ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΗ΄, 24 Οκτωβρίου 2019,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Τροποποίηση του ν. 4608/2019 (A΄ 66) (Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών
Επενδύσεων και άλλες διατάξεις)
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως
εξής:
«ε) «Αυτοδίκαια εντασσόµενες Στρατηγικές Επενδύσεις», όπως οι επενδύσεις του ν. 3389/2005 (Α΄ 232) που
έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και οι
επενδύσεις του άρθρου 8 του ν. 4271/2014 (Α΄ 144) για
τα Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος
- Projects of Common Interest (PCI).»
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11
του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τις επενδύσεις στον τοµέα της βιοµηχανίας της
περίπτωσης β΄ και της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10, ο ανώτατος επιτρεπό ενος συντελεστής δό ησης που προβλέπεται
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Γ΄
του άρθρου 11 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) ορίζεται σε
0.6.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου, για την
έκδοση οποιασδήποτε απαιτούµενης άδειας ή έγκρισης
για την εκτέλεση των έργων, την εγκατάσταση ή λει-

τουργία Στρατηγικής Επένδυσης, συµπεριλαµβανοµένων των χωροταξικών αδειών, ορίζεται προθεσµία σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακών ηµερών. Ειδικά για την
έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Στρατηγικής Επένδυσης, η προθεσµία της υποπερίπτωσης δδ) της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 του
άρθρου 3 και η προθεσµία της περίπτωσης δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 µειώνεται σε
τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες. Οι προθεσµίες αυτές εκκινούν από την υποβολή από τον φορέα της επένδυσης
στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (ΓΔΣΕ)
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων του σχετικού φακέλου για έκαστη απαιτούµενη άδεια ή έγκριση
µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην ως άνω προθεσµία δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος προσκόµισης των
ζητούµενων από τη Διοίκηση συµπληρωµατικών στοιχείων.
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας της παραγράφου 1, η αρµοδιότητα έκδοσης κάθε
άδειας µεταφέρεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος, µετά από εισήγηση της Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βεβαιώνει την
παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, και είτε αιτιολογηµένα εκδίδει τη σχετική άδεια λαµβάνοντας υπόψη την
αίτηση, τα στοιχεία του φακέλου και τις κείµενες διατάξεις, είτε αιτιολογηµένα την απορρίπτει εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός.»
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5. Στο άρθρο 13 του ν. 4608/2016 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας της παραγράφου 1 ή η µη εµπρόθεσµη αποστολή από τις περιφερειακές ή άλλες υπηρεσίες προς την αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή εγκρίσεων, εισηγήσεων ή γνωµοδοτήσεων
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 συνιστά επιβαρυντική περίσταση κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) για την επιβολή πειθαρχικής ποινής τόσο στον αρµόδιο υπάλληλο όσο και
στον προϊστάµενο της εκάστοτε αδειοδοτικής ή γνωµοδοτικής υπηρεσίας, ο οποίος ορίζεται εκ του νόµου ως
το καθ` ύλην αρµόδιο όργανο για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόµο.
6. Στο άρθρο 19 του ν. 4608/2019 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Ως προς την υπαγωγή επενδυτικής πρότασης σε
µια από τις κατηγορίες του άρθρου 10 και τη συνδροµή
των προϋποθέσεων χαρακτηρισµού αυτής ως Στρατηγικής Επένδυσης, εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής και αποκλείεται η αναδροµική ισχύς µεταγενέστερων νόµων
που προβλέπουν αυστηρότερα κριτήρια για τον χαρακτηρισµό επένδυσης ως Στρατηγικής».
7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι επιλέξιµες δαπάνες των περιπτώσεων α' και β'
της παραγράφου 2 του παρόντος προσδιορίζονται µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 του Κανονισµού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της
17ης Ιουνίου 2014 (L 187) και θα εξειδικεύονται µε την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 20».
8.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 4608/2019
προστίθεται περίπτωση (η) ως εξής:
«(η) Αναλυτική περιγραφή των αιτούµενων ενισχύσεων και των σχετικών δαπανών, καθώς και τα απαραίτητα
στοιχεία προς απόδειξη της πλήρωσης των κατά περίπτωση εφαρµοζόµενων προϋποθέσεων συµβατότητας
του Κανονισµού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 651/2014 της Επιτροπής
της 17ης Ιουνίου 2014 (L 187), µόνο στην περίπτωση που
η αίτηση χαρακτηρισµού του επενδυτικού σχεδίου ως
Στρατηγικής Επένδυσης περιλαµβάνει και αίτηση χορήγησης ενισχύσεων των άρθρων 12 και 14».
9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20
του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μετά την έκδοση της προβλεπόµενης στο άρθρο
10 απόφασης χαρακτηρισµού της επένδυσης ως Στρατηγικής, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, µε την οποία χορηγούνται και εξειδικεύονται οι ενισχύσεις των άρθρων 12 και 14 κατά περίπτωση.»
10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 4608/2019
διαγράφεται και η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου αναριθµείται σε 2.
11. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14
του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«(α) Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζοµένων σε
µειονεκτική θέση και ατόµων µε αναπηρία, σύµφωνα µε
τα άρθρα 32 και 33 του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014 ή χρόνια πάθηση, καθώς και για την παροχή εύλογων προσαρµογών σύµφωνα µε το εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 61 του ν. 4488/2017. Η ενίσχυση της παρούσας

κατηγορίας αθροιζόµενη µε τυχόν άλλες κρατικές ενισχύσεις που λαµβάνει ο φορέας επένδυσης δεν µπορεί
να υπερβαίνει τα πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4399/2016
(Α΄ 117), 3908/2011 (Α΄ 8), 3299/2004 (Α΄ 261) ΚΑΙ
2601/1998 (Α΄ 81)
Άρθρο 2
Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων και πιστοποίηση
ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων
1. Στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016 η δεύτερη παράγραφος µε τον αριθµό 10 αναριθµείται σε παράγραφο 11 και
εν συνεχεία προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού
σχεδίου, συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περίπτωση β' του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, δύναται να πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης για την καταβολή της ενίσχυσης από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20, κατ' επιλογή του
φορέα.
Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων έκθεση ελέγχου περί ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, υπογεγραµµένη από
ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που είναι
εγγεγραµµένος/η στο Δηµόσιο Μητρώο του άρθρου 14
του ν. 4449/2017 και που διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη
επαγγελµατικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ ανά συµβάν και συνολικού
ποσού τουλάχιστον πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ ετησίως. Με αυτήν συνυποβάλλονται η έκθεση ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 4449/2017
υπογεγραµµένη από τον, ως άνω, ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή την ελεγκτική εταιρεία και σχετική βεβαίωση υλοποίησης από πολιτικό µηχανικό, καθώς και όπου απαιτείται από το είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης, από µηχανολόγο µηχανικό ή και λογιστή - φοροτεχνικό Α΄ τάξης για τις οικονοµικές καταστάσεις ή άλλης επαγγελµατικής ειδικότητας πρόσωπο. Η αρµόδια Υπηρεσία διαπιστώνει την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου και τη συµφωνία των πιστοποιηθέντων µε τις διατάξεις του αντίστοιχου θεσµικού πλαισίου και των σχετικών βεβαιώσεων και εφόσον βεβαιώνεται ανεπιφύλακτα
η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης, εισηγείται την έκδοση της σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείψεις
στην υπό έλεγχο επένδυση, εφαρµόζονται αναλογικά οι
περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 16
του παρόντος νόµου, αντίστοιχα. Στην κατά τα ως άνω
διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης
της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης δεν απαιτείται καταβολή του παράβολου της παραγράφου 7.
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Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύµφωνα µε την
ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγµατοληπτικό έλεγχο
που διενεργείται από πενταµελή επιτροπή αποτελούµενη από: α) δύο (2) υπαλλήλους της αρµόδιας Υπηρεσίας
που ορίζεται µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων της
παραγράφου 3 του άρθρου 14, β) ένα (1) µέλος που ορίζεται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, γ) ένα (1) µέλος που ορίζεται από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας και δ) ένα (1) µέλος που ορίζεται
από το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος. Το πόρισµα
της πενταµελούς επιτροπής κοινοποιείται στην αρµόδια
Υπηρεσία.
Σε περίπτωση που κατά τον ως άνω δειγµατοληπτικό
έλεγχο διαπιστωθούν αποκλίσεις και ανακριβείς δηλώσεις σε σχέση µε όσα έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων, επιβάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 4399/2016 ή τις αντίστοιχες διατάξεις των λοιπών επενδυτικών νόµων, εφόσον πρόκειται για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί σε αυτούς.
Αν από τον δειγµατοληπτικό έλεγχο της παρούσας παραγράφου διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις των διατάξεων ως προς την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου
του άρθρου 32 του ν. 4449/2017 του ορκωτού ελεγκτή
λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ως προς την ολοκλήρωση της επένδυσης και την έναρξη της παραγωγικής
της λειτουργίας, η υπόθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) για περαιτέρω έλεγχο και την τυχόν επιβολή κυρώσεων της
παραγράφου 10 του άρθρου 35 του ν. 4449/2017.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Ε.Λ.Τ.Ε., καθορίζεται το ελεγκτικό πλαίσιο (Διεθνή Πρότυπα) βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4449/2017. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων καθορίζονται τα συγκεκριµένα αντικείµενα
ελέγχου σχετικά µε την ολοκλήρωση της επένδυσης και
την έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας σύµφωνα
µε τον ν. 4399/2016, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη ρύθµιση των θεµάτων της παρούσας παραγράφου. Με όµοια απόφαση ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι απαιτούµενες ειδικότητες των λοιπών επαγγελµατιών, καθώς και οι διαδικασίες για τη συγκρότηση και λειτουργία της Τριµελούς Επιτροπής, καθορισµού της αποζηµίωσης των µελών της και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια.
Όπου στις διατάξεις του ν. 4399/2016 γίνεται αναφορά
στην ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, αυτή δύναται να πιστοποιείται και
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο τα οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο.
Η διενέργεια ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων από
ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες,
όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρούσης θεωρείται υποχρεωτικός έλεγχος. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές ή
ελεγκτικές εταιρείες που διενεργούν έλεγχο σε επενδυτικά σχέδια, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος
νόµου, εφαρµόζουν αναλογικά στον φορέα του επενδυ-

