ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.
Αριθ.
Διεκπ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της MH ΄, 10 Δεκεµβρίου 2020
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αναδιοργάνωση του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και µετονοµασία του
σε Οργανισµό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς
στο εξωτερικό, ρυθµίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το µουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης»
και άλλες διατάξεις
Περιεχόµενα
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Ο.Δ.Α.Π.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 1 Επωνυµία – Μορφή – Έδρα Ο.Δ.Α.Π.
Άρθρο 2 Σκοποί του Ο.Δ.Α.Π.
Άρθρο 3 Παραγωγή και διάθεση ακριβών αντιγράφων
Άρθρο 4 Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Ο.Δ.Α.Π.
Άρθρο 5 Ειδικά µέσα εκπλήρωσης σκοπών του
Ο.Δ.Α.Π.
Άρθρο 6 Όργανα διοίκησης του Ο.Δ.Α.Π.
Άρθρο 7 Σύσταση και συγκρότηση Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π.
Άρθρο 8 Συνεδριάσεις Δ.Σ.
Άρθρο 9 Αποζηµίωση µελών Δ.Σ.
Άρθρο 10 Αρµοδιότητες Δ.Σ.
Άρθρο 11 Αρµοδιότητες Πρόεδρου Δ.Σ.
Άρθρο 12 Σύσταση και στόχοι Γενικής Διεύθυνσης
Άρθρο 13 Ορισµός, αρµοδιότητες και αµοιβή Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης
Άρθρο 14 Πόροι
Άρθρο 15 Διαδικασία καθορισµού εσόδων
Άρθρο 16 Δαπάνες
Άρθρο 17 Απόδοση ποσοστού των ετήσιων διαθεσίµων
στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
Άρθρο 18 Υποχρεώσεις - Απαλλαγές – Ατέλειες - Προνόµια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 19 Διάρθρωση υπηρεσιών
Άρθρο 20 Αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτιστικών
Παραγωγών, Πωλήσεων και Προβολής
Άρθρο 21 Διάρθρωση Διεύθυνσης Πολιτιστικών Παραγωγών, Πωλήσεων και Προβολής
Άρθρο 22 Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Εκδόσεων και
Ψηφιακών Εφαρµογών
Άρθρο 23 Διάρθρωση Διεύθυνσης Εκδόσεων και Ψηφιακών Εφαρµογών
Άρθρο Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Διαχείρισης Οικονοµικών Πόρων
Άρθρο 25 Διάρθρωση Διεύθυνσης Διαχείρισης Οικονοµικών Πόρων
Άρθρο 26 Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Μελετών, Έργων,
Αποτυπώσεων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας
Άρθρο Διάρθρωση Διεύθυνσης Μελετών, Έργων, Αποτυπώσεων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας
Άρθρο 28 Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας
Άρθρο 29 Διάρθρωση Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας
Άρθρο 30 Σύσταση και αρµοδιότητες αυτοτελούς Τµήµατος Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Πόρων
Άρθρο 31 Σύσταση και αρµοδιότητες αυτοτελούς Τµήµατος Γραµµατείας Ο.Δ.Α.Π.
Άρθρο 32 Σύσταση και αρµοδιότητες αυτοτελούς Τµήµατος Επιθεωρήσεων και Εσωτερικών Ελέγχων
Άρθρο 33 Δικαστικό Γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
Άρθρο 34 Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης
Άρθρο 35 Περιφερειακές Υπηρεσίες Ο.Δ.Α.Π.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Δ.Α.Π.
Άρθρο 36 Οργανικές θέσεις
Άρθρο 37 Κατανοµή οργανικών θέσεων µονίµου προσωπικού κατά κατηγορία κλάδο και ειδικότητα
Άρθρο 38 Κατανοµή οργανικών θέσεων προσωπικού
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
κατά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα
Άρθρο 39 Δικηγόροι µε έµµισθη εντολή
Άρθρο 40 Προσόντα διορισµού
Άρθρο 41 Κλάδοι και ειδικότητες Προϊσταµένων
Άρθρο 42 Αρµοδιότητες και καθήκοντα Προϊσταµένων
Διευθύνσεων, Προϊσταµένων Τµηµάτων και Αυτοτελών
Τµηµάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 43 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 44 Καταργούµενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 46 Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του Μουσείου Ζυγοµαλά και του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού
Πολιτισµού
Άρθρο 47 Προγραµµατικές συµβάσεις µεταξύ Περιφερειών και πολιτιστικών φορέων

νεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης Πνευµατικών Δικαιωµάτων
Άρθρο 52 Υποχρέωση συµµόρφωσης των υφιστάµενων Οργανισµών Συλλογικής Διαχείρισης και Ανεξάρτητων Οντοτήτων Διαχείρισης
Άρθρο 53 Διάθεση προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος στη Διεύθυνση Τεκµηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3658/2008
Άρθρο 54 Χορήγηση χρηµατικής αµοιβής – Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3658/2008
Άρθρο 55 Συµβάσεις µεταφοράς, συσκευασίας και ασφάλισης ανακτηθέντων πολιτιστικών αγαθών – Προσθήκη του άρθρου 15 στον ν. 3658/2008
Άρθρο 56 Παράταση προθεσµίας περάτωσης της εκκαθάρισης του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Άρθρο 57 Συµπλήρωση θεσµικού πλαισίου για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα - Τροποποίηση του ν. 4487/2017
Άρθρο 58 Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και οµοσπονδιών για το έτος 2020 - Τροποπίηση του άρθρου
143 του ν. 4714/2020

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ “ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ”
Άρθρο 48 Μακρόχρονη εξαγωγή αντικειµένων συλλογών µουσείων – Τροποποίηση του άρθρου 45 του
ν. 3028/2002
Άρθρο 49 Ιδιωτική µουσειακή συλλογή του Ιστορικού
Μουσείου Κρήτης – Τροποποίηση του άρθρου 73 του
ν. 3028/2002
Άρθρο 50 Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» -Κέντρο Εθνοµουσικολογίας – Τροποποίηση του άρθρου 80 του π.δ. 4/2018

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 59 Παράταση της θητείας του Διοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
Άρθρο 60 Σύσταση θέσης Διοικητικού - Οικονοµικού
Διευθυντή στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 2557/1997
Άρθρο 61 Προσόντα διορισµού Διοικητικού - Οικονοµικού Διευθυντή Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου
Βορείου Ελλάδος - Τροποποίηση της περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου 3Α του ν. 2273/1994
Άρθρο 62 Προσόντα διορισµού Διοικητικού - Οικονοµικού Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) - Τροποποίηση της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 11Α του
ν. 2773/1994
Άρθρο 63 Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών λόγω
µη καταβολής κρατικής επιχορήγησης
Άρθρο 64 Υποχρεώσεις Παροχών Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων - Τροποποίηση του άρθρου 8 του
ν. 3905/2010
Άρθρο 65 Μεταβατική διάταξη για µουσεία - Τροποποίηση του άρθρου 73 του ν. 3028/2002

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΚΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ,
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑΣ
ΦΙΛΑΘΛΟΥ
Άρθρο 51 Εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4481/2017
στους Οργανισµούς Συλλογικής Διαχείρισης και στις Α-

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 66 Συµπλήρωση θεσµικού πλαισίου για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα - Τροποποίηση του ν. 4487/2017
Άρθρο 67 Ρυθµίσεις θεµάτων της Βίβλου Ψηφιακού
Μετασχηµατισµού του ν. 4727/2020 - Τροποποιήσεις του
ν. 4727/2020
Άρθρο 68
Ενίσχυση της προστασίας των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων στο διαδίκτυο - Τροποποίηση του άρθρου 66 Ε του ν. 2121/1993
Άρθρο 69 Σύστηµα επιφυλακής της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµειών - Τροποποίηση της
περ. κδ΄ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012
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ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 70 Παράταση της ισχύος των πιστωτικών σηµειωµάτων λόγω ακύρωσης ή αναβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4708/2020
Άρθρο 71 Ενταλµατοποίηση και καταβολή δεδουλευµένων εφηµεριώνκαι αποζηµίωση δαπανών από εξετάσεις βιολογικού υλικού
Άρθρο 72 Επιτροπή διαπραγµάτευσης τιµής φαρµάκων
- Συµπλήρωση εξουσιοδοτικής διάταξης - Τροποποίηση
του άρθρου 254 του ν. 4512/2018
Άρθρο 73 Διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού
COVID -19 για επιδηµιολογικούς λόγους
Άρθρο 74 Εθνική Εκστρατεία Εµβολιασµού κατά του
κορωνοϊού COVID-19
ΜΕΡΟΣ Η΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
Άρθρο 75 Ρυθµίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.- Τροποποίηση του
άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996
ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 76 Καταργούµενη διάταξη
ΜΕΡΟΣ Ι΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 77 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Ο.Δ.Α.Π.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 1
Επωνυµία - Μορφή - Έδρα Ο.Δ.Α.Π.
Το Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) µε
την επωνυµία Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.) µε έδρα την Αθήνα, που έχει συσταθεί
µε το άρθρο 6 του ν. 4212/1929 (Α΄ 240), µετονοµάζεται
σε «Οργανισµός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων» (Ο.Δ.Α.Π.), αναδιοργανώνεται και διέπεται
εφεξής από τον παρόντα µε σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής, διαφανούς και αναπτυξιακής διαχείρισης των πολιτιστικών πόρων της Χώρας. Ο Ο.Δ.Α.Π. εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Για τις σχέσεις του µε την αλλοδαπή η επωνυµία του
Ο.Δ.Α.Π. ορίζεται ως “Hellenic Organization of Cultural
Resources Development (HOCRED)”.
Άρθρο 2
Σκοποί του Ο.Δ.Α.Π.
1. Στρατηγικοί σκοποί του Ο.Δ.Α.Π. είναι: α) η αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στους

επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, µνηµείων και µουσείων, β) η αύξηση των οικονοµικών πόρων που προέρχονται από τις επισκέψεις στους
άνω χώρους, την παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, γ) η
διάθεση των οικονοµικών πόρων για την υποστήριξη πολιτικής για την ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση της
πολιτιστικής κληρονοµιάς, τη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και µουσείων και των υπηρεσιών και φορέων που έχουν ως αρµοδιότητα την
προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και τη στήριξη συνεργειών µεταξύ των
άνω υπηρεσιών και των φορέων της σύγχρονης πολιτιστικής δηµιουργίας.
2. Οι σκοποί του Ο.Δ.Α.Π. εκπληρώνονται µε τη διάθεση των πόρων του για:
α) την απαλλοτρίωση υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου ή
την εξαγορά ή τη στέρηση χρήσης ακινήτων για αρχαιολογικούς σκοπούς και ειδικότερα για τη διενέργεια ανασκαφών, για την αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη
των αρχαιολογικών χώρων, των ιστορικών τόπων, των
µνηµείων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών,
β) την ασφάλεια, συντήρηση, διαµόρφωση, αποκατάσταση, ανάδειξη και προβολή των αρχαιολογικών χώρων, των ιστορικών τόπων, των µνηµείων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών και κάθε κτίσµατος που βρίσκεται µέσα σε αυτούς, και την κατασκευή έργων πρόληψης
ζηµιών και προφύλαξης εντός αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και µνηµείων και του περιβάλλοντος
χώρου αυτών, τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση
των υποδοµών και εγκαταστάσεων των αρχαιολογικών
χώρων, των ιστορικών τόπων και των µουσείων, την ανέγερση, συντήρηση και επισκευή κύριων και βοηθητικών
της λειτουργίας των χώρων και µουσείων κτισµάτων, κατασκευών και κτισµάτων εξυπηρέτησης επισκεπτών των
αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων,
γ) την προβολή της πολιτιστικής πολιτικής, τη δηµοσιοποίηση και ανάδειξη των κινητών και ακίνητων µνηµείων και του έργου της αρχαιολογικής υπηρεσίας στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και των µουσείων και
επισκέψιµων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων
και συλλογών του Δηµοσίου,
δ) την υποστήριξη της αποτελεσµατικής επιτέλεσης
της αποστολής των υπηρεσιών και εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
(ΥΠ.ΠΟ.Α.), καθώς και την υποστήριξη της διενέργειας
κοινών δράσεων των ανωτέρω υπηρεσιών και φορέων
µε φορείς της σύγχρονης πολιτιστικής δηµιουργίας,
ε) τη δηµιουργία εκδόσεων και ψηφιακών εφαρµογών
µε αντικείµενο την πολιτιστική κληρονοµιά, την αρχαιολογία και αρχαιογνωσία και την ιστορία της ελληνικής
τέχνης, καθώς και τη διάθεση αυτών στο κοινό,
στ) τη δηµιουργία και αναβάθµιση διαδικτυακών ή φυσικών πωλητηρίων εντός και εκτός αρχαιολογικών χώρων και µουσείων, σε επιλεγµένα σηµεία της Επικράτειας, καθώς και στο εξωτερικό, και τη συνεργασία µε καταστήµατα τρίτων ή άλλα εµπορικά δίκτυα και κανάλια
πωλήσεων, µε σκοπό τη διάθεση στο κοινό εµπνευσµένων εφαρµογών, καλλιτεχνηµάτων, ακριβών αντιγράφων, έργων τέχνης, ψηφιακών εφαρµογών, εν γένει πολιτιστικών αντικειµένων, καθώς και τυποποιηµένων – πιστοποιηµένων προϊόντων της αγροδιατροφικής αλυσίδας, προερχόµενων από τη χλωρίδα που βρίσκεται εντός
αρχαιολογικών χώρων,
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ζ) την ανάπτυξη συστηµάτων ηλεκτρονικών αγορών
και πληρωµών για εισιτήρια εισόδου και άλλες υπηρεσίες για τους επισκέπτες σε αρχαιολογικούς χώρους,
µνηµεία και µουσεία, τη διάθεση ειδών, φωτογραφιών, ηλεκτρονικών εκδόσεων και άλλων ψηφιακών εφαρµογών που απευθύνονται στο κοινό,
η) την ενίσχυση της έρευνας, µελέτης και επιστηµονικής τεκµηρίωσης σε θέµατα αρχαιολογίας και προστασίας, ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής κληρονοµιάς, από την αρχαιολογική υπηρεσία, από εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
ή από τον Ο.Δ.Α.Π., ιδίως σε συνεργασία µε κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, καθώς και τον σχεδιασµό και την υλοποίηση ανάλογου περιεχοµένου εκπαιδευτικών προγραµµάτων,
θ) τη δηµιουργία και αναβάθµιση εργαστηρίων κατασκευής εκµαγείων, ακριβών αντιγράφων και αποµιµηµάτων, καθώς και τη δηµιουργία επισκέψιµων εκθεσιακών
χώρων µε αντικείµενο θέµατα από την πολιτιστική κληρονοµιά,
ι) τη µίσθωση ακινήτων για αρχαιολογικούς σκοπούς ή
για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ο.Δ.Α.Π.,
ια) την ενίσχυση των δηµόσιων επενδύσεων στις πολιτιστικές υποδοµές και τη σύνδεση της πολιτιστικής κληρονοµιάς µε την έρευνα και την καινοτοµία, τη σύγχρονη
καλλιτεχνική δηµιουργία, τις πολιτιστικές βιοµηχανίες
και τη δηµιουργική οικονοµία, µε δυνατότητα συµµετοχής σε χρηµατοδοτικά σχήµατα, στα οποία συµµετέχουν
και εθνικοί, ευρωπαϊκοί ή διεθνείς φορείς χρηµατοδότησης και επενδύσεων.
Άρθρο 3
Παραγωγή και διάθεση ακριβών αντιγράφων
Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού και ο
Ο.Δ.Α.Π. είναι οι αποκλειστικά αρµόδιοι για τη δηµιουργία εκµαγείων και ακριβών αντιγράφων κατά την έννοια
της περ. γ΄ της παρ. 4Δ΄ του άρθρου 46 του ν. 3028/
2002 (Α΄ 153), καθώς και για τη χορήγηση σε τρίτους άδειας παραγωγής µε σκοπό το κέρδος απλών αντιγράφων από τα ακριβή αντίγραφα που παράγει. Στο πλαίσιο
της αρµοδιότητας αυτής, ο Ο.Δ.Α.Π. διενεργεί ελέγχους
στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους καλλιτέχνες για
τους όρους της αδειοδότησης. Ειδικότερα:
α) Τα ακριβή αντίγραφα παράγονται στα εργαστήρια
του Ο.Δ.Α.Π., µε ίδια µέσα ή µε προσφυγή σε εξωτερικό
ανάδοχο, σύµφωνα µε τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και διατίθενται από τα πωλητήρια του Ο.Δ.Α.Π. προς πώληση.
Τα ακριβή αντίγραφα µπορούν να διατίθενται προς πώληση και από ιδιώτες εµπόρους, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., ο οποίος προµηθεύει τα αντίγραφα αυτά, έναντι τιµήµατος που καθορίζεται από το
Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Πολιτιστικών
Παραγωγών, Πωλήσεων και Προβολής.
β) Η άδεια παραγωγής µε σκοπό το κέρδος απλών αντιγράφων από τα ακριβή αντίγραφα που παράγει ο
Ο.Δ.Α. χορηγείται από τον Ο.Δ.Α.Π., ύστερα από γνώµη
της αρµόδιας κατά τόπο ή καθ’ ύλην αρµόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, έναντι πληρωµής τέλους, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία εκδίδε-

ται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π.. Τα αντίγραφα αυτά, που διατίθενται στο κοινό, απαγορεύεται
να φέρουν τη σφραγίδα του Ο.Δ.Α.Π.. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και λήψης απόφασης για την έγκρισή
τους, καθορίζεται µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ο.Δ.Α.Π..
Άρθρο 4
Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Ο.Δ.Α.Π.
1. O Ο.Δ.Α.Π. είναι αρµόδιος για την αξιοποίηση ακινήτων τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή διαχείριση στο
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού ή στον ίδιο, καθώς και των αναψυκτηρίων, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή διαχείριση στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού και βρίσκονται εντός κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων ή λειτουργούν για την
εξυπηρέτηση των επισκεπτών των οργανωµένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, των µουσείων και
των µνηµείων. Η αξιοποίηση γίνεται µε σκοπό την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς, την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας και
την εξασφάλιση εσόδων.
2. Για την επίτευξη του άνω σκοπού, ο Οργανισµός
προβαίνει στην παροχή υπηρεσιών εστίασης, στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός και στον περιβάλλοντα χώρο των ακινήτων και των αναψυκτηρίων µε
σκοπό την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς
και δράσεων προβολής και προώθησης της τοπικής γαστρονοµίας εντός αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και µνηµείων και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών, εφαρµοζοµένου του άρθρου 46 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153).
3.Ο Ο.Δ.Α.Π. υλοποιεί τις ανωτέρω δραστηριότητες µε
δικά του µέσα, ή µέσω συµβάσεων µίσθωσης του π.δ.
715/1979 (Α΄ 212) που διέπει την εκµίσθωση ακινήτων
των Ν.Π.Δ.Δ. ή δηµόσιων συµβάσεων του ν. 4412/2016
(Α΄ 147), ή συµβάσεων παραχώρησης του ν. 4413/2016
(Α΄ 148), ή µέσω παραχώρησης σε φορείς Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονοµίας του ν. 4430/2016 (Α΄ 205),.
Το πρόγραµµα αξιοποίησης των ακινήτων και των αναψυκτηρίων, συνολικά ή τµηµατικά, καθώς και το πρόγραµµα αξιοποίησης αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών
τόπων και µνηµείων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή
δράσεων που σχετίζονται µε την προαγωγή της τοπικής
γαστρονοµίας και οι γενικοί και ειδικοί όροι λειτουργίας
προς διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και προϊόντων καταρτίζονται από το Δ.Σ. του
Ο.Δ.Α.Π., και εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού, µετά από γνώµη του αρµόδιου Κεντρικού Συµβουλίου του ν. 3028/2002 (Α΄ 153),
σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από τον ίδιο νόµο διαδικασία. Με την ίδια διαδικασία εγκρίνεται και η παραχώρηση στον Ο.Δ.Α.Π. της χρήσης των συγκεκριµένων ακινήτων και αναψυκτηρίων, όπου απαιτείται. Το πρόγραµµα αξιοποίησης και οι γενικοί και ειδικοί όροι µπορούν να
τροποποιούνται µε την ίδια διαδικασία. Με µόνη την ανωτέρω έγκριση, ο Ο.Δ.Α.Π. προβαίνει σε κάθε αναγκαία
ενέργεια για την εκτέλεση του εγκεκριµένου προγράµµατος αξιοποίησης και των όρων λειτουργίας. Οι συµβάσεις µίσθωσης της παρούσας δεν υπάγονται στις διατάξεις της νοµοθεσίας για τις εµπορικές µισθώσεις, µε εξαίρεση το άρθρο 15 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204).

5
4. Για τα αναψυκτήρια, όταν υφίσταται άµεση ανάγκη
για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών των ως άνω χώρων και µέχρι την εγκατάσταση µισθωτών – διαχειριστών που προκύπτουν από τις διαδικασίες της παρ. 3, είναι δυνατή η εφάπαξ σύναψη συµβάσεων µίσθωσης χωρίς διαγωνισµό, µε συνολική διάρκεια που δεν µπορεί να
υπερβαίνει συνολικά τους δεκαοκτώ (18) µήνες, κατόπιν
δηµοσίευσης δηµόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εφόσον το µηνιαίο µίσθωµα είναι χαµηλότερο από συγκεκριµένο ύψος που καθορίζεται µε απόφαση
του Δ.Σ., η σύναψη των άνω συµβάσεων µίσθωσης µπορεί να γίνεται και κατόπιν διαδικασίας διαπραγµάτευσης
µε έναν ή περισσότερους ενδιαφεροµένους σε ειδικώς
αιτιολογηµένες περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση
προηγούµενης εκτίµησης από ανεξάρτητο εκτιµητή για
το ύψος του ευλόγου µηνιαίου µισθώµατος. Οι ειδικότεροι όροι εφαρµογής της διάταξης ρυθµίζονται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π.. Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης πριν από τη λήξη της συµβατικής διάρκειας, ο
Ο.Δ.Α.Π. δύναται να συνάψει νέα σύµβαση για το εναποµείναν χρονικό διάστηµα µέχρι τη συµπλήρωση των δεκαοκτώ (18) µηνών. Οι συµβάσεις µίσθωσης της παρούσας δεν υπάγονται στις διατάξεις της νοµοθεσίας για τις
εµπορικές µισθώσεις, µε εξαίρεση το άρθρο 15 του
ν. 4013/2011 (Α΄ 204).
5. Ειδικά για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή δράσεων
που σχετίζονται µε την προαγωγή της τοπικής γαστρονοµίας της περιοχής, στην οποία ευρίσκονται οι αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι και τα µνηµεία, ο Ο.Δ.Α.Π.
µπορεί, µε βάση το πρόγραµµα αξιοποίησης της παρ. 3,
να προβαίνει σε παραχώρηση της χρήσης αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και µνηµείων, µε απόφαση
του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται µετά από πρόταση του
Δ.Σ. και γνώµη του αρµόδιου κεντρικού συµβουλίου του
ν. 3028/2002 (Α΄ 153), σύµφωνα µε την προβλεπόµενη
από τον ίδιο νόµο διαδικασία.Τα αναλογούντα τέλη καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού.
6. Μετά από τη λήξη της παραχώρησης ακινήτων και
αναψυκτηρίων αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ή της σύµβασης αξιοποίησης, το ακίνητο ή το αναψυκτήριο ελευθερώνεται αµέσως και χωρίς καµία άλλη διατύπωση ή όχληση. Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης απόδοσης ή σε περίπτωση αυθαίρετης κατοχής ή χρήσης, ο Πρόεδρος του Ο.Δ.Α.Π. εκδίδει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Εφόσον καταβλήθηκε ελλείπον αντίτιµο για την περίοδο αυθαίρετης
χρήσης, εκδίδεται πρωτόκολλο καθορισµού αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης. Τα πρωτόκολλα εκτελούνται
πέντε (5) ηµέρες µετά από την επίδοσή τους. Κατά του
πρωτοκόλλου επιτρέπεται ανακοπή, η οποία ασκείται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την επίδοσή του. Η
προθεσµία ανακοπής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του πρωτοκόλλου. Το πρωτόκολλο
διοικητικής αποβολής δύναται να επιδίδεται και να εκτελείται και από δικαστικό επιµελητή, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 2318/1995 (Α΄ 126).
Άρθρο 5
Ειδικά µέσα εκπλήρωσης σκοπών του Ο.Δ.Α.Π.
1. Για την υποστήριξη της εκπλήρωσης των αναπτυξιακών σκοπών του Ο.Δ.Α.Π. µε προεδρικό διάταγµα, που

εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, κατόπιν εισήγησης
του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., µπορεί να συστήνεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ειδικού σκοπού. Το Ν.Π.Ι.Δ. διοικείται από Δ.Σ. που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού µετά από πρόταση του Δ.Σ.
του Ο.Δ.Α.Π. και έχει αποκλειστικό αντικείµενο τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της παρ. 1 του άρθρου
4.
2. Ο Ο.Δ.Α.Π. µπορεί να συνάπτει ή να συµµετέχει σε
προγραµµατικές συµβάσεις του άρθρου 12 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ή του άρθρου 100 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87), προγραµµατικές συµφωνίες και µνηµόνια συνεργασίας, µε σκοπό την προστασία, διάσωση, ανάδειξη,
διάδοση και προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και την υποστήριξη συνεργατικών δράσεων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων µε πολιτιστικούς φορείς.
Άρθρο 6
Όργανα διοίκησης του Ο.Δ.Α.Π.
Όργανα διοίκησης του Ο.Δ.Α.Π. είναι το Διοικητικό
Συµβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος του Δ.Σ..
Άρθρο 7
Σύσταση και συγκρότηση Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π.
1. Το Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. είναι επταµελές και τα µέλη
του διορίζονται για τριετή θητεία, που µπορεί να ανανεωθεί για µία (1) φορά, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.. Αν για οποιονδήποτε λόγο µέλος του Δ.Σ. εκλείψει, το νέο µέλος διορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του εκλιπόντος προκατόχου του.
2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. επιλέγονται µε βάση το Κεφάλαιο Β΄ του ν. 4735/2020 (Α΄ 197).
Τρία (3) εκ των λοιπών µελών είναι πρόσωπα που διαθέτουν επιστηµονική ή καλλιτεχνική γνώση ή επαγγελµατική εµπειρία στα αντικείµενα αρµοδιότητας του Ο.Δ.Α.Π..
Ένα (1) µέλος προέρχεται από το Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους και υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο αυτού. Ένα
(1) µέλος, υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση της
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων του ΥΠ.ΠΟ.Α..
Η µη έγκαιρη υπόδειξη των µελών από τα αρµόδια όργανα, εντός δύο (2) µηνών από την αποστολή του σχετικού
εγγράφου από τον Ο.Δ.Α.Π., δεν κωλύει τη νόµιµη συγκρότηση του Δ.Σ..
3. Ο Γραµµατέας του Δ.Σ. και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του Ο.Δ.Α.Π., ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ..
Άρθρο 8
Συνεδριάσεις Δ.Σ.
1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, µε τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης,
που κοινοποιείται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στα µέλη
του δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση, τακτικά δύο (2) φορές τον µήνα και εκτάκτως
όποτε παρίσταται ανάγκη, κατά την κρίση του Προέδρου
του. Η σύγκληση του Δ.Σ. είναι υποχρεωτική εφόσον τη
ζητήσουν µε αίτησή τους, προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.,
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τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη του ή ο Προϊστάµενος
της Γενικής Διεύθυνσης. Στην τελευταία περίπτωση, ο
Πρόεδρος συγκαλεί υποχρεωτικά τα µέλη του Δ.Σ. µέσα
σε πέντε (5) πλήρεις ηµέρες από την έγγραφη γνωστοποίηση του αιτήµατος, το οποίο αναφέρει και τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης.
2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα
τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα µέλη του, εκ των οποίων υποχρεωτικά το ένα πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή, σε
περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του, ο Αντιπρόεδρος.
Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος
του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου όταν τον αναπληρώνει. Κατ’ εξαίρεση, µπορούν να συζητηθούν και θέµατα
που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη, αν
συµφωνούν για τη συζήτησή τους όλα τα παρόντα µέλη.
3. Στο Δ.Σ. παρίσταται, µε την ιδιότητα του εισηγητή, ο
Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης του Ο.Δ.Α.Π..
Κατ’ εξαίρεση, ορισµένα θέµατα µπορεί να τα εισηγείται
ο Πρόεδρος ή οι Προϊστάµενοι των αυτοτελών µονάδων
που υπάγονται σε αυτόν. Με απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης, µπορεί να ανατίθενται χρέη
ειδικού εισηγητή κατά περίπτωση και σε Προϊστάµενους
διευθύνσεων ή τµηµάτων του Ο.Δ.Α.Π. για θέµατα της
αρµοδιότητάς τους. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. µπορεί
να παρίσταται µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
Δ.Σ., ο προϊστάµενος του Δικαστικού Γραφείου Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους ή δικηγόρος του Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης του Ο.Δ.Α.Π. ή τρίτο πρόσωπο, όταν
συντρέχει ειδικός λόγος.
4. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα µέλη και τον γραµµατέα. Ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσµατα αυτών εκδίδονται από τον Πρόεδρο και τον
Γραµµατέα.
Άρθρο 9
Αποζηµίωση µελών Δ.Σ.
1. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. καταβάλλεται µηνιαία αποζηµίωση η οποία καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 210 του ν. 4635/2019
(Α΄ 167).
2. Στον Αντιπρόεδρο, τα µέλη και τον γραµµατέα του
Δ.Σ. καταβάλλεται αποζηµίωση ανά συνεδρίαση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού,
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176).
3. Αν ο Αντιπρόεδρος αναπληρώσει τον Πρόεδρο, του
καταβάλλεται αναλογικά η αµοιβή της παρ. 1 για όσο
διάστηµα διαρκεί η αναπλήρωση και δεν εισπράττει αποζηµίωση σύµφωνα µε την παρ. 2 για το ίδιο διάστηµα.
4. Στον Αντιπρόεδρο ή στο µέλος του Δ.Σ., που έχει αναλάβει την έρευνα, τον συντονισµό και την υλοποίηση
των ενεργειών της παρ. 5 του άρθρου 10, καταβάλλεται
µηνιαία αποζηµίωση, η οποία καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 210 του
ν. 4635/2019 (Α΄ 167).
5. Για κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη λειτουργία του
Δ.Σ. εφαρµόζονται τα άρθρα 13 έως 15 του ν. 2690/1999
(Α΄ 45) και ο Κανονισµός Λειτουργίας του Δ.Σ..

