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο,
στ) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ενδιαφεροµένων και των µηχανικών, µε
σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας,
ζ) κάθε άλλο είδος γεωχωρικών δεδοµένων που απαιτούνται για τον εντοπισµό της θέσης του ακινήτου,
η) το τέλος ανταπόδοσης για κάθε ηλεκτρονική υποβολή για την έκδοση των διοικητικών πράξεων αδειοδότησης.

1. Σε επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια
έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόµους πριν από την έναρξη του ν. 3299/2004 (Α΄ 261), και ειδικότερα στους
ν. 1262/1982 (Α΄ 70), 1682/1987 (Α΄ 14) και 1892/1990
(Α΄ 101) και έχουν καταστεί υπόχρεες επιστροφής της
ληφθείσας επιχορήγησης, εξαιτίας της µη ολοκλήρωσης
της επένδυσης εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας υλοποίησής της, παρέχεται προθεσµία τριών (3) ετών από
την έκδοση της αναφερόµενης στην παρ. 2 βεβαίωσης
για την υλοποίηση της επένδυσης, εφόσον συντρέχουν
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) υποβολή αίτησης του επενδυτή εντός έξι (6) µηνών
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος στον οικείο φορέα υπαγωγής, συνοδευόµενης από επιχειρηµατικό πλάνο ολοκλήρωσης της επένδυσης και θέσης αυτής σε παραγωγική λειτουργία, σύµφωνα µε τα βασικά
στοιχεία της απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στον κατά περίπτωση αναπτυξιακό νόµο,
β) προηγούµενη υλοποίηση ποσοστού τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της επένδυσης,
γ) υπεισέλευση στο µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο της
επιχείρησης νέου ή νέων προσώπων, κατά ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%), µετά από την έκδοση απόφασης επιστροφής της ληφθείσας επιχορήγησης, και
δ) προσκόµιση εγγυητικής επιστολής ή αποδεικτικού
εµπράγµατης εξασφάλισης για το ποσό της προς επιστροφή ληφθείσας επιχορήγησης, µετά τόκων και εξόδων, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης της
περ. α) επί του ακινήτου της υπό ολοκλήρωση επένδυσης.
2. Από την κοινοποίηση στην οικεία φορολογική αρχή
της βεβαίωσης συνδροµής των προϋποθέσεων της παρ.
1 από τον οικείο φορέα υπαγωγής αναστέλλονται η είσπραξη του βεβαιωθέντος χρέους, η λήψη αναγκαστικών µέτρων, καθώς και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του νοµικού προσώπου
και των ευθυνοµένων αλληλεγγύως µε αυτό φυσικών
προσώπων, καθώς και κάθε αναγκαστικό µέτρο διοικητικής φύσεως µετά των προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων
της αρχικής επιχορήγησης εις βάρος της επιχείρησης
και των φυσικών προσώπων που ευθύνονται αλληλεγγύως µε την επιχείρηση έναντι του Δηµοσίου για την καταβολή του βεβαιωθέντος, συνεπεία της ληφθείσας επιχορήγησης, ποσού. Η αναστολή δεν καταλαµβάνει τις ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων. Το Δηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του νοµικού προσώπου, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή
δεν είναι διασφαλισµένη.
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Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) δεν
εφαρµόζεται και σε καµία περίπτωση δεν δύναται να εκδοθεί αποδεικτικό ενηµερότητας, ούτε περιορισµένης ισχύος, διαρκούσης της αναστολής. Κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της ανωτέρω αναστολής αναστέλλεται ο
χρόνος παραγραφής της απαίτησης του Δηµοσίου και
δεν συµπληρώνεται πριν την παρέλευση έτους από τη
λήξη της αναστολής. Ποσά που αποδίδονται κατά τη
διάρκεια της αναστολής µε εκούσια ή αναγκαστική είσπραξη δεν επιστρέφονται. Η βεβαίωση συνδροµής των
προϋποθέσεων της παρ. 1 εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση
του παρόντος από τον οικείο φορέα υπαγωγής και από
την έκδοσή της άρχεται η ανωτέρω τριετής προθεσµία ολοκλήρωσης.
3. Σε καµία περίπτωση η εφαρµογή της παρούσας δεν
γεννά αξίωση του επενδυτή για λήψη τυχόν υπολειπόµενου εκ της αρχικώς προβλεπόµενης επιχορήγησης ποσού, µετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης.
4. Κατόπιν της παρέλευσης της ανωτέρω προθεσµίας
ολοκλήρωσης η επιχείρηση οφείλει να καταβάλει, σύµφωνα µε το ν.δ. 356/1974 (Α΄90) περί Κώδικα Είσπραξης
Δηµοσίων Εσόδων, ολόκληρο το βεβαιωθέν κεφάλαιο
της επιστρεπτέας επιχορήγησης µετά των τόκων, προστίµων και προσαυξήσεων, που έχουν επιβληθεί, υπολογιζόµενων µέχρι εξοφλήσεως.
Εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από την παρέλευση
της ανωτέρω προθεσµίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, ο οικείος φορέας υπαγωγής οφείλει να
προχωρήσει, είτε αυτοδικαίως είτε κατόπιν σχετικής αίτησης από την επιχείρηση-φορέα της επένδυσης, σε έλεγχο υλοποίησης της επένδυσης επί τη βάσει του υποβληθέντος επιχειρηµατικού πλάνου της περ. α) της παρ.
1, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος αναπτυξιακού νόµου.
Σε περίπτωση, κατά την οποία διαπιστωθεί η µη ολοκλήρωση της εν λόγω επένδυσης, το φυσικό πρόσωπο ή
πρόσωπα, που ασκούσαν εν τοις πράγµασι τη διαχείριση
ή τη διοίκηση της επιχείρησης κατά τον χρόνο υποβολής
της αίτησης της περ. α) της παρ. 1, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε το νοµικό πρόσωπο-φορέα
της επένδυσης για την πληρωµή των τόκων, προστίµων
και προσαυξήσεων της χρονικής περιόδου από την υποβολή της αίτησης της παρ. 1, µέχρι την ηµέρα λήξης της
τριετούς αναστολής.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση συναρµοδίου Υπουργού,
δύναται να εξειδικεύονται τα αναφερόµενα στην παρ. 1
στοιχεία και αποδεικτικά, η διαδικασία υποβολής της αίτησης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία του ελέγχου υλοποίησης της επένδυσης, καθώς επίσης και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 48
Διαχείριση αναφορών, καταγγελιών και ερωτηµάτων
καταναλωτών - Τροποποίηση του άρθρου 13β
του ν. 2251/1994
Ο τίτλος και το άρθρο 13β του ν. 2251/1994 (Α΄ 191),
περί διαχείρισης καταγγελιών από καταναλωτές, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13β
Διαχείριση αναφορών, καταγγελιών
και ερωτηµάτων καταναλωτών
1. Στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µπορούν να υποβάλλουν αναφορές και καταγγελίες περί παραβάσεων
του παρόντος: α) καταναλωτές, β) ενώσεις καταναλωτών ή γ) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που σύµφωνα µε
ειδικότερες διατάξεις νοµιµοποιούνται προς τούτο. Η αξιολόγηση και ενδεχόµενη περαιτέρω διερεύνηση των
καταγγελιών, που παραλαµβάνει η Γενική Διεύθυνση
Προστασίας Καταναλωτή γίνεται µε βάση την εκτίµηση
κινδύνου σύµφωνα µε το άρθρο 140 του ν. 4512/2018
(Α΄ 5), περί διαχείρισης καταγγελιών σχετικά µε τη δραστηριότητα οικονοµικού φορέα ή εγκατάστασης. Εφόσον κριθεί αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση µιας αναφοράς ή καταγγελίας, η υπόθεση διεκπεραιώνεται σε εύλογο χρονικό διάστηµα ανάλογα µε το είδος της αναφοράς ή καταγγελίας.
2. Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή δεν
είναι υποχρεωµένη να απαντά σε αιτήµατα καταναλωτών υπό µορφή γνωµοδότησης ή σε ερωτήµατα επί ιδιωτικής φύσεως υποθέσεων που δεν στοιχειοθετούν καταγγελίες παραβάσεων.
3. Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή δύναται, κατά το στάδιο διερεύνησης
µιας αναφοράς ή καταγγελίας, να ζητήσει αιτιολογηµένη γνώµη από τον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος
την παρέχει µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή του
σχετικού ερωτήµατος.
4. Τα σχετικά µε τη διαχείριση των αναφορών ή καταγγελιών από τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή ζητήµατα καθορίζονται µε την απόφαση της παρ. 8
του άρθρο 140 του ν. 4512/2018.»
Άρθρο 49
Ανάθεση εξειδικευµένων υπηρεσιών για την εκτέλεση
συγχρηµατοδοτούµενων έργων - Τροποποίηση της
παρ. 3 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 128 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), περί της ανάθεσης εξειδικευµένων υπηρεσιών για δηµόσιες συµβάσεις, τροποποιείται,
προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 διαµορφώνεται
ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να εφαρµόζεται η παρ. 2 και µε
συνολική αµοιβή µέχρι του ορίου των περ. β΄ και γ΄ του
άρθρου 5 και µε ανώτατο όριο το µηδέν και πέντε δέκατα (0,5%) της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, ολικά ή
µερικά, σε συγκεκριµένο έργο ή τµήµα έργου ή οµάδα
έργων, που εκτελούνται από το Δηµόσιο ή φορείς του
δηµοσίου τοµέα και να ρυθµίζονται όλα τα σχετικά θέµατα.
Ειδικά για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα που έχουν
ενταχθεί σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, η κοινή απόφαση του
πρώτου εδαφίου εκδίδεται από τoυς Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών και τον
κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό.»
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Άρθρο 50
Εκτέλεση υποχρεώσεων Οργανισµού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναµικού προς την Ελληνική
Βιοµηχανία Ζάχαρης
Οι υποχρεώσεις του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), µέχρι του ποσού του ενός εκατοµµυρίου τετρακοσίων σαράντα µία χιλιάδων τετρακοσίων εβδοµήντα επτά (1.441.477) ευρώ, προς την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ.), από την επιδότηση
µισθολογικού κόστους παραµεθόριων περιοχών, καταβάλλονται απευθείας στους δικαιούχους εργαζόµενους
για την κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρείας προς το
προσωπικό για το χρονικό διάστηµα από 16.10.2019 έως
31.5.2021, κατά παρέκκλιση του άρθρου 87 του
ν. 4706/2020 (Α΄ 136) και των περί παραγραφής διατάξεων. Οι πιστώσεις για την κάλυψη του ποσού αυτού βαρύνουν το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και
µεταφέρονται στον Ο.Α.Ε.Δ. µέσω του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στα καταβαλλόµενα ποσά ανά δικαιούχο βαρύνουν την εταιρεία. Εφόσον, για τη διεκδίκηση της απαίτησης της εταιρείας έχουν ασκηθεί ένδικα βοηθήµατα ή µέσα τα οποία εκκρεµούν σε οποιοδήποτε στάδιο, τα δύο πρώτα εδάφια εφαρµόζονται υπό την προϋπόθεση, ότι η εταιρεία παραιτείται από αυτά.
Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ.
στον τραπεζικό λογαριασµό εκάστου δικαιούχου εργαζόµενου, όπως αυτός έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη «www.aade.gr» της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν
υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά
συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσµεύονται και δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα χρέη προς
τη Φορολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τους
δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύνανται να καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 51
Ρύθµιση για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών
καθαριότητας και φύλαξης του νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας»
Η ισχύς του άρθρου 101 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), περί της δυνατότητας του Δήµου Λαµιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας να προβαίνει σε ενέργειες καθαριότητας και φύλαξης των εγκαταστάσεων του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας», παρατείνεται έως την
30ή.9.2021 και το άρθρο 101 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 101
Ρύθµιση για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών
καθαριότητας και φύλαξης του ν.π.δ.δ. µε την
επωνυµία «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας», λόγω της
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19
Για την αντιµετώπιση του άµεσου κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 και έως την 30ή.9.2021 ο Δήµος Λαµιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
δύναται να προβαίνει σε ενέργειες καθαριότητας και φύλαξης των εγκαταστάσεων του ν.π.δ.δ. υπό την επωνυµία «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας» («Π.Ε.Λ.») του άρθρου 1 του ν. 214/1975 (Α΄ 259).»
Άρθρο 52
Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων - Τροποποίηση
της παρ. 2 του ν. 4072/2012
Η παρ. 2 του άρθρου 145 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), περί της συγκρότησης της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων,
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων λειτουργεί σε τριµελή τµήµατα, τα οποία συγκροτούνται από έναν (1) πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), ως
πρόεδρο, έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (ΕΕΠ), κατά προτίµηση πτυχιούχο νοµικής,
και έναν (1) υπάλληλο του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), κατηγορίας ΠΕ ή ΕΕΠ, κατά προτίµηση πτυχιούχο νοµικής, ως µέλη. Τα µέλη των τµηµάτων
της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων και τα ισάριθµα αναπληρωµατικά αυτών, ορίζονται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Με
πράξη του προέδρου των τµηµάτων καθορίζονται οι εισηγητές στις υποθέσεις που εισάγονται προς εξέταση
στα τµήµατα της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων. Η κατανοµή των υποθέσεων στα τµήµατα της Επιτροπής καθορίζεται από τον αρχαιότερο πρόεδρο.
Στον πρόεδρο, τα µέλη και τον γραµµατέα της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων καταβάλλεται αποζηµίωση,
σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 21 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176), από τον Ο.Β.Ι.. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών, που εκδίδεται µετά από εισήγηση του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ο.Β.Ι., καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για το ύψος και τον τρόπο καταβολής της αποζηµίωσης αυτής.»
Άρθρο 53
Αποσπάσεις στον Οργανισµό Βιοµηχανικής
Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)
1. Η απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί, µόνιµα ή µε
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στη Διεύθυνση Σηµάτων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, στον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πραγµατοποιείται κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016
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(Α΄ 224) και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων, µε την ίδια σχέση εργασίας και µε το ίδιο µισθολογικό καθεστώς, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), µε κοινοποίηση
της απόφασης στην υπηρεσία του υπαλλήλου. Ο χρόνος
υπηρεσίας των αποσπασµένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους
βαρύνουν τον Ο.Β.Ι..
2. Η απόσπαση ισχύει για δύο (2) έτη, µε δυνατότητα
παράτασης µια φορά για ίσο χρονικό διάστηµα, ύστερα
από αξιολόγηση των υποψηφίων από το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του Ο.Β.Ι.. Η απόσπαση διενεργείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων υπαλλήλων, µετά από δηµόσια πρόσκληση του Δ.Σ. του Ο.Β.Ι. και ολοκληρώνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µετά από εισήγηση
του Δ.Σ. του Ο.Β.Ι..