τικού σχεδίου τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής
µη ελεγκτικών υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια
υποχρεωτικού ελέγχου οντοτήτων δηµοσίου συµφέροντος, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισµό ΕΕ
537/2014 και στον ν. 4449/2017. Πέραν των ανωτέρω, απαγορεύεται να διενεργούν έλεγχο σε επενδυτικά σχέδια, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος νόµου,
ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, οι
οποίοι / οποίες συµµετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο
στην εκπόνηση των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων. Οι
ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011,
του ν. 3299/2004 και του ν. 2601/1998.»
Άρθρο 3
Τροποποίηση του ν. 4399/2016
1. Στην υποπαράγραφο Β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται η αναφορά «-05(Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και -09- (Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης)» ως εξής: «-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη), -06- (Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου), -09.1- (Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου) και -09.90.11- (Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την
εξαγωγή λιθάνθρακα) και εν γένει όποια δραστηριότητα
σχετίζεται µε τον τοµέα του άνθρακα και του χάλυβα».
2. Στην υποπαράγραφο Β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4399/2016 διαγράφονται οι αναφορές «53- Ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές δραστηριότητες» και «-60- Δραστηριότητες προγραµµατισµού και ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών».
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΝΙΑΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
Άρθρο 4
Ορισµός
Ως «Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης», για τους σκοπούς του
παρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, νοείται η ενιαία αποτύπωση του συνόλου των αδιαβάθµητων γεωχωρικών δεδοµένων του άρθρου 6 του παρόντος κατά τρόπο δηµόσια και δωρεάν προσβάσιµο στο κοινό µέσω διαδικτύου.
Άρθρο 5
Αρµόδια όργανα
1. Αρµόδιοι για την ανάπτυξη, τήρηση, ενηµέρωση και
λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη ορίζονται οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εθνικής Άµυνας.
2. Οι Υπουργοί της παραγράφου 1 του παρόντος δύνανται να αναθέτουν την ανάπτυξη, τήρηση, ενηµέρωση
και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη σε υπηρεσία του Δηµοσίου, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή
και σε ιδιωτικό φορέα που έχει την αναγκαία τεχνογνωσία.
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3. Οι αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εθνικής Άµυνας ή – σε περίπτωση εφαρµογής της ανωτέρω παραγράφου 2, ο φορέας
στον οποίο ανατίθεται η ανάπτυξη, τήρηση, ενηµέρωση
και λειτουργία του – µεριµνούν για την ηλεκτρονική διασύνδεση, την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας και
την παροχή δικτυακών υπηρεσιών ως προς τα γεωχωρικά δεδοµένα στα οποία παραχωρείται πρόσβαση κατ’ εφαρµογή του άρθρου 6.
Άρθρο 6
Παραχώρηση πρόσβασης σε γεωχωρικά δεδοµένα
1. Με σκοπό τη δηµιουργία Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη,
οι φορείς του δηµόσιου τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 14 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του ν. 4270/2014
υποχρεούνται να παραχωρήσουν στα αρµόδια όργανα
κατά το άρθρο 8 (στο εξής: «αρµόδια όργανα»), εντός
χρονικού διαστήµατος που δεν µπορεί να υπερβαίνει
τους έξι µήνες από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, ηλεκτρονική πρόσβαση στο σύνολο των γεωχωρικών δεδοµένων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου
που κατέχουν σε ψηφιακή µορφή στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς τους. Μετά από την πάροδο της προθεσµίας
του προηγούµενου εδαφίου, τα αρµόδια όργανα για την
εφαρµογή του παρόντος έχουν άµεση πρόσβαση στο
σύνολο των γεωχωρικών αυτών δεδοµένων, περιλαµβανοµένων και των τυχόν διορθώσεων και επικαιροποιήσεών τους. Οι φορείς του δηµοσίου τοµέα που κατέχουν
γεωχωρικά δεδοµένα, στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς
τους υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ακρίβεια και
την επικαιροποίηση σε πραγµατικό χρόνο των γεωχωρικών δεδοµένων. Επίσης, θα πρέπει να µεριµνήσουν για
τη µετατροπή σε ψηφιακή µορφή του συνόλου των γεωχωρικών τους δεδοµένων, κατά την έννοια του παρόντος
άρθρου.
2. Στους φορείς του δηµόσιου τοµέα που κατέχουν γεωχωρικά δεδοµένα, για τις ανάγκες εφαρµογής του παρόντος συµπεριλαµβάνονται ενδεικτικά το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, το Υπουργείο Οικονοµικών, το
Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς και το Νοµικό Πρόσωπο
Δηµοσίου Δικαίου «Ελληνικό Κτηµατολόγιο».
3. Στα γεωχωρικά δεδοµένα των παραγράφων 1 και 2
εντάσσονται ιδίως πληροφορίες ως προς:
α. Όρους και περιορισµούς δόµησης
β. Χρήσεις γης
γ. Σχέδια πόλεων
δ. Ρυµοτοµικές και οικοδοµικές γραµµές
ε. Γεωτεµάχια κτηµατολογίου (µόνον εφόσον περιλαµβάνονται οι περιοχές όπου οι πρώτες εγγραφές έχουν οριστικοποιηθεί)
στ. Δάση και δασικές εκτάσεις (µόνον εφόσον περιλαµβάνονται σε δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί και
οριστικοποιηθεί)
ζ. Περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή περιοχές προστασίας ειδικών οικοτόπων

η. Ζώνες αιγιαλού, παραλίας και λιµένα
θ. Ύδατα, υδατορέµατα, υγρότοπους, όχθες πλεύσιµων ποταµών και µεγάλων λιµνών
ι. Αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους
ια. Παραδοσιακούς οικισµούς, παραδοσιακά σύνολα ή
προστατευόµενους χώρους
ιβ. Ειδικά σχέδια χωροθέτησης περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιλαµβανοµένων και των ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης (όπως ΒΕΠΕ, ΕΣΧΑΔΑ,
ΕΣΧΑΣΕ).
4. Πέραν των πληροφοριών της παραγράφου 3, στα
γεωχωρικά δεδοµένα της παραγράφου 1 του παρόντος
εντάσσεται το σύνολο των αδιαβάθµητων γεωπληροφοριών που αφορούν άµεσα ή έµµεσα σε συγκεκριµένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας από τις οποίες εξαρτάται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο η
αδειοδότηση της οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας.
Άρθρο 7
Νοµική δεσµευτικότητα
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης
και Επενδύσεων που εκδίδεται µετά από την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των δεδοµένων και την εξασφάλιση
της διαλειτουργικότητας κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος, ορίζεται διετής περίοδος πιλοτικής εφαρµογής του δεσµευτικού χαρακτήρα των στοιχείων που προκύπτουν από τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη σε τουλάχιστον πέντε δήµους τριών περιφερειών της Χώρας.
2. Με όµοια απόφαση που εκδίδεται µετά από την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρµογής της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, καθορίζεται η ηµεροµηνία κατά
την οποία τα στοιχεία που προκύπτουν από τον Ενιαίο
Ψηφιακό Χάρτη θα έχουν στο σύνολό τους δεσµευτικό
χαρακτήρα για όλους τους φορείς του δηµοσίου τοµέα,
χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.
3. Μετά την έκδοση της απόφασης της προηγούµενης
παραγράφου δεν επιτρέπεται άρνηση αδειοδότησης της
οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας στη βάση γεωχωρικών δεδοµένων που δεν συµπεριλαµβάνονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, εκτός εάν η συγκεκριµένη δραστηριότητα ενδέχεται να επηρεάσει την άµυνα και την ασφάλεια της χώρας.
4. Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας διάταξης,
θεµελιώνεται ευθύνη προς αποζηµίωση κατά τη διάταξη
του άρθρου 105 του Εισαγωγικού Νόµου του Αστικού
Κώδικα.
Άρθρο 8
Ρύθµιση λεπτοµερειών εφαρµογής
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Εθνικής Άµυνας, προβλέπεται µηχανισµός διόρθωσης και επικαιροποίησης των γεωχωρικών
δεδοµένων που εντάσσονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.
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2. Με όµοια απόφαση δύναται επίσης:
α. Να προβλέπεται, για τις ανάγκες εφαρµογής του
άρθρου 7 του παρόντος, ενδεικτικός ήαποκλειστικός κατάλογος των φορέων του δηµοσίου τοµέα που κατέχουν
γεωχωρικά δεδοµένα, στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς
τους.
β. Να προβλέπεται, για τις ανάγκες εφαρµογής του
άρθρου 7 του παρόντος, ενδεικτικός ή αποκλειστικός κατάλογος των γεωχωρικών δεδοµένων που εντάσσονται
στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.
γ. Να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος Μέρους Γ΄.
Άρθρο 9
Τελική διάταξη
Οι διατάξεις του ν. 3882/2010 (Α΄166) «Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες
σχετικές διατάξεις» (Α΄ 141)», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, δεν θίγονται από την εφαρµογή του παρόντος.

Υποδοµών και Μεταφορών η οποία καθορίζεται µε την απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, στη
βάση των κείµενων διατάξεων, ελέγχει τις ανωτέρω δηλώσεις και προβαίνει στην καταχώρηση στο Μητρώο των
υποδοµών και των κτιρίων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί καµία δήλωση
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι κατηγορίες των υποδοµών και κτιρίων που καταχωρούνται στο Μητρώο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του Μητρώου, τα ειδικότερα
στοιχεία που αυτό περιλαµβάνει, οι προθεσµίες της παραγράφου 2, λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για τη
διασφάλιση της πληρότητας και της ακρίβειας των σχετικών καταχωρήσεων και θεσπίζονται όλες οι αναγκαίες
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών δύναται
να ανατεθεί η ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Υποδοµών σε φορέα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που διαθέτει την απαιτούµενη τεχνογνωσία και υποδοµή.
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Άρθρο 11
Οργανωµένοι Υποδοχείς Δραστηριοτήτων

Άρθρο 10
Εθνικό Μητρώο Υποδοµών

Επιτρέπεται στους Οργανωµένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του
ν. 3982/2011 (Α΄143), εφόσον τούτο προβλέπεται από το
εκάστοτε ισχύον ρυθµιστικό σχέδιο Αθήνας-Αττικής, η εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και της Υπουργικής Απόφασης της παραγράφου 9α του άρθρου 20 του
ν. 3982/2011.