Άρθρο 10
Αρµοδιότητες Δ.Σ.
1. Το Δ.Σ. έχει την επιτελική αρµοδιότητα για την εκπόνηση και παρακολούθηση της εφαρµογής του στρατηγικού σχεδιασµού του Ο.Δ.Α.Π., στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής και ελέγχει τη λειτουργία των υπηρεσιών του Ο.Δ.Α.Π..
2. Το Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. καταρτίζει και υποβάλλει προς
έγκριση στον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού το ετήσιο, το µεσοπρόθεσµο και το πολυετές επιχειρησιακό
σχέδιο του Ο.Δ.Α.Π., τα οποία αποτελούν βασικό άξονα
λειτουργίας για τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες.
Το Δ.Σ. έχει την αρµοδιότητα, ιδίως για:
α) τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασµό του
Ο.Δ.Α.Π., στο πλαίσιο της οποίας είναι αρµόδιο για:
αα) τη διαµόρφωση και αναθεώρηση, σε εξαµηνιαία
βάση, του επιχειρησιακού προγράµµατος του Ο.Δ.Α.Π.,
και την υιοθέτηση του προϋπολογισµού, ισολογισµού, απολογισµού και της ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων, που
εγκρίνονται από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού,
αβ) την έγκριση του τεχνικού προγράµµατος έργων
και µελετών, του προγράµµατος τακτικών ελέγχων, του
προγράµµατος προµηθειών και υπηρεσιών και του εκδοτικού προγράµµατος,
αγ) την έγκριση πώλησης εκδόσεων τρίτων από τον
Ο.Δ.Α.Π.,
β) την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του
O.Δ.Α.Π., στο πλαίσιο της οποίας είναι αρµόδιο για:
βα) την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας, στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά και οι αρµοδιότητες των Διευθύνσεων, των Τµηµάτων και των Αυτοτελών Τµηµάτων του Ο.Δ.Α.Π., καθώς και των Προϊσταµένων αυτών, των Κανονισµών Διαχείρισης Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών, µετά από γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων, καθώς και του
Κανονισµού Λειτουργίας του Δ.Σ., που δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
ββ) την εισήγηση στον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού για τη σύσταση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου της παρ. 1 του άρθρου 5,
βγ) την υποβολή προτάσεων νοµοθετικών ρυθµίσεων
για τα θέµατα αρµοδιότητας του Ο.Δ.Α.Π.,
βδ) την έκδοση απόφασης µεταβίβασης αρµοδιοτήτων
ή µεταβίβασης εξουσιοδότησης υπογραφών, στον Πρόεδρο του Δ.Σ., καθώς και στους Προϊστάµενους των οργανικών µονάδων όλων των επιπέδων (Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση, Τµήµα),
γ) θέµατα ανθρωπίνου δυναµικού, στο πλαίσιο της οποίας είναι αρµόδιο για:
γα) την εκκίνηση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού µε κάθε σχέση εργασίας,
γβ) την τοποθέτηση των Προϊσταµένων των οργανικών µονάδων, σύµφωνα µε το άρθρο 43,
γγ) τον ορισµό ενός εκ των Προϊσταµένων Διευθύνσεων του Ο.Δ.Α.Π. ως αναπληρωτή του Προϊσταµένου της
Γενικής Διεύθυνσης, όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή
ελλείπει,
γδ) τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου,
γε) την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας που προβλέπεται στα άρθρα 116 επ. του Κώδικα Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007,
Α΄ 26),

7
δ) την οικονοµική διαχείριση του Ο.Δ.Α.Π., στο πλαίσιο
της οποίας είναι αρµόδιο για:
δα) την άσκηση καθηκόντων διατάκτη για τον προϋπολογισµό του Ο.Δ.Α.Π., κατά την έννοια των άρθρων 65 έως 68 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), για κάθε είδους δαπάνες µε προϋπολογισµό µεγαλύτερο από το όριο εφαρµογής της ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
δβ) τις αρµοδιότητες αποφασίζοντος οργάνου αναθέτουσας αρχής για συµβάσεις προµηθειών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και Προϊσταµένης Αρχής στις διαδικασίες προκήρυξης και µέχρι τη σύναψη της σύµβασης ανάθεσης δηµόσιων τεχνικών έργων ή εκπόνησης τεχνικών µελετών ή σύµβασης παροχής τεχνικών και άλλων
συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µε προϋπολογισµό
µεγαλύτερο από το όριο εφαρµογής της ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων του ν. 4412/2016, ή για συµβάσεις των εξαιρετικών
περιπτώσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 7 έως 12,
32και 107 έως 110 του ν. 4412/2016,
δγ) τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων, προγραµµατικών συµφωνιών ή µνηµονίων συνεργασίας µε φορείς του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα προς εκπλήρωση
των σκοπών του Ο.Δ.Α.Π.,
δδ) την εκτός έδρας µετακίνηση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή των µελών του και την κάλυψη της σχετικής δαπάνης,
δε) την επιβολή των προστίµων που προβλέπονται
στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 12,
δστ) τη βεβαίωση των ποσών που οφείλουν τρίτοι
στον Ο.Δ.Α.Π. από κάθε αιτία,
ε) την πολιτική πωλήσεων, στο πλαίσιο της οποίας είναι αρµόδιο για:
εα) τη διατύπωση απλής γνώµης προς το Υπουργείο
Πολιτισµού και Αθλητισµού για την έκδοση απόφασης
καθορισµού των τιµών των εισιτηρίων ή των τιµών χρήσης υπηρεσιών που παρέχονται σε επισκέπτες αρχαιολογικών χώρων και µουσείων,
εβ) τον καθορισµό της τιµολογιακής πολιτικής του
Ο.Δ.Α.Π.,
εγ) την εισήγηση στον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού για την έκδοση απόφασης ως προς την ίδρυση
νέων πωλητηρίων,
εδ) την έκδοση απόφασης ως προς τη συνεργασία των
πωλητηρίων µε άλλα εµπορικά δίκτυα και κανάλια πωλήσεων,
εε) την έγκριση διακριτικών τίτλων που χαρακτηρίζουν
προϊόντα, υπηρεσίες ή λειτουργίες του Ο.Δ.Α.Π.,
εστ) την υποβολή πρότασης στον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού για την έκδοση απόφασης που καθορίζει τη διαδικασία συλλογής καρπών εντός αρχαιολογικών χώρων για την παραγωγή προϊόντων της αγροδιατροφικής αλυσίδας.
στ) την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του
Ο.Δ.Α.Π., στο πλαίσιο της οποίας είναι αρµόδιο για:
στα) την εισήγηση στον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού για την έγκριση του προγράµµατος αξιοποίησης ακινήτων και αναψυκτηρίων,
στβ) τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης αναψυκτηρίων
χωρίς διαγωνισµό, µε συνολική διάρκεια που δεν µπορεί
να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) µήνες,

στγ) την εισήγηση στο αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για την παραχώρηση της
χρήσης αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων, για τους
προαναφερόµενους σκοπούς,
στδ) την πρόταση στο αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για την παραχώρηση, µε ή
χωρίς αντάλλαγµα, της χρήσης κινητών ή ακινήτων που
ανήκουν κατά κυριότητα, χρήση ή διαχείριση στον
Ο.Δ.Α.Π., καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις
της παραχώρησής του.
3. Το Δ.Σ. είναι αρµόδιο για κάθε θέµα που αφορά στην
εκπλήρωση των σκοπών του Ο.Δ.Α.Π. και ελέγχει τη λειτουργία των υπηρεσιών του Ο.Δ.Α.Π..
4. Το Δ.Σ. είναι αρµόδιο για κάθε ζήτηµα που αφορά
στην εκπλήρωση των σκοπών του Ο.Δ.Α.Π., ακόµα και αν
η σχετική αρµοδιότητα δεν του απονέµεται ρητά µε τις
διατάξεις του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν απονέµεται ρητά σε άλλο όργανο.
5. Η έρευνα, ο συντονισµός και η υλοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται, προκειµένου να συλλεγούν τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση απόφασης του Δ.Σ.
σχετικά µε τον καθορισµό της τιµολογιακής πολιτικής ή
άλλων ζητηµάτων πολιτικής πωλήσεων του Ο.Δ.Α.Π. είναι δυνατόν, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ., να
διενεργείται από τον Αντιπρόεδρο ή µέλος του Δ.Σ. εντός διαστήµατος που δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα
(1) έτος.
Άρθρο 11
Αρµοδιότητες Πρόεδρου Δ.Σ.
1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι αρµόδιος για:
α) τον έλεγχο της λειτουργίας των υπηρεσιών του
Ο.Δ.Α.Π. και την ενηµέρωση του Δ.Σ., τη µέριµνα για την
εκπόνηση από το Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου και Επιθεώρησης και την έγκριση από το Δ.Σ. του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας, καθώς και των Κανονισµών Διαχείρισης Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών,
β) τον καθορισµό των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., τη σύγκληση του Δ.Σ. σε συνεδρίαση και την άσκηση καθηκόντων Προεδρεύοντος στις συνεδριάσεις αυτές, την εποπτεία της διαδικασίας εκτέλεσης των αποφάσεων του
συλλογικού οργάνου και την ενηµέρωση του Υπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού για τα ζητήµατα του
Ο.Δ.Α.Π.,
γ) την εποπτεία των Αυτοτελών Μονάδων του
Ο.Δ.Α.Π., που υπάγονται απευθείας σε αυτόν, την αξιολόγηση των Προϊσταµένων τους ως πρώτος αξιολογητής και του προσωπικού τους ως δεύτερος αξιολογητής
και την έγκριση των υπηρεσιακών µετακινήσεων και αδειών του προσωπικού αυτών των Μονάδων και της ανάλογης δαπάνης, όπου απαιτείται,
δ) την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισµού του
Ο.Δ.Α.Π., εκτελώντας αποφάσεις του Δ.Σ., όταν αυτό ενεργεί ως διατάκτης του προϋπολογισµού,
ε) την υπογραφή των αποφάσεων σχετικά µε την πρόσληψη ή τον διορισµό του προσωπικού του Ο.Δ.Α.Π.,
στ) την έκδοση, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας υπη-
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ρεσίας, πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ή και καθορισµού αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης, σύµφωνα µε
την παρ. 6 του άρθρου 4,
ζ) την εκπροσώπηση του Ο.Δ.Α.Π. σε όλες τις σχέσεις
του, ενώπιον δικαστηρίων και κάθε Αρχής και την εισήγηση στο Δ.Σ. για την ανάθεση της εκπροσώπησής του
σε µέλος του Δ.Σ., στον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης, σε δικηγόρο ή, για συγκεκριµένα θέµατα, σε υπάλληλο του Ο.Δ.Α.Π.,
η) την αξιολόγηση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης, την έγκριση της εκτός έδρας µετακίνησής
του, καθώς και την κάλυψη της σχετικής δαπάνης,
θ) την άσκηση καθηκόντων πειθαρχικού προϊσταµένου
όλων των υπαλλήλων του Ο.Δ.Α.Π., κατ’ εφαρµογή της
περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 117 του Κώδικα Δηµοσίων
Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και την
επιβολή προστίµου έως και τις αποδοχές ενός µήνα,
σύµφωνα µε την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 118 του
ίδιου Κώδικα,
ι) τον ορισµό των υπηρεσιακών εκπροσώπων του
Ο.Δ.Α.Π. σε επιτροπές, οµάδες εργασίας και συλλογικά
όργανα, που συγκροτούνται από άλλους φορείς,
ια) σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, την έγκριση τροποποιήσεων στο τεχνικό πρόγραµµα, το πρόγραµµα τακτικών ελέγχων, το πρόγραµµα προµηθειών – υπηρεσιών
και το εκδοτικό πρόγραµµα. Στην επόµενη συνεδρίαση
του Δ.Σ. από την έγκριση της τροποποίησης των προγραµµάτων, ο Πρόεδρος ενηµερώνει το Δ.Σ. και ζητά την
έγκρισή του. Σε περίπτωση µη αποδοχής από το Δ.Σ., η
έγκριση της τροποποίησης δεν ισχύει. Οι διαδικασίες
που αφορούν στην τροποποίηση, όπως ανάρτηση πρόσκλησης, δηµοσίευση προκήρυξης, διενέργεια διαδικασιών επιλογής αναδόχου, εκτός από την έκδοση απόφασης ανάθεσης και την υπογραφή της σύµβασης, µπορούν να υλοποιούνται πριν από την αποδοχή της έγκρισης από το Δ.Σ..
2. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει
στα καθήκοντά του, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ..
3. Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου του
Δ.Σ., ιδίως σε θέµατα εµπορικής και αναπτυξιακής πολιτικής, ψηφιακής στρατηγικής και εφαρµογής µεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, παροχής νοµικών συµβουλών, καθώς και για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή του
προγράµµατος προβολής, επικοινωνίας και δηµοσιότητας του Ο.Δ.Α.Π., σε συνεργασία µε το εποπτεύον Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, συστήνονται δύο
(2) θέσεις µετακλητών υπαλλήλων και δύο (2) θέσεις συνεργατών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, οι οποίοι προσλαµβάνονται µε απόφαση
του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π.. Η υπηρεσία του προσωπικού αυτού λήγει αυτοδικαίως µε την µε οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Προέδρου του Δ.Σ., οπότε το προσωπικό αυτό αποχωρεί χωρίς άλλη διαδικασία.
Οι αποδοχές των ανωτέρω καθορίζονται σύµφωνα
µε την περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176).

Άρθρο 12
Σύσταση και στόχοι Γενικής Διεύθυνσης
1. Συστήνεται στον Ο.Δ.Α.Π. υπηρεσιακή µονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.
2. Στρατηγικοί στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης του
Ο.Δ.Α.Π. είναι η αναβάθµιση της αποτελεσµατικότητας
και αποδοτικότητας της διοικητικής και οικονοµικής λειτουργίας, η προβολή της πολιτιστικής πολιτικής και η
προώθηση των δραστηριοτήτων του Ο.Δ.Α.Π., η εξασφάλιση της επιστηµονικής εγκυρότητας και της ποιοτικής
παραγωγής των εκδόσεων, η αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία των πωλητηρίων, η διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου λειτουργίας των πάσης φύσεως υποδοµών του Ο.Δ.Α.Π., η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το άρθρο 4, ο σχεδιασµός και η εφαρµογή της ψηφιακής στρατηγικής του Ο.Δ.Α.Π., η εποπτεία των υπηρεσιών του, καθώς και η υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ..
Άρθρο 13
Ορισµός, αρµοδιότητες και αµοιβή
Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης
1. Της Γενικής Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος, ο οποίος έχει ιδίως τα κάτωθι καθήκοντα:
α) Προΐσταται των Διευθύνσεων και του προσωπικού
του Ο.Δ.Α.Π., χορηγεί τις άδειες του προσωπικού, εξειδικεύει και οργανώνει ανά Διεύθυνση την υλοποίηση του
επιχειρησιακού προγράµµατος, του προϋπολογισµού,
του τεχνικού προγράµµατος έργων και µελετών, του
προγράµµατος προµηθειών και υπηρεσιών και του εκδοτικού προγράµµατος, συντάσσει µηνιαίες εκθέσεις προόδου της υλοποίησης και ενηµερώνει τον Πρόεδρο του
Δ.Σ..
β) Συνεργάζεται µε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον καθορισµό των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ., εισηγείται επ’ αυτών µε τη συνεργασία των καθ΄ ύλην αρµόδιων οργανικών µονάδων, καταρτίζει και υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση το πολυετές, το µεσοπρόθεσµο και το ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραµµα, τον προϋπολογισµό και τις τροποποιήσεις του,
τον απολογισµό, τον ισολογισµό, την ετήσια έκθεση πεπραγµένων, το τεχνικό πρόγραµµα έργων και µελετών,
το πρόγραµµα προµηθειών – υπηρεσιών, το εκδοτικό
πρόγραµµα και µεριµνά για τα θέµατα ίδρυσης και εν γένει λειτουργίας των πωλητηρίων.
γ) Ασκεί καθήκοντα διατάκτη για τον προϋπολογισµό
του Ο.Δ.Α.Π., κατά την έννοια των άρθρων 65 έως 68
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), για κάθε είδους δαπάνες µε
προϋπολογισµό χαµηλότερο από το όριο εφαρµογής της
ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, υπογράφει τις αντίστοιχες αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος
πιστώσεων του προϋπολογισµού του Ο.Δ.Α.Π., έχει τις
αρµοδιότητες αποφασίζοντος οργάνου και αναθέτουσας
αρχής για συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών, καθώς
και Προϊσταµένης Αρχής στις διαδικασίες προκήρυξης
και µέχρι τη σύναψη της σύµβασης ανάθεσης δηµόσιων
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τεχνικών έργων ή εκπόνησης τεχνικών µελετών ή σύµβασης παροχής τεχνικών και άλλων συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µε προϋπολογισµό χαµηλότερο από το
όριο εφαρµογής της ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
δ) Εποπτεύει, σε συνεργασία µε τον Προϊστάµενο της
Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Οικονοµικών Πόρων, την είσπραξη κάθε είδους εσόδων και απαιτήσεων
του Ο.Δ.Α.Π. και µεριµνά για το άνοιγµα, κλείσιµο και
την κίνηση λογαριασµών σε οποιοδήποτε πιστωτικό/χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα ή πάροχο υπηρεσιών πληρωµών.
ε) Συγκροτεί τις µόνιµες ή έκτακτες επιτροπές, οµάδες εργασίας και συλλογικά όργανα που είναι απαραίτητα για την αποτελεσµατική λειτουργία του Ο.Δ.Α.Π..
στ) Υπογράφει αποφάσεις σχετικά µε κάθε θέµα που
αφορά στη µισθολογική και υπηρεσιακή κατάταξη του
πάσης φύσεως προσωπικού του Ο.Δ.Α.Π. και ορίζει τον
υπεύθυνο του Γραφείου Πληρωµών.
ζ) Είναι πειθαρχικός προϊστάµενος όλων των υπαλλήλων του Ο.Δ.Α.Π., κατ’ εφαρµογή της περ. δ΄ της παρ. 3
του άρθρου 117 του Κώδικα Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26) και
ασκεί την αρµοδιότητα επιβολής προστίµου της περ. στ΄
της παρ. 1 του άρθρου 118 του ίδιου Κώδικα.
Άρθρο 14
Πόροι
1. Πόροι του Ο.Δ.Α.Π. είναι:
α) Τα έσοδα από τα εισιτήρια εισόδου σε µουσεία,
συλλογές, αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία, καθώς
και τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών στο κοινό τους,
µε φυσική παρουσία ή µέσω του διαδικτύου, µε δυνατότητα συνεργασίας και µε εξωτερικούς παρόχους έναντι
αµοιβής µε ποσοστό επί των συναλλαγών.
β) Τα έσοδα από την πώληση, παροχή άδειας χρήσης,
διανοµή, διάθεση και εν γένει εκµετάλλευση ακριβών και
απλών αντιγράφων, κεραµικών ειδών, αποµιµηµάτων και
συναφών ειδών, δηµοσιευµάτων και εκδόσεων, οπτικοακουστικών έργων, έργων τέχνης, κοσµηµάτων, παιχνιδιών και εν γένει εµπνευσµένων εφαρµογών µε θέµατα
αρχαιολογικού περιεχοµένου, που εκδίδονται ή παράγονται από τον Ο.Δ.Α.Π. ή κατ’ εντολή του, ή πωλούνται από τον Ο.Δ.Α.Π. επί παρακαταθήκη, στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό, στα πωλητήρια µουσείων της αλλοδαπής, όπου εκτίθενται µνηµεία προερχόµενα από τον ελληνικό
χώρο ή στο πλαίσιο περιοδικής έκθεσης που διοργανώνεται ή συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Πολιτισµού
και Αθλητισµού, καθώς και τα έσοδα από τη διαχείριση
δικαιωµάτων έκδοσης και µετάφρασης των εκδόσεων
του Ο.Δ.Α.Π. στο εξωτερικό.
γ) Τα έσοδα από την πώληση, µίσθωση, παροχή άδειας
χρήσης κάθε είδους ψηφιακών ή µη εφαρµογών και συναφών ειδών ή υπηρεσιών, αντικειµένων και λοιπών καταναλωτικών ειδών που σχετίζονται µε τους αρχαιολογικούς χώρους, τα µνηµεία, τα µουσεία ή τα εκθέµατά
τους ή τις περιοδικές εκθέσεις, καθώς και τυποποιηµένων – πιστοποιηµένων προϊόντων της αγροδιατροφικής
αλυσίδας, που παράγονται από τον Ο.Δ.Α.Π. ή κατ’ εντολή του ή πωλούνται από τον Ο.Δ.Α.Π. επί παρακαταθήκη,
µε δυνατότητα συνεργασίας και µε εξωτερικούς παρόχους έναντι αµοιβής µε ποσοστό επί των συναλλαγών.
δ) Τα έσοδα από έργα ή προγράµµατα που διενεργούνται δυνάµει προγραµµατικών συµβάσεων µε άλλους δη-

µόσιους φορείς ή δυνάµει συνεργασιών µε ηµεδαπούς ή
διεθνείς οργανισµούς, µουσεία, επιστηµονικούς ή εκπαιδευτικούς φορείς ή τρίτους.
ε) Οι επιχορηγήσεις ή χρηµατοδοτήσεις από την εγγραφή έργων, µελετών και δράσεων του Ο.Δ.Α.Π. στο
πρόγραµµα δηµόσιων επενδύσεων, από τη συµµετοχή
σε προγράµµατα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ευρωπαϊκών επενδυτικών φορέων και κάθε άλλος πόρος που προέρχεται από διεθνείς οργανισµούς
και αναπτυξιακά ή διαρθρωτικά ταµεία.
στ) Τα έσοδα από την έρευνα και ανάπτυξη καινοτόµων προγραµµάτων, την αξιοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και δυνατοτήτων σύγχρονης τεχνολογίας µε αµοιβή για τους τελικούς χρήστες, την εκµετάλλευση διαφόρων µορφών προϊόντων πληροφορικής και ψηφιακής τεχνολογίας, και τη συµµετοχή σε εκθέσεις µε είδη που
διαχειρίζεται ο Ο.Δ.Α.Π..
ζ) Τα έσοδα µετά την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, τα κέρδη ή τα µερίσµατα από τη συµµετοχή του στο
κεφάλαιο του Ν.Π.Ι.Δ. ειδικού σκοπού του άρθρου 5.
η) Τα έσοδα από την εκµίσθωση, παραχώρηση χρήσης,
εκµετάλλευση µε ίδια µέσα ή από τρίτους ή από την µε
οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση των ακινήτων ή ακαλύπτων χώρων καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, που βρίσκονται εντός αρχαιολογικών χώρων και
µουσείων και παντός ακινήτου και χώρου του Ελληνικού
Δηµοσίου που ανήκει κατά κυριότητα ή διαχείριση στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού ή στον Ο.Δ.Α.Π.,
καθώς και από µισθώµατα που καταβάλλονται από υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ή
του Ο.Δ.Α.Π. που κατοικούν σε ακίνητα του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού, τα οποία τελούν σε διαχείριση του Ο.Δ.Α.Π., το ύψος των οποίων καθορίζεται από το
Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π..
θ) Τα έσοδα από την επιβολή τέλους για την παραγωγή και χρήση απεικονίσεων και απλών αντιγράφων, µνηµείων, εκθεµάτων µουσείων και συλλογών, τέλους κινηµατογράφησης ή φωτογράφησης εντός των µουσείων,
των µνηµείων, των αρχαιολογικών χώρων και των ιστορικών τόπων και τέλους δηµοσίευσης φωτογραφιών και
χρήσης οπτικοακουστικού υλικού αρχαιολογικού περιεχοµένου για εµπορική εκµετάλλευση, σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή.
ι) Τα έσοδα από την επιβολή τέλους για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων εντός µνηµείων, µουσείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων συµπεριλαµβανοµένων επισκέψεων οργανωµένων οµάδων, εκτός του καθορισµένου ωραρίου.
ια) Τα έσοδα από εκθέσεις, σεµινάρια, επιστηµονικά
συνέδρια και πάσης φύσεως πολιτιστικές εκδηλώσεις εντός αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και µουσείων που διοργανώνει ο Ο.Δ.Α.Π., το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού ή τρίτοι, από την πιστοποίηση ιδιωτών κατασκευαστών απλών αντιγράφων εκθεµάτων µουσείων, από τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, συνεδρίων, εργαστηριακών επισκέψεων, ξεναγήσεων, και από την ίδρυση και λειτουργία προγραµµάτων
σπουδών σε συνεργασία µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
ιβ) Χορηγίες και δωρεές ή κληροδοτήµατα καταλειπόµενα στον Ο.Δ.Α.Π..
ιγ) Χρηµατικές ποινές ή πρόστιµα που επιβάλλονται
σύµφωνα µε τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 15 του παρόντος νόµου και σύµφωνα µε το άρθρο 72 του
ν. 3028/2002 (Α΄ 153).
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ιδ) Ποσοστό από τα έσοδα του Μουσείου Ακρόπολης,
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3711/2008
(Α΄ 224), και ποσοστό από τα έσοδα εποπτευόµενων
Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
ιε) Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού για συγκεκριµένο σκοπό ή στην περίπτωση που τα έσοδα από τη λειτουργία του Ο.Δ.Α.Π.
δεν επαρκούν για την κάλυψη των βασικών λειτουργικών αναγκών του, λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων.
2. Η διαδικασία παραγωγής και επιλογής ειδών παραγωγής τρίτων που προορίζονται για πώληση και διάθεση
από τα πωλητήρια του Ο.Δ.Α.Π. και τα θέµατα που αφορούν στον τρόπο καταβολής τελών χρήσης και απόδοσης ποσοστών από τις πωλήσεις, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία
εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., η οποία υποβάλλεται εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 15
Διαδικασία καθορισµού εσόδων
1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2 έως 9, τα έσοδα του
Ο.Δ.Α.Π., οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η δωρεάν ή µε έκπτωση διάθεση των πωλητέων ειδών και το
ποσοστό της, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις διακανονισµού οφειλών καθορίζονται µε απόφαση του Δ.Σ..
2. Η τιµή και ο τύπος, µεµονωµένα ή ενιαία, των εισιτηρίων εισόδου σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και
µνηµεία, οι κατηγορίες των προσώπων που απαλλάσσονται εν όλω ή εν µέρει της πληρωµής εισιτηρίου, οι ηµέρες της ελεύθερης επίσκεψης του κοινού και το αντίτιµο
των τελικών χρηστών από την παροχή υπηρεσιών στο
κοινό σε αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία και µνηµεία
µε φυσική παρουσία ή µέσω διαδικτύου καθορίζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. και γνώµη του αρµοδίου
Κεντρικού Συµβουλίου του ν. 3028/2002 (Α΄ 153), σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από τις διατάξεις του ίδιου
νόµου διαδικασία.
3. Τα έσοδα που προβλέπονται στην περ. η΄ της παρ. 1
του άρθρου 14 προκύπτουν από συµβάσεις µεταξύ του
Ο.Δ.Α.Π. και των υπόχρεων, που καταρτίζονται σύµφωνα
µε την παρ. 3 του άρθρου 4.
4. Τα τέλη που προβλέπονται στις περ. θ΄ έως ια΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 καθορίζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, µετά από γνώµη του αρµοδίου Κεντρικού Συµβουλίου του ν. 3028/2002. Στην απόφαση για τη χορήγηση
άδειας χρήσης των περιπτώσεων αυτών καθορίζεται το
ύψος των καταβλητέων τελών.
5. Αν διαπιστωθεί από όργανα του Ο.Δ.Α.Π. ή του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, χρήση χωρίς την
προηγούµενη λήψη άδειας, µη καταβολή τέλους ή καταβολή τέλους µικρότερου από το οριζόµενο, επιβάλλεται,
µε απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., πρόστιµο ίσο µε το
δεκαπλάσιο του ποσού που δεν καταβλήθηκε, το οποίο
βεβαιώνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 9.
6. Αν η παράβαση της παρ. 5 αφορά σε ακριβή αντίγραφα, το πρόστιµο που επιβάλλεται ανέρχεται στο εικοσαπλάσιο της τιµής πώλησης ακριβών αντιγράφων
που ισχύει κατά τον χρόνο που διαπιστώθηκε η παράβαση.