Άρθρο 54
Παράταση της προθεσµίας της παρ. 6 του άρθρου 2
του ν. 4674/2020 περί σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισµού, προσαρµογής υφιστάµενων αναπτυξιακών
εταιρειών και δικτύων ή συµµετοχής
σε Αναπτυξιακούς Οργανισµούς
Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), αναφορικά µε τη λήψη
απόφασης των δήµων, των περιφερειακών ενώσεών
τους και των περιφερειών για τη σύσταση Αναπτυξιακού
Οργανισµού, για την προσαρµογή των υφιστάµενων αναπτυξιακών ανωνύµων εταιρειών και των δικτύων δήµων ή περιφερειών στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή
για τη συµµετοχή τους σε Αναπτυξιακούς Οργανισµούς
παρατείνεται έως την 31η.12.2021 και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής:
«6. Έως την 31η.12.2021, οι δήµοι, οι περιφερειακές ενώσεις τους και οι περιφέρειες µπορούν να λάβουν αποφάσεις για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισµού, για
την προσαρµογή των υφιστάµενων αναπτυξιακών ανωνύµων εταιρειών και των δικτύων δήµων ή περιφερειών
στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή για τη συµµετοχή
τους σε Αναπτυξιακούς Οργανισµούς. Λειτουργούσες αναπτυξιακές εταιρείες των Ο.Τ.Α. και δίκτυα δήµων ή περιφερειών, που µετατρέπονται σε Αναπτυξιακούς Οργανισµούς, οφείλουν να προσαρµόζουν τη µετοχική τους
σύνθεση κατά την παρ. 2. Μετά από τη µετατροπή αναπτυξιακής εταιρείας ή δικτύου σε Αναπτυξιακό Οργανισµό, οι τελευταίοι καθίστανται καθολικοί διάδοχοι. Αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες Ο.Τ.Α. και δίκτυα, που
λειτουργούν και δεν µετατρέπονται σε Αναπτυξιακούς
Οργανισµούς, συνεχίζουν να λειτουργούν και να διέπονται από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, υπό την επιφύλαξη
της παρ. 2 του άρθρου 121 και της παρ. 8 του άρθρου
265 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006,
Α΄ 114). Για τις εταιρείες αυτές, δεν έχουν εφαρµογή τα
άρθρα 3 και 4.»

Άρθρο 55
Μεταβίβαση στην Οικονοµική Επιτροπή των δήµων και
των περιφερειών της αρµοδιότητας λήψης απόφασης
για την προσαρµογή των υφιστάµενων αναπτυξιακών
ανωνύµων εταιρειών και των δικτύων δήµων
ή περιφερειών στο άρθρο 2 του ν. 4674/2020 Αντικατάσταση της περ. κ) της παρ. 1 του άρθρου 72
και της περ. ιθ) της παρ. 1 του άρθρου 176
του ν. 3852/2010
1. Η περ. κ) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87), περί των αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής των δήµων, αντικαθίσταται ως εξής:
«κ) Αποφασίζει για την ίδρυση ή συµµετοχή του δήµου
σε Αναπτυξιακό Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) ή για την προσαρµογή
υφισταµένων αναπτυξιακών ανωνύµων εταιρειών και δικτύων δήµων στις διατάξεις του άρθρου 2 του
ν. 4674/2020.»
2. Η περ. ιθ) της παρ. 1 του άρθρου 176 του
ν. 3852/2010, περί των αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής των περιφερειών, αντικαθίσταται ως εξής:
«ιθ) Αποφασίζει για την ίδρυση ή συµµετοχή της περιφέρειας σε Αναπτυξιακό Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) ή για την
προσαρµογή υφισταµένων αναπτυξιακών ανωνύµων εταιρειών και δικτύων περιφερειών στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/2020.»
Άρθρο 56
Αγροτική δραστηριότητα και διαχείριση ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας - Τροποποίηση του άρθρου 2
του ν. 3874/2010
Οι περ. δ) και στ) της παρ. 1, περί του ορισµού της αγροτικής εκµετάλλευσης και της αγροτικής δραστηριότητας, και η παρ. 4, περί της εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων φυσικών προσώπων, που απασχολούνται στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας του άρθρου 2 του ν. 3874/2010
(Α΄ 151), τροποποιούνται και το άρθρο 2 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 2
Ορισµοί - Δικαίωµα εγγραφής
1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, οι παρακάτω ορισµοί έχουν αντίστοιχα την εξής έννοια:
α) Επαγγελµατίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό
πρόσωπο, που έχει δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, εφόσον πληροί
σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης.
αβ) Ασχολείται επαγγελµατικά µε αγροτική δραστηριότητα στην εκµετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30%
του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
αγ) Λαµβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική
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δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατός του.
αδ) Είναι ασφαλισµένος ο ίδιος και η αγροτική του εκµετάλλευση, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.
αε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.
β) Επαγγελµατίας αγρότης θεωρείται και το απασχολούµενο στην αλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων,
σπογγαλιεία, οστρακαλιεία, υδατοκαλλιέργεια) ενήλικο
φυσικό πρόσωπο, εφόσον σωρευτικά:
βα) είναι κάτοχος ατοµικής επαγγελµατικής άδειας αλιείας και ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, µισθωτής ή συµµετέχει, µε οποιονδήποτε τρόπο, στην εκµετάλλευση επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή µισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκµετάλλευσης. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο ασχολείται µε
µία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων
τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου
εργασίας του και λαµβάνει από την απασχόλησή του αυτήν το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατός του,
ββ) προµηθεύεται ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης ή µισθωτής επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους καύσιµα
θαλάσσης για την κίνηση του σκάφους του τουλάχιστον
µία (1) φορά κάθε τρία (3) έτη και
βγ) είναι ασφαλισµένος, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατος και της
προµήθειας καυσίµων θαλάσσης απαιτείται να συντρέχουν για τους ιδιοκτήτες επαγγελµατικών αλιευτικών
σκαφών ολικού µήκους µέχρι έξι (6) µέτρα.
γ) Κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης είναι το ενήλικο
φυσικό πρόσωπο ή το νοµικό πρόσωπο που είναι:
γα) κύριος, συγκύριος ή νοµέας αγροτικής εκµετάλλευσης.
γβ) µισθωτής ή αγρολήπτης της αγροτικής εκµετάλλευσης, εφόσον η µίσθωση ή η επίµορτη αγροληψία έχει
συναφθεί εγγράφως και έχει θεωρηθεί από την αρµόδια
Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή
γγ) µισθωτής υδάτινης έκτασης προκειµένου για υδατοκαλλιέργεια.
δ) Αγροτική εκµετάλλευση είναι η µονάδα παραγωγής
προς πώληση αγροτικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στην περ. ζ΄. Στις δραστηριότητες της αγροτικής
εκµετάλλευσης περιλαµβάνονται εκτός από την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η τοποθέτηση µέχρι και του σταδίου της
χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η µονάδα, καθώς και η πρώτη
χωρική ή οικοτεχνική µεταποίησή τους, η θαλάσσια αλιεία, η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογγαλιεία, η οστρακαλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ως και η διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µικρότερη από πεντακόσια (500) KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών µονάδων.
ε) Μικτές αγροτικές εκµεταλλεύσεις είναι τα φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα τα οποία, εκτός από τον κλάδο της α-

γροτικής οικονοµίας, δραστηριοποιούνται και σε άλλους
τοµείς της οικονοµίας.
στ) Αγροτική δραστηριότητα είναι κάθε επαγγελµατική
δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους
της αγροτικής οικονοµίας, δηλαδή της φυτικής, της ζωικής ή της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων και της υδατοκαλλιέργειας, που αποσκοπεί στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µικρότερη από πεντακόσια (500) KW, στη
λειτουργία αγροτοτουριστικών µονάδων έως δέκα (10)
δωµατίων και στη δασική παραγωγή. Ειδικά, για το εισόδηµα που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µικρότερη από πεντακόσια (500) KW, ο
ως άνω ορισµός της αγροτικής δραστηριότητας ισχύει
και για λόγους φορολόγησης του ως άνω εισοδήµατος
εφόσον, το πρόσωπο που πραγµατοποιεί το εισόδηµα είναι εγγεγραµµένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκµεταλλεύσεων, κατά την οικονοµική χρήση στην οποία πραγµατοποιήθηκε το εισόδηµα αυτό.
ζ) Αγροτικά προϊόντα είναι τα προϊόντα του εδάφους,
της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραµατοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών και τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή µεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν
που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.
η) Αρχηγός αγροτικής εκµετάλλευσης είναι το φυσικό
πρόσωπο, το οποίο έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης, σύµφωνα
µε τον ορισµό της περ. γ΄ και οικονοµικά υπεύθυνο για
την κανονική λειτουργία της (αστική και φορολογική ευθύνη). Στην περίπτωση εκµεταλλεύσεων νοµικών προσώπων αρχηγός νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος.