1. Συγκροτείται Εθνικό Μητρώο Υποδοµών, το οποίο
λειτουργεί σε ψηφιακή και δηµόσια προσβάσιµη µορφή.
Στο Μητρώο συµπεριλαµβάνονται όλες οι υποδοµές και
τα κτίρια που ανήκουν σε ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση
φορέων του δηµόσιου τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 14 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του ν. 4270/2014,
µε εξαίρεση τις υποδοµές και τα κτήρια που ανήκουν σε
ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
(Ε.Υ.Π.) και εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άµυνας και ασφάλειας. Για κάθε υποδοµή και κτίριο που περιλαµβάνεται στο Μητρώο του παρόντος, αναφέρονται ο χρόνος
κατασκευής, ο αρµόδιος φορέας για τη συντήρηση και
τον έλεγχό τους, τα βασικά χαρακτηριστικά των εργασιών συντήρησης και ελέγχου και ο χρόνος στον οποίο
αυτές πρέπει να διενεργούνται και τα βασικά χαρακτηριστικά προσβασιµότητας σε άτοµα µε αναπηρία που διαθέτει ή µη το κτίριο. Μετά από τη διενέργεια των απαιτούµενων κατά τα παραπάνω εργασιών, ο αρµόδιος φορέας, που καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου, υποχρεούται να προβαίνει σε
σχετική καταχώρηση στο Μητρώο.
2. Εντός προθεσµίας, η οποία καθορίζεται µε την απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα υποχρεούνται να δηλώσουν σε
ειδική εφαρµογή της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Μητρώου, τις υποδοµές και τα κτίρια, η συντήρηση και ο έλεγχος των οποίων υπάγεται στην αρµοδιότητά τους.
Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας, εντός νέας προθεσµίας δύο µηνών η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Άρθρο 12
Διατάξεις για τα Επιχειρηµατικά Πάρκα
1. Στην περίπτωση «θ» της παραγράφου 1 του άρθρου
43 του ν. 3982/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι δραστηριότητες του εδαφίου αυτού µπορούν να εγκαθίστανται και στους Οργανωµένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων που
διέπονται από τις διατάξεις των ν. 4458/1965 (Α΄ 33) και
ν. 2545/1997 (Α΄ 254)».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
43 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο περιορισµός της παρούσας παραγράφου ως προς
το ανωτέρω ποσοστό ορίζεται σε 40% όταν σε Επιχειρηµατικά Πάρκα εγκαθίστανται δραστηριότητες της περίπτωσης (η) της προηγούµενης παραγράφου και δεν έχει
καθόλου εφαρµογή σε Επιχειρηµατικά Πάρκα Ειδικού
Τύπου.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 44 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
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«3. Η έκταση κάθε ΕΠ και οι υποδοµές του προορίζονται, αποκλειστικά, για την εξυπηρέτηση των σκοπών ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού Πάρκου και απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται χωρίς την άδεια της ΕΑΝΕΠ ή
της ΕΔΕΠ, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 49. Για τον σκοπό αυτόν η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ:
(α) Υποχρεούται να τοποθετεί στις εισόδους της οριοθετηµένης περιοχής του ΕΠ διακριτή σήµανση, που να υποδηλώνει την ύπαρξη οργανωµένου υποδοχέα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
(β) Δύναται, κατά την κρίση της, να εγκαθιστά κατάλληλα συστήµατα ελέγχου της εισόδου στο ΕΠ και της
χρήσης των υποδοµών του και να αποτρέπει, εφόσον απαιτείται, τη µη αδειοδοτηµένη ή αντισυµβατική χρήση
τους. Το τελευταίο εδάφιο της παρούσας παραγράφου
εφαρµόζεται και στους λοιπούς Οργανωµένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του
ν. 3982/2011.»
4. Η φράση «στον Φορέα ΒΕΠΕ» στην περίπτωση (γ)
της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του ν. 3982/2011, όπως αυτή η παράγραφος προστέθηκε µε την παράγραφο
2 του άρθρου 9 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), αντικαθίσταται
µε τη φράση «στην ΕΑΝΕΠ».
5. Οι παράγραφοι 1 και 7 του άρθρου 47 του
ν. 3982/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση των αρµόδιων Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίνεται η ανάπτυξη του Επιχειρηµατικού Πάρκου. Όπου στην
κείµενη νοµοθεσία γίνεται λόγος για την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 47 του ν. 3982/2011, νοείται εφεξής η απόφαση των αρµόδιων Γενικών Διευθυντών
της παρούσας παραγράφου.
7. Η µεταβολή της έκτασης και των ορίων του Επιχειρηµατικού Πάρκου, καθώς και των λοιπών δεδοµένων ίδρυσης και λειτουργίας αυτού, µετά την έγκριση ανάπτυξής του, επιτρέπεται µε κοινή απόφαση των αρµόδιων Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 46
και 47, µε την προϋπόθεση ότι η χρήση γης δεν απαγορεύει την επέκταση ή µεταβολή της έκτασης του Επιχειρηµατικού Πάρκου. Στην περίπτωση αυτή τα ποσοστά
που αναφέρονται στο άρθρο 46, παράγραφοι 1 και 2 του
νόµου αυτού, θα υπολογίζονται επί της τελικής συνολικής έκτασης, µετά την έγκριση της επέκτασης του Επιχειρηµατικού Πάρκου. Για µεταβολές που αφορούν συνολικά σε έκταση γης µικρότερη από το δεκαπέντε τοις
εκατό (15 %) της αρχικής έκτασης και για ήσσονος σηµασίας µεταβολές των λοιπών δεδοµένων ίδρυσης και
λειτουργίας των ΕΠ, δεν απαιτείται η εκ νέου προσκόµιση των µελετών και στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 46, αλλά µόνο η τοπογραφική αποτύπωση της έκτασης και η τεκµηρίωση µε τα αντίστοιχα στοιχεία και δικαιολογητικά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου
αυτού και η χρήση γης είναι συµβατή µε την ανάπτυξη
του Επιχειρηµατικού Πάρκου. Η ρύθµιση αυτή ισχύει για
µια µόνο φορά. Σε περίπτωση νέας αύξησης της συνολι-

κής έκτασης του ΕΠ, έστω και αν αυτή είναι πάλι µικρότερη του δεκαπέντε τοις εκατό (15%), ακολουθείται κανονικά η διαδικασία των άρθρων 46 και 47.»
6. Το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του
ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών
χώρων 25%, υπολογιζόµενο επί της συνολικής επιφάνειας του ΕΠ. Στο ποσοστό αυτό περιλαµβάνονται χώροι εντός του ΕΠ µε ήδη διαµορφωµένη τέτοια χρήση (ενδεικτικά αυτοκινητόδροµοι, εθνικές και επαρχιακές οδοί,
κόµβοι κ.λπ.), καθώς και κοινόχρηστοι και κοινωφελείς
χώροι που περιλαµβάνονται σε ζώνη κατά µήκος του Ενεργού Δικτύου της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής
όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 3891/2010 και για
τη χρήση που προβλέπεται στο στοιχείο ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6α του ιδίου αυτού νόµου. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιµετρικά του ΕΠ ορίζονται σε
6% κατ’ ελάχιστον επί της συνολικής επιφάνειας για ΕΠ
Τύπου Α΄ και σε 5% επί της συνολικής επιφάνειας για
ΕΠ Τύπου Β` και Γ`. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιµετρικά του ΕΠ συνυπολογίζονται στην έκταση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του ΕΠ. Οι χώροι κοινωφελών εγκαταστάσεων και κτιρίων ανέρχονται κατά
ανώτατο όριο σε 3% στη συνολική επιφάνεια του ΕΠ».
7. Μετά το τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 54
του ν. 3982/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στα Επιχειρηµατικά Πάρκα αποκτούν δικαίωµα επί του χώρου εγκατάστασής τους είτε µε τη µεταβίβαση σε αυτές από τον ιδιοκτήτη της κυριότητας οικοπέδων και οικοδοµηµάτων που
βρίσκονται σε αυτά είτε µε τη σύσταση επ` αυτών άλλου
εµπράγµατου δικαιώµατος είτε µε την εκµίσθωση αυτών
ή µε άλλη ενοχική σχέση. Επιπροσθέτως µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο καθώς και στις διατάξεις
του άρθρου 3 του ν. 4458/1965 και στην παράγραφο 1
του άρθρου 10 ν. 2545/1997, η εγκατάσταση επιχείρησης
µπορεί να γίνει και µε σύσταση δικαιώµατος επιφάνειας
όπως αυτό ορίζεται και ρυθµίζεται από τις διατάξεις των
άρθρων 18 έως 26 του ν. 3986/2011. Όπου στις διατάξεις
των άρθρων αυτών γίνεται λόγος για δηµόσιο κτήµα, θα
νοείται για τις ανάγκες του παρόντος γηπέδου σε Οργανωµένο Υποδοχέα Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών
Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του
ν. 3982/2011, ενώ ως «κύριος» που µπορεί να συστήσει
το δικαίωµα επιφάνειας νοείται: α) η ΕΑΝΕΠ προκειµένου για γήπεδα Επιχειρηµατικών Πάρκων του παρόντος
µέρους, β) ο φορέας ίδρυσης Β.Ε.ΠΕ. προκειµένου για
γήπεδα Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών
του ν. 2545/1997 και γ) ο φορέας οργάνωσης και εκµετάλλευσης προκειµένου για γήπεδα Βιοµηχανικών Περιοχών του ν. 4458/1965. Στο περιεχόµενο του δικαιώµατος επιφάνειας του παρόντος άρθρου είναι δυνατό να
περιλαµβάνονται, εκτός από τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3986/2011, και πρόσθετοι όροι που αφορούν στην άσκηση της δραστηριότητας της
επιχείρησης του Επιφανειούχου, τη συµµόρφωσή της µε
τον Κανονισµό Λειτουργίας και γενικά όροι που αποσκοπούν στη διασφάλιση της κανονικής λειτουργίας και βιωσιµότητας του Οργανωµένου Υποδοχέα.»
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8. Στο άρθρο 54 του ν. 3982/2011 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Οι επιχειρήσεις µε οικονοµική δραστηριότητα που
ασκείται υπό καθεστώς έγκρισης λειτουργίας του ν.
4442/2016 που εγκαθίστανται σε Επιχειρηµατικά Πάρκα
απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης έγκρισης
λειτουργίας και υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης
του άρθρου 5 του ν. 4442/2016.»
9. Στο άρθρο 54 του ν. 3982/2011 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Οι όροι που διέπουν τις εγκαταστάσεις και την άσκηση της δραστηριότητας των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων ανεξάρτητα από την κανονιστική προέλευσή
τους (Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας, Κανονισµός Λειτουργίας, πρότυπα
λειτουργίας κ.λπ.) δεσµεύουν τον φορέα της επιχείρησης ακόµη και αν οι εγκαταστάσεις της εν λόγω επιχείρησης δεν λειτουργούν. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας και διαπιστωµένης αφερεγυότητας της εγκατεστηµένης επιχείρησης, η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ οφείλει να ενηµερώνει άµεσα
εγγράφως τις αρµόδιες αρχές και να συνεργάζεται µαζί
τους, προκειµένου οι τελευταίες να θέτουν σε εφαρµογή τους όρους και τις διατάξεις που αφορούν στην πρόληψη και αποκατάσταση των κινδύνων σε περίπτωση
διακοπής της αδειοδοτηµένης εγκατάστασης ή δραστηριότητας.»
10. Στο άρθρο 54 του ν. 3982/2011 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Η ΕΑΝΕΠ ή, µετά τη µεταβίβαση της διοίκησης
και διαχείρισης του Επιχειρηµατικού Πάρκου, η ΕΔΕΠ έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) που αφορούν στις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις των Επιχειρηµατικών Πάρκων ευθύνης
τους. Η διαδικασία θα προβλέπεται ειδικά στον Κανονισµό Λειτουργίας.»
11. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 55Α του
ν. 3982/2011, όπου αναφέρεται ο
«ν. 4085/1965» διορθώνεται σε «ν. 4458/1965».
12.Στο άρθρο 55 του ν. 3982/2011, προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:
«5. Υφιστάµενες εξωτερικές υποδοµές, ιδιωτικές ή δηµόσιες, δύναται να χρησιµοποιούνται από τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις σε ένα ΕΠ, εφόσον συµφωνεί ο φορέας διαχείρισής τους. Οι διευκολύνσεις που τυχόν απαιτούνται όπως, τροποποίηση της άδειας λειτουργίας
της υποδοµής, τεχνικές µεταβολές των εγκαταστάσεων
της υποδοµής κ.λπ., γίνονται µε φροντίδα και δαπάνες
του φορέα του ΕΠ.»
13. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 56Β του ν. 3982/2011 προστίθεται η φράση: «µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατόπιν αίτησης της ΕΑΝΕΠ».
14. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 του ν. 3982/2011
(Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α. Στα Επιχειρηµατικά Πάρκα ή στην Άτυπη Βιοµηχανική Συγκέντρωση για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 56 και έχει συστα-