7. Σε ειδικές περιπτώσεις όπου, δυνάµει ειδικών διατάξεων ή χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, πόροι του
Ο.Δ.Α.Π. αξιοποιούνται από άλλα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού,
µπορεί να συµφωνείται η καταβολή προς τον Ο.Δ.Α.Π.
ποσοστού από τα έσοδά τους, το οποίο καθορίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού.
8. Το ποσοστό της περ. ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού.
9. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής στον
Ο.Δ.Α.Π. των εσόδων και δικαιωµάτων του, αυτά καταλογίζονται µε σχετική πράξη καταλογισµού του Δ.Σ. του
Ο.Δ.Α.Π., βεβαιώνονται στην αρµόδια ΔΟΥ, µε τη σύνταξη και αποστολή χρηµατικών καταλόγων από τον
Ο.Δ.Α.Π. και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν.δ. 356/1974 (Α΄90). Πριν από την έκδοση πράξης
καταλογισµού είναι δυνατόν, µε αίτηση του οφειλέτη υπόχρεου, να αποφασιστεί ο διακανονισµός καταβολής
των οφειλόµενων ποσών, σύµφωνα µε ρύθµιση που αποφασίζει το Δ.Σ.. Εάν η ρύθµιση δεν τηρηθεί από τον οφειλέτη, ακολουθεί αµέσως καταλογισµός όλου του οφειλόµενου ποσού στην αρµόδια ΔΟΥ.
Άρθρο 16
Δαπάνες
1. Ο Ο.Δ.Α.Π. προβαίνει σε δαπάνες για την εκπλήρωση των σκοπών του, ιδίως για:
α) Την πληρωµή των αποδοχών, µισθών, επιδοµάτων
και αποζηµιώσεων, αµοιβών ή αντιµισθιών στο προσωπικό του.
β) Την πληρωµή επιδόµατος προς υπαλλήλους του
Ο.Δ.Α.Π. ή του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού,
που ασκούν χρέη διαχειριστή εσόδων ή επόπτη ή Προϊσταµένου περιφερειακού γραφείου, ύψους εκατό (100)
ευρώ µηνιαίως.
γ) Την καταβολή αποζηµιώσεων σε υπαλλήλους του
Κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, ΠΕ Μηχανικών και ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού, σύµφωνα µε το ν.δ.
1521/1942 (Α΄186), για την απασχόλησή τους στο πλαίσιο της επιστηµονικής επεξεργασίας θεµάτων των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, κατόπιν έγκρισης από το αρµόδιο συλλογικό όργανο που
συστήνει το Υπουργείο, στην οποία τεκµηριώνεται το εύλογο της δαπάνης.
δ) Την καταβολή αποζηµιώσεων για απαλλοτριώσεις ή
απευθείας εξαγορές ακινήτων υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου, για πολιτιστικούς σκοπούς, καθώς και την καταβολή αποζηµίωσης στέρησης χρήσης στις περιπτώσεις
του άρθρου 19 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153), και την κάλυψη εξόδων κατεδάφισης των κτισµάτων που ευρίσκονται
σε αυτά.
ε) Την αγορά ή τη µίσθωση ακινήτων για πολιτιστικούς
σκοπούς και για την εξυπηρέτηση των σκοπών του
Ο.Δ.Α.Π..
στ) Τη λειτουργία των γραφείων, εργαστηρίων, εκθετηρίων, πωλητηρίων και λοιπών υπηρεσιών του Ο.Δ.Α.Π.,
την αναβάθµιση των υποδοµών και της προµήθειας του
εξοπλισµού τους, εκτός των δαπανών καθαριότητας, ύδρευσης, ρευµατοδότησης και δαπανών για εργασίες
συντήρησης µικρής κλίµακας των πωλητηρίων που λει-
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τουργούν εντός αρχαιολογικών χώρων ή µουσείων, για
τις οποίες µεριµνούν οι αρµόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων
ή οι Διευθύνσεις των µουσείων.
ζ) Την αγορά, µίσθωση και συντήρηση οχηµάτων, όπως
αυτοκινήτων και δικύκλων του Ο.Δ.Α.Π., και των υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.
η) Την αγορά πρώτων υλών και εξοπλισµού απαραιτήτων για τη λειτουργία των εργαστηρίων, των δηµοσιευµάτων και την προµήθεια ή κατ’ εντολή παραγωγή αναµνηστικών, χρηστικών και πολιτιστικών αντικειµένων και
πάσης φύσεως πωλητέων ειδών για διάθεση από τα πωλητήρια, καθώς και τυποποιηµένων αγροδιατροφικών
προϊόντων που προέρχονται από την πρωτογενή παραγωγή της περιοχής όπου λειτουργούν τα πωλητήρια.
θ) Τη λειτουργία ηλεκτρονικών συστηµάτων µηχανοργάνωσης, διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και είσπραξης εσόδων, ηλεκτρονικών καταστηµάτων, έκδοσης και
διαχείρισης εισιτηρίων, ελέγχου πρόσβασης επισκεπτών,
διαχείρισης συναλλαγών και ηλεκτρονικών πληρωµών,
για την ασφάλεια και την ηλεκτρονική παρακολούθηση
σε χώρους εκδοτηρίων, πωλητηρίων και εισόδου επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία, για την αναβάθµιση και συντήρησή τους και για κάθε ανάλογο ψηφιακό σύστηµα διεκπεραίωσης λειτουργιών.
ι) Τη διενέργεια χρηµαταποστολών από τα σηµεία εισπράξεων προς τραπεζικά καταστήµατα, καθώς και µεταφορών εισιτηρίων, εντύπου υλικού, απαραίτητων ειδών, υλικών και εξοπλισµού, για την αποτελεσµατική
λειτουργία των εκδοτηρίων και των πωλητηρίων σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
ια) Τη συµµετοχή σε πολιτιστικές δράσεις και εκθέσεις
του εξωτερικού, την αποστολή και παράδοση εκδόσεων
και πωλητέων ειδών σε Ελλάδα και εξωτερικό και τη
διοργάνωση συνεδρίων και ηµερίδων.
ιβ) Την προβολή της γενικότερης πολιτιστικής πολιτικής, των πωλούµενων ειδών και του έργου του, καθώς
και του έργου της αρχαιολογικής υπηρεσίας, µε κάθε µέσο.
ιγ) Την κατασκευή έργων για πρόληψη ζηµιών, την
προφύλαξη αρχαιολογικών χώρων και µουσείων, τη δηµιουργία και συντήρηση κήπων και αλσών, τη διαµόρφωση και βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου των µνηµείων, καθώς και τις παρεµβάσεις µικρής κλίµακας για την
αναβάθµιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των επισκεπτών.
ιδ) Την ανέγερση, επισκευή και συντήρηση φυλακίων,
εκδοτηρίων εισιτηρίων, πωλητηρίων, αναψυκτηρίων και
λοιπών κτιρίων εξυπηρέτησης επισκεπτών, σε αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία, καθώς και την πραγµατοποίηση παρεµβάσεων στα σηµεία εισόδου και εξόδου επισκεπτών.
ιε) Την έκδοση και διάθεση στο κοινό αρχαιολογικών
και αρχαιογνωστικών δηµοσιευµάτων, τη δηµιουργία και
λειτουργία ηλεκτρονικών βάσεων παροχής πρόσβασης
και χρήσης αρχαιολογικών κειµένων και φωτογραφιών,
τη µέριµνα συνδροµών σε εταιρείες παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο και επιστηµονικές βάσεις δεδοµένων,
την εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού του
Ο.Δ.Α.Π., καθώς και συνδροµές σε διεθνείς ενώσεις και
οργανισµούς στους οποίους συµµετέχει ο Ο.Δ.Α.Π..

ιστ) Την καταβολή εργολαβικού ανταλλάγµατος ή αµοιβών σε τρίτους για εκπόνηση πάσης φύσεως µελετών
ή παροχή υπηρεσιών ή απόκτηση πνευµατικών έργων και
ψηφιακών εφαρµογών, καθώς και την προµήθεια πάσης
φύσεως υλικών, αντικειµένων, αγαθών προς διάθεση από τα σηµεία πώλησης ή εν γένει προς εκµετάλλευση από τον Ο.Δ.Α.Π., που γίνονται στο πλαίσιο των σκοπών
του άρθρου 2.
ιζ) Την κάλυψη δαπάνης για αµοιβές, επιδόµατα ή αποζηµιώσεις που καταβάλλονται για την πέραν του πενθηµέρου απασχόληση, την υπερωριακή απασχόληση καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, την εργασία κατά
τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες
ηµέρες και πέραν των µηνιαίων τακτικών αποδοχών, όπως αυτές ορίζονται µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος στο άρθρο 13 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) του προσωπικού φύλαξης και του προσωπικού καθαριότητας του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού που υπηρετεί σε
µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, εξαιρουµένης της
αποζηµίωσης του προσωπικού που απασχολείται σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και
µνηµεία κατά τη διάρκεια πολιτιστικών εκδηλώσεων και
επισκέψεων οργανωµένων οµάδων, οι οποίες πραγµατοποιούνται µετά από τη λήξη του ηµερήσιου ωραρίου λειτουργίας τους. Οι πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Ο.Δ.Α.Π., µετά από τεκµηριωµένο και κοστολογηµένο αίτηµα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, οι υπηρεσίες του οποίου αποτελούν την
προϊσταµένη αρχή του προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας, καθώς και την αρχή ελέγχου του ωραρίου απασχόλησής του. Στο αίτηµα προσδιορίζονται κατ’ έτος το
δικαιούµενο αµοιβής προσωπικό, οι ακριβείς κατηγορίες
των αµοιβών και ο προϋπολογισµός τους. Οι αµοιβές καταβάλλονται στους δικαιούχους που έχουν πραγµατοποιήσει υπερωριακή απασχόληση κατ’ εντολή του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, κατόπιν έκδοσης
και θεώρησης εντύπων καταστάσεων απασχόλησης µε
σαφή διάκριση των περιλαµβανόµενων όρων και ενιαία
αποτύπωση αυτών, που χορηγείται από τους Προϊσταµένους των κατά τόπο ή καθ’ ύλην αρµόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
ιη) Την προµήθεια ιµατισµού και ειδών ατοµικής προστασίας, για την οµοιόµορφη ενδυµασία του προσωπικού των αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και µουσείων.
ιθ) Την ασφάλιση και την ειδική πρόσθετη αµοιβή στο
καταδυόµενο προσωπικό του ΥΠ.ΠΟ.Α. του άρθρου 51
του ν. 4278/2014 (Α΄ 157).
κ) Τη χορήγηση αποζηµίωσης στα µέλη και στους
γραµµατείς του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου,
του Συµβούλιου Μουσείων και του Κεντρικού Συµβουλίου Νεοτέρων Μνηµείων του ν. 3028/2002 (A΄ 153), για
τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις των οργάνων. Το
ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αποζηµίωσης
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού.
κα) Τον εµπλουτισµό των βιβλιοθηκών των υπηρεσιών
της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, µέσω της αγοράς επιστηµονικών εντύπων, της
διάθεσης των επιστηµονικών εκδόσεων του Ο.Δ.Α.Π.
στα µέλη της αρχαιολογικής υπηρεσίας, και τη διασφάλι-
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ση της πρόσβασης σε επιστηµονικές βάσεις δεδοµένων.
κβ) Τη συνδιοργάνωση ή χρηµατοδότηση πρωτοβουλιών, προγραµµάτων, εκθέσεων και εκδηλώσεων του
Ο.Δ.Α.Π., της αρχαιολογικής υπηρεσίας και λοιπών φορέων, µε στόχο την προστασία, ανάδειξη και προβολή
της πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και τη σύνδεσή της
µε τη σύγχρονη πολιτιστική δηµιουργία.
Άρθρο 17
Απόδοση ποσοστού των ετήσιων διαθεσίµων
στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
1. Ο Ο.Δ.Α.Π. αποδίδει, κατ’ έτος, ποσοστό σαράντα
τοις εκατό (40%) των ταµειακών διαθεσίµων του, ως δηµόσιο έσοδο, στον Κρατικό Προϋπολογισµό, το οποίο και
διατίθεται αποκλειστικά για την πληρωµή δαπανών και
την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, για την προστασία, ανάδειξη
και προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς και για την ενίσχυση των δράσεων συνεργασίας µε τους φορείς του
σύγχρονου πολιτισµού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, που
εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται η διαδικασία οριστικοποίησης και απόδοσης του ποσού του ως άνω ποσοστού και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
2. Το ποσό των ετήσιων διαθεσίµων, επί του οποίου υπολογίζεται το προς απόδοση στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού ως άνω ποσό, προκύπτει µετά από
την αφαίρεση των ακόλουθων κονδυλίων:
α) Των απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών,
οι οποίες, ενώ αναλήφθηκαν από τον Ο.Δ.Α.Π., δεν αποπληρώθηκαν εντός του συγκεκριµένου οικονοµικού έτους και µεταφέρθηκαν στο επόµενο έτος.
β) Πόρων του Ο.Δ.Α.Π. που προέρχονται από επιχορηγήσεις, χορηγίες, συµµετοχή του Ο.Δ.Α.Π. σε προγράµµατα και πρωτοβουλίες της Ε.Ε. ή διεθνούς οργανισµού,
και χρηµατοδοτήσεων τρίτων για συγκεκριµένους σκοπούς, οι οποίοι δεν αναλώθηκαν κατά τη διάρκεια του
συγκεκριµένου οικονοµικού έτους και µεταφέρθηκαν
στο επόµενο έτος,
3. Το ποσό, που αποδίδει ο Ο.Δ.Α.Π. στο Υπουργείο
Πολιτισµού και Αθλητισµού, σύµφωνα µε την παρ. 1, περιλαµβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισµό που καταρτίζει το Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. και εκτιµάται µε βάση τα διαθέσιµα και τα λοιπά οικονοµικά δεδοµένα που αναµένονται
στο τέλος του έτους, σύµφωνα µε την πορεία της εκτέλεσης του τρέχοντος προϋπολογισµού. Ποσό που αντιστοιχεί έως το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του προϋπολογισθέντος προς απόδοση ποσού, αποδίδεται στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού έως την 31η Μαρτίου του επόµενου έτους. Το ακριβές ποσοστό ορίζεται,
κατόπιν της υποβολής σχετικού αιτήµατος από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού και απόφασης του
Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., που βασίζεται στα ταµειακά διαθέσιµα
και τα λοιπά οικονοµικά δεδοµένα, όπως αυτά διαµορφώθηκαν στο τέλος του προηγούµενου έτους. Το υπόλοιπο ποσό αποδίδεται στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού εντός µηνός από την έγκριση του απολογισµού του έτους, όταν οριστικοποιούνται τα τελικά οικο-

νοµικά µεγέθη του Ο.Δ.Α.Π. και όχι αργότερα από τον Ιούλιο κάθε έτους.
4. Εάν τα έσοδα από τη λειτουργία του Ο.Δ.Α.Π. δεν επαρκούν για την κάλυψη των βασικών λειτουργικών αναγκών του, λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και
Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται µετά από αιτιολογηµένη
πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., το ποσοστό της παρ. 1
µειώνεται για το συγκεκριµένο έτος, ανάλογα µε το ύψος του παρουσιαζόµενου ελλείµµατος.
Άρθρο 18
Υποχρεώσεις - Απαλλαγές - Ατέλειες - Προνόµια
1. Ο Ο.Δ.Α.Π. έχει υποχρέωση να τηρεί τις οικονοµικές
καταστάσεις που προβλέπονται για τα Ν.Π.Δ.Δ.. Ο έλεγχος των οικονοµικών στοιχείων και των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορκωτούς λογιστές - ελεγκτές.
2. Ο ετήσιος απολογισµός του Ο.Δ.Α.Π., όπως έχει εγκριθεί από το Δ.Σ., υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο το αργότερο σε δύο (2) µήνες από την έγκρισή του.
3. Ο Ο.Δ.Α.Π. απολαµβάνει τα ουσιαστικά και δικονοµικά προνόµια και τις φορολογικές, δασµολογικές και λοιπές απαλλαγές του Ελληνικού Δηµοσίου, µε εξαίρεση
τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), τους
φόρους κληρονοµιών και δωρεών, το τέλος χαρτοσήµου,
τα τέλη κυκλοφορίας, τον φόρο προστιθέµενης αξίας,
για όσα είδη ή υπηρεσίες του υπάγονται σε αυτόν κατά
την κείµενη νοµοθεσία, καθώς και τον φόρο εισοδήµατος µόνο για την περ. α΄ του άρθρου 46 του ν. 4172/2013
(Α΄ 167). Στον Ο.Δ.Α.Π., εφαρµόζονται όλες οι ουσιαστικές και διαδικαστικές διατάξεις του Κώδικα Δικών του
Δηµοσίου (δ. της 26 Ιουν./10 Ιουλ.1944, Α΄ 139).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 19
Διάρθρωση υπηρεσιών
1. Η Γενική Διεύθυνση του Ο.Δ.Α.Π. συγκροτείται από
τις ακόλουθες πέντε (5) Διευθύνσεις και δύο (2) Αυτοτελή Τµήµατα:
α) Διεύθυνση Πολιτιστικών Παραγωγών, Πωλήσεων
και Προβολής.
β) Διεύθυνση Εκδόσεων και Ψηφιακών Εφαρµογών.
γ) Διεύθυνση Διαχείρισης Οικονοµικών Πόρων.
δ) Διεύθυνση Μελετών, Έργων, Αποτυπώσεων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας.
ε) Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας.
στ) Αυτοτελές Τµήµα Παρακολούθησης και Ανάπτυξης
Πόρων.
ζ) Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατείας Ο.Δ.Α.Π..
2. Στον Ο.Δ.Α.Π. λειτουργεί Δικαστικό Γραφείο του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
3. Το αυτοτελές Τµήµα Επιθεωρήσεων και Εσωτερικών
Ελέγχων και το Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης υπάγονται
απευθείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ..
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Άρθρο 20
Αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτιστικών
Παραγωγών, Πωλήσεων και Προβολής
Η Διεύθυνση Πολιτιστικών Παραγωγών, Πωλήσεων και
Προβολής είναι αρµόδια για:
α) τον σχεδιασµό της ανάπτυξης πολιτιστικών παραγωγών,
β) την παραγωγή, την επάρκεια και την διάθεση των
πωλητέων ειδών του Ο.Δ.Α.Π.,
γ) τον σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικής πωλήσεων και προβολής της.
Άρθρο 21
Διάρθρωση Διεύθυνσης Πολιτιστικών Παραγωγών,
Πωλήσεων και Προβολής
1. Η Διεύθυνση Πολιτιστικών Παραγωγών, Πωλήσεων
και Προβολής διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τµήµατα, ως εξής:
α) Τµήµα Παραγωγής Ακριβών Αντιγράφων και Μοντελοθήκης – Γλυπτοθήκης.
β) Τµήµα Σχεδιασµού και Παραγωγής Πολιτιστικών Εφαρµογών.
γ) Τµήµα Αποθήκευσης και Διακίνησης Προϊόντων και
Βιβλίων.
δ) Τµήµα Πωλήσεων, Λειτουργίας Πωλητηρίων και
Προβολής.
ε) Τµήµα Παρακαταθηκών.
2. Το Τµήµα Παραγωγής Ακριβών Αντιγράφων και Μοντελοθήκης - Γλυπτοθήκης είναι αρµόδιο για τη δηµιουργία εκµαγείων και την παραγωγή µε κάθε τρόπο και µέσο
ακριβών (πιστών) αντιγράφων αρχαίων και εκθεµάτων.
3. Το Τµήµα Σχεδιασµού και Παραγωγής Πολιτιστικών
Εφαρµογών είναι αρµόδιο για τον σχεδιασµό και την παραγωγή πάσης φύσεως εµπνευσµένων εφαρµογών.
4. Το Τµήµα Αποθήκευσης και Αποστολής Προϊόντων
και Βιβλίων είναι αρµόδιο για την οργάνωση της αποθήκης, την ασφάλεια και φύλαξη των ειδών που προορίζονται για τα πωλητήρια, το ηλεκτρονικό πωλητήριο και τα
εκδοτήρια εισιτηρίων.
5. Το Τµήµα Πωλήσεων, Λειτουργίας Πωλητηρίων και
Προβολής είναι αρµόδιο για την ανάπτυξη του δικτύου
και την αποτελεσµατική λειτουργία των πωλητηρίων, τον
εφοδιασµό των πωλητηρίων µε όλα τα απαραίτητα είδη,
πιστά αντίγραφα και εµπνευσµένες εφαρµογές, τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες των πωλητηρίων, τον σχεδιασµό και την εφαρµογή της πολιτικής πωλήσεων του
Ο.Δ.Α.Π..
6. Το Τµήµα Παρακαταθηκών είναι αρµόδιο για την υλοποίηση της διακίνησης και διάθεσης στα πωλητήρια
του Ο.Δ.Α.Π. των ειδών παραγωγής τρίτων µε το σύστηµα της παρακαταθήκης.
Άρθρο 22
Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Εκδόσεων
και Ψηφιακών Εφαρµογών
1.Η Διεύθυνση Εκδόσεων και Ψηφιακών Εφαρµογών
είναι αρµόδια για:
α) την έκδοση των απαραίτητων εντύπων, για τη βασική ενηµέρωση των επισκεπτών των αρχαιολογικών χώ-

ρων και µουσείων και την παραγωγή εντύπων ή ψηφιακών επιστηµονικών εκδόσεων,
β) την επιµέλεια για την επιστηµονική και τεχνική αρτιότητα των εκδόσεων του Ο.Δ.Α.Π.,
γ) την αύξηση της χρήσης των ψηφιακών εκδόσεων
και εφαρµογών, καθώς και την παραγωγή ειδικών εκπαιδευτικών εκδόσεων,
δ) την τήρηση αρχείων φωτογραφιών, διαφανειών και
σχεδίων,
ε) τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των εκδοτικών δραστηριοτήτων του Ο.Δ.Α.Π..
Άρθρο 23
Διάρθρωση Διεύθυνσης Εκδόσεων
και Ψηφιακών Εφαρµογών
1.Η Διεύθυνση Εκδόσεων και Ψηφιακών Εφαρµογών
διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τµήµατα ως εξής:
α) Τµήµα Επιστηµονικών Εκδόσεων.
β) Τµήµα Ανάπτυξης Ψηφιακών Εκδόσεων και Εφαρµογών.
γ) Τµήµα Αρχαιολογικών Οδηγών και Εκδόσεων Ευρύτερου Ενδιαφέροντος
δ) Τµήµα Καλλιτεχνικής Επιµέλειας Εκδόσεων.
2.Το Τµήµα Επιστηµονικών Εκδόσεων είναι αρµόδιο
για την παραγωγή των επιστηµονικών εκδόσεων του
Ο.Δ.Α.Π., καθώς και για την τήρηση αρχείων φωτογραφιών, διαφανειών και σχεδίων.
3. Το Τµήµα Ανάπτυξης Ψηφιακών Εκδόσεων και Εφαρµογών είναι αρµόδιο, σε συνεργασία µε το Τµήµα
Πληροφοριακών Συστηµάτων και Υποδοµών και µε τις
καθ’ ύλην αρµόδιες οργανικές µονάδες του Ο.Δ.Α.Π., για
τις ψηφιακές εκδόσεις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες,
τα οποία διατίθενται στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων και µουσείων, καθώς και µέσω του διαδικτύου. Είναι, επίσης, αρµόδιο για την έκδοση και την ανάπτυξη των πάσης φύσεως εφαρµογών πληροφορικής και
πολυµέσων µε αρχαιολογικό περιεχόµενο.
4. Το Τµήµα Αρχαιολογικών Οδηγών και Εκδόσεων Ευρύτερου Ενδιαφέροντος είναι αρµόδιο για την παραγωγή και έκδοση, έντυπη και ηλεκτρονική, των πάσης φύσεως ενηµερωτικών και πληροφοριακών οδηγών, καταλόγων, φυλλαδίων, χαρτών, αφισών, ηµερολογίων του
Ο.Δ.Α.Π..
5. Το Τµήµα Καλλιτεχνικής Επιµέλειας Εκδόσεων είναι
αρµόδιο για την καλλιτεχνική αρτιότητα και την άψογη
τεχνική εµφάνιση των πάσης φύσεως εκδόσεων του
Ο.Δ.Α.Π..
Άρθρο 24
Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Διαχείρισης
Οικονοµικών Πόρων
1. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Οικονοµικών Πόρων είναι:
α) Η ενιαία οικονοµική διοίκηση και ο έλεγχος των οικονοµικών υποθέσεων και λειτουργιών του Ο.Δ.Α.Π.,
σύµφωνα µε τους κανόνες της χρηστής οικονοµικής διαχείρισης και ευθύνης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Προϊστάµενος
της Διεύθυνσης είναι ο Προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών του Ο.Δ.Α.Π. κατά την έννοια του άρθρου 25 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
β) Ο προγραµµατισµός της εξόφλησης των οφειλών,
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νόµιµων και κανονικών δαπανών του Ο.Δ.Α.Π., η παρακολούθηση καταθέσεων, αναλήψεων, πληρωµών, µεταφορών χρηµάτων, εµβασµάτων, η έκδοση ενταλµάτων
πληρωµής των δαπανών και η σύννοµη ολοκλήρωση διαδικασιών καταλογισµών.
γ) Η παρακολούθηση της πορείας των εσόδων - εξόδων και η καταγραφή των πλεονασµάτων ή ελλειµµάτων.
δ) Η καταβολή της µισθοδοσίας και λοιπών αµοιβών
στο προσωπικό του Ο.Δ.Α.Π..
Άρθρο 25
Διάρθρωση Διεύθυνσης Διαχείρισης
Οικονοµικών Πόρων
1. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Οικονοµικών Πόρων διαρθρώνεται σε δύο (2) Τµήµατα ως εξής:
α) Τµήµα Κατάρτισης Προϋπολογισµού, Δηµοσιονοµικών Αναφορών και Λογιστηρίου.
β) Τµήµα Εκτέλεσης Προϋπολογισµού, Πληρωµών και
Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας.
2. Το Τµήµα Κατάρτισης Προϋπολογισµού, Δηµοσιονοµικών Αναφορών και Λογιστηρίου είναι αρµόδιο για την
κατάρτιση του προϋπολογισµού, τη βέλτιστη οικονοµική
διαχείριση των δηµοσιονοµικών πόρων, µε σκοπό την τήρηση των αρχών της οικονοµικότητας, αποδοτικότητας
και αποτελεσµατικότητας, την εποπτεία και τη λογιστική
αποτύπωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων του
Ο.Δ.Α.Π., για τη διατήρηση και ενίσχυση της δηµοσιονοµικής σταθερότητας στο πλαίσιο του Μ.Π.Δ.Σ., της διαφάνειας και της σταθερής και µεσοπρόθεσµης διάρκειας
των δηµοσιονοµικών κανόνων.
3. Το Τµήµα Εκτέλεσης Προϋπολογισµού, Πληρωµών
και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας είναι αρµόδιο για την εκτέλεση του προϋπολογισµού, την έγκαιρη πληρωµή
των υποχρεώσεων του Ο.Δ.Α.Π., σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή και ελληνική νοµοθεσία, τη διασφάλιση της τήρησης και της ορθής εφαρµογής των δηµοσιολογιστικών
κανόνων, καθώς και τη διασφάλιση της νοµιµότητας και
κανονικότητας των δαπανών.
Άρθρο 26
Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Μελετών, Έργων,
Αποτυπώσεων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας
Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης είναι η αποτύπωση
αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων και η κτηµατογράφηση των προς απαλλοτρίωση ή απαλλοτριωµένων ακινήτων για αρχαιολογικούς σκοπούς, η εκπόνηση µελετών και η εκτέλεση έργων για την προστασία, συντήρηση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και
µουσείων και του περιβάλλοντα χώρου αυτών, καθώς και
των λοιπών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ο.Δ.Α.Π., η αξιοποίηση των ακινήτων που ανήκουν στον Ο.Δ.Α.Π. ή τα οποία αυτός διαχειρίζεται, καθώς και η τήρηση του µητρώου αυτών. Λειτουργεί ως
Προϊσταµένη Αρχή στις διαδικασίες εκτέλεσης σύµβασης ανάθεσης δηµόσιων τεχνικών έργων ή εκπόνησης
τεχνικών µελετών ή σύµβασης παροχής τεχνικών και άλλων συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών. Εγκρίνει τις
µελέτες για τις οποίες δεν απαιτείται γνωµοδότηση του
Τεχνικού Συµβουλίου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, το οποίο είναι αρµόδιο για τα έργα και µελέτες του Ο.Δ.Α.Π..