2. Στο Μητρώο εγγράφονται οι επαγγελµατίες αγρότες, καθώς και τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, στα οποία
περιλαµβάνονται και οι µικτές αγροτικές εκµεταλλεύσεις, που είναι αποδεδειγµένα κάτοχοι, µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο, αγροτικής εκµετάλλευσης στην Επικράτεια.
3. Αν η αγροτική εκµετάλλευση ανήκει λόγω συγκυριότητας ή συνεκµετάλλευσης σε περισσότερα πρόσωπα,
έχουν δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο όλοι οι συγκύριοι
ή συµµετέχοντες στην εκµετάλλευση, εφόσον είναι επαγγελµατίες αγρότες, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
παράγραφο 1 περ. α΄ και β΄ του άρθρου αυτού. Αν δεν έχουν τις προϋποθέσεις αυτές ή αν είναι νοµικά πρόσωπα, έχουν δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο ως κάτοχοι
αγροτικής εκµετάλλευσης.
4. Φυσικά πρόσωπα απασχολούµενα στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µικρότερη από πεντακόσια (500) KW ή στη λειτουργία αγροτοτουριστικών µονάδων έως δέκα (10) δωµατίων που δεν είναι ασφαλισµένα
στον Ο.Γ.Α., έχουν δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο, ως
επαγγελµατίες αγρότες, εφόσον πληρούν τις λοιπές
προϋποθέσεις της περ. α) της παρ. 1. Αν ο επαγγελµατίας αγρότης που είναι ασφαλισµένος στον Ο.Γ.Α. αλλά-
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ξει κλάδο κύριας ασφάλισης, λόγω λειτουργίας αγροτουριστικών µονάδων ή µονάδων διαχείρισης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, διατηρεί την εγγραφή του στο
Μητρώο.
5. α) Για τους νεοεισερχόµενους στον αγροτικό τοµέα,
οι οποίοι έχουν δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο, προκειµένου να χαρακτηριστούν ως επαγγελµατίες αγρότες,
δεν ισχύει το κριτήριο του εισοδήµατος, που προβλέπεται στην υποπερ. αγ΄ της περ. α΄ της παραγράφου 1 και
δεν απαιτείται να είναι ασφαλισµένοι στον Ο.Γ.Α., για
δύο (2) συνεχή έτη από την έναρξη της αγροτικής δραστηριότητάς τους. Αρκεί οι ανωτέρω να προσκοµίσουν
στην αρµόδια υπηρεσία, υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία να δηλώνουν ότι θα εγγραφούν στα Μητρώα του Ο.Γ.Α. και ότι, για τον σκοπό
αυτόν, εντός έξι (6) µηνών, θα υποβάλλουν προς τον
Ο.Γ.Α. σχετική αίτηση εγγραφής τους στα Μητρώα του
και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας, σύµφωνα µε τις
σχετικές προς τούτο διατάξεις του Ο.Γ.Α.. Με τη συµπλήρωση των δύο (2) ετών, ο νεοεισερχόµενος υποχρεούται να προσκοµίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής
στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ο.Γ.Α.. Σε κάθε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, µε υπαιτιότητά του, αναζητούνται και εισπράττονται εντόκως από το
Δηµόσιο όλα τα ωφελήµατα, που ο νεοεισερχόµενος τυχόν αποκόµισε από την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
β) Για τους νεοεισερχόµενους στον αγροτικό τοµέα, απασχολούµενους στην αλιεία, οι οποίοι έχουν δικαίωµα
εγγραφής στο Μητρώο, προκειµένου να χαρακτηριστούν
ως επαγγελµατίες αγρότες, δεν ισχύει το κριτήριο του
εισοδήµατος, που προβλέπεται στην υποπερ. βα΄ της
περ. β΄ της παραγράφου 1 και δεν απαιτείται να είναι ασφαλισµένοι στον Ο.Γ.Α., για δύο (2) συνεχή έτη από
την έναρξη της αγροτικής δραστηριότητάς τους. Αρκεί
οι ανωτέρω να προσκοµίσουν στην αρµόδια υπηρεσία, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι θα εγγραφούν στα Μητρώα του Ο.Γ.Α. και ότι,
για τον σκοπό αυτόν, εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών, θα
υποβάλλουν προς τον Ο.Γ.Α. σχετική αίτηση εγγραφής
τους στα Μητρώα του και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας, σύµφωνα µε τις σχετικές προς τούτο διατάξεις
του Ο.Γ.Α..
Με τη συµπλήρωση των δύο (2) ετών, ο νεοεισερχόµενος υποχρεούται να προσκοµίσει τη σχετική βεβαίωση
εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ο.Γ.Α.. Σε
κάθε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, µε
υπαιτιότητά του, αναζητούνται και εισπράττονται εντόκως από το Δηµόσιο όλα τα ωφελήµατα, που ο νεοεισερχόµενος τυχόν αποκόµισε από την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.»
Άρθρο 57
Ορισµός Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014
ως Υπηρεσιών Διαχείρισης των Τοµεακών και
Περιφερειακών Προγραµµάτων Ανάπτυξης (ΤΠΑ
και ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)
- Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 132
του ν. 4635/2019
Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
132 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), περί των Υπηρεσιών Δια-

χείρισης των Τοµεακών Προγραµµάτων Ανάπτυξης
(ΤΠΑ) και των Περιφερειακών Προγραµµάτων Ανάπτυξης (ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), τροποποιούνται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Οι επιµέρους αρµοδιότητες, που αφορούν τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ΤΠΑ
και ΠΠΑ ανατίθενται σε Υπηρεσίες Διαχείρισης που υποδεικνύονται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από το αρµόδιο
Υπουργείο ή Περιφέρεια, κατά την υποβολή του οικείου
προγράµµατος. Ως Υπηρεσίες Διαχείρισης µπορούν να
ορίζονται και οι Ειδικές Υπηρεσίες των άρθρων 5, 7, 16,
53, 62 και 63 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), καθώς και η
ΜΟΔ Α.Ε.. Στην περίπτωση ορισµού Ειδικής Υπηρεσίας
ως Υπηρεσίας Διαχείρισης, οι αρµοδιότητες που αφορούν το ΕΠΑ ανατίθενται µε αντίστοιχη τροποποίηση
της υπουργικής απόφασης, µε την οποία ρυθµίζονται η
διάρθρωση και οι αρµοδιότητές της. Στην πρόταση του
φορέα κατάρτισης κατά την υποβολή του ΤΠΑ ή ΠΠΑ περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον η υπηρεσία ή ο φορέας
που αναλαµβάνει τη διαχείριση, οι κατηγορίες έργων και
δράσεων που αναλαµβάνονται και ο αντίστοιχος προϋπολογισµός τους. Με την απόφαση έγκρισης του προγράµµατος από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 125 του
παρόντος, κατανέµεται στο Υπουργείο ή την Περιφέρεια
ο προϋπολογισµός του οικείου προγράµµατος και ορίζονται οι Υπηρεσίες Διαχείρισης, στις οποίες ανατίθεται η
διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.»
Άρθρο 58
Τεχνική Βοήθεια του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 134
του ν. 4635/2019
Η παρ. 4 του άρθρου 134 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167),
περί εφαρµογής διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
για τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας, που χρηµατοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το άρθρο 119, η παρ. 8 του άρθρου 200 και το άρθρο 329 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) εφαρµόζονται και για
τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας, που χρηµατοδοτούνται
από το ΕΠΑ.»
Άρθρο 59
Ενίσχυση διεθνών οργανισµών
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δύναται να
προσφέρει οικονοµική υποστήριξη ή επιχορήγηση από
τον τακτικό προϋπολογισµό του σε διεθνείς οργανισµούς, που έχουν φυσική παρουσία µε δραστηριότητα
στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως και παραλλήλως προς άλλες
τυχόν προβλέψεις περί οικονοµικής εισφοράς στον εκάστοτε οργανισµό.