θεί η ΕΑΝΕΠ, τα ανταποδοτικά τέλη για τις υπηρεσίες
καθαριότητας, φωτισµού κοινοχρήστων χώρων, συλλογής απορριµµάτων και τις άλλες υπηρεσίες για τις οποίες οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού εισπράττουν ανταποδοτικά τέλη,
υπολογίζονται µε βάση την κοστολόγηση των υπηρεσιών που γίνεται ειδικά για το συγκεκριµένο Επιχειρηµατικό Πάρκο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 17 του
ν. 1080/1980.
β. Κατ΄ εξαίρεση των γενικών προβλέψεων περί παροχής των εν λόγω υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού,
τις υπηρεσίες αυτές µπορεί να τις παρέχει στις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις η ΕΑΝΕΠ, ή η ΕΔΕΠ µετά τη µεταβίβαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, κατόπιν έγγραφης δήλωσης που απευθύνει προς τον οικείο
Ο.Τ.Α. το αργότερο έως τις 30 Νοεµβρίου της προηγούµενης οικονοµικής χρήσης. Η έγγραφη δήλωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από έγγραφα που τεκµηριώνουν
ότι οι πάροχοι των σχετικών υπηρεσιών αναδείχθηκαν
κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Στη περίπτωση που η
ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ ασκήσουν το εν λόγω δικαίωµα και για
τις διαχειριστικές χρήσεις στις οποίες αφορά η δήλωση
της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ:
i) Ο Ο.Τ.Α. α΄ Βαθµού υποχρεούται να απέχει από την
παροχή των υπηρεσιών στα όρια του Επιχειρηµατικού
Πάρκου ή της Άτυπης Βιοµηχανικής Συγκέντρωσης για
την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 1
του άρθρου 56 του παρόντος.
ii) Ο συντελεστής χρέωσης των δηµοτικών τελών και
φόρων στις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στο Επιχειρηµατικό Πάρκο και στην ΕΑΝΕΠ ή στην ΕΔΕΠ δεν µπορεί να υπερβαίνει το χαµηλότερο συντελεστή που καθορίζει ο Ο.Τ.Α. για την αντίστοιχη κατηγορία χρήσης που
βρίσκεται εκτός του Επιχειρηµατικού Πάρκου ή της Άτυπης Βιοµηχανικής Συγκέντρωσης.
iii) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ανταποδοτικών
τελών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις δια του λογαριασµού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών και αποδίδεται απευθείας από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας µε κατάθεσή του στον ειδικό τραπεζικό λογαριασµό της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ που έχει γνωστοποιηθεί µε τη δήλωση των προηγούµενων εδαφίων.
Εφόσον το ποσό που αποδίδεται κατά το προηγούµενο
εδάφιο επαρκεί για να καλύψει το κόστος της παροχής
των ανταποδοτικών υπηρεσιών από την ΕΑΝΕΠ ή την ΕΔΕΠ, το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) των καταβαλλοµένων τελών αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α., λογιζόµενο ως ανταποδοτικό τέλος για τη λειτουργία του Επιχειρηµατικού Πάρκου ή της Άτυπης Βιοµηχανικής Συγκέντρωσης εντός των διοικητικών του ορίων.
γ. Για τον υπολογισµό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, που οφείλεται στον οικείο Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62), για τα ακίνητα στα Επιχειρηµατικά Πάρκα ή στις Άτυπες Βιοµηχανικές Συγκεντρώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του παρόντος, λαµβάνεται υπόψη αποκλειστικά η επιφάνεια των
κτισµάτων.
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δ. Οι προβλέψεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται, µε ανάλογη προσαρµογή, και στους λοιπούς Οργανωµένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του παρόντος.»
15. Στο άρθρο 58 του ν. 3982/2011 µετά την παράγραφο 6 προστίθεται νέα παράγραφος 7, ως εξής:
«7. Η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ σε περίπτωση µεταβίβασης
της διοίκησης και διαχείρισης σύµφωνα µε την παράγραφο 2, δύναται, κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσης προς τον
Δήµο στα διοικητικά όρια του οποίου εµπίπτει το Επιχειρηµατικό Πάρκο, να εκτελεί αντί του εκάστοτε αρµόδιου
φορέα τις ενέργειες συλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός του Επιχειρηµατικού Πάρκου σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15).»
16.Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 3982/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Κάθε σύµβαση αγοραπωλησίας και δωρεάς έκτασης προς την ΕΑΝΕΠ για τη διασφάλιση της έκτασης κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 46, καθώς
και έκτασης εντός Επιχειρηµατικού Πάρκου από την ΕΑΝΕΠ ή από επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί, πρόκειται
να εγκατασταθεί ή να µετεγκατασταθεί εντός του Επιχειρηµατικού Πάρκου απαλλάσσεται από τον φόρο µεταβίβασης και τον φόρο δωρεάς, αντιστοίχως. Η επιχείρηση που ωφελείται αυτού του κινήτρου, οφείλει για πέντε
(5) έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης
να µην µεταβιβάσει σε τρίτο την εν λόγω έκταση και να
λειτουργήσει σε αυτήν δραστηριότητα του άρθρου 43
παράγραφος 1 για το ίδιο χρονικό διάστηµα τουλάχιστον. Οµοίως απαλλάσσεται από τον φόρο η µεταβίβαση
που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 48.»
17. Η παράγραφος 4 του άρθρου 62 του ν. 3982/2011
καταργείται.
18. Η παράγραφος 9 (ήδη 8) του άρθρου 62 του
ν. 3982/2011 τροποποιείται ως εξής:
«8. Τα κίνητρα του παρόντος άρθρου αφορούν µόνο τα
Επιχειρηµατικά Πάρκα των περιπτώσεων α΄ έως και ε΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 41, καθώς και τις ΒΙ.ΠΕ.
του ν. 4458/1965 και Β.Ε.ΠΕ. του ν. 2545/1997 για τις οποίες εξακολουθούν να εφαρµόζονται παράλληλα και τα
κίνητρα που προβλέπονται στους νόµους αυτούς, µε την
προϋπόθεση τήρησης των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων.»
19. Μετά το άρθρο 62 του ν. 3982/2011 εισάγεται άρθρο 62Α ως εξής:
«Άρθρο 62Α
Διαµεσολάβηση
Κάθε διαφορά εκ συµβάσεως ή εκ του νόµου, η οποία
ανακύπτει µεταξύ εγκατεστηµένης επιχείρησης αφενός
και του φορέα διαχείρισης του Οργανωµένου Υποδοχέα
Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΔ) αφετέρου, δύναται να υπάγεται στη διαδικασία της διαµεσολάβησης,
αναλογικά εφαρµοζόµενων των διατάξεων των άρθρων
183-185 του ν. 4512/2018 ( Α΄ 5).»
20. Στο άρθρο 63 ν. 3982/2011 προστίθεται νέα παράγραφος 10, ως εξής:

«10. Στις διατάξεις του παρόντος Μέρους οι οποίες εφαρµόζονται και στους λοιπούς οργανωµένους υποδοχείς της παραγράφου 4 του άρθρου 41, όπου αναφέρεται η «ΕΑΝΕΠ» και η «ΕΔΕΠ», νοείται αντίστοιχα: α) ο
Φορέας Οργάνωσης και Εκµετάλλευσης και ο Φορέας
Διοίκησης και Διαχείρισης στις ΒΙ.ΠΕ. του ν. 4458/1965 ή
β) ο Φορέας Ίδρυσης και ο Φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης στις Β.Ε.ΠΕ. του ν. 2545/1997.»
21. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του
ν. 4014/2011 (Α΄ 209) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με την ίδια ή µε όµοια απόφαση δύναται να κατατάσσονται σε χαµηλότερη κατηγορία έργα που ευρίσκονται
ή οι δραστηριότητες που ασκούνται εντός επιχειρηµατικών πάρκων του Μέρους Τρίτου του ν. 3982/2011 (Α΄
143) που έχουν λάβει έγκριση περιβαλλοντικών όρων.»
ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 13
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 48Α του ν. 4442/2016
(Α΄ 230) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης βιοµηχανίας – βιοτεχνίας µε βάση τον πολεοδοµικό σχεδιασµό οποιουδήποτε επιπέδου. Οι δραστηριότητες αυτές υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης
του άρθρου 6.»
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η λειτουργία των εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του ν. 4442/2016 που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ΔΙΠΑ/οικ.
37674/27.07.2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2471) ή των εγκαταστάσεων που
µετά από εκσυγχρονισµό ή επέκταση κατατάσσονται για
πρώτη φορά στην κατηγορία Α2, υπόκειται σε καθεστώς
γνωστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 5 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4442/2016.
Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Αιτήσεις για χορήγηση έγκρισης λειτουργίας εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων του προηγούµενου εδαφίου που είχαν ήδη
υποβληθεί κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος δεν εξετάζονται και οι φάκελοι επιστρέφονται στον
αιτηθέντα την έγκριση, ο οποίος υποχρεούται στην υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας. Ως παράβολο της
γνωστοποίησης λειτουργίας θεωρείται το παράβολο που
είχε κατατεθεί για την έκδοση της έγκρισης λειτουργίας.»
3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«9α. Από την έκδοση της απόφασης του επόµενου εδαφίου, κάθε αναφορά στην κείµενη νοµοθεσία σε υψηλή, µέση και χαµηλή όχληση καταργείται και εφεξής νοείται ως αναφορά στις κατηγορίες Α1, Α2 και Β αντίστοιχα της περιβαλλοντικής κατάταξης.
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Το αργότερο µέχρι τις 30.6.2020, µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατατάσσονται εκ νέου στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011
(Α΄ 209), οι µεταποιητικές δραστηριότητες που προβλέπονται στις διατάξεις της απόφασης υπ’ αριθµόν 3137
/191/ Φ.15/ 21.3.2002 (Β΄ 1048) των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µε την υπ’ αριθµόν
13234/ 800/ Φ.15/ 16.11.2012 όµοια (Β’ 3251), την υπ’ αριθµόν 10432/ 1115/ Φ.15/ 17.9.2014 όµοια (Β΄ 2604),
την υπ’ αριθµόν Φ.15/ 48/ 5/ 7.1.2014 όµοια (Β΄ 27), την
υπ’ αριθµόν 132894/ 1751/ Φ.15/ 4.12.2017 απόφαση των
Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 4412) και την υπ’ αριθµόν 89209/1187/Φ.15/ 37.8.2018 όµοια (Β΄ 3675).
9β. Δραστηριότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στον ν. 4608/2019 ή έγκρισης εγκατάστασης ή γνωστοποίηση ή αίτηση έγκρισης ή τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων έως την δηµοσίευση του παρόντος νόµου ή που ασκούνται νόµιµα κατά τον χρόνο
έκδοσης της υπουργικής απόφασης της προηγούµενης
παραγράφου και που, κατόπιν και εξαιτίας της, κατά τα
ανωτέρω, περιβαλλοντικής κατάταξής τους, δεν είναι
συµβατές µε τις χρήσεις γης του ακινήτου στο οποίο είναι εγκατεστηµένες, εξακολουθούν να θεωρούνται νόµιµες για τριάντα (30) έτη από την έκδοση της απόφασης
αυτής. Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα, οι δραστηριότητες του προηγούµενου εδαφίου επιτρέπεται να τροποποιούνται ή να εκσυγχρονίζονται ή να επεκτείνονται εντός του γηπέδου ή άπαξ σε όµορο, η έκταση του οποίου
δεν υπερβαίνει το 50% του υφιστάµενου γηπέδου και
πριν από τη µετάπτωση επιτρεπόταν σε αυτό η συγκεκριµένη δραστηριότητα εφόσον η τροποποίηση ή ο εκσυγχρονισµός τους ή η επέκτασή τους κατά τα ανωτέρω δεν
οδηγούν σε υπαγωγή τους σε υψηλότερη κατηγορία της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011.»
ΜΕΡΟΣ Η΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4442/2016 (Α΄ 230) «ΝΕΟ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Άρθρο 14
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο παρών νόµος αποβλέπει στη θεσµοθέτηση του
ρυθµιστικού πλαισίου άσκησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα και διέπει τη λειτουργία τους σε ορισµένο χώρο. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του
κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού είναι δυνατόν να
προστίθενται οικονοµικές δραστηριότητες υπαγόµενες
στις διατάξεις του παρόντος.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η άσκηση των ανωτέρω οικονοµικών δραστηριοτήτων είναι ελεύθερη. Περιορισµοί στην ελευθερία άσκησης συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας είναι ανεκτοί, εφόσον ισχύουν οι εξής σωρευτικά συντρέχου-

σες περιστάσεις:
(α) δικαιολογούνται από συγκεκριµένους λόγους δηµοσίου συµφέροντος,
(β) καθορίζονται σαφή και αντικειµενικού χαρακτήρα
κριτήρια, βάσει των οποίων ανατίθενται και ασκούνται οι
σχετικές αρµοδιότητες της Διοικήσεως,
(γ) δικαιολογούνται επαρκώς από την ειδική φύση του
αντικειµένου της ρυθµίσεως, και
(δ) κινούνται εντός των ορίων που χαράσσει η συνταγµατική αρχή της αναλογικότητας.»
3. Καταργείται η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του
ν. 4442/2016.
4. Το άρθρο 3 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Γενικές αρχές
1. Με την επιφύλαξη των επόµενων άρθρων, κάθε φορέας µπορεί να ασκήσει οικονοµική δραστηριότητα χωρίς περιορισµό, τηρουµένων των προβλεποµένων από
την κείµενη νοµοθεσία φορολογικών υποχρεώσεων, των
υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης και της εγγραφής
του στο γενικό εµπορικό µητρώο κατά περίπτωση.
2. Αν η άσκηση συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας έχει ως συνέπεια την πρόκληση κινδύνων, οι οποίοι θίγουν διαφορετικές πτυχές του δηµοσίου συµφέροντος και ιδιαίτερα την προστασία της ανθρώπινης υγείας
και του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης, την ανάπτυξη όλων
των τοµέων της εθνικής οικονοµίας, την προώθηση της
περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή της οικονοµίας των ορεινών, νησιωτικών και παραµεθόριων περιοχών, τότε, και µόνον τότε, προκύπτει ανάγκη υπαγωγής
στο καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης. Η υποχρέωση
υπαγωγής στο καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης κρίνεται ανάλογα µε τη βαρύτητα του κάθε κινδύνου. Το
προηγούµενο εδάφιο ισχύει και σε περίπτωση άσκησης
περισσότερων οικονοµικών δραστηριοτήτων.
3. Η υπαγωγή ορισµένης οικονοµικής δραστηριότητας
ή οµάδας δραστηριοτήτων σε καθεστώς διαδικασίας
γνωστοποίησης ή έγκρισης καθορίζεται, αντίστοιχα, µε
τα προεδρικά διατάγµατα των άρθρων 5 και 7 του παρόντος νόµου.
4. Εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς της προηγούµενης παραγράφου, η οικονοµική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα και χωρίς
τήρηση των προϋποθέσεων που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, υπό την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που διέπουν την εν λόγω δραστηριότητα.
5. Κατά την υπαγωγή ορισµένης δραστηριότητας σε
διαδικασία προηγούµενης γνωστοποίησης ή έγκρισης,
σύµφωνα µε την παράγραφο 3, µπορεί να προβλέπεται η
διατήρηση όρων και προϋποθέσεων της κείµενης νοµοθεσίας ή να αντικαθίστανται οι όροι αυτοί ή και να επιβάλλονται πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που περιορίζουν την άσκηση της οικονοµικής ελευθερίας, εφόσον
τούτο είναι αναγκαίο για την προστασία του δηµοσίου
συµφέροντος όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου.
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6. Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται ότι η οικονοµική
δραστηριότητα ασκείται ύστερα από έγκριση, οι αρµόδιες αρχές έχουν το δικαίωµα να προβαίνουν σε αυτοψίες και ελέγχους και να ζητούν την προσκόµιση των αναγκαίων πράξεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή εγγράφων, προκειµένου να χορηγήσουν την έγκριση.»
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και των
κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών καθορίζονται
το περιεχόµενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης για
τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, σύµφωνα µε τις αρχές
του επόµενου άρθρου, η σχετική διαδικασία σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί,
οι αρχές στις οποίες υποβάλλεται η γνωστοποίηση προκειµένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους δραστηριότητες, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της
δραστηριότητας, ο τρόπος υποβολής και εφαρµογής της
γνωστοποίησης µέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι επιβαλλόµενες
κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που είναι αναγκαίο για την εφαρµογή της υποχρέωσης γνωστοποίησης από τον φορέα άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας.»
6. Η παραράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν. 4442/2016
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και των
κατά περίπτωση συναρµοδίων Υπουργών καθορίζονται
τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και το περιεχόµενο της
έγκρισης για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, οι αναγκαίοι όροι για την έκδοση της, ο τρόπος υποβολής και
εφαρµογής της διαδικασίας έγκρισης µέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι επιβαλλόµενες κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο
15, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που είναι αναγκαίο για
τη χορήγηση προηγούµενης έγκρισης στον φορέα άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας.»
7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 4442/2016 καταργείται
8. Μετά το άρθρο 8 του ν. 4442/2016 προστίθεται νέο
άρθρο 8α ως εξής:

σία. Οργανισµός αξιολόγησης συµµόρφωσης ενός φορέα µε συγκεκριµένα πρότυπα σύµφωνα µε τον παρόντα
νόµο µπορεί να είναι κάθε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον διαπιστευθεί σχετικά από το
Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή από άλλον εθνικό οργανισµό διαπίστευσης κράτους - µέλους της Ε.Ε.,
σύµφωνα µε την κείµενη ελληνική και ενωσιακή νοµοθεσία. Το ΕΣΥΔ εποπτεύει τους οργανισµούς αξιολόγησης
συµµόρφωσης που έχουν διαπιστευθεί από αυτό σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο και συνεργάζεται µε τους
αντίστοιχους εθνικούς οργανισµούς διαπίστευσης των
κρατών - µελών της Ε.Ε. σχετικά µε οργανισµούς αξιολόγησης συµµόρφωσης, που έχουν διαπιστευθεί από αυτούς και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φορείς, οι οποίοι επιθυµούν να ασκήσουν στην Ελλάδα οικονοµική
δραστηριότητα σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
3. Η συµµόρφωση των φορέων οικονοµικών δραστηριοτήτων µε τα πρότυπα, η οποία αποδεικνύεται µε την
λήψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών, περιλαµβάνεται
ως πληροφορία στη γνωστοποίηση ή τίθεται ως όρος
στην απόφαση έγκρισης λειτουργίας.
4. Με την κοινή απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 ή της παραγράφου 3 του άρθρου 7, κατά περίπτωση, και µετά από εισήγηση του ΕΣΥΠ, καθορίζονται,
τροποποιούνται ή καταργούνται τα πρότυπα για συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα, η οποία ασκείται υπό
το καθεστώς γνωστοποίησης ή/και έγκρισης λειτουργίας
αντίστοιχα.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων µετά από γνωµοδότηση του ΕΣΥΔ καθορίζονται τα
πρόσωπα που µπορούν να διαπιστευθούν ως οργανισµοί
αξιολόγησης συµµόρφωσης, η διαδικασία πιστοποίησης,
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε το εγχειρίδιο
ποιότητας, τις διαδικασίες για την αξιολόγηση και την
παρακολούθηση των αξιολογούµενων εγκαταστάσεων,
το σύστηµα διαχείρισης και ενστάσεων, τον τρόπο τήρησης του µητρώου που πρέπει να τηρεί κάθε οργανισµός
αξιολόγησης συµµόρφωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διαδικασία αξιολόγησης συµµόρφωσης, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.»
9. Στον ν. 4442/2016 προστίθεται άρθρο 8β ως εξής:

«Άρθρο 8α

«Άρθρο 8β
Γενικές Αρχές Πιστοποίησης

1. Στις οικονοµικές δραστηριότητες που υπόκεινται τόσο σε καθεστώς γνωστοποίησης όσο και σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας, µέρος ή το σύνολο των όρων και
προϋποθέσεων της κείµενης νοµοθεσίας µπορεί να είναι
και η τήρηση συγκεκριµένων προτύπων, τα οποία πρέπει
να είναι τα ελάχιστα αναγκαία για την εξασφάλιση της
προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος. Σε περίπτωση
εφαρµογής προτύπου για το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας
που υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας, η
δραστηριότητα απαλλάσσεται από την έγκριση λειτουργίας και µεταπίπτει στο καθεστώς γνωστοποίησης.
2. Η πιστοποίηση και η αξιολόγηση της συµµόρφωσης
µε συγκεκριµένα πρότυπα για την άσκηση συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας πραγµατοποιείται από
ανεξάρτητους οργανισµούς, οι οποίοι διαπιστεύονται
προς τούτο σύµφωνα µε την κείµενη ελληνική νοµοθε-

1. Κάθε φορέας ο οποίος επιθυµεί να ασκήσει οικονοµική δραστηριότητα για την οποία σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο απαιτείται πιστοποίηση, µπορεί να επιλέγει
τον οργανισµό αξιολόγησης συµµόρφωσης που επιθυµεί
από το Μητρώο Οργανισµών Αξιολόγησης Συµµόρφωσης.
2. Οι οικονοµικοί όροι για την παροχή των υπηρεσιών
πιστοποίησης συµφωνούνται µεταξύ του οργανισµού αξιολόγησης συµµόρφωσης και του ενδιαφερόµενου προσώπου. Οι συµφωνίες παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης
περιλαµβάνουν το σύνολο των όρων υπό τους οποίους
παρέχονται οι υπηρεσίες πιστοποίησης και δεν µπορούν
να ρυθµίζουν ταυτόχρονα άλλες τυχόν συναλλαγές των
συµβαλλόµενων µερών. Κάθε αντίθετη συµφωνία είναι
αυτοδίκαια άκυρη.
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3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού µετά από γνωµοδότηση του ΕΣΥΔ µπορούν να
καθορίζονται τυποποιηµένα σχέδια συµβάσεων παροχής
υπηρεσιών αξιολόγησης συµµόρφωσης για συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα. Για την εξυπηρέτηση των
αρχών του άρθρου 1 του παρόντος, οι όροι των τυποποιηµένων σχεδίων συµβάσεων µπορεί κατά περίπτωση να
είναι εν όλω ή εν µέρει δεσµευτικοί για τους διοικούµενους ή να µην έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα για τα συµβαλλόµενα µέρη.»
10. Στον ν. 4442/2016 προστίθεται άρθρο 8γ ως εξής:
«Άρθρο 8γ
Επιλογή προτύπων
1. Σε περίπτωση που για συγκεκριµένη οικονοµική
δραστηριότητα έχουν ορισθεί σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία ευρωπαϊκά πρότυπα, εφαρµόζονται αυτά. Αν
δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα αλλά υπάρχουν διεθνή πρότυπα, που έχουν ορισθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, εφαρµόζονται αυτά. Αν δεν υπάρχουν ούτε διεθνή πρότυπα αλλά υπάρχουν ελληνικά πρότυπα,
που έχουν ορισθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
εφαρµόζονται αυτά. Αν δεν υπάρχουν καθιερωµένα πρότυπα, υιοθετούνται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
2. Σε περίπτωση που υπάρχουν µόνο εθνικά πρότυπα
και υιοθετηθούν µεταγενέστερα ευρωπαϊκά ή διεθνή
πρότυπα, αυτά εφαρµόζονται άµεσα σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου και αντικαθιστούν τα µέχρι τότε υπάρχοντα πρότυπα. Σε περίπτωση που υπάρχουν διεθνή πρότυπα και υιοθετηθούν µεταγενέστερα
ευρωπαϊκά, αυτά εφαρµόζονται άµεσα σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο και αντικαθιστούν τα µέχρι τότε υπάρχοντα
πρότυπα.»
11. Στο άρθρο 12 του ν. 4442/2016 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να αναθέτουν, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, σε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, µελέτες ή την παροχή υπηρεσιών αναγκαίων
για την εξέταση συγκεκριµένων αιτηµάτων έγκρισης λειτουργίας.
4. Τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες σε αρµόδιες για τη χορήγηση έγκρισης αρχές κατά το παρόν άρθρο δηµοσιεύουν υποχρεωτικά, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, την επωνυµία και τον αριθµό εµπορικού µητρώου των επιχειρήσεων στις οποίες παρείχαν συµβουλευτικές υπηρεσίες σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, καθώς
και τον χρόνο και το αντικείµενο των υπηρεσιών που παρείχαν κατά τα τελευταία τρία έτη. Οι περιορισµοί των
προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις ή
στις αρµόδιες αρχές κατά το παρόν άρθρο καταλαµβάνουν και τα πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο µε αυτά. Παρέχοντες υπηρεσίες σε φορείς οι οποίοι αιτούνται έγκριση λειτουργίας δεν µπορούν για
την ίδια αίτηση έγκρισης λειτουργίας να παρέχουν και υπηρεσίες στις αρχές οι οποίες είναι αρµόδιες για τη χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας.»

12. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 4442/2016
προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια ως εξής:
«Η αρµόδια Αρχή µπορεί να εξουσιοδοτεί αναγνωρισµένους/διαπιστευµένους ιδιωτικούς φορείς/οργανισµούς να αναλαµβάνουν, πλήρως ή εν µέρει, την διενέργεια ελέγχων των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας
των οικονοµικών δραστηριοτήτων. Οργανισµός αξιολόγησης συµµόρφωσης δεν µπορεί για την ίδια υπόθεση να
παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης σε φορέα, του οποίου
τη συµµόρφωση σε πρότυπα, σύµφωνα µε το παρόν, αξιολογεί. Η απαγόρευση ισχύει και για πρόσωπα που ελέγχουν ή ελέγχονται από οργανισµούς αξιολόγησης
συµµόρφωσης ή συµµετέχουν σε οργανισµό αξιολόγησης συµµόρφωσης.»
13. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του
ν. 4442/2016 αντικαθίστανται ως εξής:
«2 .Όταν η αρµόδια Αρχή αποφασίζει να ενεργεί όπως
περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
καθορίζει τις σχέσεις συνεργασίας µε τους οργανισµούς
που ενεργούν για λογαριασµό της. Οι σχέσεις συνεργασίας ρυθµίζονται µε γραπτή και χωρίς διακρίσεις συµφωνία ή ισοδύναµες νοµικές ρυθµίσεις, όπου εκτίθενται τα
συγκεκριµένα καθήκοντα και ο ρόλος των οργανισµών.
3. Όταν η αρµόδια Αρχή θεωρεί ότι κάποιος αναγνωρισµένος οργανισµός ευρίσκεται σε αδυναµία εκτέλεσης,
για λογαριασµό της, των καθηκόντων που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, µπορεί να αναστείλει ή να ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται λεπτοµερώς οι προϋποθέσεις για τη συνεργασία µε τους ιδιωτικούς φορείς, η ειδική διαδικασία ανάθεσης σε αυτούς, οι κανόνες απόδοσης ευθυνών για
τους ιδιωτικούς φορείς, οι κυρώσεις σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης µε τους όρους της ανάθεσης, οι απαιτήσεις που αποδεικνύουν την ύπαρξη προσόντων για τη
διεξαγωγή των ενεργειών που τους ανατίθενται, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό µε το παραπάνω θέµα.»
14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 4442/2016
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα προεδρικά διατάγµατα και οι υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 7 του παρόντος περί υπαγωγής των οικονοµικών δραστηριοτήτων
που εµπίπτουν σε καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης
του παρόντος εκδίδονται έως τις 31.12.2020. Μετά την
άπρακτη παρέλευση της άνω ηµεροµηνίας, κάθε οικονοµική δραστηριότητα, εξαιρουµένων όσων ασκούνται ελεύθερα, θα θεωρείται ότι εµπίπτει στο καθεστώς γνωστοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση ο φορέας της οικονοµικής δραστηριότητας θα γνωστοποιεί στις αρµόδιες
Αρχές του άρθρου 13 παράγραφος 1 του παρόντος ότι
προτίθεται να κάνει έναρξη της οικονοµικής του δραστηριότητας υποβάλλοντας συγχρόνως υπεύθυνη δήλωση
ότι πληροί τις προϋποθέσεις νόµιµης λειτουργίας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και ότι κατέχει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας. Η αρµόδια Αρχή µπορεί να ασκήσει έλεγχο της σύννοµης λειτουργίας της δραστηριότητας σύµφωνα µε το άρθρο 12
του παρόντος.
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ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 15
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011
τροποποιείται ως εξής:
«5. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορούν να ζητήσουν τη γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 13, εντός δεκαπέντε ηµερολογιακών ηµερών, εφόσον είτε: α) δεν έχουν διαβιβασθεί γνωµοδοτήσεις από υπηρεσίες των οποίων το περιεχόµενο εκτιµάται ως ουσιώδες για τον πληρέστερο
καθορισµό των περιβαλλοντικών όρων ως προς την κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριµένου έργου ή δραστηριότητας αυτού είτε β) από τις διαβιβασθείσες γνωµοδοτήσεις προκύπτουν αντιφατικά δεδοµένα που χρήζουν ιδιαίτερης τεκµηρίωσης. Στην περίπτωση αυτή, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011
τροποποιείται ως εξής:
«1. Αρµόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων της
υποκατηγορίας Α2 του άρθρου 1 είναι η οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται µε απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας Γενικής Διεύθυνσης της οικείας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης.»
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011
τροποποιείται ως εξής:
«4. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή ο
προϊστάµενος της αρµόδιας Γενικής Διεύθυνσης της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης µπορούν να ζητήσουν
τη γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 13, εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών
κατόπιν τεκµηριωµένης εισήγησης της αρµόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, εφόσον είτε: α)
δεν έχουν διαβιβασθεί γνωµοδοτήσεις από υπηρεσίες
των οποίων το περιεχόµενο εκτιµάται ως ουσιώδες για
τον πληρέστερο καθορισµό των περιβαλλοντικών όρων
ως προς την κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριµένου έργου ή δραστηριότητας αυτού είτε β) από τις διαβιβασθείσες γνωµοδοτήσεις προκύπτουν αντιφατικά δεδοµένα που χρήζουν ιδιαίτερης τεκµηρίωσης. Στην περίπτωση αυτή, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται µε απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης.»