Άρθρο 27
Διάρθρωση Διεύθυνσης Μελετών, Έργων,
Αποτυπώσεων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας
1. Η Διεύθυνση Μελετών, Έργων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας διαρθρώνεται σε τρία (3) Τµήµατα ως
εξής:
α) Τµήµα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας.
β) Τµήµα Μελετών και Έργων.
γ) Τµήµα Αποτυπώσεων, Κτηµατολογίου και Γεωχωρικών Δεδοµένων.
2. Το Τµήµα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας είναι
αρµόδιο για την παρακολούθηση της χρήσης και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ο.Δ.Α.Π..
3. Το Τµήµα Μελετών και Έργων είναι αρµόδιο για την
εκπόνηση µελετών και για την εκτέλεση έργων, εργασιών κατασκευής, συντήρησης και ευπρεπισµού χώρων
εξυπηρέτησης επισκεπτών και κτιρίων διαχείρισης
Ο.Δ.Α.Π., έργων εξυπηρέτησης επισκεπτών σε µουσεία,
µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών, έργων σήµανσης αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και µουσείων σε συνεργασία µε το
ΥΠ.ΠΟ.Α., καθώς και για παρεµβάσεις µικρής κλίµακας
για την ανάδειξη και προβολή αυτών. Λειτουργεί ως Διευθύνουσα Υπηρεσία στη φάση της υλοποίησης σύµβασης ανάθεσης για την εκτέλεση τεχνικών έργων ή για
την εκπόνηση µελετών ή για την παροχή τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών.
4. Το Τµήµα Αποτυπώσεων, Κτηµατολογίου και Γεωχωρικών Δεδοµένων είναι αρµόδιο για τη διενέργεια διαδικασιών κτηµατογράφησης, τοπογραφικών εργασιών και
µελετών και την τοπογραφική αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων, καθώς και των ακινήτων ιδιοκτησίας Ο.Δ.Α.Π., την εκπόνηση και έλεγχο κτηµατολογικών µελετών, κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων απαλλοτρίωσης των προς απαλλοτρίωση ακινήτων,
καθώς και για την ανάπτυξη, τήρηση, διαχείριση και επεξεργασία των σχετικών γεωχωρικών δεδοµένων. Λειτουργεί ως Διευθύνουσα Υπηρεσία στη φάση της εκτέλεσης σύµβασης ανάθεσης για την εκπόνηση τοπογραφικών µελετών ή για την παροχή λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών.
Άρθρο 28
Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης
και Λειτουργίας
1. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης είναι:
α) Η διεκπεραίωση των θεµάτων του προσωπικού του
Ο.Δ.Α.Π., ιδίως στα θέµατα προσλήψεων, αδειών και υπηρεσιακής εξέλιξης, η τήρηση των µητρώων και υπηρεσιακών φακέλων του προσωπικού, η διατύπωση εισηγήσεων προς το αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο, καθώς και
η προώθηση πολιτικών για την ορθολογική διαχείριση
και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού
του Ο.Δ.Α.Π..
β) Η προµήθεια και η διαχείριση του απαραίτητου υλικού και εξοπλισµού για την αποτελεσµατική λειτουργία
του Ο.Δ.Α.Π..
γ) Η προώθηση και εφαρµογή ολοκληρωµένης πολιτικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαρκής αναβάθµιση των υποδοµών και δικτύων του Ο.Δ.Α.Π..
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Άρθρο 29
Διάρθρωση Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης
και Λειτουργίας
1. Η Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τµήµατα ως εξής:
α) Τµήµα Προσωπικού.
β) Τµήµα Προµηθειών.
γ) Τµήµα Διαχείρισης Υλικού.
δ) Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων και Υποδοµών.
2. Το Τµήµα Προσωπικού είναι αρµόδιο για την ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού και την αναβάθµιση των δεξιοτήτων του.
3. Το Τµήµα Προµηθειών είναι αρµόδιο για τον ορθό
προγραµµατισµό των λειτουργικών αναγκών του
Ο.Δ.Α.Π. σε αγαθά και υπηρεσίες και τη σύναψη και παρακολούθηση της εκτέλεσης των σχετικών συµβάσεων.
4. Το Τµήµα Διαχείρισης Υλικού είναι αρµόδιο για την
παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση των παγίων, υλικών και εφοδίων για την αποτελεσµατική λειτουργία του
Ο.Δ.Α.Π., την έκδοση των σχετικών δελτίων εισαγωγής
και εξαγωγής και την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού.
5. Το Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων και Υποδοµών είναι αρµόδιο για την εγκατάσταση, αποτελεσµατική λειτουργία και συντήρηση των υποδοµών και δικτύων
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Ο.Δ.Α.Π., καθώς
και τον σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη διασφάλιση
λειτουργίας ολοκληρωµένων εφαρµογών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και µηχανοργάνωσης.
Άρθρο 30
Σύσταση και αρµοδιότητες αυτοτελούς
Τµήµατος Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Πόρων
Συστήνεται αυτοτελές Τµήµα Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Πόρων που υπάγεται στον Προϊστάµενο της
Γενικής Διεύθυνσης. Το Τµήµα είναι αρµόδιο για την παρακολούθηση της πορείας των εσόδων του Ο.Δ.Α.Π., τη
µελέτη των τάσεων της πορείας αυτής ανά πηγή εσόδων, την αποτελεσµατική λειτουργία όλων των µηχανισµών είσπραξης των εσόδων και την υποβολή προτάσεων για την αύξηση των εσόδων. Το Τµήµα είναι επίσης
αρµόδιο για την αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος των ηλεκτρονικών εισιτηρίων, την παρακολούθηση και διεκπεραίωση της διαδικασίας της καταβολής τελών δηµοσίευσης και χρήσης φωτογραφιών, οπτικοακουστικών έργων, αντιγράφων, ψηφιακών µέσων και εκδηλώσεων και για την αξιοποίηση και παρακολούθηση
της χρήσης και της λειτουργίας των αναψυκτηρίων που
διαχειρίζεται ο Ο.Δ.Α.Π..
Άρθρο 31
Σύσταση και αρµοδιότητες αυτοτελούς Τµήµατος
Γραµµατείας Ο.Δ.Α.Π.
Το αυτοτελές Τµήµα Γραµµατείας Ο.Δ.Α.Π., λειτουργεί
σε επίπεδο Τµήµατος, υπάγεται στον Προϊστάµενο της
Γενικής Διεύθυνσης και είναι αρµόδιο για:
α) τη διαχείριση της εισερχόµενης και εξερχόµενης
αλληλογραφίας του Ο.Δ.Α.Π.,
β) την τήρηση του πρωτοκόλλου του Ο.Δ.Α.Π.,

γ) την έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση των πολιτών ή
επιχειρήσεων που συναλλάσσονται µε τον Ο.Δ.Α.Π., για
την πορεία των υποθέσεών τους,
δ) τη γραµµατειακή υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης και του Προϊσταµένου της.
Άρθρο 32
Σύσταση και αρµοδιότητες αυτοτελούς Τµήµατος
Επιθεωρήσεων και Εσωτερικών Ελέγχων
Συστήνεται αυτοτελές Τµήµα Επιθεωρήσεων και Εσωτερικών Ελέγχων που υπάγεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ..
Το Τµήµα είναι αρµόδιο για την επάρκεια των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου και την υλοποίηση ελεγκτικών και άλλων ενεργειών που συµβάλλουν στην αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία του Ο.Δ.Α.Π., καθώς και στον εκσυγχρονισµό αυτής, µε τη χρήση συστηµικών και δοµηµένων µεθοδολογιών.
Άρθρο 33
Δικαστικό Γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
1. Στον Ο.Δ.Α.Π. συστήνεται Δικαστικό Γραφείο του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ).
2. Στο Δικαστικό Γραφείο προΐσταται Πάρεδρος του
Ν.Σ.Κ., ο οποίος:
α) έχει τη γενική εποπτεία του Γραφείου, την επιµέλεια για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του και
τη διεκπεραίωση των κάθε φύσης υποθέσεων αρµοδιότητάς του,
β) ασκεί τη γνωµοδοτική αρµοδιότητα σε νοµικής φύσης ερωτήµατα που του υποβάλλει ο Πρόεδρος του
Ο.Δ.Α.Π.,
γ) έχει τη δικαστική και νοµική εκπροσώπηση του
Ο.Δ.Α.Π. ενώπιον όλων των ελληνικών, αλλοδαπών και
διαιτητικών δικαστηρίων και κάθε άλλης Αρχής, δικαστικής ή διοικητικής,
δ) παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., όταν καλείται από τον Πρόεδρό του, για νοµικά ζητήµατα που προκύπτουν, συµβουλευτικά, χωρίς δικαίωµα ψήφου,
ε) εποπτεύει και συντονίζει τους δικηγόρους του
Ο.Δ.Α.Π., όσον αφορά στις υποθέσεις, που τους αναθέτει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
3. Η γνωµοδοτική αρµοδιότητα της περ. β΄ της παρ. 2
ασκείται σύµφωνα µε τον ν. 3086/2002 (Α΄ 324) και το
π.δ. 238/2003 (Α΄ 214). Η αποδοχή των γνωµοδοτήσεων
γίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Η δικαστική εκπροσώπηση και γενικότερα η υποστήριξη του Ο.Δ.Α.Π. διενεργείται είτε από τον Προϊστάµενο του Δικαστικού Γραφείου είτε από δικηγόρους του Ο.Δ.Α.Π., στους οποίους αναθέτει τις υποθέσεις.
4. Για την άσκηση ή µη ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων
ο Προϊστάµενος του Δικαστικού Γραφείου εισηγείται
στο Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π.. Εάν η δικαστική υπόθεση έχει
χρεωθεί σε δικηγόρο του Ο.Δ.Α.Π., αυτός υποβάλλει έγγραφη προεισήγηση στον Προϊστάµενο του Δικαστικού
Γραφείου.
5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., ύστερα από έγκριση του Δ.Σ. και σύµφωνη γνώµη του Προϊσταµένου
του Δικαστικού Γραφείου, µπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση του Ο.Δ.Α.Π. σε οποιουδήποτε βαθµού δικαστή-
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ριο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, για συγκεκριµένη υπόθεση, σε δικηγόρο ή δικηγόρους που δεν ανήκουν
στον Ο.Δ.Α.Π., αν αυτό επιβάλλεται από τον φόρτο των
υποθέσεων που εκκρεµούν στο Δικαστικό Γραφείο ή τη
βαρύτητα της υπόθεσης και την πολυπλοκότητα των νοµικών ζητηµάτων της. Για την αµοιβή των παραπάνω δικηγόρων εφαρµόζεται το άρθρο 24 του ν. 3086/2002.
6. Τα όργανα διοίκησης και οι υπηρεσίες του Ο.Δ.Α.Π.
υποχρεούνται να παρέχουν στο Δικαστικό Γραφείο κάθε
έγγραφο που κατέχουν ή τους ζητηθεί για τη νοµική υπεράσπιση των συµφερόντων του Ο.Δ.Α.Π., καθώς και
να παρέχουν εγγράφως το ιστορικό της υπόθεσης.
7. Ο Ο.Δ.Α.Π. υποχρεούται να παρέχει στο Δικαστικό
Γραφείο την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδοµή. Για τη γραµµατειακή υποστήριξη του
Γραφείου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαθέτει δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους του Ο.Δ.Α.Π., για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) έτη, που µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση
του ιδίου.
8. Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3086/2002 εφαρµόζεται και για τον Προϊστάµενο του Δικαστικού Γραφείου, όσον αφορά στη νοµική εκπροσώπηση και υπεράσπιση
του Ο.Δ.Α.Π. ενώπιον όλων των δικαστηρίων και αρχών.
9. Οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά µία (1).

2. Όπου δεν λειτουργεί περιφερειακή υπηρεσία, µε απόφαση του Δ.Σ. µπορεί να ανατίθενται σε υπαλλήλους
του Ο.Δ.Α.Π., που υπηρετούν σε πωλητήρια, καθήκοντα
εποπτείας όλων των υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα
διαχειριστή εσόδων ανά Περιφέρεια ή ανά Περιφερειακή
Ενότητα.

Άρθρο 34
Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης

Οι οργανικές θέσεις του µόνιµου προσωπικού ανέρχονται σε διακόσιες πενήντα τρεις (253) και κατανέµονται
κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. Κλάδος ΠΕ Οικονοµικού: 7
2. Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού: 28
3. Κλάδος ΠΕ Αρχαιολόγων: 12
Ειδικότητες:
Προϊστορικών – Κλασσικών: 7
Βυζαντινών – Μεταβυζαντινών: 5
4. Κλάδος ΠΕ Μηχανικών: 19
Ειδικότητες:
Πολιτικών Μηχανικών: 6
Αρχιτεκτόνων: 4
Μηχανολόγων: 2
Ηλεκτρολόγων: 2
Αγρονόµων – Τοπογράφων: 5
5. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής: 8
6. Κλάδος ΠΕ Γλυπτών: 8.
7. Κλάδος ΠΕ Ζωγράφων: 8
Ειδικότητες:
Ζωγράφοι: 6
Αγιογράφοι: 2
8. Κλάδος ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης: 9
Ειδικότητες:
Πολιτιστικής Διαχείρισης: 3
Πολιτιστικής Πληροφορικής και Τεχνολογίας: 3
Μουσειολόγων: 1
Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων: 2.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. Κλάδος ΤΕ Μηχανικών: 4
Ειδικότητες:
Δοµικών Έργων: 1
Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών: 1
Τεχνολόγοι – Τοπογράφοι: 2
2. ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού: 9
3. ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών: 7

1. Το Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης υπάγεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., στελεχώνεται από τους δικηγόρους του Ο.Δ.Α.Π. µε έµµισθη εντολή και είναι αρµόδιο για τη συµβουλευτική νοµική υποστήριξη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Ο.Δ.Α.Π., κατά την άσκηση
των αρµοδιοτήτων τους, προκειµένου να διασφαλίζεται
η νοµιµότητα της δράσης τους. Συνεργάζεται µε το Δικαστικό Γραφείο του Ν.Σ.Κ στον Ο.Δ.Α.Π. για τον χειρισµό των υποθέσεων, που ανατίθενται στους δικηγόρους
του Τµήµατος, από τον Προϊστάµενο του Γραφείου.
2. Οι υφιστάµενες θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων διατηρούνται στον Ο.Δ.Α.Π. και οι κατέχοντες αυτές
δικηγόροι στελεχώνουν το Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης.
Για την πρόσληψη στις θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή στον Ο.Δ.Α.Π. εφαρµόζεται η παρ. 2 του άρθρου
43 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208), για την πρόσληψη δικηγόρων στους φορείς του δηµόσιου τοµέα.
3. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, επιτρέπεται η µετάταξη σε κενή θέση, η
µεταφορά ή η απόσπαση δικηγόρων από και προς τον
Ο.Δ.Α.Π., το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού ή εποπτευόµενους φορείς αυτού.
Άρθρο 35
Περιφερειακές Υπηρεσίες Ο.Δ.Α.Π.
1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.
του Ο.Δ.Α.Π., µπορεί να συστήνονται µέχρι πέντε (5) Περιφερειακές Υπηρεσίες σε επίπεδο Γραφείου για την εποπτεία σηµείων έκδοσης εισιτηρίων, πωλητηρίων, ή εργαστηρίων εκµαγείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Δ.Α.Π.
Άρθρο 36
Οργανικές θέσεις
1. Το σύνολο των οργανικών θέσεων του Ο.Δ.Α.Π. ανέρχεται σε τριακόσιες (300).
2. Οι θέσεις κατηγορίας ΔΕ Κλάδων/Βαθµίδων και
Κλάδων/Ειδικοτήτων Διοικητικού – Λογιστικού, Φύλαξης
– Πληροφόρησης και Προσωπικού Ασφαλείας, µε την αποχώρηση όσων τις κατέχουν µε οποιονδήποτε τρόπο,
µετατρέπονται σε θέσεις κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, µε απόφαση ΔΣ.
Άρθρο 37
Κατανοµή οργανικών θέσεων µονίµου προσωπικού
κατά κατηγορία κλάδο και ειδικότητα
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Ειδικότητες:
Γραφιστών: 5
Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών: 2
4. ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης: 10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού: 15
2. ΔΕ Οδηγών: 2
3. ΔΕ Τεχνιτών Εκµαγείων: 30
4. ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης: 2
5. ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης: 32
Ειδικότητες:
ΔΕ Ηµερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων: 31
ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων: 1
6. ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας: 23
7. ΔΕ Τεχνικού: 4
Ειδικότητες:
ΔΕ Ηλεκτρολoγικού: 2
ΔΕ Κατασκευών: 2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. ΥΕ Κλητήρων: 2
2. ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας: 2
3. ΥΕ Εργατών: 12
Άρθρο 38
Κατανοµή οργανικών θέσεων προσωπικού µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
κατά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα
Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχονται σε
σαράντα τρεις (43) και κατανέµονται κατά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα ως εξής:
ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. Ειδικότητας Διοικητικού – Οικονοµικού: 5
2. Ειδικότητας Αρχαιολόγων: 4
3. Ειδικότητας Μηχανικών: 5
4. Ειδικότητας Γλυπτών: 1
ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. Ειδικότητα Συντηρητών Έργων Τέχνης: 2
2. Ειδικότητα Μηχανικών: 2
ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. Ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού: 9
2. Ειδικότητας Πωλητών Εκµαγείων: 7
3. Ειδικότητας Τεχνητών Εκµαγείων: 1
4. Ειδικότητας Φύλαξης – Πληροφόρησης: 5
Ειδικότητες:
Φυλάκων Αρχαιοτήτων: 3
Νυχτοφυλάκων: 2
ΒΑΘΜΙΔΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ειδικότητα Εργατών: 2
Άρθρο 39
Δικηγόροι µε έµµισθη εντολή
Οι οργανικές θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή ανέρχονται σε τέσσερις (4), εκ των οποίων οι δύο (2) καλύπτονται από δικηγόρους παρ’ Αρείω Πάγω.
Άρθρο 40
Προσόντα διορισµού
1. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα
προσόντα διορισµού ή πρόσληψης καθορίζονται στο π.δ.
50/2001 (Α΄ 39).

2. Ως επιπρόσθετα προσόντα διορισµού ή πρόσληψης
καθορίζονται τα εξής:
α) Στον κλάδο/ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγων: πτυχίο Ιστορίας - Αρχαιολογίας µε ειδίκευση στην Αρχαιολογία
και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας, ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και άριστη
γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή ιταλικής
γλώσσας.
β) Στον κλάδο/ειδικότητα ΠΕ Γλυπτών, ΠΕ Ζωγράφων
και ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης, όσα προβλέπονται από
το άρθρο 3 του π.δ. 50/2001 και άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή ιταλικής γλώσσας.
γ) Στον κλάδο/ειδικότητα ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης: πτυχίο ΤΕΙ ή Πανεπιστηµίου Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ηµεδαπής
ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και καλή γνώση
αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή ιταλικής γλώσσας.
δ) Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού όσα προβλέπονται στο άρθρο 18 του π.δ. 50/2001.
ε) Στους κλάδους ΔΕ Τεχνιτών Εκµαγείων, Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Φύλαξης – Πληροφόρησης, Προσωπικού Ασφαλείας, όσα προβλέπονται
στο άρθρο 17 του π.δ. 50/2001.
Άρθρο 41
Κλάδοι και ειδικότητες Προϊσταµένων
1. Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού, ΠΕ
Μηχανικών ή ΠΕ Αρχαιολόγων.
2. α) Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Πολιτιστικών
Παραγωγών, Πωλήσεων και Προβολής, προέρχεται από
την κατηγορία ΠΕ Αρχαιολόγων, ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού ή ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης.
β) Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Παραγωγής Ακριβών Αντιγράφων και Μοντελοθήκης – Γλυπτοθήκης προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Γλυπτών και από την κατηγορία ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.
γ) Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Σχεδιασµού και Παραγωγής Πολιτιστικών Εφαρµογών προέρχεται από την
κατηγορία ΠΕ Αρχαιολόγων ή ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης και από την κατηγορία ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών.
δ) Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Αποθήκευσης και
Διακίνησης Προϊόντων και Βιβλίων προέρχεται από την
κατηγορία ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού και από την κατηγορία ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
ε) Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Πωλήσεων, Λειτουργίας Πωλητηρίων και Προβολής προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Αρχαιολόγων ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού ή ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης.
στ) Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Παρακαταθηκών
προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Αρχαιολόγων ή ΠΕ
Διοικητικού – Οικονοµικού ή ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης και από την κατηγορία ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
3. α) Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Εκδόσεων και
Ψηφιακών Εφαρµογών προέρχεται από την κατηγορία
ΠΕ Αρχαιολόγων.
β) Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Επιστηµονικών Εκδόσεων προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Αρχαιολόγων.
γ) Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Ανάπτυξης Ψηφιακών Εκδόσεων και Εφαρµογών προέρχεται από την κα-
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τηγορία ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης ή ΠΕ Πληροφορικής και από την κατηγορία ΤΕ Πληροφορικής.
δ) Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Αρχαιολογικών Οδηγών και Εκδόσεων Ευρύτερου Ενδιαφέροντος προέρχεται από τον κλάδο ΠΕ Αρχαιολόγων ή ΠΕ Πολιτιστικής
Διαχείρισης.
ε) Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Καλλιτεχνικής Επιµέλειας Εκδόσεων προέρχεται από την κατηγορία ΤΕ
Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών.
4. α) Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης και
Ανάπτυξης Οικονοµικών Πόρων προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Οικονοµικού.
β) Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Κατάρτισης Προϋπολογισµού, Δηµοσιονοµικών Αναφορών και Λογιστηρίου προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Οικονοµικού.
γ) Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Εκτέλεσης Προϋπολογισµού, Πληρωµών και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας
προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Οικονοµικού και, ελλείψει υπαλλήλων των κατηγοριών αυτών, από την κατηγορία TΕ Διοικητικού –
Λογιστικού.
5. α) Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Μελετών, Έργων, Αποτυπώσεων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών, µε
ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα και, ελλείψει υπαλλήλων των ειδικοτήτων αυτών µε τα απαιτούµενα προσόντα για την κατάληψη θέσης Προϊσταµένου Διεύθυνσης, από άλλες ειδικότητες της κατηγορίας
ΠΕ Μηχανικών.
β) Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και από την κατηγορία
ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων.
γ) Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών και Έργων
προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών, µε ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα και, ελλείψει
υπαλλήλων των ειδικοτήτων αυτών µε τα απαιτούµενα
προσόντα για την κατάληψη θέσης Προϊσταµένου Τµήµατος, από τις ειδικότητες Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών.
δ) Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Αποτυπώσεων, Κτηµατολογίου και Γεωχωρικών Δεδοµένων προέρχεται από
την κατηγορία ΠΕ Μηχανικών, µε ειδικότητα Αγρονόµου
– Τοπογράφου και από την κατηγορία ΤΕ Τοπογράφων.
6.α) Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας προέρχεται από την κατηγορία
ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού.
β) Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Προσωπικού προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού.
γ) Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Προµηθειών προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού.
δ) Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Διαχείρισης Υλικού
προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού και από την κατηγορία ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
ε) Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Πληροφοριακών Συστηµάτων και Υποδοµών προέρχεται από την κατηγορία
ΠΕ Πληροφορικής.
7. Ο Προϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµήµατος Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Οικονοµικών Πόρων προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή
ΠΕ Οικονοµικού.

8. Ο Προϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµήµατος Γραµµατείας Ο.Δ.Α.Π. προέρχεται από την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού και από την κατηγορία TΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
9. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος της Αυτοτελούς Νοµικής Υπηρεσίας πρέπει να έχει την ιδιότητα του δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω.
10. Ο Προϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµήµατος Επιθεωρήσεων και Εσωτερικών Ελέγχων προέρχεται από την
κατηγορία ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού.
11. Οι Προϊστάµενοι των Γραφείων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Δ.Α.Π. προέρχονται από την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού και από την κατηγορία TΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Άρθρο 42
Αρµοδιότητες και καθήκοντα Προϊσταµένων
Διευθύνσεων, Προϊσταµένων Τµηµάτων
και Αυτοτελών Τµηµάτων
1. Οι Προϊστάµενοι Διευθύνσεων µεριµνούν για την επιδίωξη των στόχων του επιχειρησιακού προγράµµατος
του Ο.Δ.Α.Π. και την εκπλήρωση των σκοπών του στο αντικείµενο ευθύνης τους, µεριµνούν για την τήρηση των
νόµιµων προθεσµιών, ευθύνονται για την εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία των Διευθύνσεων τους, παρακολουθούν, εποπτεύουν και ελέγχουν τους υφιστάµενους
τους και κινούν την κατά περίπτωση πειθαρχική διαδικασία. Ενηµερώνουν και εισηγούνται στον Προϊστάµενο
της Γενικής Διεύθυνσης ή στο Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., όποτε
τους ζητηθεί, για θέµατα σχετικά µε τον τοµέα ευθύνης
τους και τις αρµοδιότητές τους. Οι ειδικότερες αρµοδιότητες των Προϊσταµένων Διευθύνσεων καθορίζονται
στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας.
2. Οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων ρυθµίζουν υπό την
εποπτεία του Προϊσταµένου τους τη διεξαγωγή των εργασιών των Τµηµάτων ευθύνης τους, διασφαλίζουν την
έγκαιρη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεµάτων και
συνυπογράφουν µε τους Προϊσταµένους τους όλα τα
έγγραφα του Τµήµατος τους. Οι ειδικότερες αρµοδιότητες των Προϊσταµένων Τµηµάτων καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 43
Μεταβατικές διατάξεις
1. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης του Ο.Δ.Α.Π. µπορεί
να προέρχεται από οποιονδήποτε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, πρέπει να έχει τα προσόντα που προβλέπονται για την κατάληψη θέσης Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης, σύµφωνα µε τον Κώδικα Δηµοσίων Πολιτικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και τοποθετείται µε
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, η
οποία εκδίδεται µετά από πρόταση του Δ.Σ. του
Ο.Δ.Α.Π.. Αν ο υπάλληλος που τοποθετείται ως Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης, προέρχεται από άλλον
φορέα, αποσπάται αυτοδικαίως στον Ο.Δ.Α.Π., από τον
οποίο καταβάλλονται και οι αποδοχές του. Η θητεία του
διαρκεί ένα (1) έτος, εκτός αν στο διάστηµα αυτό επιλε-
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γεί Προϊστάµενος, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
2. Οι Προϊστάµενοι των Διευθύνσεων και Τµηµάτων επιλέγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..
Για την αξιολόγηση και επιλογή των Προϊσταµένων του
Ο.Δ.Α.Π. αρµόδιο είναι το Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων (ΣΕΠ) του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 86
του ν. 3528/2007.
3. Ειδικά στην πρώτη διαδικασία επιλογής Προϊσταµένων, η οποία ολοκληρώνεται εντός ενός (1) µήνα από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Δ.Σ. τοποθετεί ως
αναπληρωτές Προϊσταµένους Τµηµάτων και Διευθύνσεων, υπαλλήλους του Ο.Δ.Α.Π., µόνιµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που έχουν τα
προσόντα του άρθρου 18 του ν. 4492/2017 (Α΄ 156).
4. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του Ο.Δ.Α.Π. µε τα
προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των θέσεων
ευθύνης, κατά την παρ. 3, οι θέσεις αυτές µπορούν να
καλυφθούν από τακτικούς δηµοσίους υπαλλήλους, µόνιµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007). Για την πλήρωση των θέσεων εκδίδεται
σχετική πρόσκληση από τον Ο.Δ.Α.Π., µε την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στη
διαδικασία επιλογής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον
προαναφερόµενο Κώδικα. Η πρόσκληση αναρτάται στις
ιστοσελίδες του Ο.Δ.Α.Π., των Υπουργείων Πολιτισµού
και Αθλητισµού και Εσωτερικών, του ΑΣΕΠ, καθώς και σε
οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα αποφασίσει το Δ.Σ.. Αρµόδιο όργανο επιλογής είναι το Δ.Σ.. Όσοι επιλέγονται
σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία, τοποθετούνται µε
απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., η οποία
εκδίδεται το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη
γνωστοποίηση της επιλογής τους. Οι υπάλληλοι αυτοί
µε την τοποθέτησή τους αποσπώνται αυτοδικαίως στον
Ο.Δ.Α.Π., από τον οποίο καταβάλλονται και οι πάσης φύσεως αποδοχές τους µε τις προϋποθέσεις χορήγησής
τους.
5. Η θητεία των Προϊσταµένων που τοποθετούνται
σύµφωνα µε τις παρ. 3 και 4, είναι διάρκειας δύο (2) ετών, εκτός αν στο διάστηµα αυτό επιλεγούν Προϊστάµενοι, σύµφωνα µε τη διαδικασία του ν. 3528/2007. Οι
Προϊστάµενοι που προέρχονται τόσο από τον Ο.Δ.Α.Π.
όσο και από άλλους φορείς, έχουν δικαίωµα συµµετοχής
στις διαδικασίες επιλογής, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 έως
86 του ν. 3528/2007, που θα διενεργηθούν από τον
Ο.Δ.Α.Π., καθόλη τη διάρκεια της θητείας τους.
6. Έως την κατάρτιση του Ψηφιακού Οργανογράµµατος του Ο.Δ.Α.Π. έως τριάντα (30) κενές οργανικές θέσεις µπορεί να καλύπτονται µε αποσπάσεις µόνιµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δηµοσίου τοµέα, όπως οριοθετείται στο άρθρο
51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), κατά παρέκκλιση των άρθρων 41 έως 44 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) και χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων Υπηρεσιακών Συµβουλίων, µε την ίδια σχέση εργασίας και
µε το ίδιο µισθολογικό καθεστώς. Για τον σκοπό αυτόν
εκδίδεται από τον Ο.Δ.Α.Π. σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, µε την οποία καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία επιλο-