Άρθρο 60
Παράταση συµβάσεων διοικητικού προσωπικού ΙΔΟΧ
εκπαιδευτικών µονάδων Υπουργείου Τουρισµού
Οι συµβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου
Χρόνου του διοικητικού προσωπικού των εκπαιδευτικών
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µονάδων του Υπουργείου Τουρισµού της περ. β΄ της
παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 127/2017 (Α΄ 157), οι οποίοι απασχολούνται κατά την 24η Ιουνίου 2021 στις εν λόγω εκπαιδευτικές µονάδες, παρατείνονται αυτοδικαίως
από τη λήξη τους για διάστηµα τριών (3) µηνών. Η παράταση των συγκεκριµένων συµβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄
134) και δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 61
Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιµετώπιση
του κορωνοϊού COVID - 19 - Παράταση ισχύος
των παρ. 1 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 COVID-19, παρατείνεται έως την 30ή Σεπτεµβρίου
2021.
Άρθρο 62
Επίλυση διαφορών επί δικαιωµάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας
Η συζήτηση των αγωγών επί των διαφορών επί δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που προκύπτουν κατά
την εκτέλεση επιµορφωτικών προγραµµάτων σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς µε ελάχιστο ετήσιο προϋπολογισµό µεγαλύτερο των δέκα εκατοµµυρίων
(10.000.000,00) ευρώ, προσδιορίζεται υποχρεωτικά µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την συµπλήρωση των κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
(Κ.Πολ.Δ.), προθεσµιών. Αναβολή της συζήτησης κατά
το άρθρο 241 Κ.Πολ.Δ. δεν επιτρέπεται. Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά εντός εξήντα (60) ηµερών από τη
συζήτηση.
Άρθρο 63
Δηµόσιες συµβάσεις Υπουργείου Εξωτερικών - Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση των
άρθρων 443 και 447 του ν. 4781/2021
1. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 443 του ν. 4781/2021 (Α΄
31), περί των δηµοσίων συµβάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, αντικαθίστανται και το άρθρο 443 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 443
Δηµόσιες συµβάσεις
1. Δηµόσιες συµβάσεις και διαγωνισµοί µελετών που
αφορούν στις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και αυτών που γίνονται
στην Ελλάδα για λογαριασµό των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, διενεργούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων, µετά από απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και υπόκεινται στις νό-

µιµες υπέρ του Δηµοσίου και τρίτων κρατήσεις.
2. Δηµόσιες συµβάσεις και διαγωνισµοί µελετών που
αφορούν Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας διενεργούνται µετά από έγκριση του Υπουργού Εξωτερικών. Αν
πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις ήσσονος αξίας, αυτές
διενεργούνται µε τη διαδικασία του άρθρου 49 του
ν. 4782/2021 (Α΄ 32). Αν η αξία των δηµοσίων συµβάσεων και διαγωνισµών µελετών υπερβαίνει αυτών των δηµοσίων συµβάσεων ήσσονος αξίας, αυτές διενεργούνται
µε τη διαδικασία του άρθρου 50 του ν. 4782/2021. Σε περίπτωση, που η αξία της σύµβασης υπερβαίνει το ποσό
των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ζητούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή τρεις (3) τουλάχιστον προσφορές ή, αν τούτο είναι ανέφικτο, συντάσσεται εισήγηση
του επικεφαλής της διπλωµατικής ή προξενικής Αρχής η
οποία φέρει ειδική προς τούτο αιτιολογία, κατόπιν πρόσκλησης η οποία αναρτάται στην επίσηµη ιστοσελίδα
της Αρχής.
3. Για την εφαρµογή της παρ. 2, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, καθώς και η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων όπου αυτή απαιτείται, µπορούν να συγκροτηθούν νόµιµα χωρίς την πρόβλεψη αναπληρωµατικών µελών, όταν η σύνθεση της Αρχής της Εξωτερικής
Υπηρεσίας δεν επιτρέπει τον ορισµό τους.
4. Οι εκτελούµενες, σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 δηµόσιες συµβάσεις και διαγωνισµοί µελετών, απαλλάσσονται από κάθε κράτηση υπέρ του Δηµοσίου και τρίτων.
5. Δηµόσιες συµβάσεις και διαγωνισµοί µελετών, που
αφορούν στην ασφάλεια της Χώρας, οι οποίες δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των δηµοσίων συµβάσεων,
διενεργούνται µετά από απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 447 του ν. 4781/2021, στην οποία περιέχεται εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών, αναφορικά µε συµβάσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, αντικαθίσταται και διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων και διαγωνισµών µελετών, που αφορούν στην ασφάλεια της Χώρας, οι οποίες δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των δηµοσίων συµβάσεων.»
Άρθρο 64
Οικονοµικές ρυθµίσεις για τις Αρχές
της Εξωτερικής Υπηρεσίας
1. Αναλήψεις πιστώσεων για δηµόσιες συµβάσεις και
διαγωνισµούς µελετών, που αφορούν Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας και διενεργήθηκαν από τις 28.2.2021,
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 4781/2021 (Α΄ 31),
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόµιµες και κανονικές.
2. Συµψηφιστικά εντάλµατα δαπανών Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας έτους 2019, τα οποία δεν κατέστη
δυνατόν να εκδοθούν, λόγω των έκτακτων µέτρων που
ελήφθησαν τον Μάρτιο 2020 προς περιορισµό εξάπλωσης της πανδηµίας του κορονοϊού COVID-19, δύνανται
να εκδοθούν χωρίς να µεσολαβήσει η ανατροπή των
σχετικών αποφάσεων ανάληψης οικονοµικής υποχρέωσης έτους 2019 και η εκ νέου ανάληψή τους το οικονοµικό έτος 2020.
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Άρθρο 65
Μείωση συντελεστών Φ.Π.Α. στις νήσους Λέρο, Λέσβο,
Κω, Σάµο και Χίο
1. Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248)
τροποποιείται ως ακολούθως:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, είναι δυνατή η µείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) για τα
νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάµο και Χίο, εφόσον:
α) έχουν συσταθεί και λειτουργούν εντός της περιφέρειάς τους κέντρα και δοµές της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 4375/2016 (Α΄51), όπως αυτό προκύπτει από σχετική βεβαίωση, που εκδίδεται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου, και
β) πρόκειται για αγαθά τα οποία, κατά τον χρόνο που ο
φόρος γίνεται απαιτητός:
αα) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από
υποκείµενο στον φόρο που είναι εγκατεστηµένο στα νησιά αυτά,
ββ) πωλούνται µε προορισµό τα νησιά αυτά από υποκείµενο στον φόρο, εγκατεστηµένο σε οποιοδήποτε µέρος του εσωτερικού της Χώρας, προς αγοραστή υποκείµενο ή προς µη υποκείµενο στον φόρο νοµικό πρόσωπο,
εγκατεστηµένο στα νησιά αυτά,
γγ) αποστέλλονται ή µεταφέρονται προς υποκείµενο
στον φόρο ή προς µη υποκείµενο στον φόρο νοµικό πρόσωπο που είναι εγκατεστηµένο στα νησιά αυτά, στο
πλαίσιο της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,
δδ) εισάγονται στα νησιά αυτά.
Η απόφαση του πρώτου εδαφίου ανακαλείται αυτοδικαίως εντός τριών (3) µηνών από την παύση λειτουργίας
κέντρου ή δοµής της περ. α΄.
Η µείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιοµηχανικά προϊόντα και τα µεταφορικά µέσα.»
2. Η παρ. 4α του άρθρου 21 του ν. 2859/2000, περί του
υπολογισµού του µέσου ετήσιου αριθµού φιλοξενουµένων για τη µείωση των συντελεστών του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω,
Σάµο και Χίο, καταργείται.
3. Το παρόν ισχύει από την 1η.7.2021.