4. Προστίθεται παράγραφος 1α µετά την παράγραφο 1
του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), η οποία έχει ως
εξής:
«1α. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται να υποβάλει προς την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή,
αντί για φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ, µόνο την τεχνική
περιγραφή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του
άρθρου 11 του παρόντος νόµου, εάν ο σκοπούµενος εκσυγχρονισµός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση των
παραπάνω έργων είναι σύµφωνος µε τους όρους της ισχύουσας ΑΕΠΟ. Στην περίπτωση αυτή, η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή οφείλει να αποφασίσει σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µηνός εάν απαιτείται υποβολή
φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ, οπότε και ακολουθείται η
διαδικασία που περιγράφεται στις ακόλουθες παραγράφους, ή εάν δεν απαιτείται τροποποίηση της ισχύουσας
ΑΕΠΟ. Εάν η ως άνω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, τότε
τεκµαίρεται ότι δεν απαιτείται τροποποίηση της ισχύουσας ΑΕΠΟ.»
5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του
ν. 4014/2011, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι πιστοποιηµένοι αξιολογητές ΜΠΕ µπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και µέσω νοµικών προσώπων,
στα οποία συµµετέχουν ή µε τα οποία συνδέονται συµβατικά. Τα νοµικά αυτά πρόσωπα εγγράφονται επίσης
στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών Μελετών
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η έννοια του όρου Πιστοποιηµένος Αξιολογητής ΜΠΕ περιλαµβάνει και τα
νοµικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο.»
6. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 16
του ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) τα προσόντα των Πιστοποιηµένων Αξιολογητών, οι
κανόνες που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους και
τα ζητήµατα που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησής
τους για την εγγραφή τους στο Μητρώο, είτε πρόκειται
για φυσικά, είτε για νοµικά πρόσωπα,».
7. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περίπτωσης (στ)
της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 4014/2011, ως
εξής:
«Για τις επιχειρήσεις, οι οποίες διατηρούν εγκαταστάσεις σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές προβλέπεται η δυνατότητα πρόσβασης στο ΗΠΜ ξεχωριστά για
κάθε εγκατάσταση για την υποβολή φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η εταιρεία διατηρεί την κεντρική
πρόσβαση στο ΗΠΜ στο σύνολο των φακέλων αδειοδότησης των εγκαταστάσεων της.»
8. Προστίθεται η περίπτωση (η) στην παράγραφο 3 του
άρθρου 18 του ν. 4014/2011, ως εξής:
«(η) Οι µελετητές των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
έχουν πρόσβαση στο ΗΠΜ και αποκλειστικά στον φάκελο αδειοδότησης που τους έχει ανατεθεί, µόνο κατόπιν
έγκρισης του φορέα του έργου.»
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Άρθρο 16
Είσπραξη οφειλόµενου ανταλλάγµατος Υπηρεσιών
Κοινής Ωφέλειας από τη ΔΕΗ Α.Ε.

Άρθρο 18
Απόδοση εσόδων σε εποπτευόµενους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας φορείς

Το οφειλόµενο αντάλλαγµα για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας της περιόδου 2007-2011 που δεν έχει αποδοθεί
στη ΔΕΗ Α.Ε. καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ, η οποία
εκδίδεται εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τη
θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης και σύµφωνα µε
σχετικά στοιχεία που διαθέτει, ιδίως, από τον αρµόδιο
διαχειριστή του Ειδικού Λογαριασµού ΥΚΩ. Ο αρµόδιος
διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασµού ΥΚΩ, σύµφωνα
µε το άρθρο 55 του ν. 4001/2011, οφείλει να αποδώσει
το αντάλλαγµα αυτό στη ΔΕΗ Α.Ε. χωρίς άλλη διαδικασία. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να
καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό το ανωτέρω κόστος παροχής ΥΚΩ της περιόδου 2007-2011, µε αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του Ειδικού Λογαριασµού
ΥΚΩ, η οποία προστίθεται στις προβλεπόµενες πιστώσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

Η έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων για την απόδοση
σε εποπτευόµενους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας φορείς, των εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ αυτών µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού και δεν
αποδόθηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2018 λόγω µη δέσµευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης από τον
διατάκτη, δύναται να πραγµατοποιηθεί σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας οικονοµικού έτους 2019, κατά
παρέκκλιση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, τηρουµένων των λοιπών προϋποθέσεων νοµιµότητας και κανονικότητας των δηµοσίων δαπανών.

Άρθρο 17
Δασικοί συνεταιρισµοί
1. Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6
του ν. 4423/2016 (Α΄ 182) διαγράφεται και οι περιπτώσεις β), γ), δ) και ε) αναριθµούνται σε περιπτώσεις α), β),
γ) και δ) αντίστοιχα. Στην παράγραφο 2 οι περιπτώσεις
γ) και δ) αναριθµούνται σε περιπτώσεις β) και γ) αντίστοιχα.
2. Στο π.δ. 126/1986 (Α΄ 44) προστίθεται άρθρο 13 µε
τίτλο «Ειδικές Διατάξεις» ως εξής:
«Άρθρο 13
Ειδικές Διατάξεις
Για το διαχειριστικό έτος 2020, οι προθεσµίες των άρθρων 2 και 3 του παρόντος ορίζονται ως ακολούθως:
α) Έως τις 10 Απριλίου 2020, οι ΔΑ.Σ.Ε. που έχουν
προσαρµοστεί σύµφωνα µε το άρθρο 47 του
ν. 4423/2016 υποβάλλουν την αίτηση της παραγράφου 1
του άρθρου 2 του παρόντος στην αρµόδια Δασική Υπηρεσία.
β) Έως τις 30 Απριλίου 2020, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης εκδίδει την απόφαση παραχώρησης της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος.
γ) Έως τις 15 Μαΐου 2020, ο ΔΑ.Σ.Ε. οφείλει να υπογράψει τη δήλωση αποδοχής της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος.
δ) Η αρµόδια Δασική Υπηρεσία οφείλει να εγκαταστήσει τον ΔΑ.Σ.Ε. στο δάσος εντός δεκαπέντε (15) ηµερών
από την υποβολή αίτησης εγκατάστασης και σε κάθε περίπτωση έως τις 15 Ιουνίου 2020. Αν ο ΔΑ.Σ.Ε. δεν υπογράψει τη δήλωση της ως άνω περίπτωσης (γ) εντός της
οριζόµενης προθεσµίας ή δεν ζητήσει την εγκατάσταση
εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της, κηρύσσεται έκπτωτος και αποκλείεται για δύο (2) χρόνια από όλους τους τρόπους εκµετάλλευσης.»