γής. Αρµόδιο όργανο επιλογής είναι το Δ.Σ.. Η χρονική
διάρκεια της απόσπασης είναι διετής χωρίς δικαίωµα ανανέωσης, ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση
και η καταβολή των αποδοχών τους βαρύνει τον
Ο.Δ.Α.Π..
7. Το προσωπικό του Ο.Δ.Α.Π. που έχει οργανική θέση
και υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατατάσσεται µε απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. στις
προβλεπόµενες θέσεις και κλάδους του Κεφαλαίου Β΄,
ανάλογα µε την κατηγορία όπου ανήκουν.
8. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν µε µετάθεση ή απόσπαση στο Τ.Α.Π., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζουν να υπηρετούν µε τον ίδιο τρόπο και για
όσο χρόνο προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις µετάθεσης ή απόσπασης, χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέων αποφάσεων.
9. Έως τον διορισµό Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης, σύµφωνα µε την παρ. 1, τοποθετείται Προϊστάµενος, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν. 4492/2017
(Α΄ 156).
10. Η δαπάνη που προβλέπεται στην περ. ιζ΄ της παρ.
1 του άρθρου 16, βαρύνει τον Ο.Δ.Α.Π. για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οπότε και αναλαµβάνεται από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού.
11. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, όσοι διορίστηκαν στις θέσεις που προέβλεπε η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 736/ 1977 (Α΄ 316), όπως συµπληρώθηκε
µε την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4623/ 2019 (Α΄ 134),
καλύπτουν τις θέσεις που συστήνονται µε την παρ. 3 του
άρθρου 11, και τους καταβάλλονται οι αποδοχές που καθορίζονται εφεξής.
12. Από την έναρξη ισχύος του νόµου, δικηγόροι µε
έµµισθη εντολή του Τ.Α.Π., µεταφέρονται αυτοδίκαια
στις θέσεις που προβλέπονται στο παρόν.
13. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος, η θητεία του
Δ.Σ. του Τ.Α.Π. παρατείνεται αυτοδικαίως έως του διορισµού νέου Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π.. Μέχρι τότε, το Δ.Σ. ασκεί
τις αρµοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος.
14. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 9 για τις αµοιβές και αποζηµιώσεις του
Προέδρου του Δ.Σ., του Αντιπροέδρου, των µελών και
του τακτικού και αναπληρωτή γραµµατέα του Δ.Σ., διατηρείται
σε
ισχύ
η
υπό
στοιχεία
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/54215/6364/6217/176/
1.2.2019 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΥΟΔΔ 59).
15. Όσα ακίνητα βρίσκονται ήδη σε χρήση του Τ.Α.Π.,
δυνάµει σχετικής παραχώρησης του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ή βάσει ειδικών διατάξεων ανήκουν µε την έναρξη ισχύος του παρόντος στον Ο.Δ.Α.Π.
κατά χρήση και δεν απαιτείται έκδοση νέας απόφασης.
16. Οι βεβαιωµένες υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. Τ.Α.Π. οφειλές
στις Δ.Ο.Υ., εισπράττονται και αποδίδονται στον
Ο.Δ.Α.Π., ο οποίος συνεχίζει τις σχέσεις και συναλλαγές
του Τ.Α.Π. µε το κοινό και τις δηµόσιες αρχές.
17. Όπου σε διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, κανονιστικών ή ατοµικών διοικητικών πράξεων, εγγράφων δηµόσιων ή ιδιωτικών ή συµβάσεων αναφέρονται το Ταµείο
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Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ή τίτλοι υπηρεσιών του, διαφορετικοί λόγω των καταργούµενων
µε τον παρόντα υπηρεσιών, νοούνται πλέον ο Ο.Δ.Α.Π.
και οι νέες υπηρεσίες στις οποίες περιήλθαν τα αντικείµενα των θεµάτων των καταργούµενων υπηρεσιών.
18. Η οργάνωση και λειτουργία του Ο.Δ.Α.Π. καθορίζεται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού εντός πέντε
(5) µηνών από τη δηµοσίευση. Με την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του προηγούµενου εδαφίου παύουν
να ισχύουν οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄.
Άρθρο 44
Καταργούµενες διατάξεις
Με την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:
α) Ο ν. 736/1977 (Α΄ 316),
β) οι περ. β΄ και γ΄ της παρ. 9 του άρθρου 7 του
ν. 2557/1997 (Α΄ 271),
γ) η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4049/2012 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 4208/2013
(Α΄ 252),
δ) το π.δ. 47/ 1987 (Α΄ 20).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Για την εφαρµογή της περ. β΄ του άρθρου 3 εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., για τον καθορισµό τέλους για την άδεια παραγωγής απλών αντιγράφων από ιδιώτες.
2. Για την εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 4, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, µετά από γνώµη του αρµοδίου Κεντρικού Συµβουλίου του
ν. 3028/2002 (Α΄ 153) εγκρίνεται το πρόγραµµα αξιοποίησης ακινήτων και αναψυκτηρίων, αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, που καταρτίζεται από
το Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., συνολικά ή µερικά, καθώς και οι γενικοί και ειδικοί όροι λειτουργίας προς διασφάλιση της
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και προϊόντων,
καθώς και η παραχώρηση χρήσης των ακινήτων αυτών
προς τον Ο.Δ.Α.Π..
3. Κατ’ εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 4, µε απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. ρυθµίζονται οι όροι εφαρµογής
της διαδικασίας εφάπαξ σύναψης µισθώσεων για αναψυκτήρια, στα οποία υφίσταται άµεση ανάγκη εξυπηρέτησης του κοινού.
4. Για την εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 4, µε πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. και απόφαση του αρµοδίου
οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού,
µετά από γνώµη του αρµόδιου Kεντρικού Συµβουλίου
του ν. 3028/2002, µπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση
για τους σκοπούς του άρθρου 4, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι και µνηµεία, υπό όρους και προϋποθέσεις
που τίθενται στην απόφαση αυτή. Τα τέλη που καταβάλλονται για την παραχώρηση της παρούσας, καθορίζονται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού.

5. Για την υλοποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 µπορεί
να εκδίδεται, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ο.Δ.Α.Π., προεδρικό διάταγµα για τη σύσταση νοµικού
προσώπου ιδιωτικού δικαίου ειδικού σκοπού, µε αποκλειστικό αντικείµενο την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της παρ. 1 του άρθρου 4.
6. Για την εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 9 εκδίδεται
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε την οποία καθορίζεται το ύψος
της µηνιαίας αποζηµίωσης του Προέδρου του Δ.Σ..
7. Για την εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 9 εκδίδεται
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε την οποία καθορίζεται το ύψος
της αποζηµίωσης ανά συνεδρίαση που καταβάλλεται
στον Αντιπρόεδρο, τα µέλη και τον γραµµατέα του Δ.Σ..
8. Κατ’ εφαρµογή της υποπερ. βα΄ της παρ. 3 του άρθρου 10, µε απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. εγκρίνονται
ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Ο.Δ.Α.Π. µε
περιεχόµενο τη θέσπιση κανόνων εσωτερικής λειτουργίας των οργανικών µονάδων του Ο.Δ.Α.Π., ο Κανονισµός Λειτουργίας Δ.Σ. µε περιεχόµενο τη θέσπιση κανόνων λειτουργίας του Διοικητικού Συµβουλίου και οι Κανονισµοί Διαχείρισης Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
του Οργανισµού µε αντικείµενο την τυποποίηση και εξειδίκευση των διατάξεων περί δηµοσίων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών και την προσαρµογή της λειτουργίας
του Ο.Δ.Α.Π. σε αυτές, οι οποίοι εγκρίνονται µετά από
γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων.
9. Για την εφαρµογή της υποπερ. βδ΄ του άρθρου 10
εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων ή µεταβίβασης εξουσιοδότησης υπογραφών.
10. Για την ίδρυση νέων πωλητηρίων, σύµφωνα µε την
υποπερ. εγ΄ της παρ. 3 του άρθρου 10, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, µετά από
εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π..
11. Εφόσον αποφασιστεί η έναρξη διάθεσης τυποποιηµένων – πιστοποιηµένων προϊόντων της αγροδιατροφικής αλυσίδας από τα πωλητήρια του Ο.Δ.Α.Π., σε εφαρµογή της υποπερ. εστ΄ της παρ. 3 του άρθρου 10, είναι
δυνατό να εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού
και Αθλητισµού, µετά από πρόταση του Δ.Σ. του
Ο.Δ.Α.Π., περί καθορισµού της διαδικασίας συλλογής, επεξεργασίας και τυποποίησης των καρπών της χλωρίδας
που βρίσκεται εντός αρχαιολογικών χώρων.
12. Για την εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 14, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, µετά
από γνώµη του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., που υποβάλλεται εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες παραγωγής
και επιλογής ειδών τρίτων που προορίζονται για πώληση
και διάθεση από τα πωλητήρια του Ο.Δ.Α.Π., καθώς και οι
διαδικασίες καταβολής τελών χρήσης και απόδοσης ποσοστών από τις πωλήσεις, όπου απαιτείται.
13. Για την εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 15 καθορίζονται από το Δ.Σ. οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η δωρεάν ή µε έκπτωση διάθεση των ειδών που παράγει ο Ο.Δ.Α.Π. και το ποσοστό της, καθώς και οι όροι
και οι προϋποθέσεις διακανονισµού οφειλών.
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14. Για την εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 15, µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του
Ο.Δ.Α.Π. και γνώµη του αρµοδίου γνωµοδοτικού οργάνου, όπως εκάστοτε ορίζει η αρχαιολογική νοµοθεσία,
καθορίζονται η τιµή και ο τύπος, µεµονωµένα ή ενιαία,
των εισιτηρίων εισόδου σε αρχαιολογικά µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και µνηµεία, οι
κατηγορίες των προσώπων που απαλλάσσονται εν όλω
ή εν µέρει της πληρωµής εισιτηρίου και οι ηµέρες της ελεύθερης επίσκεψης του κοινού.
15. Για την εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 15, µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, µετά από πρόταση του Δ.Σ. του
Ο.Δ.Α.Π., και γνώµη του αρµοδίου γνωµοδοτικού οργάνου, όπως εκάστοτε ορίζει η αρχαιολογική νοµοθεσία,
καθορίζεται το αντίτιµο των τελικών χρηστών από την
παροχή υπηρεσιών στο κοινό σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, µουσεία και µνηµεία µε φυσική
παρουσία ή µέσω διαδικτύου.
16. Για την εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 15, µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του
Ο.Δ.Α.Π., καθορίζεται το ύψος των τελών των περ. θ΄ έως ια΄ του άρθρου 11.
17. Για την εφαρµογή της παρ. 7 του άρθρου 15, µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζεται το ποσοστό εσόδων
άλλων εποπτευόµενων φορέων που αποδίδεται στον
Ο.Δ.Α.Π..
18. Για την εφαρµογή της περ. κ΄ του άρθρου 16, µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζονται το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αποζηµίωσης στα µέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου και του Κεντρικού
Συµβουλίου Νεοτέρων Μνηµείων του ν. 3028/2002 (Α΄
153), για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις των οργάνων.
19. Για την εφαρµογή του δευτέρου εδαφίου της παρ.
1 του άρθρου 17, σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού,
µετά από γνώµη του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. καθορίζονται η
διαδικασία οριστικοποίησης και απόδοσης του ποσοστού
που αποδίδεται από τον Ο.Δ.Α.Π. στον Κρατικό Προϋπολογισµό και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.
20. Στην περίπτωση οικονοµικού έτους, κατά το οποίο
τα έσοδα από τη λειτουργία του Ο.Δ.Α.Π. δεν επαρκούν
για την κάλυψη των βασικών λειτουργικών αναγκών του,
λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων, κατ’ εφαρµογή της
παρ. 4 του άρθρου 17, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού,
µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π.,
µε την οποία το ποσοστό της παρ. 1 του άρθρου 14 µειώνεται για το συγκεκριµένο έτος, ανάλογα µε το ύψος του
παρουσιαζόµενου ελλείµµατος.
21. Σε εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 35, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, µετά από
πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., µπορούν να συστήνονται µέχρι πέντε (5) Περιφερειακές Υπηρεσίες σε επίπε-

δο Γραφείου για την εποπτεία σηµείων έκδοσης εισιτηρίων, πωλητηρίων ή εργαστηρίων εκµαγείων.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 46
Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του Μουσείου
Ζυγοµαλά και του Μουσείου
Νεότερου Ελληνικού Πολιτισµού
1. Μεταξύ του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισµού (Μ.Ν.Ε.Π.) που αποτελεί ειδική περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και
του Μουσείου Ζυγοµαλά, που συστάθηκε ως κοινωφελές ίδρυµα µε το άρθρο 3 του β.δ. της 26ης Απριλίου/4ης
Μαΐου 1951 (Α΄ 130) και τελεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, επιτρέπεται η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε αντικείµενο την
προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέµατος του
Μουσείου Ζυγοµαλά.
2. Το Μ.Ν.Ε.Π., στο πλαίσιο της προγραµµατικής σύµβασης, µπορεί να αναλαµβάνει τη διαχείριση και την ευθύνη λειτουργίας του Μουσείου Ζυγοµαλά, που περιλαµβάνει ιδίως την καταγραφή, τεκµηρίωση, φύλαξη, συντήρηση, έκθεση και προβολή των εκθεµάτων και των κτιρίων του Μουσείου Ζυγοµαλά, καλύπτοντας τα έξοδα
λειτουργίας του τα οποία βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Για την υλοποίηση των ανωτέρω και στο
πλαίσιο των συµφωνούµενων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλόµενων, επιτρέπεται η απασχόληση
προσωπικού του Μ.Ν.Ε.Π. στο Μουσείο Ζυγοµαλά.
3. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της προγραµµατικής σύµβασης, ορίζεται κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης µε τη συµµετοχή εκπροσώπων του
Μ.Ν.Ε.Π., της Διοικούσας Επιτροπής του Μουσείου Ζυγοµαλά και του Δήµου Ωρωπού.
4. Στην προγραµµατική σύµβαση ορίζονται ειδικότερα
το αντικείµενο, ο σκοπός και η διάρκεια της σύµβασης, ο
προϋπολογισµός, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των
συµβαλλοµένων, το απαιτούµενο προσωπικό, ο τρόπος
κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραµµατικής σύµβασης εξόδων, καθώς και η σύνθεση και
οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Άρθρο 47
Προγραµµατικές συµβάσεις
µεταξύ Περιφερειών και πολιτιστικών φορέων
Οι Περιφέρειες µπορούν να χρηµατοδοτούν την κατασκευή, εν όλω ή εν µέρει, την ανακαίνιση ή την επισκευή
πολιτιστικών υποδοµών, που έχουν χαρακτηριστεί νεότερα µνηµεία δυνάµει του άρθρου 6 του ν. 3028/2002
(Α΄ 153) και ανήκουν, κατά κυριότητα , σε πολιτιστικούς
ή άλλους συλλόγους και σωµατεία µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Οι ανωτέρω φορείς µπορούν να είναι συµβαλλόµενοι στις προγραµµατικές συµβάσεις του άρθρου
100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ»
Άρθρο 48
Μουσεία - Μακρόχρονη εξαγωγή αντικειµένων
συλλογών µουσείων - Τροποποίηση του άρθρου 45
του ν. 3028/2002

Το άρθρο 45 του ν. 3028/2002 (Α΄153) αντικαθίσταται
ως εξής:
1. Ως µουσείο νοείται η υπηρεσία ή ο οργανισµός µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε ή χωρίς ίδια νοµική προσωπικότητα που αποκτά, δέχεται, φυλάσσει, συντηρεί,
καταγράφει, τεκµηριώνει, ερευνά, ερµηνεύει και κυρίως
εκθέτει και προβάλλει στο κοινό συλλογές αρχαιολογικών, καλλιτεχνικών, εθνολογικών ή άλλων υλικών µαρτυριών του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, µε
σκοπό τη µελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. Ως
µουσεία µπορούν να θεωρηθούν επίσης υπηρεσίες ή οργανισµοί που έχουν παρεµφερείς σκοπούς και λειτουργίες, όπως τα µουσεία ανοικτού χώρου.
2. Για την ίδρυση και λειτουργία µουσείου από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού εκδίδεται απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου, εφόσον διασφαλίζονται οι λειτουργίες και οι σκοποί της
παρ. 1, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής µουσείων.
Προς τούτο, απαιτούνται, µεταξύ άλλων, η ύπαρξη µίας ή
περισσότερων συλλογών και η επάρκεια και καταλληλότητα των εγκαταστάσεων, του απασχολούµενου προσωπικού και των άλλων µέσων για την επίτευξη των στόχων του µουσείου.
3. Τα µουσεία που ιδρύονται και λειτουργούν από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού οφείλουν να διατηρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2. Η διατήρηση πιστοποιείται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου. Προς τούτο συνεκτιµώνται, ιδίως, το ποσοστό των συλλογών των µουσείων
που έχουν καταχωρηθεί στο Εθνικό Αρχείο Μνηµείων
κατά την παρ. 8, η ποιότητα των, εκ µέρους τους, παρεχόµενων υπηρεσιών προς το κοινό και η εξωστρέφεια.
4. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα
από γνώµη του Συµβουλίου, είναι δυνατή η αναγνώριση
µουσείων, πλην αυτών της παρ. 2, µετά από αίτησή τους,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1. Προς
τούτο συνεκτιµώνται, ιδίως, το ενδιαφέρον των συλλογών, η επάρκεια και η καταλληλότητα των εγκαταστάσεων, του απασχολούµενου προσωπικού και των άλλων µέσων και τρόπων επίτευξης των στόχων του µουσείου.
5. Η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία µουσείων της παρ. 2, καθώς και για
την πιστοποίηση, τη διάρκεια και την ανανέωση αυτής,
κατά την παρ. 3, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου και εξειδικεύει τις µελέτες, πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται, καθώς

και τη δηµοσιότητα που λαµβάνει η πιστοποίηση. Με όµοια απόφαση ορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση µουσείων, η διάρκεια και
η ανανέωση αυτής κατά την παρ. 4 και εξειδικεύονται οι
µελέτες, πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται, καθώς και η δηµοσιότητα που λαµβάνει η αναγνώριση. Η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα στοιχεία των εδαφίων πρώτου και δεύτερου µπορούν να
προσδιορίζονται κατά κατηγορίες µουσείων, οι οποίες
καθορίζονται µε κριτήρια όπως, ενδεικτικά, το περιεχόµενο των συλλογών, η γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν ή οι φορείς στους οποίους ανήκουν.
6. Τα µουσεία οφείλουν να είναι ανοικτά στο κοινό σε
προκαθορισµένες ηµέρες και ώρες. Οφείλουν επίσης να
διευκολύνουν την πρόσβαση στις συλλογές τους για λόγους µελέτης και έρευνας.
7. Τα µουσεία διέπονται από εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας, ο οποίος, προκειµένου για τα µουσεία της παρ.
2, καταρτίζεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, µετά από γνώµη του Συµβουλίου και προκειµένου για τα αναγνωρισµένα µουσεία της παρ. 4, καταρτίζεται από το αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε τις οικείες, για τα µουσεία αυτά, διατάξεις και κοινοποιείται στο Υπουργείο Πολιτισµού και
Αθλητισµού.
8. Τα αντικείµενα που φυλάσσονται στα µουσεία της
παρ. 2 και στα αναγνωρισµένα µουσεία της παρ. 4 καταχωρίζονται στο Εθνικό Αρχείο Μνηµείων, µε ευθύνη της
διοίκησης αυτών.
9. Τα µουσεία της παρ. 2 και τα αναγνωρισµένα, κατά
την παρ. 4, µουσεία οφείλουν να ενηµερώνουν εγγράφως την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού για κάθε µεταβολή του αριθµού και της
κατάστασης των αντικειµένων των συλλογών τους. Η ενηµέρωση πραγµατοποιείται τακτικά κατά τον τελευταίο
µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους και σε έκτακτες περιστάσεις, όπως, ενδεικτικά φθορά, απώλεια, κλοπή, αµέσως µετά το γεγονός της µεταβολής. Αν κάποιο αντικείµενο διατρέχει άµεσο κίνδυνο φθοράς, απώλειας ή καταστροφής, εφαρµόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 27. Σε περίπτωση κλοπής ή και παράνοµης
εξαγωγής, εφαρµόζεται το άρθρο 30.
10. Για τον εµπλουτισµό των συλλογών των µουσείων
µε µνηµεία εφαρµόζεται η παρ. 5 του άρθρου 31. Τα µουσεία αυτά απαγορεύεται να αποκτούν ή να δέχονται ως
δάνειο ή παρακαταθήκη, πολιτιστικά αγαθά για τα οποία
υπάρχουν ενδείξεις ότι προέρχονται από κλοπή, παράνοµη ανασκαφή ή από άλλη παράνοµη ενέργεια ή ότι έχουν αποκτηθεί ή εξαχθεί κατά παράβαση της νοµοθεσίας του κράτους προέλευσής τους και οφείλουν να ενηµερώνουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Υπηρεσία για
κάθε τέτοια προσφορά.
11. Τα αντικείµενα των συλλογών των µουσείων δεν υπόκεινται σε κατάσχεση.
12.α. Η µεταβίβαση της κυριότητας των αντικειµένων
των συλλογών των µουσείων της παρ. 2 δεν επιτρέπεται, µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 25 που εφαρµόζεται αναλόγως, προκειµένου για πολιτιστικά αγαθά που δεν αποτελούν µνηµεία.
β. Η µεταβίβαση της κυριότητας αντικειµένων συλλογών µουσείων που ανήκουν σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
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του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και είναι αναγνωρισµένα
κατά την παρ. 4 είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, είτε προς το
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού είτε, µετά από έγκριση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργείου, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου, κατά
προτίµηση προς άλλα τέτοια νοµικά πρόσωπα, προκειµένου να κατατεθούν σε συλλογή µουσείου.
γ. Η µεταβίβαση της κυριότητας αντικειµένων των
συλλογών άλλων αναγνωρισµένων κατά την παρ. 4 µουσείων είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, είτε προς το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού είτε, µετά από έγκριση
του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού, που χορηγείται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου, κατά προτίµηση προς άλλα νοµικά πρόσωπα,
προκειµένου να κατατεθούν σε συλλογή µουσείου.
δ. Η ανταλλαγή αντικειµένων συλλογών αναγνωρισµένων µουσείων τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη σηµασία
για αυτές ή για την πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας µε
αντικείµενα συλλογών µουσείων της αλλοδαπής που έχουν ιδιαίτερη σηµασία, µπορεί να επιτραπεί, κατ’ εξαίρεση, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από γνώµη του
Συµβουλίου.
ε. Οι περιορισµοί της παρ. 12 δεν ισχύουν προκειµένου
για ανανεώσιµα και αντικαταστατά δείγµατα συλλογών
φυσικής ιστορίας.
στ. Η µεταβίβαση που πραγµατοποιείται, κατά παράβαση της παρ. 12 είναι άκυρη.
13. α. Ο δανεισµός και η προσωρινή εξαγωγή αντικειµένων των συλλογών των µουσείων της παρ. 2 και των
αναγνωρισµένων µουσείων της παρ. 4 επιτρέπονται υπό
τους όρους και προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 25
και της παρ. 11 του άρθρου 34 αντίστοιχα.
β. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου, επιτρέπεται, για την προβολή
της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Χώρας και εφόσον παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις για την ασφαλή µεταφορά,
έκθεση και επιστροφή τους, η µακρόχρονη εξαγωγή αντικειµένων των συλλογών µουσείων πλην αυτών της
παρ. 2, προκειµένου να εκτεθούν σε µουσεία, µουσειακούς ή εκθεσιακούς χώρους, ιδίως όταν η ονοµασία του
τόπου έκθεσής τους ταυτίζεται µε ή περιέχει εκείνη του
εξάγοντος µουσείου και εκτίθενται µόνο δικές τους συλλογές. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι ειδικότεροι όροι της εξαγωγής, καθώς και η διάρκειά της, η οποία δεν µπορεί να υπερβεί τα είκοσι πέντε (25) έτη, δυνάµενη να ανανεώνεται ανά πενταετία και έως είκοσι πέντε (25) έτη. Η παρ. 4 του άρθρου 34 εφαρµόζεται και
στην περίπτωση αυτή.
14. Η λειτουργία των αναγνωρισµένων µουσείων, κατά
την παρ. 4, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, η δε απόφαση αναγνώρισης δύναται να ανακαλείται, µετά από γνώµη του Συµβουλίου, εάν παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσής
της ή παραβιασθούν άλλες διατάξεις του νόµου.
15. Τα αναγνωρισµένα µουσεία, κατά την παρ. 4, µπορούν να τυγχάνουν οικονοµικής ενίσχυσης από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, προτίµησης ως
προς την ένταξη σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµα-

τα ή στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων – Εθνικό
Σκέλος, καθώς και των προνοµίων των παρ. 6 του άρθρου 28, 11 του άρθρου 31 και 1 του άρθρου 47. Τα µνηµεία, κατά τις διατάξεις αυτές, αποκτώνται από αναγνωρισµένα µουσεία που έχουν ίδια νοµική προσωπικότητα
ή από νοµικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν αναγνωρισµένα µουσεία, υπό τον όρο ότι κατατίθενται στις συλλογές τους.
16. Για τις ανάγκες ανέγερσης, επέκτασης, εγκατάστασης, ανάδειξης και λειτουργίας µουσείου της παρ. 2
µπορεί να γίνει απαλλοτρίωση ή απευθείας εξαγορά κτιρίων ή εκτάσεων γης, σύµφωνα µε το άρθρο 18 και να ορίζεται ζώνη προστασίας στον περιβάλλοντα χώρο τους,
σύµφωνα µε το άρθρο 17.
Άρθρο 49
Ιδιωτική µουσειακή συλλογή του Ιστορικού
Μουσείου Κρήτης – Τροποποίηση του άρθρου 73
του ν. 3028/2002
Στο άρθρο 73 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) προστίθεται
παρ. 8α, ως εξής:
«8α. Η ιδιωτική µουσειακή συλλογή που συγκροτήθηκε
µε την υπ’ αρ. 131086/4472/162/23.1.1952 απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων συνιστά
ενιαίο και αµετάβλητο σύνολο, το οποίο στεγάζεται στο
Iστορικό Μουσείο Κρήτης και δεν επιτρέπεται η διάσπασή του.»
Άρθρο 50
Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων
«Φοίβος Ανωγειανάκης» -Κέντρο Εθνοµουσικολογίας –
Τροποποίηση του άρθρου 80 του π.δ. 4/2018
Η παρ. 19 της περ. Α΄ του άρθρου 80 του π.δ. 4/2018
(Α΄ 7) αντικαθίσταται ως εξής:
«19. Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων
«Φοίβος Ανωγειανάκης» - Κέντρο Εθνοµουσικολογίας.
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Πολιτιστικής
Διαχείρισης (ειδ. Εθνοµουσικολόγων). Ελλείψει δε αυτού, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Λαογράφων - Ανθρωπολόγων – Εθνολόγων ή του Κλάδου ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης (ειδ. Μουσειολόγων, Πολιτιστικής Διαχείρισης,
Πολιτιστικής Πληροφορικής και Τεχνολογίας, Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων).
α) Τµήµα Μουσικών Οργάνων, Εθνοµουσικολογίας, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης.
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Πολιτιστικής
Διαχείρισης (ειδ. Εθνοµουσικολόγων) ή του Κλάδου ΠΕ
Λαογράφων -Ανθρωπολόγων – Εθνολόγων, ή του Κλάδου ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης (ειδ. Μουσειολόγων,
Πολιτιστικής Διαχείρισης, Πολιτιστικής Πληροφορικής
και Τεχνολογίας και Τεχνολογίας, Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων) ή του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων (ειδ.
Μουσειολόγων).
β) Τµήµα Διοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης.
Προΐσταται υπάλληλος των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ
Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών.»
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ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ,
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΑΚΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ,
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ
Άρθρο 51
Εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4481/2017 στους
Οργανισµούς Συλλογικής Διαχείρισης και στις
Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης
Πνευµατικών Δικαιωµάτων
1. Η παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4481/2017 (Α΄ 100)
τροποποιείται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
(παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 2 της Οδηγίας)
1. Τα άρθρα 1 έως 54, εφαρµόζονται στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστηµένοι
στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς και, όπου ρητά ορίζεται στον νόµο, στους οργανισµούς συλλογικής προστασίας, που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελληνική Επικράτεια.
2. Τα άρθρα 33 έως 41 και η παρ. 2 του άρθρου 44, εφαρµόζονται στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελληνική Επικράτεια και διαχειρίζονται δικαιώµατα δηµιουργών επί µουσικών έργων, τα οποία προορίζονται για επιγραµµική
χρήση σε πολυεδαφική βάση.
3. Τα άρθρα 1 έως 54 εφαρµόζονται στη διαχείριση και
προστασία των συγγενικών δικαιωµάτων που ρυθµίζονται στο όγδοο κεφάλαιο του ν. 2121/1993 (Α΄ 25), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 54, εφαρµόζονται
στις οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, από οργανισµό συλλογικής διαχείρισης, εφόσον οι οντότητες αυτές διεξάγουν
δραστηριότητα που, εάν διεξαγόταν από τον οργανισµό
συλλογικής διαχείρισης, θα υπόκειντο στις διατάξεις του
παρόντος νόµου.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 54, εφαρµόζονται
και στους εντολοδόχους των οργανισµών συλλογικής
διαχείρισης (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), στους οποίους
έχουν ανατεθεί εν όλω ή εν µέρει αρµοδιότητες ή δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη συλλογική διαχείριση
που προβλέπονται στον παρόντα νόµο ή στον
ν. 2121/1993.
6. Η παρ. 1 του άρθρου 22, τα άρθρα 25 και 27, οι περ.
α΄, β΄, γ΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 1 και η παρ. 3 του άρ-