Άρθρο 66
Πολυετείς υποχρεώσεις - Αντικατάσταση της παρ. 8
του άρθρου 67 του ν. 4270/2014
1. Η παρ. 8 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«8.α. Εφόσον οι αναλαµβανόµενες υποχρεώσεις αφορούν σε προµήθεια, παροχή υπηρεσιών, µισθώσεις και εκτέλεση δηµοσίων έργων του Τακτικού Προϋπολογισµού
και προβλέπεται να βαρύνουν τµηµατικά ή εξ ολοκλήρου
αποκλειστικά το επόµενο οικονοµικό έτος ή τα επόµενα
οικονοµικά έτη, δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το τρέχον έτος.
β. Στις περιπτώσεις αυτές, µετά την έκδοση της πολυετούς έγκρισης και πριν από τη διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών, εκδίδεται βεβαίωση του
προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου φο-

ρέα, κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος του διατάκτη, η
οποία περιλαµβάνει κατ’ αναλογία τα στοιχεία των περ.
α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 80/2016
(Α΄ 145). Η βεβαίωση αυτή αναρτάται στον διαδικτυακό
χώρο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», λαµβάνει µοναδικό αριθµό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) που αναγράφεται στο σώµα αυτής
και µνηµονεύεται στο προοίµιο κάθε διοικητικής πράξης,
που σχετίζεται µε την πραγµατοποίηση της δαπάνης. Η
παράλειψη µνείας της βεβαίωσης στο ανωτέρω προοίµιο
επιφέρει ακυρότητα των σχετικών διοικητικών πράξεων.
γ. Σε περίπτωση έγγραφης άρνησης παροχής της ανωτέρω βεβαίωσης, για λόγους που ανάγονται στη νοµιµότητα, ακολουθείται, κατ’ αναλογία, η διαδικασία της περ.
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145).
δ. Με την έναρξη του οικονοµικού έτους εντός του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισµός του φορέα για
την πραγµατοποίηση της δαπάνης που αφορά η πολυετής έγκριση, εκδίδεται άµεσα και κατά προτεραιότητα η
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης».
2. Το άρθρο 39 του ν. 4701/2020 (Α΄ 128), µε το οποίο
προστέθηκε η παρ. 8 στο άρθρο 67 του ν. 4270/2014, καταργείται από την έναρξη ισχύος του.
Άρθρο 67
Εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού της
Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων
(Γ.Δ.Δ.Ε.), της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων
Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.)
της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονοµικών και του προσωπικού
που υπηρετεί σε θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)
1. Για την αναβάθµιση του ελεγκτικού έργου, οι υπάλληλοι που κατέχουν οργανική θέση στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.), στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.) της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών και οι υπάλληλοι που υπηρετούν µε απόσπαση σε θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)
δύνανται, πέραν της επιµόρφωσης που παρέχεται από
το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, να επιµορφώνονται στο αντικείµενο είτε της εφαρµοσµένης ελεγκτικής - λογιστικής,είτε της δηµόσιας ελεγκτικής λογιστικής είτε του εσωτερικού ελέγχου, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις εκπαιδευτικής επάρκειας για
την άσκηση του επαγγέλµατος του ορκωτού ελεγκτήλογιστή ή του εσωτερικού ελεγκτή, αντίστοιχα.
2. Η παραπάνω επιµόρφωση παρέχεται από φορείς
που παρέχουν, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, πιστοποιηµένη σχετική επαγγελµατική επιµόρφωση και
κατάρτιση.
3. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρµογή
του παρόντος καλύπτονται από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονοµικών και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, αντίστοιχα.
4. Οι υπάλληλοι, που κάνουν χρήση της δυνατότητας
της παρ. 1, δεσµεύονται να εκτελούν τα καθήκοντά τους
στη Γ.Δ.Ε.Σ.Π., στη Γ.Δ.Δ.Ε. και στη Μονάδα Επιθεωρή-
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σεων και Ελέγχων (Μ.Ε.Ε.) της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για πέντε (5) έτη µετά την απόκτηση του σχετικού
πιστοποιητικού επιµόρφωσης. Για τον υπολογισµό της
πενταετούς υποχρεωτικής παραµονής του υπαλλήλου
στη Γ.Δ.Ε.Σ.Π. ή στη Γ.Δ.Δ.Ε. και στη Μ.Ε.Ε., λαµβάνεται
υπόψη µόνο ο χρόνος απουσίας του υπαλλήλου, λόγω άδειας που αποτελεί πραγµατικό χρόνο δηµόσιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του υπαλλήλου
δεν τηρηθεί η ανωτέρω υποχρέωση, το κόστος της εκπαίδευσης καταλογίζεται, µε απόφαση του αρµόδιου
διατάκτη, και αναζητείται υποχρεωτικά, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.
5. Ο αριθµός των υπαλλήλων, που δύνανται κάθε χρόνο να λάβουν την παραπάνω εκπαίδευση, ο τρόπος επιλογής αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών και µε απόφαση του
Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές της.
Άρθρο 68
Παράταση προθεσµίας για τη γνωµοδότηση σχετικά
µε το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίαςΤροποποίηση των παρ. 9 και του 15 άρθρου 18
του ν. 4354/2015
1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 18 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία και η παρ. 9 διαµορφώνεται ως εξής:
«9. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που
περιγράφεται στις περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 και να υποβάλει σχετική γνωµοδότηση, συνοδευόµενη από αναλυτική µελέτη, σύµφωνα µε την ως άνω περιγραφή του έργου της στους συναρµόδιους Υπουργούς έως τις
30.5.2018, καθώς και από προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της εκτιµώµενης επίπτωσης της εν λόγω γνωµοδότησης. Οι συναρµόδιοι Υπουργοί επεξεργάζονται τη γνωµοδότηση και παρέχουν σχετικές οδηγίες. Επί τη βάσει
των ανωτέρω οδηγιών, η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην περ. γ΄ της παρ. 2
και να υποβάλλει τελική γνωµοδότηση στους συναρµόδιους Υπουργούς έως τις 31.8.2021. Η διάρκεια λειτουργίας της συσταθείσας µε την υπ’ αριθµ.
2/14511/0004/12.3.2018 κοινή υπουργική απόφαση
(ΑΔΑ: 728ΖΗΜ3Ξ), Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί
µε τις υπ’ αριθµ. 2/56353/0004/22.11.2018 (ΑΔΑ: 63ΓΑΗ
ΑΞ0) και 35114 ΕΞ 2020/1.4.2020 (ΥΟΔΔ 323) αποφάσεις παρατείνεται ως την ως άνω ηµεροµηνία.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 18 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία και η παρ. 15 διαµορφώνεται ως εξής:
«15. Στα µέλη και τους γραµµατείς της Επιτροπής του
παρόντος άρθρου, η οποία συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 396 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), καθορίζεται, από την ηµεροµηνία συγκρότησης, αποζηµίωση
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176) µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η απόφαση αυτή ισχύει έως τις 31.8.2021.»

Άρθρο 69
Εξόφληση οφειλών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
προς προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4753/2020
1. Στο άρθρο 42 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227) µετά τις λέξεις «του Προϋπολογισµού» διαγράφονται οι λέξεις
«του οικονοµικού έτους 2020» και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 42
Εξόφληση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό οφειλών
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς προµηθευτές
ηλεκτρικής ενέργειας
Οφειλές των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 της παρ. 1 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) προς προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες προκύπτουν
από την εφαρµογή της παρ. 8 του άρθρου 58 του
ν. 4075/2012 (Α΄ 89) και αφορούν λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδόθηκαν αποκλειστικά για τις χρήσεις 2018 και 2019, εξοφλούνται σε βάρος
των πιστώσεων των ΑΛΕ 2420201002 «Δαπάνες πληρωµής οφειλών ηλεκτρικής ενέργειας φορέων Κεντρικής
Διοίκησης (άρθρο 58 παρ. 8 του ν. 4075/2012)» και
2390289002 «Έξοδα από εξόφληση υποχρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας φορέων Γενικής Κυβέρνησης (άρθρο
58 παρ. 8 του ν. 4075/2012)» του Ειδικού Φορέα 1023711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», µε µεταφορά
πιστώσεων από το αποθεµατικό της παρ. 1 του άρθρου
59 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) του Προϋπολογισµού του
Υπουργείου Οικονοµικών, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής
ή ειδικής διάταξης.»
2. Ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρ. 1 ορίζεται
η 18η Νοεµβρίου 2020, ηµεροµηνία θέσεως σε ισχύ του
ν. 4753/2020.
Άρθρο 70
Οδοιπορικά έξοδα στελεχών Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής
1. Επιτρέπεται, για τα οδοιπορικά έξοδα που εξοφλούνται µέσω του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, η
χορήγηση προκαταβολής στα στελέχη του Λιµενικού
Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) έως
ποσοστού εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) του δικαιούµενου ποσού για την αντιµετώπιση των εξόδων µετάθεσης, απόσπασης ή εκτέλεσης υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης.
2. Τα οδοιπορικά έξοδα των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
τα οποία αφορούν σε δράση που έχει ενταχθεί σε ευρωπαϊκό συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα, δεν συµψηφίζονται µε οφειλές του µετακινούµενου προς το Δηµόσιο.
3. Επί των οδοιπορικών εξόδων της παρ. 1 επιβάλλονται κρατήσεις υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονοµικής Ενίσχυσης Μερισµατούχων Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού
(Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.), του Ειδικού Λογαριασµού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν.) και του Ταµείου Αρωγής Λιµενικού Σώµατος (Τ.Α.Λ.Σ.), όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 του π.δ. 200/1993 (Α΄ 75) και στην παρ. 4 του άρθρου 9 του β.δ. 160/1970 (Α΄ 44).
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4. Οι δόκιµοι που φοιτούν στις Σχολές «Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», δύναται να αποσπώνται, κατόπιν εισήγησης του
αρµοδίου Υπαρχηγού για τον Κλάδο Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και απόφαση του Αρχηγού
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς ενίσχυση λιµενικών αρχών και πλοίων σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για εκπαιδευτικούς σκοπούς
στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης και για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι (6) µήνες. Σε αυτήν την περίπτωση αποζηµιώνονται, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της υποπαρ. Δ9 της
παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) για τα µόνιµα εν ενεργεία στελέχη.
Άρθρο 71
Πλωτές εξέδρες για ερευνητικούς σκοπούς - Προσθήκη παρ. 15 στο άρθρο 13Α του ν. 2971/2001
Προστίθεται παρ. 15 στο άρθρο 13Α του ν. 2971/2001
(Α΄ 285) ως εξής:
«15. α) Επιτρέπεται, µε αίτηση του φορέα διοίκησης
και εκµετάλλευσης του λιµένα προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν απόφασης του
αρµοδίου οργάνου του, η έναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος προσωρινή τοποθέτηση πλωτών εξεδρών επιφανείας µέχρι εξακοσίων (600) τετραγωνικών µέτρων, εντός θαλάσσιας ζώνης λιµένα (Θ.Ζ.Λ.), για ένα (1) έτος,
µε δυνατότητα παράτασης µέχρι επιπλέον δύο (2) έτη,
αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.
β) Για την τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας
εκδίδεται απόφαση του Γενικού Διευθυντή Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ή, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), του Γενικού Γραµµατέα Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, κατόπιν γνώµης της αρµόδιας λιµενικής αρχής και ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και, αποκλειστικά ως προς τον ερευνητικό σκοπό, της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και
Καινοτοµίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
γ) Με την απόφαση της περ. β΄ καθορίζονται από τις
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οι ειδικότερες λεπτοµέρειες για την
τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας και ιδίως, λεπτοµέρειες που αφορούν σε όρους και σε τεχνικά ζητήµατα ή προδιαγραφές που πρέπει να πληροί, στο οικονοµικό αντάλλαγµα, στο χρονικό διάστηµα τοποθέτησής
της, στη συντήρηση, στην αποµάκρυνσή της και στις
συνθήκες πρόσβασης σε αυτήν από και προς την ξηρά.
δ) Για την έκδοση της απόφασης της περ. β΄ οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύνανται να ζητούν την προσκόµιση επιπλέον στοιχείων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή άλλων
εγγράφων ιδίως, για την τήρηση προδιαγραφών ασφαλείας, ευστάθειας και άλλων τεχνικών προδιαγραφών.»

Άρθρο 72
Δυνατότητα παράτασης επιδότησης ανέργων ναυτικών
- Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου τεσσαρακοστού
της από 1.5.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
Η παρ. 4 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), τροποποιείται ως προς το χρονικό διάστηµα της παράτασης και
η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος, καθώς και να παρατείνεται η
διάρκεια ισχύος του για χρονικό διάστηµα, που δεν υπερβαίνει την 30ή.6.2021, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνητικές συνέπειες της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19.»
Άρθρο 73
Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας - Τροποποίηση των
παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 16 του ν. 4770/2021
Οι παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 16 του ν. 4770/2021
(Α΄15) τροποποιούνται ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία των προθεσµιών και διαµορφώνονται ως εξής:
«7. Στην περίπτωση, που η σύµβαση ναυτολόγησης
των ναυτικών έχει τεθεί ή τίθεται σε αναστολή, τα επιδόµατα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 2021 καταβάλλονται µειωµένα αναλογικά από τον υπόχρεο πλοιοκτήτη - εφοπλιστή, λαµβάνοντας υπόψη για τον υπολογισµό
τους τον χρόνο διάρκειας της σύµβασης ναυτολόγησης
έως την αναστολή της, ήτοι από 1.1.2021 µέχρι και
2.5.2021 και από 3.5.2021 µέχρι και 30.6.2021, αντιστοίχως. Τα ποσά εκ των επιδοµάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, που αντιστοιχούν στο ανωτέρω χρονικό
διάστηµα αναστολής της σύµβασης ναυτολόγησης καταβάλλονται, σύµφωνα µε την παρ. 4.
8. Η χρονική διάρκεια της παρεχόµενης από τον Οίκο
Ναύτου ασφαλιστικής προστασίας, που αφορά σε ασφαλιστική ικανότητα και παροχές σε χρήµα, σύµφωνα µε το
π.δ. 894/1981 (Α΄ 226) για όσους δικαιούχους έληξε µετά τις 31.12.2020, δύναται να παραταθεί µέχρι τις
30.6.2021, εφόσον υποβληθεί από τους δικαιούχους
σχετική αίτηση.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να τροποποιούνται οι όροι,
οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τον
µηχανισµό εφαρµογής των παρ. 1 και 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονοµικών, δύναται να παραταθεί το χρονικό
διάστηµα καταβολής της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού
για έναν (1) µήνα κάθε φορά και πάντως, όχι πέραν της
30ής.6.2021. Με την ίδια απόφαση, δύνανται να καθορίζονται ειδικότερες διαδικασίες καταβολής των επιδοµάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 2021 της παρ. 7.»
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Άρθρο 74
Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων
σε χώρους χερσαίας ζώνης λιµένα από καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)
1. Μέχρι την 31η.10.2021 επιτρέπεται, µε αίτηση του
ενδιαφεροµένου χωρίς πρόσθετο αντάλλαγµα και κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η επέκταση του χώρου, ο οποίος έχει παραχωρηθεί σε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος για απλή χρήση, µέχρι και τη συµπλήρωση του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων και οµπρελών σκίασης, σε χερσαία ζώνη λιµένα, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις της παρ. 2, µε απόφαση του αρµοδίου
φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα και κατόπιν
γνώµης της κατά τόπον αρµόδιας λιµενικής αρχής.
2. Προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 1 είναι οι εξής:
α) Κατά τη λήψη της απόφασης και κατά τη διατύπωση
της γνώµης λαµβάνονται υπόψη και εξασφαλίζονται ιδίως:
αα) η εξυπηρέτηση της λιµενικής δραστηριότητας,
αβ) η εύρυθµη λειτουργία του λιµένα,
αγ) η µη παρεµπόδιση των διαβάσεων, ιδίως των διαβάσεων των ατόµων µε αναπηρία και τυφλών, βάσει και
της υπ’ αριθµ. 52907/2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄ 2621),
αδ) η απρόσκοπτη λειτουργία και ανεµπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας,
αε) η µη παρεµπόδιση πρόσβασης σε παρόδια κτίρια,
χώρους στάθµευσης παρακείµενων χρήσεων, απορροές
όµβριων υδάτων,
αστ) η µη παρεµπόδιση της διέλευσης οχηµάτων έκτακτης ανάγκης, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
β) Εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου
τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
γ) Εξασφαλίζεται λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών
τουλάχιστον ενάµισι (1,5) µέτρου.
δ) Δεν θίγονται δικαιώµατα άλλων δικαιούµενων της
χρήσης του επεκτεινόµενου χώρου.
ε) Δεν επιτρέπονται η ανάπτυξη στον επεκτεινόµενο
χώρο µονίµων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων.
3. α) Με απόφαση του αρµόδιου φορέα διοίκησης και
εκµετάλλευσης λιµένα, η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52Α του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) και της
περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2932/2001
(Α΄ 145) και ύστερα από τεχνική έκθεση της αρµόδιας
τεχνικής υπηρεσίας του φορέα, ή, ελλείψει αυτής, από
τεχνικές υπηρεσίες των οικείων δήµων ή περιφερειών,
καθώς και σχετικής γνώµης των αρµόδιων Λιµενικών Αρχών, είναι δυνατή η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχηµάτων σε οδούς αρµοδιότητας των φορέων διοίκησης
και εκµετάλλευσης λιµένων, είτε για ορισµένες ώρες της

ηµέρας είτε για το σύνολο της ηµέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθµευσης, υπό την
προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχηµάτων άµεσης ανάγκης και διέλευσης/στάσης/στάθµευσης οχηµάτων
µονίµων κατοίκων και ατόµων µε αναπηρία. Με όµοια απόφαση είναι δυνατή η δηµιουργία προσωρινών διαδρόµων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόµων κίνησης ποδηλάτου, καθώς και η προσωρινή δηµιουργία περιοχών
ήπιας κυκλοφορίας ή δρόµων ήπιας κυκλοφορίας, µε µείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλµ/ώρα, σε
τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας.
β) Σε λιµένες στους οποίους ο φορέας διοίκησης και
εκµετάλλευσης λιµένα είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου, η απόφαση εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52Α του ν. 2696/1999 και της περ. ε΄ της παρ. 4 του
άρθρου 19 του ν. 2932/2001 από το αρµόδιο όργανο του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα
από σχετικό αίτηµα του φορέα, συνοδευόµενο από τεχνική έκθεση του φορέα µαζί µε υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του µελετητή για τη συµµόρφωση
του περιεχοµένου της µελέτης προς τις κείµενες διατάξεις και κατόπιν γνώµης της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής.
γ) Οι αποφάσεις των περ. α΄ και β΄ ισχύουν έως και
την 31η.10.2021 και τηρούν τις τεχνικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογή της υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΔµΕΑΑΠ/57298/225 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2448).
4. Εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 επέκταση, επιτρέπεται, µε αίτηση του ενδιαφεροµένου, η µείωση του καθορισµένου ανταλλάγµατος της παραχώρησης
απλής χρήσης µέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%) για
τους µήνες εφαρµογής του παρόντος, κατόπιν απόφασης του αρµοδίου φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης
λιµένα, τηρουµένων των απαιτήσεων των Υπουργικών
Αποφάσεων, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 2 του ν. 4690/2020.
5. Όποιος χωρίς την απόφαση της παρ. 1 προβαίνει
στην επέκταση του χώρου, ο οποίος έχει παραχωρηθεί
για απλή χρήση σε χερσαία ζώνη λιµένα, τιµωρείται σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2971/2001.
6. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η.5.2021.
Άρθρο 75
Επιχορήγηση των Οργανισµών Λιµένων στο πλαίσιο
των µέτρων για την αντιµετώπιση των αρνητικών
συνεπειών από την εµφάνιση του κορωνοϊού COVID-19
1. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
δύναται να επιχορηγεί, µέσω των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που διατέθηκαν κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 7 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) και του άρθρου 7 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 76), Οργανισµούς Λιµένων εποπτείας
του, προκειµένου να αντιµετωπιστεί η µείωση της ρευστότητάς τους, λόγω του περιορισµού των εσόδων τους,
ως απόρροια των µέτρων που εφαρµόστηκαν για τη διαχείριση των συνεπειών από την εµφάνιση του κορωνοϊ-
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ού COVID-19 και των δαπανών, που σχετίζονται µε την
προστασία της δηµόσιας υγείας από τον κορωνοϊό
COVID-19.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται το ύψος της επιχορήγησης
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.
3. Η εφαρµογή των παρ. 1 και 2 γίνεται σύµφωνα µε το
ενωσιακό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων.

Άρθρο 76
Ρυθµίσεις παραχωρήσεων ζωνών λιµένα Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 24
του ν. 2971/2001
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2971/2001
(Α΄ 285) προστίθενται εδάφια τέταρτο και πέµπτο και η
παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Παραχωρήσεις απλής χρήσης των χώρων στην περιοχή αρµοδιότητας των Οργανισµών Λιµένων Α.Ε.,εγκρίνονται από το Διοικητικό τους Συµβούλιο. Για παραχωρήσεις που συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο µόνιµης ή προσωρινής φύσης και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο των Οργανισµών Λιµένων Α.Ε., πριν από την υλοποίηση της παραχώρησης απαιτείται η προηγούµενη έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι εγκρίσεις των Διοικητικών Συµβουλίων
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις των Οργανισµών Λιµένων Α.Ε..
Εφόσον η παραχώρηση αφορά έργο ή δραστηριότητα
που απαιτεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για παραχώρηση χώρων της ζώνης λιµένα σε βιοµηχανικές µονάδες, απαιτείται και σύµφωνη γνώµη του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, µεταλλευτικές, λατοµικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις βιοµηχανικών ορυκτών απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ για αλιευτικές και υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.»
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 2971/2001 προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:

«4. Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση από το Δηµόσιο, χωρίς αντάλλαγµα, χώρων της ζώνης του Λιµένα για τη
στέγαση υπηρεσιών ή την ανέγερση δηµόσιων καταστηµάτων για την εύρυθµη λειτουργία του λιµένα, ιδίως Τελωνείων, Λιµενικών Αρχών, Υγειονοµείων, Γραφείων
Πλοηγικής Υπηρεσίας, Πυροσβεστικών Σταθµών, καθώς
και εγκαταστάσεων κάθε είδους για τις αµυντικές ανάγκες της Χώρας. Με απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από
γνώµη του φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης του Λιµένα, καθορίζονται οι χώροι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από το Δηµόσιο σύµφωνα µε το προηγούµενο
άρθρο. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση των χώρων αυτών για άλλους σκοπούς. Η χρήση χώρων περιλαµβάνει
και τη θαλάσσια ζώνη λιµένα µετά του πυθµένα αυτής
για την εναπόθεση ή πόντιση καλωδίων και αγωγών
προς εξυπηρέτηση σκοπών δηµοσίου συµφέροντος και
προστασίας της δηµόσιας υγείας.»
Άρθρο 77
Ρυθµίσεις ναυτεργατικών οργανώσεων Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 128
του ν. 4714/2020
1. Η παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να κατέχει στις
πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες ναυτεργατικές οργανώσεις το αξίωµα του Προέδρου, Γενικού Γραµµατέα ή
Ταµία, για περισσότερες από τέσσερις (4) συνολικά θητείες, διαδοχικές ή µη, ξεχωριστά σε κάθε βαθµίδα οργάνωσης είτε στο αυτό αξίωµα είτε συνδυαστικά στα ανωτέρω αξιώµατα.»
2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 1.1.2021.
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 78
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως προβλέπεται σε επιµέρους διατάξεις του.
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