θρου 28, το άρθρο 32, το άρθρο 43, τα άρθρα 46 και 47
και το άρθρο 49, εφαρµόζονται σε όλες τις ανεξάρτητες
οντότητες διαχείρισης που είναι εγκατεστηµένες στην
Ελληνική Επικράτεια.
7. Οι διατάξεις για τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, όπως προβλέπονται στα άρθρα 1 έως 54, πλην
των παρ. 1 και 4 του άρθρου 32, εφαρµόζονται και στις
ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 50, εκτός εάν ορίζεται στο παρόν ειδικότερα για αυτές.
8. Τα άρθρα 1 έως 54, εφαρµόζονται επίσης στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης και στις ανεξάρτητες
οντότητες διαχείρισης, που είναι εγκατεστηµένοι/ες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αλλά δραστηριοποιούνται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο.
9. Όπου γίνεται αναφορά στον παρόντα νόµο στην ΕΕ,
περιλαµβάνεται και ο Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος.»
2. Οι παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 4 του ν. 4481/2017
τροποποιούνται ως εξής:
«7. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οργανισµός συλλογικής διαχείρισης και ανεξάρτητη οντότητα
διαχείρισης που είναι εγκατεστηµένοι σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ, µπορούν να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια µετά την έκδοση απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, κατόπιν εισήγησης
του Ο.Π.Ι., µε την οποία διαπιστώνονται η γνωστοποίηση
στον Ο.Π.Ι. της πρόθεσης δραστηριοποίησης στην Ελληνική Επικράτεια και η υποβολή των παρακάτω:
α) στοιχείων επικοινωνίας, στα οποία συµπεριλαµβάνονται η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ., η έδρα και ο νόµιµος εκπρόσωπός τους,
β) στοιχείων από τα οποία αποδεικνύεται η ύπαρξη εγκατάστασης σε αυτό το κράτος - µέλος,
γ) πιστοποιητικού εγγραφής σε εµπορικό µητρώο, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο εθνικό δίκαιο του
κράτους - µέλους εγκατάστασης,
δ) πιστοποιητικού προηγούµενης αδειοδότησης για
την άσκηση συλλογικής διαχείρισης ή εγγραφής σε σχετικό µητρώο, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο εθνικό δίκαιο του κράτους - µέλους εγκατάστασης, άλλως, σε περίπτωση µη ύπαρξης σχετικού µητρώου ή µη
ύπαρξης καθεστώτος αδειοδότησης στη Χώρα εγκατάστασης, υποβάλλονται στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία
να προκύπτει η συµµόρφωση µε τις προϋποθέσεις δραστηριοποίησής τους ως οργανισµών συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητων οντοτήτων διαχείρισης, σύµφωνα
µε το εθνικό δίκαιο του κράτους - µέλους εγκατάστασης.
Σε περίπτωση µη υποβολής των ως άνω και µη συµπλήρωσής τους εντός της ταχθείσας από τον Ο.Π.Ι. εύλογης προθεσµίας, ο Ο.Π.Ι. δεν προβαίνει στην εισήγηση
του πρώτου εδαφίου και ενηµερώνει τον αιτούντα.
Οργανισµός συλλογικής διαχείρισης εγκατεστηµένος
σε άλλο κράτος - µέλος της ΕΕ, που επιθυµεί να δραστηριοποιηθεί στην Ελληνική Επικράτεια, ασκώντας συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων επί έργου ή προστατευόµενων αντικειµένων, που υπόκεινται σε καθεστώς υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης σύµφωνα µε τον
ν. 2121/1993 (Α΄ 25), απαιτείται να λάβει άδεια λειτουργίας από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον παρόντα νόµο.
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8. Με την επιφύλαξη τήρησης των προϋποθέσεων του
άρθρου 32, ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που είναι
εγκατεστηµένη στην Ελληνική Επικράτεια, µπορεί να
δραστηριοποιηθεί µετά την έκδοση απόφασης του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Ο.Π.Ι., µε την οποία διαπιστώνεται η γνωστοποίηση στον Ο.Π.Ι. της πρόθεσης δραστηριοποίησης και η υποβολή των παρακάτω:
α) τα στοιχείων επικοινωνίας, στα οποία περιλαµβάνονται η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ., η έδρα και ο νόµιµος εκπρόσωπός της,
β) του καταλόγου των δικαιούχων, τους οποίους εκπροσωπεί και των αντίστοιχων έργων ή αντικειµένων
προστασίας τους, καθώς και το είδος της διαχείρισης
στην οποία προβαίνει, και
γ) στοιχείων από τα οποία να προκύπτει, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ορισµού της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης, όπως προβλέπεται στην περ. γ΄
του άρθρου 3.
Σε περίπτωση µη υποβολής των ως άνω και µη συµπλήρωσής τους εντός της ταχθείσας από τον Ο.Π.Ι. εύλογης προθεσµίας, το Διοικητικό Συµβούλιο του Ο.Π.Ι.
δεν προβαίνει στην εισήγηση του πρώτου εδαφίου και ενηµερώνει τον αιτούντα.
9. Οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας
που δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, σύµφωνα µε το
άρθρο 4, απαγορεύεται να προβαίνουν στη διαχείριση ή
προστασία των δικαιωµάτων που εκπροσωπούν και να ασκούν τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 6.
Το ίδιο ισχύει και για τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 50. Οι οντότητες που αναφέρονται
στις παρ. 7 και 8, απαγορεύεται να προβαίνουν στη διαχείριση των δικαιωµάτων που τους έχει ανατεθεί χωρίς
προηγούµενη τήρηση των εκεί προβλεπόµενων διαδικασιών.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4481/2017 τροποποιείται ως εξής:
«1. Οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης µε εξαίρεση αυτές του άρθρου 50, απαγορεύεται να διαχειρίζονται δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικά
δικαιώµατα που υπόκεινται σε υποχρεωτική συλλογική
διαχείριση. Το άρθρο 7 δεν εφαρµόζεται στις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης µε εξαίρεση αυτές του άρθρου 50.»
4. Η παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4481/2017 τροποποιείται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Όταν ο Ο.Π.Ι. θεωρεί, ότι οργανισµός συλλογικής
διαχείρισης ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που είναι εγκατεστηµένος/η σε άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ και
ασκεί δραστηριότητα εντός της Ελληνικής Επικράτειας,
ενδέχεται να µην συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του εθνικού δικαίου του κράτους-µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος και οι οποίες έχουν τεθεί για την προσαρµογή στην Οδηγία, διαβιβάζει, µε κοινοποίηση στον
Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, όλες τις σχετικές
πληροφορίες στην αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους,
στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο οργανισµός ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης. Οι πληροφορίες αυτές
µπορεί να συνοδεύονται από αίτηση προς την αρχή να
λάβει κατάλληλα µέτρα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
της. Εάν, ο Ο.Π.Ι. λάβει αντίστοιχες πληροφορίες ή αίτηση από αρµόδια αρχή άλλου κράτους-µέλους της ΕΕ για

οργανισµό συλλογικής ή ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης που είναι εγκατεστηµένος/η στην Ελληνική Επικράτεια αλλά δραστηριοποιείται στο άλλο κράτος - µέλος, διαβιβάζει την αίτηση ή τις πληροφορίες στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού και εισηγείται τη
λήψη κατάλληλων µέτρων. Ο Ο.Π.Ι. παρέχει αιτιολογηµένη απάντηση στην αρµόδια αρχή εντός τριών (3) µηνών από τη λήψη της αίτησης.»
Άρθρο 52
Υποχρέωση συµµόρφωσης των υφιστάµενων
Οργανισµών Συλλογικής Διαχείρισης και
Ανεξάρτητων Οντοτήτων Διαχείρισης
Οι υφιστάµενοι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης,
οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης και οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 50, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 4 του
ν. 4481/2017 (Α΄ 100) συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του παρόντος εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από
τη δηµοσίευσή του. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσής
τους, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 9 του άρθρου
4 του ν. 4481/2017.
Άρθρο 53
Διάθεση προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος στη
Διεύθυνση Τεκµηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών
Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3658/2008
Στο άρθρο 5 του ν. 3658/2008 (Α΄ 70) τροποποιείται ο
τίτλος, προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 5
Διάθεση προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και
του Λιµενικού Σώµατος
1. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, διατίθεται στη Διεύθυνση Αξιωµατικός του Τµήµατος Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Αττικής, ως σύνδεσµος εξασφάλισης της συνεργασίας,
µεταξύ της Υπηρεσίας αυτής και της Ελληνικής Αστυνοµίας, σε θέµατα αντιµετώπισης της αρχαιοκαπηλίας. Η
διάρκεια της διάθεσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία
(3) έτη.
2. Με απόφαση του Αρχηγού του Λιµενικού ΣώµατοςΕλληνικής Ακτοφυλακής, ορίζεται από την αρµόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αξιωµατικός Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., µη αποκλειστικής απασχόλησης, ως σύνδεσµος εξασφάλισης της συνεργασίας, µεταξύ της Υπηρεσίας αυτής και του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε θέµατα αντιµετώπισης της αρχαιοκαπηλίας.»
Άρθρο 54
Χορήγηση χρηµατικής αµοιβής - Τροποποίηση
του άρθρου 9 του ν. 3658/2008
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3658/2008
(Α΄ 70) προστίθεται εδάφιο και το άρθρο διαµορφώνεται
ως εξής:
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«Άρθρο 9
Χορήγηση αµοιβών - Εύφηµος Μνεία
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Εσωτερικών, καθορίζονται
οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια υπολογισµού, η προθεσµία και η διαδικασία χορήγησης της χρηµατικής αµοιβής σε όποιον συµβάλλει στην ανάκτηση
µνηµείων, τα οποία κατέχονται παρανόµως ή στην καταστολή των ποινικών αδικηµάτων του ενάτου κεφαλαίου
του ν. 3028/2002 (Α΄ 153). Η ως άνω διαδικασία χορήγησης χρηµατικής αµοιβής, είναι απόρρητη και εξαιρείται
από κάθε υποχρέωση δηµοσιότητας, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
2. Για τη χορήγηση των αµοιβών αυτών, εγγράφονται
κατ’ έτος στον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού και σε ιδιαίτερο κωδικό αριθµό οι απαραίτητες πιστώσεις.
3. Χρηµατική αµοιβή δεν καταβάλλεται, όταν ο δικαιούχος έχει ήδη αµειφθεί µε βάση άλλη διάταξη για την ίδια πληροφορία.
4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, είναι δυνατόν να απονέµεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εύφηµος µνεία σε όποιον συµβάλλει στην ανάκτηση µνηµείων ή στην πρόληψη και καταπολέµηση αδικηµάτων του Κεφαλαίου 9 του ν. 3028/2002.»
Άρθρο 55
Συµβάσεις µεταφοράς, συσκευασίας και ασφάλισης
ανακτηθέντων πολιτιστικών αγαθών –
Προσθήκη άρθρου 15 στον ν. 3658/2008
Μετά το άρθρο 15 του ν. 3658/2008 (Α΄ 70) προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:
«Άρθρο 15Α
Συµβάσεις υπηρεσιών µεταφοράς και ασφάλισης
ανακτηθέντων πολιτιστικών αγαθών
1. Οι συµβάσεις που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών
µεταφοράς, συσκευασίας και ασφάλισης ανακτηθέντων,
ύστερα από παράνοµη διακίνηση, πολιτιστικών αγαθών
στο πλαίσιο δικαστικού ή εξωδικαστικού συµβιβασµού,
στο οποίο τίθεται όρος εµπιστευτικότητας µεταξύ των
πλευρών, είναι απόρρητες και εξαιρούνται όλων των
προβλέψεων δηµοσιότητας (Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ), ανεξαρτήτως της αξίας τους.
2. Η διαδικασία που ακολουθείται για τη σύναψη
των ως άνω συµβάσεων, εφόσον η αξία τους δεν ξεπερνάει το ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000)
ευρώ πλέον Φ.Π.Α., είναι αυτή της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση του άρθρου 32 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147).»
Άρθρο 56
Παράταση προθεσµίας περάτωσης της εκκαθάρισης
του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
Η προθεσµία περάτωσης της εκκαθάρισης της παρ. 2
του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 4639/2019 (Α΄ 185)
παρατείνεται έως την 31.8.2021.

Άρθρο 57
Παράταση χρόνου έναρξης εφαρµογής του
συστήµατος ηλεκτρονικού εισιτηρίου και της κάρτας
φιλάθλου- Τροποποίηση του άρθρου 41Γ
του ν. 2725/1999
Η περ. η΄ της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999
(Α΄ 121) τροποποιείται ως εξής:
«η) Χρόνος έναρξης ισχύος της παρ. 6 ορίζεται η
31η.12.2021. Από την έναρξη ισχύος της παρ. 6 καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή
ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που µε αυτήν ρυθµίζονται.
Κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της ισχύουσας µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας
και δεν αντίκεινται σε διατάξεις της παρούσας ή δεν
ρυθµίζουν διαφορετικά τα θέµατα που µε αυτήν ρυθµίζονται, εξακολουθούν να ισχύουν.»
Άρθρο 58
Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και οµοσπονδιών
για το έτος 2020 – Τροποποίηση του άρθρου 143
του ν. 4714/2020
1. Το άρθρο 143 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 143
Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων
και οµοσπονδιών για το έτος 2020
1. Ειδικά για το έτος 2020, οι εκλογές για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικών ενώσεων
και οµοσπονδιών προκηρύσσονται µετά από την ολοκλήρωση στις 31.12.2020 του δευτέρου κύκλου υποβολής
αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών
σωµατείων µε ειδική αθλητική αναγνώριση, σύµφωνα
µε την παρ. 3 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/680309/20549/11407/2672/
2.12.2020 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού (Β΄ 5357). Οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και των οµοσπονδιών
συγκαλούνται και οι εκλογές για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων τους διεξάγονται υποχρεωτικά εντός
του χρονικού διαστήµατος από την επόµενη ηµέρα της
ολοκλήρωσης του ανωτέρω δεύτερου κύκλου υποβολής
αιτήσεων εγγραφής, δηλαδή από την 1η.1.2021, έως την
31η.3.2021, κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στην παρ.
1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και στο καταστατικό της οικείας αθλητικής ένωσης ή οµοσπονδίας.
Για τη συµµετοχή αθλητικού σωµατείου σε επίσηµες αθλητικές διοργανώσεις, µε τους όρους της παρ. 2 του
άρθρου 14 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) λαµβάνονται υπόψη τα έτη 2018, 2019 και 2020.
2. Οι θητείες των Διοικητικών Συµβουλίων και κάθε άλλου καταστατικού οργάνου των αθλητικών ενώσεων και
των οµοσπονδιών, οι οποίες, βάσει του νόµου και του οικείου καταστατικού, λήγουν έως την 31η.12.2020, παρατείνονται έως την 31η.3.2021.»
2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται και σε αθλητική ένωση ή οµοσπονδία η οποία, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
έχει ήδη προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη των κατα-

27
στατικών της οργάνων. Μέλη διοικητικού συµβουλίου ή
άλλου, σύµφωνα µε το οικείο καταστατικό, αρµόδιου οργάνου αθλητικής ένωσης ή οµοσπονδίας, που προκηρύσσουν εκλογές κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου
143 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), εκπίπτουν αυτοδικαίως
του αξιώµατός τους. Η πράξη που διαπιστώνει την έκπτωση εκδίδεται από το αρµόδιο όργανο της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) εντός δεκαπέντε (15)
ηµερών από την προκήρυξη των εκλογών ή, αν πρόκειται
για αθλητική ένωση ή οµοσπονδία που έχει ήδη προκηρύξει εκλογές κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία αυτή, εφόσον στο µεταξύ δεν έχει αποφασιστεί η µαταίωσή τους.
3. Το παρόν δεν ισχύει για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων της
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (Ε.Π.Ο.).
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 59
Παράταση της θητείας του Διοικητικού Συµβουλίου
του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», η οποία λήγει στις 14.12.2020,
παρατείνεται µέχρι την 30ή.6.2021.
Άρθρο 60
Σύσταση θέσης Διοικητικού - Οικονοµικού Διευθυντή
στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 2557/1997
Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Εικαστική Πολιτική Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
1.Α. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την
επωνυµία «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης»
(Ε.Μ.Σ.Τ.), µε έδρα την Αθήνα, που εποπτεύεται από το
Υπουργείο Πολιτισµού.
Β. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (“Μουσείο”)
λειτουργεί χάριν του δηµόσιου συµφέροντος κατά τους
κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο, εφόσον δεν ορίζεται ειδικότερα στις διατάξεις του παρόντος. Η επωνυµία του Μουσείου µπορεί,
όπου είναι αναγκαίο, να µεταφράζεται πιστά σε ξένη
γλώσσα και να προστίθεται σε αυτήν ο προσδιορισµός
«Αθηνών».
Γ. Στους σκοπούς του ιδρυόµενου Μουσείου περιλαµβάνονται: α) η διάσωση και ανάδειξη έργων Ελλήνων και
ξένων καλλιτεχνών, τα οποία ανήκουν στην ιστορία της
σύγχρονης τέχνης και έργων διαφόρων τάσεων της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής, ελληνικής και ξένης
µε πρωτοποριακό και πειραµατικό χαρακτήρα, β) η προαγωγή της αισθητικής καλλιέργειας και της καλλιτεχνικής

παιδείας του κοινού, γ) η ανάπτυξη της επιστηµονικής έρευνας σε θέµατα ιστορίας και θεωρίας της σύγχρονης
τέχνης και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δηµιουργίας, δ)
η εξυπηρέτηση της εξειδίκευσης στη µουσειολογία ιστορικών και θεωρητικών της τέχνης.
Δ. Οι σκοποί του Μουσείου εκπληρώνονται ιδίως µε:
α) Τη συγκρότηση συλλογών ζωγραφικής, γλυπτικής,
κατασκευών και εγκαταστάσεων µε πολυµέσα, σχεδίων
και χαρακτικών, φωτογραφίας, βίντεο τέχνης και έργων
τέχνης µε σύγχρονα οπτικοακουστικά και άλλα τεχνολογικά µέσα σπανίων εκδόσεων τέχνης, αντικειµένων βιοµηχανικού σχεδιασµού και άλλων συναφών αντικειµένων.
β) Τη φύλαξη και συντήρηση των συλλογών, σύµφωνα
µε τις πιο σύγχρονες και αποτελεσµατικές µουσειολογικές προδιαγραφές.
γ) Την αρχειοθέτηση και τεκµηρίωση των συλλογών µε
τη βοήθεια ηλεκτρονικών µέσων.
δ) Την έκθεση σε µόνιµη βάση των συλλογών, σύµφωνα µε επιστηµονικές µεθοδολογίες.
ε) Την έρευνα και δηµοσίευση µελετών, βιβλίων και καταλόγων σχετικών µε τις συλλογές ή τις εκθέσεις.
στ) Τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, αυτοτελώς
ή σε συνδιοργάνωση µε έγκυρα µουσεία και κέντρα σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
ζ) Τη δηµιουργία νέων έργων µετά από παραγγελία.
η) Την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για
σχολικές και άλλες οµάδες, όπως καλλιτεχνικά εργαστήρια για µαθητές, ξεναγήσεις, σεµινάρια εκπαιδευτικών, έκδοση εντύπων και CD-ROM για το κοινό, για την
υποστήριξη, την οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων,
όπως διαλέξεων, συνεδρίων, κινηµατογραφικών προβολών, θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών και άλλων αφιερωµάτων διακαλλιτεχνικού και διεπιστηµονικού χαρακτήρα, αυτοτελώς ή σε συνδιοργάνωση µε έγκυρους
πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα
και το εξωτερικό.
θ) Τη συγκέντρωση καλλιτεχνικών αρχείων και πάσης
φύσεως τεκµηρίων που αφορούν την ιστορία της µοντέρνας τέχνης του 20ού αιώνα και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δηµιουργία, στον ελληνικό και διεθνή χώρο.
ι) Την ίδρυση βιβλιοθήκης ιστορίας και θεωρίας της τέχνης και µουσειολογίας και τον συνεχή εµπλουτισµό
της, καθώς και τη διασύνδεσή της µε διεθνή ηλεκτρονικά
δίκτυα.
ια) Την οργάνωση εργαστηρίου συντήρησης.
ιβ) Την οργάνωση εργαστηρίων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων τέχνης (ιδίως βίντεο, ψηφιακές εικόνες) µε εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας.
ιγ) Την οργάνωση ειδικού προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης και εξειδίκευσης των επιµελητών µουσείων σύγχρονης τέχνης.
ιδ) Κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα.
ιε) Την υπεκµίσθωση χώρων του ακινήτου στο οποίο εδρεύει το Μουσείο. Η υπεκµίσθωση του προηγούµενου
εδαφίου αφορά αποκλειστικά τους χώρους του υπογείου, του φουαγιέ (ισόγειο), του χώρου περιοδικών εκθέσεων (ισόγειο), του αµφιθεάτρου (ηµιώροφος), της επισκέψιµης οροφής µε σκοπό την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων, καθώς και τους χώρους του εστιατορίου (4ος όροφος) και του αναψυκτήριου (ισόγειο).
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Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού µετά από πρόταση του Δ.Σ., καθορίζεται η ιδιαίτερη κατεύθυνση του
Μουσείου σε σχέση µε τις συλλογές του και το πρόγραµµα απόκτησης νέων έργων που καταρτίζει.
Ε. Όργανα Διοίκησης του Μουσείου είναι το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.), ο Διευθυντής και ο Διοικητικός-Οικονοµικός Διευθυντής.
α) Το Δ.Σ. του Μουσείου είναι εννεαµελές, διορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από προσωπικότητες των τεχνών, των γραµµάτων και των
επιστηµών, αναγνωρισµένου κύρους και από έναν εκπρόσωπο του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας. Με την ίδια απόφαση, ορίζονται ο Πρόεδρος και ο
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.. Χρέη Γραµµατέα ασκεί υπάλληλος του Μουσείου, οριζόµενος µε απόφαση του Προέδρου. Η θητεία των µελών του Δ.Σ. είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται. Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου, διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Μουσείο δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη.
Ο Πρόεδρος, µε απόφασή του, µπορεί να αναθέτει την
εκπροσώπηση του Μουσείου, κατά περίπτωση, στον Αντιπρόεδρο ή σε µέλος του Δ.Σ.. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και
σε κάθε περίπτωση ένας σύµβουλος που ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ..
Χρέη εισηγητή στο Δ.Σ. εκτελούν ο Διευθυντής του
Μουσείου και ο Διοικητικός-Οικονοµικός Διευθυντής του
Μουσείου, από κοινού ή έκαστος µεµονωµένα, που µετέχουν στις συνεδριάσεις του ΔΣ για να υποβάλλουν τις
εισηγήσεις τους στα θέµατα αρµοδιότητάς τους, χωρίς
δικαίωµα ψήφου. Σε ειδικές περιπτώσεις εισηγείται ο
Πρόεδρος, µόνος του ή µε τη σύµπραξη µέλους ή µελών
του Δ.Σ., ή ορίζει εισηγητή µέλος του Δ.Σ..
Το Δ.Σ. µπορεί να αναθέτει σε οποιοδήποτε από τα µέλη του ειδικά καθήκοντα σχετικά µε τις αρµοδιότητές
του, καθώς και καθήκοντα Γραµµατέα του Συµβουλίου.
Η αποζηµίωση των µελών του Δ.Σ. για κάθε συνεδρίαση καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Το Δ.Σ. είναι αρµόδιο για όλα γενικώς τα ζητήµατα που
αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση του Μουσείου. Στο
Δ.Σ. ανήκει ιδίως η αρµοδιότητα για τη χάραξη της πολιτιστικής πολιτικής του Μουσείου, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, του εσωτερικού κανονισµού και της εικαστικής πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, η συνοµολόγηση, υπογραφή και εκτέλεση µε
τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόµο κάθε σύµβασης απαραίτητης για σύσταση δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων του Μουσείου, η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, η σύναψη δανείων, η πειθαρχική εξουσία δεύτερου βαθµού για το προσωπικό του Μουσείου, η
κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού, η σύνταξη της
ετήσιας έκθεσης και του ισολογισµού και η διενέργεια
στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης ελέγχου νοµιµότητας και απολογισµού του έργου του Διευθυντή.
β) Ο Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού µε απόφαση του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-

σεως, διορίζει τον Διευθυντή του Μουσείου µε τετραετή
θητεία που µπορεί να ανανεώνεται. Ο Διευθυντής του
Μουσείου πρέπει να διαθέτει πτυχίο Α.Ε.Ι., διδακτορικό
ή µεταπτυχιακό τίτλο Α.Ε.Ι. στη Μουσειολογία ή Ιστορία
ή Θεωρία της Τέχνης ή Αισθητική ή Πολιτιστική Διοίκηση
και Διαχείριση της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο σχολών της
αλλοδαπής, πενταετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα εικαστικής και µουσειακής πολιτικής,
δηµοσιεύσεις επιστηµονικών εργασιών σε θέµατα ιστορίας και θεωρίας της τέχνης και γνώση δύο (2) γλωσσών
από τις ακόλουθες: αγγλική, γαλλική, γερµανική, ιταλική, ισπανική και ρωσική.
Οι αποδοχές του Διευθυντή του Μουσείου καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Πολιτισµού και Αθλητισµού. Στη θέση του Διευθυντή του
Μουσείου µπορεί να διορίζεται και µόνιµος υπάλληλος
του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, εφόσον έχει τα προβλεπόµενα από
την παρούσα προσόντα. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται για όλες τις συνέπειες,
ως πραγµατική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Ο διοριζόµενος, µετά τη λήξη της θητείας του, επανέρχεται
αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από
τον διορισµό του, η οποία παραµένει κενή.
γ) Συστήνεται θέση Διοικητικού-Οικονοµικού Διευθυντή. Ο Διοικητικός-Οικονοµικός Διευθυντής επιλέγεται
από το Δ.Σ. του Μουσείου, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µετά από γνώµη Επιτροπής Επιλογής, η οποία ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ.. Η θητεία
του είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται.
Ο Διοικητικός - Οικονοµικός Διευθυντής πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο:
Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από τον Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) ή το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών
Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή το Συµβούλιο Επαγγελµατικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΑΤΕΚ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 11 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) σε γνωστικό αντικείµενο συναφές προς τις αρµοδιότητες της θέσης, όπως ορίζονται στον παρόντα νόµο, µεταπτυχιακό ή διδακτορικό
τίτλο Α.Ε.Ι., αναγνωρισµένο οµοίως κατά τα ως άνω, σε
γνωστικό αντικείµενο συναφές προς τις αρµοδιότητες
της θέσης, όπως ορίζονται στον παρόντα νόµο, πενταετή, τουλάχιστον, επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα διοίκησης ή διεύθυνσης οργανισµών και γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών, η µία από τις οποίες να είναι η αγγλική σε
άριστο επίπεδο.
Οι αποδοχές του Διοικητικού-Οικονοµικού Διευθυντή
του Μουσείου καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Τη θέση του Διοικητικού-Οικονοµικού Διευθυντή µπορεί
να αναλαµβάνει και µόνιµος υπάλληλος του Δηµοσίου,
των Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, εφόσον έχει τα προβλεπόµενα προσόντα. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη
θέση αυτή λογίζεται για όλες τις συνέπειες, ως πραγµατική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Ο διοριζόµενος,
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µετά από τη λήξη της θητείας του, επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από τον διορισµό του, η οποία παραµένει κενή.
δ) Ο Διευθυντής του Μουσείου:
δα) Σχεδιάζει το σύνολο του επιστηµονικού και καλλιτεχνικού προγραµµατισµού, σύµφωνα µε τους σκοπούς
και την πολιτιστική πολιτική του Μουσείου και, κατόπιν
έγκρισης του Δ.Σ., µεριµνά για την υλοποίησή του.
δβ) Εισηγείται στο Δ.Σ. τον εµπλουτισµό των συλλογών του Μουσείου µε αγορές, καθώς και την αποδοχή
δωρεών, χορηγιών, κληρονοµιών, κληροδοσιών, παραχωρήσεων και µε άλλους νόµιµους τρόπους.
δγ) Εισηγείται στο Δ.Σ., είτε κατόπιν εισήγησης του
Διοικητικού-Οικονοµικού Διευθυντή είτε χωρίς, οποιοδήποτε θέµα έχει σχέση µε το προσωπικό του Μουσείου.
δδ) Αξιολογεί το προσωπικό του Μουσείου και ασκεί
πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθµό.
δε) Εισηγείται στο Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού-Οικονοµικού Διευθυντή, τον ετήσιο προϋπολογισµό του Μουσείου.
δστ) Υποβάλλει προς έγκριση κάθε έτος απολογισµό
του έργου του στο Δ.Σ. του Μουσείου.
δζ) Ασκεί κάθε επιπλέον αρµοδιότητα που του εκχωρεί
το Δ.Σ..
ε) Ο Διοικητικός-Οικονοµικός Διευθυντής:
εα) Υποστηρίζει το έργο του Διευθυντή του Μουσείου
και υποβοηθά αυτόν στην υλοποίηση και τον συντονισµό
του έργου του. Στο πλαίσιο αυτό:
i. Επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.,
των νόµων και του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας,
σύµφωνα και µε τις οδηγίες του Διευθυντή,
ii. εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο του
εγκεκριµένου από το Δ.Σ. ετήσιου προϋπολογισµού και
διασφαλίζει τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση,
iii. είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή της εκάστοτε
πολιτικής για τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού του
Μουσείου και λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
ανάπτυξη και αξιοποίηση των δεξιοτήτων του προσωπικού,
iv. εισηγείται στον Διευθυντή θέµατα αξιολόγησης και
πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού του Μουσείου,
εβ) Εποπτεύει την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα όλων των υπηρεσιών του Μουσείου και µεριµνά για
τη συνεχή βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών µονάδων, µε την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασµού προς τον Διευθυντή και το Δ.Σ..
εγ) Είναι υπεύθυνος για την άρτια και αποτελεσµατική
οργάνωση, διεύθυνση και εποπτεία των διοικητικών και
οικονοµικών δραστηριοτήτων του Μουσείου και την εύρυθµη καθηµερινή λειτουργία του Μουσείου.
εδ) Εισηγείται στον Διευθυντή οποιοδήποτε θέµα έχει
σχέση µε το προσωπικό του Μουσείου.
εε) Εισηγείται στον Διευθυντή τον ετήσιο προϋπολογισµό του Μουσείου.
εστ) Ασκεί κάθε επιπλέον αρµοδιότητα που του εκχωρεί το Δ.Σ. ή ο Διευθυντής του Μουσείου.
ΣΤ. Οι πόροι του Μουσείου είναι:
α) Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισµού.
β) Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους
διεθνείς οργανισµούς.

γ) Επιχορηγήσεις από δηµόσιους ή µη φορείς και οργανισµούς.
δ) Έσοδα από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, καταπιστεύµατα.
ε) Έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως και κάθε είδους
κοινωνικούς πόρους.
στ) Έσοδα από τα εισιτήρια και τις εκδόσεις του Μουσείου και λοιπών εκδοτικών οίκων, αφισών, αναµνηστικών αντικειµένων, πωλήσεων κυλικείου.
ζ) Έσοδα από εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων
κινητών και ακινήτων.
η) Έσοδα από διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
θ) Έσοδα από την υπεκµίσθωση χώρων του ακινήτου
στο οποίο εδρεύει το Ε.Μ.Σ.Τ..
ι) Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή.
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε την οποία γίνεται ο διορισµός των µελών του
Δ.Σ. του Μουσείου, ορίζεται τριµελής εξελεγκτική Επιτροπή µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Ο Πρόεδρος
της εξελεγκτικής επιτροπής είναι ορκωτός ελεγκτής.
Ορκωτός ελεγκτής µπορεί να είναι και άλλο ή άλλα µέλη
της εξελεγκτικής επιτροπής. Η εξελεγκτική επιτροπή ενεργεί τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης του Μουσείου. Η θητεία των µελών της εξελεγκτικής επιτροπής
είναι πενταετής και µπορεί να ανανεώνεται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και
Αθλητισµού ορίζεται η αµοιβή των µελών της εξελεγκτικής επιτροπής. Ο Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού
παραγγέλλει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο ή το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονοµικών.
Η διαχειριστική χρήση των Μουσείων αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου έτους.
Στο τέλος κάθε χρήσης το Δ.Σ. κλείνει τους λογαριασµούς και κάνει απογραφή της περιουσίας.
Ζ. Το Μουσείο απολαµβάνει όλων των διοικητικών και
δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονοµικών
και ουσιαστικών προνοµίων του Δηµοσίου.
Η. Επιτρέπεται η αγορά έργων τέχνης, από το εσωτερικό ή το εξωτερικό, χωρίς περιορισµούς ως προς το ύψος της δαπάνης ή τήρηση άλλων διατυπώσεων.
Η αγορά έργων τέχνης γίνεται µε απόφαση του Δ.Σ.
µετά από εισήγηση του Διευθυντή.
Το Δ.Σ. µετά από εισήγηση του Διευθυντή µπορεί να ορίζει ειδικούς Έλληνες ή ξένους επιστήµονες πραγµατογνώµονες για την εξέταση της γνησιότητας ή την αποτίµηση προσφερόµενων ή αγοραζόµενων έργων. Η αµοιβή
των πραγµατογνωµόνων καθορίζεται µε απόφαση του
Δ.Σ..
Θ. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του Μουσείου. Με τον εσωτερικό κανονισµό καθορίζονται κατά ειδικότητα οι θέσεις του αναγκαίου για το
Μουσείο προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και τα
προσόντα κατά ειδικότητα και ρυθµίζεται κάθε θέµα που
αφορά στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του
Μουσείου, όπως η διάρθρωση των Υπηρεσιών, η κατανοµή των αρµοδιοτήτων του προσωπικού και η υπηρεσιακή
του κατάσταση, οι αποσπάσεις υπαλλήλων, οι πειθαρχι-

30
κές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώµατα και οι ποινές,
η διαδικασία πραγµατοποίησης των εσόδων και οι τρόποι
διαχείρισής τους. Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού
από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού ή εποπτευόµενους από αυτό οργανισµούς δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή από άλλους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε κοινές αποφάσεις του αρµοδίου οργάνου
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και του οικείου υπουργείου.
Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από το Δ.Σ. προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου ή ωροµισθίων κατά τον ν. 2190/1994 (Α΄ 28), για
τις ανάγκες λειτουργίας του Μουσείου.
Ι. Στο Μουσείο συστήνεται αυτοτελές τµήµα µε την ονοµασία «Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης», που ανήκει οργανικά και λειτουργεί στο πλαίσιο του Μουσείου. Με τον εσωτερικό κανονισµό της περ. Θ΄ ρυθµίζονται τα θέµατα
οργάνωσης και λειτουργίας του τµήµατος αυτού, καθώς
και οι αρµοδιότητες του Προϊσταµένου του τµήµατος
(που φέρει τον τίτλο «Διευθυντής του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης») και του Διευθυντή του Μουσείου, σε σχέση
µε αυτό. Στους σκοπούς του «Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης» περιλαµβάνονται η παρουσίαση, τεκµηρίωση και
ενίσχυση της εργασίας του σύγχρονου ελληνικού και ξένου καλλιτεχνικού δυναµικού, καθώς και η ενηµέρωση
ταυ ελληνικού κοινού για την πολλαπλότητα των σύγχρονων πνευµατικών αναζητήσεων, γλωσσών και µορφών έκφρασης παγκοσµίως. Οι σκοποί αυτοί εκπληρώνονται µέσα στο πλαίσιο της λειτουργίας του Μουσείου
και ιδίως µε: i) την παραγωγή και διοργάνωση θεµατικών
εκθέσεων, που έχουν αντικείµενο την παρουσίαση θεωρητικών ερµηνειών και προτάσεων του κόσµου της σύγχρονης τέχνης από Έλληνες και ξένους θεωρητικούς, ii)
τη διοργάνωση ατοµικών εκθέσεων Ελλήνων και ξένων
καλλιτεχνών, είτε αναδροµικού χαρακτήρα είτε µε την
παραγωγή και παρουσίαση ανέκδοτων και πρωτότυπων
έργων, iii) την πλαισίωση των εκθέσεων µε διαλέξεις, συζητήσεις, προβολές διαφανειών, βίντεο και άλλων µέσων µε αντικείµενο τη διερεύνηση της ιστορίας της σύγχρονης τέχνης, µε τη συµµετοχή Ελλήνων και ξένων ειδικών.
Ο προϊστάµενος του τµήµατος διορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, µετά από
γνώµη του Διευθυντή του Μουσείου, µε τετραετή θητεία
που µπορεί να ανανεώνεται. Ο προϊστάµενος του τµήµατος πρέπει να διαθέτει τα προσόντα που απαιτούνται για
τον Διευθυντή του Μουσείου. Οι αποδοχές του καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Πολιτισµού και Αθλητισµού. Στη θέση αυτή µπορεί να
διορίζεται και µόνιµος υπάλληλος του Δηµοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
εφόσον έχει τα προβλεπόµενα από την παρούσα προσόντα. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή
λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγµατική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Ο διοριζόµενος µετά τη λήξη της θητείας του επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από τον διορισµό του, η οποία παραµένει κενή.»

Άρθρο 61
Προσόντα διορισµού Διοικητικού - Οικονοµικού
Διευθυντή Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου
Βορείου Ελλάδος - Τροποποίηση της περ. γ΄της παρ. 4
του άρθρου 3Α του ν. 2273/1994
Η περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 3Α του ν. 2273/1994
(Α΄ 233) αντικαθίσταται και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως
εξής:
«4. Ο διοικητικός-οικονοµικός διευθυντής πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα:
α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής στη Νοµική ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τις
Πολιτικές ή Οικονοµικές Επιστήµες ή τη Δηµόσια Διοίκηση.
β. Άριστη γνώση της Αγγλικής, ενώ η καλή γνώση µίας
δεύτερης γλώσσας θα θεωρείται πρόσθετο προσόν.
γ. Τουλάχιστον πενταετή ευδόκιµη διοικητική εµπειρία
σε ανάλογη θέση ευθύνης, κατά προτίµηση σε δηµόσιο ή
ιδιωτικό πολιτιστικό φορέα.»
Άρθρο 62
Προσόντα διορισµού Διοικητικού - Οικονοµικού
Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) Τροποποίηση της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 11Α
του ν. 2273/1994
Η περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 11Α του ν. 2273/1994
(Α΄ 233) αντικαθίσταται και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως
εξής:
«4. Ο διοικητικός-οικονοµικός διευθυντής πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα:
α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής στη Νοµική ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τις
Πολιτικές ή Οικονοµικές Επιστήµες ή τη Δηµόσια Διοίκηση.
β. Άριστη γνώση της Αγγλικής, ενώ η καλή γνώση µίας
δεύτερης γλώσσας θα θεωρείται πρόσθετο προσόν.
γ. Τουλάχιστον πενταετή ευδόκιµη διοικητική εµπειρία
σε ανάλογη θέση ευθύνης, κατά προτίµηση σε δηµόσιο ή
ιδιωτικό πολιτιστικό φορέα.»
Άρθρο 63
Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
λόγω µη καταβολής κρατικής επιχορήγησης
Τα πρόσωπα που διετέλεσαν έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος πρόεδροι, αντιπρόεδροι, και µέλη των οργάνων διοίκησης του κοινωφελούς Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Ορχήστρα των Χρωµάτων» δεν ευθύνονται προσωπικά για τη µη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσης αυτών, εφόσον η
µη καταβολή τους οφείλεται σε µη καταβολή της κρατικής επιχορήγησης. Κάθε µέτρο διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που έχει ληφθεί σε βάρος τους για την ανωτέρω αιτία καταργείται.
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Άρθρο 64
Υποχρεώσεις Παροχών Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών
Μέσων - Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3905/2010
Οι παρ. 7, 8 και 10 έως 14 του άρθρου 8 του
ν. 3905/2010 (A΄ 219) αντικαθίστανται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 8
Υποχρεώσεις Παροχών
Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων
1. Η ΕΡΤ Α.Ε. υποχρεούται να διαθέτει κάθε χρόνο το
1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών της για την παραγωγή κινηµατογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόµου. Στον ετήσιο κύκλο εργασιών της συνυπολογίζεται το ανταποδοτικό τέλος.
2. Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί υποχρεούνται να
διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% των ετήσιων διαφηµιστικών εσόδων τους για την παραγωγή κινηµατογραφικών
έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του
παρόντος νόµου.
3. Μέχρι και το µισό του ποσού που υποχρεούται να
διαθέσει κάθε χρόνο η ΕΡΤ Α.Ε. και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί για την παραγωγή κινηµατογραφικών έργων σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, µπορεί να διατίθεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου
ως διαφηµιστικός χρόνος για την τηλεοπτική διαφήµιση
και προώθηση κινηµατογραφικών έργων.
4. Οι εταιρίες συνδροµητικής τηλεόρασης υποχρεούνται να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% των ετήσιων διαφηµιστικών εσόδων τους για την παραγωγή κινηµατογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3.
5. Μέχρι και το µισό του ποσού που υποχρεούται να
διαθέσει κάθε χρόνο εταιρία συνδροµητικής τηλεόρασης
για την παραγωγή κινηµατογραφικών έργων σύµφωνα
µε την αµέσως προηγούµενη παράγραφο, µπορεί να διατίθεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου ως διαφηµιστικός χρόνος για την τηλεοπτική διαφήµιση και προώθηση κινηµατογραφικών έργων.
6. Οι εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
και νέων τεχνολογιών υποχρεούνται να διαθέτουν κάθε
χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους που
προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων µέσω διαδικτύου ή κινητής τηλεφωνίας
(IPTV, VIDEO ON DEMAND) για την παραγωγή κινηµατογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του
άρθρου 3.
7. Οι υπόχρεες εταιρίες υποχρεούνται για κάθε οικονοµική χρήση να εγγράφουν σε ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό στις ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις
το ποσό που οφείλουν να επενδύσουν για την παραγωγή
κινηµατογραφικών έργων (Επένδυση Κινηµατογραφικής
Παραγωγής). Οι υπόχρεες εταιρίες οφείλουν να έχουν
διαθέσει το σύνολο της Επένδυσης Κινηµατογραφικής
Παραγωγής, µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται στις
παρ. 8 και 10.

8. Οι υπόχρεες εταιρείες, µέσα στα τρία (3) αµέσως επόµενα έτη από την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών τους καταστάσεων, υποχρεούνται να καταρτίσουν
συµβάσεις, µε τις οποίες αναλαµβάνουν την υποχρέωση
να επενδύσουν συγκεκριµένο ποσό στην παραγωγή κινηµατογραφικών έργων. Το άθροισµα των ποσών των
συµβάσεων αυτών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο µε το
ποσό του πρώτου εδαφίου της παρ. 7. Εντός µηνός από
την παρέλευση της ως άνω τριετίας, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών και Κινηµατογράφου
(Δ.Π.Τ.Κ.) του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
Αίτηση Προέγκρισης Πιστοποίησης Επένδυσης Κινηµατογραφικής Παραγωγής µε συνηµµένα τα αντίγραφα
των συµβάσεων που έχουν καταρτίσει.
9. Αν οι υπόχρεες εταιρίες έχουν παραγάγει: (α) οπτικοακουστικό έργο µυθοπλασίας διάρκειας µικρότερης από εξήντα λεπτά ή/και(β) οπτικοακουστικό έργο τεκµηρίωσης ή/και (γ) οπτικοακουστικό έργο κινούµενων σχεδίων, το οποίο έχει συµµετάσχει σε διεθνές φεστιβάλ, το
κόστος της παραγωγής του εν λόγω οπτικοακουστικού
έργου µπορεί να συµπεριληφθεί από την υπόχρεη εταιρία στην Επένδυση Κινηµατογραφικής Παραγωγής.
10. Μετά την υποβολή της αίτησης προέγκρισης πιστοποίησης επένδυσης κινηµατογραφικής παραγωγής, η
Δ.Π.Τ.Κ., εφόσον διαπιστώσει από τα προσκοµισθέντα
µε την υποβολή της αίτησης προέγκρισης στοιχεία ότι η
υπόχρεη εταιρεία έχει καταρτίσει συµβάσεις µε το συνολικό ποσό που οφείλει να επενδύσει για την παραγωγή
κινηµατογραφικών έργων, υποχρεούται, το αργότερο εντός διµήνου, να εκδώσει προέγκριση πιστοποίησης επένδυσης κινηµατογραφικής παραγωγής. Για την οριστική πιστοποίηση επένδυσης κινηµατογραφικής παραγωγής η υπόχρεη εταιρεία υποβάλλει αίτηση οριστικής πιστοποίησης επένδυσης κινηµατογραφικής παραγωγής
στη Δ.Π.Τ.Κ. εντός δύο (2) ετών από τη χορηγηθείσα σε
αυτήν προέγκριση. Η Δ.Π.Τ.Κ., το αργότερο εντός διµήνου από την κατάθεση της αίτησης, εκδίδει την οριστική
πιστοποίηση επένδυσης κινηµατογραφικής παραγωγής,
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτελεστεί οι συµβάσεις
που κατατέθηκαν στη Δ.Π.Τ.Κ. σύµφωνα µε την παρ. 8,
προκειµένου να λάβει η υπόχρεη εταιρεία την προέγκριση πιστοποίησης επένδυσης κινηµατογραφικής παραγωγής, καθώς και ότι η υπόχρεη εταιρεία έχει συµµορφωθεί
πλήρως µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που, στο
διάστηµα της διετίας, η υπόχρεη εταιρία διαπιστώσει ότι
κάποια από τις κατατεθειµένες στη Δ.Π.Τ.Κ. συµβάσεις
δεν µπορεί να υλοποιηθεί και η αντίστοιχη παραγωγή
δεν µπορεί να ολοκληρωθεί, δύναται να καταθέσει νέα
σύµβαση, ισόποση µε το σύνολο αυτής που θέλει να αντικαταστήσει, χωρίς όµως δικαίωµα οποιασδήποτε παράτασης του ανωτέρω διαστήµατος των δύο (2) ετών, το
οποίο άρχεται από την έκδοση της προέγκρισης πιστοποίησης επένδυσης κινηµατογραφικής παραγωγής. Υπόχρεη εταιρία που έχει θέσει στη διάθεση του Ελληνικού
Κέντρου Κινηµατογράφου διαφηµιστικό χρόνο σύµφωνα
µε τις παρ. 3 και 5, εκπληρώνει τη σχετική της υποχρέωση ακόµα και εάν το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου
δεν χρησιµοποιήσει τον αντίστοιχο διαφηµιστικό χρόνο.
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11. Αν υπόχρεη εταιρία παρέλειψε να υποβάλει στη
Δ.Π.Τ.Κ., µέσα στις προθεσµίες των παρ. 8 και 10, την αίτηση προέγκρισης ή οριστικής πιστοποίησης επένδυσης
κινηµατογραφικής παραγωγής, η Δ.Π.Τ.Κ., µε έγγραφη
πρόσκλησή της, την καλεί να το πράξει µέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες. Αν η υπόχρεη εταιρία δεν ανταποκριθεί ή ανταποκριθεί µερικώς στη σχετική πρόσκληση, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ. 12 και 13.
12. Αν: (α) υπόχρεη εταιρία δεν υποβάλλει αίτηση προέγκρισης ή οριστικής πιστοποίησης επένδυσης κινηµατογραφικής παραγωγής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
παρ. 8 και 10 ή (β) δεν συντρέχουν στο σύνολό τους οι
προϋποθέσεις έκδοσης προέγκρισης ή οριστικής πιστοποίησης επένδυσης κινηµατογραφικής παραγωγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Δ.Π.Τ.Κ.,
µε απόφασή της, επιβάλλει στην υπόχρεη εταιρία πρόστιµο, το ύψος του οποίου ισούται µε το συνολικό ποσό
της επένδυσης κινηµατογραφικής παραγωγής και το οποίο βεβαιώνεται από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. ως δηµόσιο έσοδο και περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού. Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού αποδίδει το εν λόγω ποσό στο Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου.
13. Αν από την αίτηση προέγκρισης ή οριστικής πιστοποίησης επένδυσης κινηµατογραφικής παραγωγής προκύπτει ότι η υπόχρεη εταιρία έχει συµβασιοποιήσει ή έχει διαθέσει µέρος του ποσού της επένδυσης κινηµατογραφικής παραγωγής, η Δ.Π.Τ.Κ. επιβάλλει στην υπόχρεη εταιρία πρόστιµο, το ύψος του οποίου ισούται µε το
ποσό της επένδυσης κινηµατογραφικής παραγωγής που
δεν έχει συµβασιοποιηθεί ή επενδυθεί και το οποίο βεβαιώνεται από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. ως δηµόσιο έσοδο και
περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού αποδίδει το εν
λόγω ποσό στο Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου.
14. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ρυθµίζονται ο τρόπος υπολογισµού της αντιστοιχίας του ποσού που µπορεί να διαθέτει η υπόχρεη εταιρία σε διαφηµιστικό χρόνο, η διαδικασία και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση του ποσού της
επένδυσης κινηµατογραφικής παραγωγής, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 65
Μεταβατική διάταξη για µουσεία Τροποποίηση του άρθρου 73 του ν. 3028/2002
Στην παρ. 8 του άρθρου 73 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) ο
αριθµός 3 αντικαθίσταται από τον αριθµό 4 και η παρ. 8
διαµορφώνεται ως εξής:
«8. Τα λειτουργούντα, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, µουσεία, τα οποία έχουν ιδρυθεί µε νόµο,
λογίζονται ως αναγνωρισµένα κατά την έννοια της παρ.
4 του άρθρου 45. Οφείλουν όµως να προσαρµοσθούν
στις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού και των κανονιστικών
πράξεων που προβλέπονται σε αυτό, µέσα σε προθεσµία
που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού.»

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 66
Συµπλήρωση θεσµικού πλαισίου για την ενίσχυση των
οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα Τροποποίηση του ν. 4487/2017
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 33 του
ν. 4487/2017 (Α΄ 116) τροποποιείται και η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός δύο (2) µηνών,
απευθείας, µέσω ηλεκτρονικής πληρωµής, σε τραπεζικό
λογαριασµό του φορέα του επενδυτικού σχεδίου ή της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας παραγωγής που έχει
ορισθεί δικαιούχος µε την αίτηση υπαγωγής, σύµφωνα
µε την παρ. 4 του άρθρου 25, σε τραπεζικό λογαριασµό
πιστωτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή της χώρας της καταστατικής έδρας ή της µόνιµης εγκατάστασης του δικαιούχου και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.
Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση της απαίτησης του ποσού της επιχορήγησης σε τραπεζικά ιδρύµατα
της ηµεδαπής για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου
ισόποσου της εκχωρούµενης επιχορήγησης, που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
Στις περιπτώσεις αυτές, η καταβολή της επιχορήγησης
γίνεται απευθείας στην τράπεζα µε την οποία έχει υπογραφεί η σύµβαση εκχώρησης της απαίτησης.»
2. Η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017
τροποποιείται και η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δικαιούχοι της ενίσχυσης του καθεστώτος του παρόντος είναι:
α) οι επιχειρήσεις, που είναι εγκατεστηµένες ή έχουν
υποκατάστηµα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν µε σκοπό:
αα) την παραγωγή ή την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων,
ββ) την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στο πλαίσιο διασυνοριακής παραγωγής,
β) οι αλλοδαπές επιχειρήσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων που έχουν τη µόνιµη εγκατάστασή τους ή
την καταστατική τους έδρα σε κράτη που δεν εντάσσονται στην έννοια των µη συνεργάσιµων κρατών, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), εφόσον για τους
σκοπούς του παρόντος συµβάλλονται µε επιχείρηση που
είναι εγκατεστηµένη ή έχει υποκατάστηµα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργεί µε σκοπό την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων ή µέρους αυτών».
3. Στο άρθρο 26 του ν. 4487/2017 προστίθεται παρ. 3
ως εξής:
«3. Στην περίπτωση οπτικοακουστικών έργων µε επιλέξιµες δαπάνες άνω των οκτώ εκατοµµυρίων ευρώ
(8.000.000€), για τις δαπάνες της παρ. 1, που αφορούν
σε πνευµατικά δικαιώµατα σεναρίου και σκηνοθεσίας ή,
σε περίπτωση ψηφιακού παιχνιδιού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού, για τις δαπάνες που αφορούν δικαιώµατα
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χρήσης εικόνων - φωνής, σχεδιασµό χαρακτήρων,
πηγαίο κώδικα, και αµοιβές συνεργείου (crew) και ηθοποιών (cast) εκτός του εκτελεστή παραγωγής, επιτρέπεται η λήψη τιµολογίων που έχουν εκδοθεί από φυσικά
πρόσωπα ή εταιρείες ή άλλες νοµικές οντότητες µε καταστατική έδρα ή µόνιµη εγκατάσταση σε χώρα της
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για
κράτος µη συνεργάσιµο κατά την έννοια της παρ. 3 του
άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
(ν. 4172/2013, Α΄ 167). Η αξία των αλλοδαπών τιµολογίων του προηγούµενου εδαφίου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., δεν δύναται να ξεπερνά το ποσοστό
50% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δώδεκα εκατοµµύρια ευρώ
(12.000.000€).»
4. Το άρθρο 38 του ν. 4487/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 38
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκηρύσσεται το καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος και εξειδικεύονται ειδικότερα θέµατα εφαρµογής αυτού, όπως οι επιλέξιµες δαπάνες, το ποσοστό τους, ο τρόπος ελέγχου
και υπολογισµού τους ιδίως, στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες η παραγωγή εκτελείται και σε άλλες χώρες, οι
προϋποθέσεις και τα κριτήρια αποδοχής εγχώριων και
αλλοδαπών παραστατικών, η ποσόστωση των δαπανών
που προκύπτουν από τα ως άνω παραστατικά επί του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και την
αίτηση ελέγχου ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου,
η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, το ύψος των παραβόλων που προβλέπονται στον παρόντα, οι κατά περίπτωση εφαρµοζόµενοι χρόνοι έναρξης και λήξης των επενδυτικών σχεδίων, η σύνθεση και οι όροι λειτουργίας
των προβλεποµένων, στον παρόντα, επιτροπών και του
οργάνου ελέγχου, τα θέµατα τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα µε
την εφαρµογή του παρόντος.»
5. Η περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4487/2017
αντικαθίσταται ως εξής:
«2α. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, που δεν µπορεί να ξεπερνά
τους έξι (6) µήνες από την ολοκλήρωση της επένδυσης,
υποβάλλει µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Επενδύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) αίτηση ελέγχου, συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περ. γ΄,
προκειµένου να πιστοποιηθεί, σύµφωνα µε την παρ. 4, ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο κατά την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος ελέγχου, ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης. Η
προθεσµία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της απόφασης υπαγωγής.»

Άρθρο 67
Ρύθµιση θεµάτων της Βίβλου Ψηφιακού
Μετασχηµατισµού του ν. 4727/2020 Τροποποιήσεις του ν. 4727/2020
1. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4727/2020 (A΄ 184) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στο πλαίσιο της εφαρµογής της Βίβλου και των ειδικότερων αρµοδιοτήτων του, ο Υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, δύναται να συνάπτει προγραµµατικές
συµβάσεις, συµφωνίες και µνηµόνια συνεργασίας µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και γενικότερα µε τους
φορείς του δηµοσίου τοµέα και του ευρύτερου δηµοσίου
τοµέα, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κοινωνικούς
εταίρους, ιδρύµατα ε κοινωφελή η κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και µε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.»
2. Στο άρθρο 6 του ν. 4727/2020 προστίθεται παρ. 3 ως
εξής:
«3. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, για τα έργα ΤΠΕ που
θα ενσωµατωθούν στην Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού ή στις επικαιροποιήσεις αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 5 δεν απαιτείται η βεβαίωση συνάφειας της παρ. 1.»
Άρθρο 68
Ενίσχυση της προστασίας των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών
δικαιωµάτων στο διαδίκτυο Τροποποίηση του άρθρου 66 Ε του ν. 2121/1993
Στο άρθρο 66Ε του ν. 2121/1993 (Α΄25) προστίθεται
παρ. 10Α, ως εξής:
«10Α. 1. Κατόπιν αίτησης του δικαιούχου και εφόσον:
α) επίκειται στο διαδίκτυο µεγάλης κλίµακας προσβολή προστατευόµενων δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωµάτων για γεγονότα εθνικής ή
διεθνούς τηλεθέασης που πρόκειται να µεταδοθούν ταυτόχρονα µε τη διενέργειά τους,
β) η προσβολή θα λάβει χώρα, ενδεικτικά µέσω συγκεκριµένων ενιαίων εντοπιστών πόρων (URL) ή διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP adresses) ή ονοµάτων
τοµέα (domain names) που υποστηρίζουν τη, χωρίς άδεια, συνδροµητική σύνδεση µε οποιονδήποτε τρόπο,
και, ιδίως, µέσω χρήσης κωδικών ή αποκωδικοποιητή και
γ) συντρέχει επείγουσα περίπτωση αποτροπής άµεσου, σοβαρού και επικείµενου κίνδυνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης για το δηµόσιο συµφέρον ή για τον δικαιούχο, η Επιτροπή δύναται, µε απόφασή της, να διατάξει τη
διακοπή πρόσβασης στον συγκεκριµένο ιστότοπο ή όνοµα χώρου για χρονικό διάστηµα ανάλογο προς το γεγονός και τον χρόνο διάρκειας αυτού. Για τη λήψη της απόφασης αρκεί η, εκ µέρους της Επιτροπής, πιθανολόγηση
ότι επίκειται προσβολή δικαιωµάτων, κατά τα αναφερόµενα στις περ. α΄ και β΄.
2. Η αίτηση του δικαιούχου υποβάλλεται στην Επιτροπή το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες πριν
από την προγραµµατισµένη µετάδοση του γεγονότος.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή κάνει δεκτή την αίτηση,
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εκδίδει απόφαση, µε την οποία καλεί τους παρόχους
πρόσβασης στο διαδίκτυο να διακόψουν την πρόσβαση
στο περιεχόµενο εντός προθεσµίας που δεν µπορεί να
είναι µικρότερη από έξι (6) ώρες και µεγαλύτερη από δώδεκα (12) ώρες από την αποστολή της απόφασης. Η απόφαση της Επιτροπής εκδίδεται το αργότερο είκοσι
τέσσερις (24) ώρες πριν από την µετάδοση του γεγονότος και αποστέλλεται, εντός της ίδιας προθεσµίας, µέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον δικαιούχο και στον
πάροχο πρόσβασης, σύµφωνα µε τα στοιχεία επικοινωνίας της παρ. 7. Εντός της ίδιας προθεσµίας, η απόφαση
κοινοποιείται στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Μετά την παρέλευση της
προθεσµίας του δευτέρου εδαφίου, η Επιτροπή γνωστοποιεί την απόφαση στους διαχειριστές και ιδιοκτήτες
των αναφερόµενων στην απόφαση ιστοτόπων ή ονοµάτων χώρου.
3. Ο δικαιούχος δύναται, το αργότερο µέχρι την έκδοση απόφασης της Επιτροπής, να προσκοµίζει ενώπιόν
της νέα στοιχεία, ιδίως για παραλλαγές των ονοµάτων
τοµέα (domain names), των ενιαίων εντοπιστών πόρων
(URL) ή των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου
(IP adresses), µέσω των οποίων πιθανολογείται η διενέργεια της προσβολής.
4. Οι διαχειριστές και ιδιοκτήτες των ιστοτόπων ή ονοµάτων χώρου, που αναφέρονται στην απόφαση της Επιτροπής, µπορούν να προσφύγουν κατ’ αυτής ενώπιον
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, εντός δέκα (10) ηµερών από την γνωστοποίηση της απόφασης προς αυτούς.
Η προσφυγή δεν αναστέλλει αυτοδίκαια την εκτέλεση
της απόφασης της Επιτροπής. Σε περίπτωση µη άσκησης
προσφυγής εντός της άνω προθεσµίας ή σε περίπτωση
δικαστικής απόρριψης αυτής, η διακοπή της πρόσβασης
που διατάχθηκε µε την απόφαση καθίσταται αµετάκλητη.
5. Σε περίπτωση ευδοκίµησης της προσφυγής, λόγω
διαπίστωσης εκ µέρους του Δικαστηρίου ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της παρ. 1, ο δικαιούχος που αιτήθηκε την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής, οφείλει αποζηµίωση προς τον διαχειριστή ή ιδιοκτήτη των ιστοτόπων ή ονοµάτων χώρου που άσκησαν την προσφυγή και εθίγησαν από την απόφαση της Επιτροπής. Το ύψος της αποζηµίωσης καθορίζεται στο προσήκον, ανάλογα µε τις περιστάσεις, µέτρο, µε συνεκτίµηση και της εύλογης ή καταχρηστικής συµπεριφοράς του δικαιούχου.
6. Για την εξέταση της αίτησης της παρ. 1 επιβάλλεται
τέλος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και
Αθλητισµού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται
ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε την αίτηση του δικαιούχου, την απόφαση της Επιτροπής, το ύψος και τον τρόπο
καταβολής του τέλους.
7. Στην Επιτροπή τηρείται Ειδικό Μητρώο Παρόχων,
στο οποίο περιλαµβάνονται τα εξής στοιχεία: όνοµα, επωνυµία, διακριτικός τίτλος και ηλεκτρονική διεύθυνση
του παρόχου και του εκπροσώπου του. Οι πάροχοι είναι
υποχρεωµένοι να αποστείλουν προς την Επιτροπή τα
στοιχεία του πρώτου εδαφίου. καθώς και κάθε άλλο πρόσθετο, κατά την κρίση τους, στοιχείο, εντός προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών από έναρξη ισχύος του παρόντος.
Σε περίπτωση µεταβολών, οι πάροχοι οφείλουν να ενηµερώνουν άµεσα, µε έγγραφη δήλωσή τους προς την Επιτροπή, τα νέα στοιχεία.
8. Σε περίπτωση µη έγκαιρης και προσήκουσας συµµόρφωσης των παρόχων µε το διατακτικό της απόφασης

της παρ. 1 και µε την υποχρέωση ενηµέρωσης και επικαιροποίησης των στοιχείων της παρ. 7, εφαρµόζεται η
παρ. 11.
Άρθρο 69
Σύστηµα επιφυλακής της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων –
Τροποποίηση περ. κδ΄ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012
Προστίθενται εδάφια στο τέλος της περ. κδ΄ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), η οποία διαµορφώνεται ως εξής:
«κδ) Ρυθµίζει τα θέµατα ονοµάτων χώρου στο Διαδίκτυο µε κατάληξη «.gr», καθώς και οποιουδήποτε άλλου
χώρου ή υποχώρου χορηγηθεί στην Ελλάδα. Εκδίδει Κανονισµό µε τον οποίο ρυθµίζεται κάθε θέµα το οποίο αφορά στην εκχώρηση των ονοµάτων χώρου στο Διαδίκτυο µε κατάληξη «.gr», τους όρους χρήσης τους, τους
λόγους διαγραφής, τους όρους µεταβίβασης, την τήρηση του µητρώου εκχωρούµενων ονοµάτων χώρου, τα τέλη για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, την άσκηση
εποπτείας για τη χρήση και κάθε άλλο θέµα το οποίο αφορά στη λειτουργία και χρήση των ονοµάτων χώρου
στο Διαδίκτυο µε κατάληξη «.gr», καθώς και οποιουδήποτε άλλου χώρου ή υποχώρου χορηγηθεί στην Ελλάδα.
Τα ανωτέρω ονόµατα χώρου αποτελούν πόρους του ελληνικού Κράτους, οι οποίοι εκχωρούνται αποκλειστικά από την Ε.Ε.Τ.Τ., µόνο κατά χρήση. Το µητρώο δεδοµένων που περιέχει κάθε σχετική πληροφορία τηρείται
στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει τη δυνατότητα, µε διαγωνισµό, για περιορισµένο χρόνο κάθε φορά, ο οποίος, σε
κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει την πενταετία κάθε φορά, να αναθέτει την τήρηση του Μητρώου σε άλλο πρόσωπο, το οποίο όµως θα ενεργεί στο όνοµα και για λογαριασµό της Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι υπεύθυνη για τη
διαχείριση και λειτουργία του συστήµατος επιφυλακής,
ενεργού και ετοιµότητας, αρµόδιων οργανικών µονάδων
της Ε.Ε.Τ.Τ. µε σκοπό την άµεση διακοπή πρόσβασης σε
συγκεκριµένα ονόµατα χώρου (Domain Names) και διαδικτυακές διευθύνσεις (Internet Protocol Addresses, κατά
τα πρότυπα IPv4 και IPv6) και την άµεση υποστήριξη θεµάτων του Μητρώου Ονοµάτων που χρήζουν άµεσης και
επείγουσας παρέµβασης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, δικαστικών αποφάσεων ή αποφάσεων της Επιτροπής για τη Διαδικτυακή Προσβολή της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (Ε.Δ.Π.Π.Ι.). Το προσωπικό που τίθεται σε επιφυλακή µπορεί να διατεθεί και για άλλες σοβαρές περιπτώσεις αρµοδιότητας της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών
της Ε.Ε.Τ.Τ. που χρήζουν άµεσης και επείγουσας παρέµβασης, κατόπιν σχετικής εντολής από τον Πρόεδρο της
Ε.Ε.Τ.Τ. ή τον νόµιµο αναπληρωτή του. Ως ενεργή επιφυλακή νοείται η κατάσταση κατά την οποία τα στελέχη
του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. που είναι σε επιφυλακή έχουν λάβει αίτηµα προς διεκπεραίωση ή εξεύρεση λύσης
σε υφιστάµενο πρόβληµα. Ως επιφυλακή ετοιµότητας
νοείται η κατάσταση κατά την οποία τα στελέχη του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. που είναι σε επιφυλακή είναι προσβάσιµα µέσω υπηρεσιακών τηλεφώνων και διαθέσιµα
προς κάθε ενέργεια. Η συµµετοχή των στελεχών των
αρµοδίων οργανικών µονάδων στο σύστηµα επιφυλακής
γίνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες
και ορίζεται µε απόφαση του Αντιπροέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ.
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αρµοδίου για τον τοµέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Για
την εφαρµογή του συστήµατος επιφυλακής, η Ε.Ε.Τ.Τ.
εκδίδει Κανονισµό, ο οποίος περιγράφει τα µέσα που αξιοποιεί και τις διαδικασίες τις οποίες ακολουθεί το προσωπικό που τίθεται σε Ενεργή Επιφυλακή ή Επιφυλακή
Ετοιµότητας, ρυθµίζει θέµατα ωραρίου και αποζηµιώσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην περ. κ΄.»
ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19
Άρθρο 70
Παράταση της ισχύος των πιστωτικών σηµειωµάτων
λόγω ακύρωσης ή αναβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων
- Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4708/2020
Το πρώτο εδάφιο και οι περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 16 του ν. 4708/2020 (Α΄ 140) αντικαθίστανται και το άρθρο 16 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 16
Ρυθµίσεις για την ακύρωση και αναβολή εκδηλώσεων
1. Στις περιπτώσεις συµβάσεων, µεταξύ φυσικών και
νοµικών προσώπων που διοργανώνουν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και λοιπά ζωντανά θεάµατα και ακροάµατα και πελατών, οι οποίοι, έναντι αντιτίµου (εισιτήριο), απέκτησαν δικαίωµα παρακολούθησης των εκδηλώσεων αυτών, οι οποίες είχαν προγραµµατιστεί να
πραγµατοποιηθούν κατά το χρονικό διάστηµα από
25.2.2020 έως και 31.12.2020 και ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν ή ενδέχεται να ακυρωθούν ή να αναβληθούν λόγω
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 ισχύουν τα εξής:
α. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 ακύρωσης, ο διοργανωτής υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως αντίτιµο
εισιτηρίου, κατά παρέκκλιση των εφαρµοστέων διατάξεων σύµβασης ή νόµου, ο διοργανωτής δύναται να προσφέρει στον πελάτη, αντί της επιστροφής χρηµάτων, ισόποσο πιστωτικό σηµείωµα ισχύος έως τις 31.12.2021
για την παρακολούθηση εκδηλώσεων της παρ. 1.
β. Εάν, για τις εκδηλώσεις που αναβλήθηκαν ή ενδέχεται να αναβληθούν, ο διοργανωτής υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης
έχει καταβάλει ως αντίτιµο του εισιτηρίου, κατά παρέκκλιση των εφαρµοστέων διατάξεων σύµβασης ή νόµου
και αντί της επιστροφής του αντιτίµου του εισιτηρίου, ο
διοργανωτής δύναται να προσφέρει στον πελάτη ισόποσο πιστωτικό σηµείωµα που θα ισχύει για την παρακολούθηση, κατ’ επιλογή του πελάτη, είτε της αναβληθείσας εκδήλωσης ή άλλης εκδήλωσης, που θα πραγµατοποιηθεί µέχρι τις 31.12.2021. Ο διοργανωτής υποχρεούται να ενηµερώνει το κοινό για τη νέα ηµεροµηνία της αναβληθείσας εκδήλωσης έγκαιρα µε ανάρτηση στον επίσηµο ιστότοπό του, σε όλα τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία τυχόν διαθέτει, καθώς και µε κάθε πρόσφορο τρόπο και µέσο δηµόσιας πρόσκλησης.
γ. Εάν η συνολική αξία της υπηρεσίας που θα παρακολουθήσει τελικά ο πελάτης υπερβαίνει την αξία του πιστωτικού σηµειώµατος, η διαφορά καταβάλλεται από

τον πελάτη στον διοργανωτή. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σηµειώµατος,
δεν έχει χρησιµοποιηθεί αυτό από τον πελάτη, ο πελάτης δικαιούται και ο διοργανωτής υποχρεούται να καταβάλει στον πελάτη χρηµατικό ποσό ίσο µε την αξία του
πιστωτικού σηµειώµατος έως τις 2.2.2022.
2. Αστική ευθύνη των διοργανωτών της παρ. 1 έναντι
οιουδήποτε προσώπου, η οποία σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19, δεν
προκύπτει, σε περίπτωση κατά την οποία, οι ως άνω
διοργανωτές εφαρµόζουν τους όρους των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονοµικού περιεχοµένου. Ο ζηµιωθείς φέρει το βάρος απόδειξης της ζηµίας που υπέστη, της µη
προσήκουσας εφαρµογής των όρων των ως άνω ειδικών
πρωτοκόλλων και της αιτιώδους συνάφειας µεταξύ αυτών.»
Άρθρο 71
Ενταλµατοποίηση και καταβολή δεδουλευµένων εφηµεριών και αποζηµίωση δαπανών από εξετάσεις βιολογικού υλικού
1. Η ισχύς του άρθρου 49 του ν. 4633/2019 (A΄ 161),
ως προς την ενταλµατοποίηση και καταβολή δεδουλευµένων εφηµεριών, παρατείνεται έως την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος.
2. Το άρθρο δέκατο του ν. 4737/2020 (A’ 204) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο δέκατο
Νοµιµοποίηση δαπανών Κέντρων Υγείας
Δαπάνες των Κέντρων Υγείας από την εξέταση δειγµάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσµάτων κορωνοϊού COVID-19 σε ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλους φορείς διενέργειας εξετάσεων, δηµοσίου ή και ιδιωτικού δικαίου, που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα από
την 1η.3.2020 έως και τη δηµοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί προµηθειών του Δηµοσίου, είναι νόµιµες, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται
στους δικαιούχους φορείς σε βάρος του προϋπολογισµού των Δ.Υ.Πε., στις οποίες υπάγονται, µε µόνο παραστατικό το εκδοθέν τιµολόγιο, µετά από προηγούµενη απόφαση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε., µε την οποία
εγκρίνονται ο αριθµός των αποζηµιούµενων εξετάσεων
που διενεργήθηκαν και το ύψος της σχετικής δαπάνης.»
3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020
(A΄ 149), ως προς την εκκαθάριση και πληρωµή δαπανών
νοσοκοµείων για την εξέταση δειγµάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσµάτων κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος.
4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 28 του άρθρου 66 του
ν. 3984/2011 (Α΄ 150) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ως άνω δαπάνες απορρέουν από προµήθειες των
Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. συµπεριλαµβανοµένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστηµιακών Κλινικών, των Νοσοκοµείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, οι οποίες διενεργήθηκαν από
την κατάθεση στη Βουλή του ν. 3867/2010 µέχρι την 31η
Αυγούστου 2020.»
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Άρθρο 72
Επιτροπή διαπραγµάτευσης τιµής φαρµάκων Συµπλήρωση εξουσιοδοτικής διάταξης Τροποποίηση του άρθρου 254 του ν. 4512/2018
Στην παρ. 6 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παράγραφος διαµορφώνεται ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο
τρόπος και η διαδικασία της διαπραγµάτευσης και της
λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης, ο τρόπος
σύναψης των συµφωνιών µε τους ΚΑΚ και ο Κανονισµός
Λειτουργίας της, καθώς και ο τρόπος ορισµού των τιµών
αναφοράς (ΤΑ), που αποτελούν ασφαλιστικές τιµές αποζηµίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ)
και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου
εξειδικεύονται τα κριτήρια καθορισµού της ασφαλιστικής τιµής αποζηµίωσης ανά κατηγορία φαρµάκου, ανάλογα µε τη διάκρισή τους σε φάρµακα αναφοράς ή γενόσηµα, καθορίζεται η έκταση συµµετοχής του ασφαλισµένου ανά κατηγορία φαρµάκων και εξειδικεύεται ο τρόπος κάλυψης ανά κατηγορία της διαφοράς ανάµεσα
στην τιµή αποζηµίωσης και τη λιανική τιµή του φαρµάκου. Για τον καθορισµό της αποζηµίωσης των µελών της
Επιτροπής του άρθρου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Η αποζηµίωση
του προηγούµενου εδαφίου καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τις πιστώσεις του καταβαλλόµενου τέλους αξιολόγησης της παρ. 1 του άρθρου 250 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).»
Άρθρο 73
Διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19
για επιδηµιολογικούς λόγους
1. Για χρονικό διάστηµα έως την 28η.2.2021 και εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος δηµόσιας υγείας
από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στους φορείς
που δικαιούνται να διενεργούν ελέγχους φορείας του
κορωνοϊού COVID-19 µε προϊόντα ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test), εντάσσονται
και τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠ) του άρθρου 9
του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), το Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας της παρ. 5 του άρθρου 18 του
ν. 4302/2014 (Α΄ 225), οι αδειοδοτηµένες Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΜΦΗ) της υπό στοιχεία
Π1γ/οικ.81551/2007 απόφασης του Υφυπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (B΄ 1136) ή λειτουργούσες
ΜΦΗ, τα Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε
Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), τα Κέντρα Διηµέρευσης και Ηµερήσιας Φροντίδας ατόµων µε αναπηρίες (ΚΔΗΦ), τα
σωφρονιστικά καταστήµατα, οι Ένοπλες Δυνάµεις, η Ελληνική Αστυνοµία, το Λιµενικό Σώµα – Ελληνική Ακτοφυλακή, τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.),
οι ανοιχτές δοµές φιλοξενίας και κάθε είδους δοµή και
χώρος υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών,
καθώς και λοιπές υπηρεσίες πρώτης γραµµής. Ως υπηρεσίες πρώτης γραµµής για την εφαρµογή της παρούσας
νοούνται δηµόσιες υπηρεσίες µε υψηλό βαθµό έκθεσης
σε λοιµογόνους παράγοντες λόγω της φύσης και του
σκοπού λειτουργίας τους.
2. Οι έλεγχοι στους φορείς της παρ. 1 διενεργούνται
από µόνιµο ή συµβεβληµένο ιατρικό προσωπικό και για
τις Ένοπλες Δυνάµεις από προσωπικό του Υγειονοµικού

Σώµατος, το οποίο έχει την υποχρέωση να καταχωρεί αµελλητί τα αποτελέσµατα των διενεργούµενων ελέγχων, ανά ηµέρα, µέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρµογής της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4737/2020 (A΄ 204)
στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID19.
3. Το Υπουργείο Υγείας προµηθεύεται προϊόντα ταχέων ελέγχων αντιγόνων κορωνοϊού COVID-19 για τη διενέργεια των επιδηµιολογικών ελέγχων του παρόντος από το Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 3 της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (A΄ 76),
οριζοµένου του ΙΦΕΤ ως κεντρικής αρχής προµηθειών
για τον σκοπό αυτό. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το ΙΦΕΤ, µέσω επιχορήγησης του από το Υπουργείο Υγείας,
ο προϋπολογισµός του οποίου ενισχύεται µε την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση του άρθρου πέµπτου της από
25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1
του ν. 4682/2020 (Α΄76). Η διαδικασία παράδοσης και
διανοµής των ανωτέρω προϊόντων από το ΙΦΕΤ στους
φορείς της παρ. 1 ρυθµίζεται ειδικότερα µε την κοινή απόφαση της παρ. 5, µε κάλυψη των σχετικών δαπανών από τους εν λόγω φορείς.
4. Το Υπουργείο Υγείας για το χρονικό διάστηµα έως
την 31η.3.2021 δύναται να διαθέτει προϊόντα ταχέων ελέγχων αντιγόνων COVID-19 για τη διενέργεια των επιδηµιολογικών ελέγχων της παρ. 1 και µέσω διάθεσης
των αποθεµάτων του στα Υπουργεία που εποπτεύουν
τους φορείς της παρ. 1. Τα Υπουργεία που εποπτεύουν
τους φορείς της παρ. 1 υποβάλλουν αίτηµα στον Υπουργό Υγείας για τη διάθεση των ανωτέρω προϊόντων το οποίο γίνεται αποδεκτό µε έγγραφη δήλωση αποδοχής από τον Υπουργό Υγείας, στην οποία καθορίζεται η ποσότητα που διατίθεται ανά υπουργείο, υπό τον όρο της επάρκειας των υπολειπόµενων αποθεµάτων για τη διασφάλιση των σκοπών προστασίας δηµόσιας υγείας του
Υπουργείου Υγείας.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άµυνας, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Μετανάστευσης και Ασύλου, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας της Δηµόσιας Υγείας, καθορίζονται ο µηνιαίος τακτικός προγραµµατισµός των διενεργούµενων επιδηµιολογικών ελέγχων του κορωνοϊού
COVID -19 καθώς και ο τυχαίος δειγµατοληπτικός έλεγχος, µε χρήση προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων
COVID-19 (rapid test), ο συνολικός αριθµός των διενεργούµενων ελέγχων ανά ηµέρα, ο αριθµός των διενεργούµενων ελέγχων ανά φορέα µε ευθύνη του εποπτεύοντος ανά περίπτωση Υπουργείου, οι υπηρεσίες πρώτης
γραµµής που υπάγονται στους ελέγχους, όπως εξειδικεύονται ανά περίπτωση, το διατιθέµενο από κάθε Υπουργείο προσωπικό για τη διενέργεια των ελέγχων
στους φορείς της αρµοδιότητάς του, η διαδικασία παράδοσης και διανοµής των προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνου COVID-19 (rapid test) από τον ΙΦΕΤ στους φορείς και τις υπαγόµενες στους ελέγχους υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του
παρόντος.
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Άρθρο 74
Εθνική Εκστρατεία Εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού
COVID -19
1. Για χρονικό διάστηµα µέχρι την 30ή.6.2021 το Υπουργείο Υγείας δύναται να οργανώνει Εθνική Εκστρατεία Εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού COVID-19 (Εθνική Εκστρατεία) µε αντικείµενο τη διαµόρφωση θετικής
πεποίθησης και ενεργού συµµετοχής των πολιτών στον
εµβολιασµό έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Η Εθνική
Εκστρατεία περιλαµβάνει συνεργασία και συµπράξεις µε
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς εν γένει, περιλαµβανοµένων ιδίως των πολιτικών κοµµάτων, της Εκκλησίας της
Ελλάδος, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και
β΄ βαθµού, ιατρικών και φαρµακευτικών συλλόγων, συλλόγων ασθενών και λοιπών επιστηµονικών συλλόγων, ενώσεων και φορέων, επαγγελµατικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων, αθλητικών και πολιτιστικών
σωµατείων, µη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), µε
σκοπό την ασφαλή ενηµέρωση και τη διεύρυνση της
συµµετοχής των πολιτών στο εµβολιαστικό πρόγραµµα
κατά του κορωνοϊού COVID-19. Για την επίτευξη του
σκοπού της παρούσας συγκροτείται στο Υπουργείο Υγείας, Τριµελής Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας, µέλη της οποίας είναι εκ της ιδιότητάς τους ο
Γενικός Γραµµατέας Δηµόσιας Υγείας, ο Γενικός Γραµµατέας Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και άλλο ένα
µέλος, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Υγείας. Έργο της Επιτροπής είναι η υλοποίηση όλων των ενδεδειγµένων δράσεων ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και
προβολής της ανάγκης εµβολιασµού του πληθυσµού κατά του κορωνοϊού COVID-19, η µέριµνα για τη δηµιουργία ενδεδειγµένου ενηµερωτικού υλικού για τον εµβολιασµό κατά του κορωνοϊού COVID-19 και την έγκαιρη
διάθεσή του σε όλους τους φορείς, δηµόσιους και ιδιωτικούς, µε στόχο την αποτελεσµατική ενηµέρωση και τη
µεγιστοποίηση της συµµετοχής των πολιτών στον εµβολιασµό, η επιλογή φορέων για την υλοποίηση της Εθνικής Εκστρατείας και η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των παρεχόµενων υπηρεσιών.
2. Το Υπουργείο Υγείας, µέσω των εποπτευόµενων
φορέων του, υπό τον συντονισµό και την εποπτεία της
Επιτροπής της παρ. 1 διαθέτει το ενδεδειγµένο πληροφοριακό υλικό µε κάθε πρόσφορο µέσο σε όλους τους
φορείς της παρ. 1 και προβαίνει σε σειρά ενηµερωτικών
δράσεων επί του αντικειµένου της Εθνικής Εκστρατείας.
3. Για την υλοποίηση του σκοπού του παρόντος συνάπτονται δύο (2) συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο αντιστοίχως: α) τον δηµιουργικό σχεδιασµό της εκστρατείας ενηµέρωσης των πολιτών για τον έγκαιρο εµβολιασµό έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και τη διαµόρφωση
των ενηµερωτικών µηνυµάτων και πάσης φύσεως έντυπου, οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού, προωθητικού
υλικού για την προβολή των µηνυµάτων της Εθνικής Εκστρατείας και β) τη διάθεση, µε κάθε πρόσφορο µέσο, έντυπο, οπτικοακουστικό ή ηλεκτρονικό, των µηνυµάτων
και του υλικού της περ. α) προς τον σκοπό της πληροφόρησης των πολιτών ως προς όλα τα επιµέρους ζητήµατα
που σχετίζονται µε τον εµβολιασµό τους, τα οφέλη, τα
µέτρα προστασίας, τη διαδικασία, καθώς και την ασφαλή
και σύµφωνη µε τον κρατικό προγραµµατισµό συµµετοχή τους στον εµβολιασµό έναντι του κορωνοϊού COVID19.

4. Προς τον σκοπό σύναψης καθεµιάς από τις συµβάσεις της παρ. 3, η Επιτροπή της παρ. 1 απευθύνει πρόσκληση για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµερών και προβαίνει σε διαδικασία απευθείας διαπραγµάτευσης κατ’ εφαρµογή της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), κατά παρέκκλιση ειδικότερων εθνικών διατάξεων που αφορούν στην ανάθεση σχετικών
υπηρεσιών. Η πρόσκληση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση απευθύνεται σε πέντε (5) τουλάχιστον οικονοµικούς
φορείς εγνωσµένου κύρους σε σχέση µε το αντικείµενο
της υπό σύναψη σύµβασης, φυσικά πρόσωπα, νοµικά
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων. Οι προσκαλούµενοι φορείς δύνανται να συµµετέχουν είτε µεµονωµένα είτε ως
µέλη ένωσης, µε συγκεκριµένη κατανοµή των αναλαµβανόµενων εργασιών από έναν έκαστο εξ αυτών. Η σύµβαση ανατίθεται µε κριτήριο αξιολόγησης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση
την τιµή. Η Επιτροπή της παρ. 1 επιλέγει τον ανάδοχο
κατά την ανωτέρω περιγραφόµενη διαδικασία σύµφωνα
µε το περιεχόµενο και τους όρους της σχετικής πρόσκλησης και έχει την υποχρέωση της παρακολούθησης
της ορθής εκτέλεσης της σύµβασης από τον ανάδοχο. Η
παραλαβή των παραδοτέων γίνεται µε ευθύνη της ειδικής επιτροπής παραλαβής που συστήνεται µε την απόφαση της παρ. 6.
5. Η προθεσµία άσκησης ενδικοφανών προσφυγών κατά των διαγωνιστικών διαδικασιών της παρ. 3 ορίζεται
στο ήµισυ των προθεσµιών των κείµενων διατάξεων.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υγείας καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις ανάθεσης
και παροχής των υπηρεσιών της παρ. 3, η διαδικασία διάθεσης των σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της προκαλούµενης δαπάνης, η σύσταση ειδικής επιτροπής παραλαβής παραδοτέων και οι λοιπές αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ Η΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
Άρθρο 75
Ρυθµίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου
πρώτου του ν. 2372/1996
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου πρώτου του
ν. 2372/1996 (Α΄ 29) αντικαθίσταται ως εξής:
Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» λειτουργεί χάριν του δηµόσιου συµφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό αρµόδιο για τις Διεθνείς
Οικονοµικές Σχέσεις και την Εξωστρέφεια, µε την επιφύλαξη της εποπτείας ως προς την κατάρτιση του σχεδίου
δράσης «αρχιτεκτονικής» της διεθνούς εικόνας της Χώρας (national brand), η οποία ανατίθεται στη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
2. Η περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του καταστατικού
της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εµπορίου Α.Ε.», το οποίο έχει ενταχθεί στην παρ. 3 του
άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Συµβάλλει στην κατάρτιση: αα) του «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας» παρέχοντας την ανα-
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γκαία πληροφόρηση και προτάσεις στη Γενική Γραµµατεία Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
του Υπουργείου Εξωτερικών και αβ) του σχεδίου δράσης
«αρχιτεκτονικής» της διεθνούς εικόνας της Χώρας
(national brand) παρέχοντας την αναγκαία πληροφόρηση
και προτάσεις στη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού της
Προεδρίας της Κυβέρνησης.»

ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 76
Καταργούµενη διάταξη
Η παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 4481/2017 (Α΄100) καταργείται.
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ΜΕΡΟΣ Ι΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 77
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,

2020
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