ΜΕΡΟΣ Ι΄
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Άρθρο 19
1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 128 του ν. 4512/2018
(Α΄ 5) αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Ελεγκτής: α) ο δηµόσιος υπάλληλος της εποπτεύουσας αρχής µε αρµοδιότητα την άσκηση εποπτείας, β) κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται, κατά παραχώρηση αρµοδιότητας από την εποπτεύουσα ή άλλη δηµόσια αρχή, αρµοδιότητα άσκησης ελέγχων.»
2. Στο άρθρο 128 του ν. 4512/2018 προστίθεται παράγραφος 21 ως εξής:
«21. Οριζόντιοι Οδηγοί: κείµενα αρχών και βασικών
κατευθύνσεων ως προς τη µεθοδολογία για την ανάπτυξη και εφαρµογή µε ενιαίο και συνεκτικό τρόπο από τις
αρµόδιες εποπτεύουσες αρχές των εργαλείων εποπτείας του παρόντος.»
3. Μετά το άρθρο 130 του ν. 4512/2018 προστίθεται
νέο άρθρο 130Α ως εξής:
«Άρθρο 130Α
Πρωτόκολλα συνεργασίας
1. Εφόσον σε κάποιο πεδίο εποπτείας υφίσταται κεντρική ή κεντρικές αρµόδιες αρχές οι οποίες µεταβιβάζουν το σύνολο ή µέρος των αρµοδιοτήτων τους σε άλλη υπηρεσία ή φορέα, συντάσσονται υποχρεωτικά πρωτόκολλα συνεργασίας µεταξύ τους τα οποία δηµοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο και των δύο αρχών και µνηµονεύονται στην εντολή ελέγχου που επιδεικνύει ο ελεγκτής σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 148. Τα
πρωτόκολλα συνεργασίας συντάσσονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε µία δραστηριότητα ελέγχεται για το ίδιο ζήτηµα από µία κάθε φορά αρχή.»
2. Τα πρωτόκολλα συνεργασίας του άρθρου 130Α του
ν. 4512/2018 εκδίδονται εντός δώδεκα (12) µηνών από
τη δηµοσίευση του παρόντος. Σε περίπτωση άπρακτης
παρέλευσης της ως άνω προθεσµίας, και ελλείψει πρωτοκόλλου συνεργασίας, ο ελεγχόµενος έχει δικαίωµα να
αρνηθεί τον έλεγχο ελλείψει νόµιµης εντολής ελέγχου
και αρµοδιότητας κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση β΄
του άρθρου 155.»
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4. Στο άρθρο 131 παράγραφος 1 του ν. 4512/2018 προστίθεται νέο εδάφιο µετά την περίπτωση ιε΄ ως εξής:
«Οι εποπτεύουσες αρχές κατά την ανάπτυξη και εφαρµογή των εργαλείων εποπτείας του παρόντος νόµου ακολουθούν τη µεθοδολογία που προβλέπεται στους Οριζόντιους Οδηγούς που εκδίδει η Διεύθυνση Συντονισµού
και Παρακολούθησης του κανονιστικού πλαισίου για το
επιχειρηµατικό περιβάλλον του άρθρου 133 του παρόντος.»
5. Στο άρθρο 133 παράγραφος 3β περίπτωση εε΄ του
ν. 4512/2018 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Εκδίδει και επικαιροποιεί Οριζόντιους Οδηγούς µε τις
βασικές κατευθύνσεις ως προς τη µεθοδολογία για την
ανάπτυξη και εφαρµογή των εργαλείων εποπτείας του
παρόντος νόµου, οι οποίοι επικυρώνονται από την
Ο.Δ.Ε. του άρθρου 134 του παρόντος.»
6. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 134 του
ν. 4512/2018, προστίθενται τρεις τέσσερις νέες περιπτώσεις κε΄, κστ΄, κζ΄ και κη΄ και νέο εδάφιο ως εξής:
«κε΄. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συστήµατος Διαπίστευσης.
κστ΄. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων.
κζ΄. Ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Απλούστευσης Διαδικασιών.
κη΄. ο Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού Οικονοµικών
και Αναπτυξιακών Πολιτικών.
Στις συνεδριάσεις προσκαλούνται και εκπρόσωποι των
κοινωνικών εταίρων κατά περίπτωση.»
7. Στο άρθρο 134 παράγραφος 2 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ. Η Ο.Δ.Ε. επικυρώνει τους Οριζόντιους Οδηγούς.»
8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 139 του ν. 4512/2018
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι έλεγχοι διεξάγονται σύµφωνα µε το πρόγραµµα
ελέγχων που καταρτίζεται από την εποπτεύουσα αρχή
και βασίζεται στην αξιολόγηση του κινδύνου και τη συχνότητα των ελέγχων των άρθρων 137 και 138.»
9. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 140 του
ν. 4512/2018, προστίθεται παράγραφος 7α ως εξής:
«7α. Η εποπτεύουσα αρχή καταχωρίζει τις καταγγελίες υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική µορφή και µεριµνά ώστε ο καταγγέλλων να δύναται να προβεί ο ίδιος απευθείας σε ηλεκτρονική καταγγελία. Εάν η καταγγελία
λαµβάνεται µε άλλο µέσο, η εποπτεύουσα αρχή προβαίνει στην ηλεκτρονική καταχώριση αυτής.»
10. Η παράγραφος 8 του άρθρου 140 του ν. 4512/2018
τροποποιείται ως εξής:
«8. Με απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας εποπτεύουσας αρχής καθορίζονται οι διαδικασίες και τα ειδικότερα κριτήρια, πλέον αυτών της παραγράφου 2, και
ο συνδυασµός αυτών για την αξιολόγηση της καταγγελίας και για την παραποµπή της, εφόσον αυτό κρίνεται
απαραίτητο, στο επόµενο στάδιο διαχείρισης, η προτυποποιηµένη µορφή της ηλεκτρονικής καταχώρισης της
καταγγελίας και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
11. Στο άρθρο 152 προστίθενται νέες παράγραφοι 8
και 9 ως εξής:

«8. Σε κάθε εποπτεύουσα αρχή συντάσσεται µητρώο
ελεγκτών το οποίο κοινοποιείται ετησίως στο αρµόδιο Υπουργείο και στη Διεύθυνση του άρθρου 133, η οποία
συντάσσει ενιαίο µητρώο ελεγκτών. Στο µητρώο εντάσσεται κάθε πρόσωπο που εµπίπτει στον ορισµό του ελεγκτή όπως ορίζεται στο άρθρο 128.
9. Οι ελεγκτικές αρµοδιότητες µπορούν να ασκούνται
και από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στα οποία παραχωρείται η σχετική αρµοδιότητα από την εποπτεύουσα αρχή
για την υποβοήθηση του έργου τους. Τα φυσικά πρόσωπα πιστοποιούνται για τον σκοπό αυτόν από διαπιστευµένο φορέα και τα νοµικά πρόσωπα διαπιστεύονται για
την άσκηση των εκάστοτε κατά παραχώρηση αρµοδιοτήτων. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού ορίζονται οι κατά παραχώρηση αρµοδιότητες, ο τρόπος παραχώρησης, η διαπίστευση των προσώπων που αναλαµβάνουν τις σχετικές αρµοδιότητες, ο τρόπος άσκησης
αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
12. α) Οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στις
παραγράφους 1-9 του άρθρου 173, όσον αφορά στα πεδία εποπτείας: ασφάλεια και συµµόρφωση προϊόντων, ασφάλεια τροφίµων και προστασία του περιβάλλοντος
του άρθρου 127, παράγραφος 4 εκδίδονται έως τις
30.06.2020.
β) Οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1-9 του άρθρου 173, όσον αφορά στα πεδία
εποπτείας: Προστασία καταναλωτή και σύννοµη (ή προσήκουσα) παροχή υπηρεσιών, Ασφάλεια υποδοµών και
κατασκευών, Δηµόσια Υγεία και Ασφάλεια και Υγεία Εργαζοµένων του άρθρου 127, παράγραφος 4 εκδίδονται
έως τις 31.12.2021.
ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΔΕΙΟΔOΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡA
Άρθρο 20
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισµοί:
α) Σταθµός: ένας ή περισσότεροι ποµποί ή δέκτες ή
συνδυασµός ποµπών και δεκτών µε τις πρόσθετες συσκευές τους, που είναι αναγκαίοι σε ορισµένη θέση για
τη διεξαγωγή συγκεκριµένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονοµίας. Κάθε σταθµός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συµµετέχει και από το αν είναι µόνιµος ή προσωρινός.
β) Κατασκευή κεραίας: το σύστηµα των κεραιών εκποµπής ή και λήψης ραδιοσηµάτων µε τις κατασκευές στήριξής τους, τα εξαρτήµατα και τα λοιπά παρελκόµενα. Τα
παθητικά κάτοπτρα ανάκλασης ραδιοσηµάτων θεωρούνται, επίσης, ως κατασκευές κεραίας. Στο ύψος της κατασκευής κεραίας περιλαµβάνεται και ο φωτισµός ασφαλείας ή και το αλεξικέραυνο.
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γ) Χώρος εγκατάστασης κατασκευής κεραίας: η περιοχή επί εδάφους ή το τµήµα επί κτιρίου που ανήκει νόµιµα κατά κυριότητα στον κάτοχο κατασκευής κεραίας ή
εκµισθώνεται ή παραχωρείται σε αυτόν για την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας.
δ) Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ): το ηλεκτρονικό σύστηµα έκδοσης άδειας κατασκευής κεραίας που διαχειρίζεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ).
ε) Ηλεκτρονικό Σύστηµα Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών (e-Άδειες): η ηλεκτρονική πλατφόρµα ελέγχου και
έκδοσης των πράξεων εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών
του άρθρου 33 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), όπως κάθε φορά ισχύει.
στ) Άδεια κατασκευής κεραίας: η διοικητική πράξη
που εκδίδεται από την ΕΕΤΤ και αποτελεί προϋπόθεση
για την εγκατάσταση και τη λειτουργία κατασκευής κεραίας στην ξηρά.
ζ) Δοµικές κατασκευές κεραίας: οι κατασκευές στήριξης του συστήµατος των κεραιών εκποµπής και λήψης
ραδιοσηµάτων, όπως ενδεικτικά αυτοστήρικτοι ιστοί, δικτυώµατα, πυλώνες ή αντίστοιχες κατασκευές, οι οποίες
φέρουν τα συστήµατα των κεραιών, οι οικίσκοι και τα ερµάρια για τη στέγαση των µηχανηµάτων των σταθµών
ραδιοεπικοινωνίας, καθώς και η περίφραξη, όπου απαιτείται.
η) Εγκαταστάσεις σταθµών βάσης ραδιοεπικοινωνίας:
οι τεχνικές υποδοµές που εντάσσονται στα δίκτυα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και είναι αναγκαίες για τη µετάδοση σήµατος, µέσω καλωδίων ή ασύρµατης σύνδεσης, στο τηλεπικοινωνιακό κέντρο και τη σύνδεση ασύρµατων συσκευών, για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων των πολιτών εντός και εκτός των αστικών περιοχών. Οι εγκαταστάσεις αυτές διέπονται από νοµικό καθεστώς αντίστοιχο των δικτύων κοινής ωφέλειας (ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.ο.κ.) και δεν αντιστοιχούν σε χρήσεις γης.
θ) Έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας: η διοικητική
πράξη του άρθρου 23 του παρόντος, η οποία επιτρέπει
την εγκατάσταση των δοµικών κατασκευών κεραιών, τη
διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς
και την τοποθέτηση περίφραξης, όπου απαιτείται.
ι) Συνοδά έργα: κάθε άλλη εγκατάσταση που δεν προσµετράται στα πολεοδοµικά µεγέθη του ακινήτου, που εγκαθίσταται η κατασκευή κεραίας, και η οποία είναι απαραίτητη για την εγκατάσταση και λειτουργία της, όπως
ενδεικτικά τοιχία αντιστήριξης, δρόµοι πρόσβασης και
φωτοβολταϊκά συστήµατα που χρησιµοποιούνται για τη
λειτουργία του σταθµού.
ια) Πάρκο κεραιών: ο ειδικά καθορισµένος και ελεγχόµενος χώρος (γήπεδο) εκτός οικιστικού ιστού, δηµόσιος
ή ιδιωτικός, όπου επιτρέπεται η υποδοχή και η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών.
ιβ) Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών: µια συγκεκριµένη και οριοθετηµένη περιοχή στην οποία βρίσκονται εγκατεστηµένοι ένας ή περισσότεροι δορυφορικοί σταθµοί εδάφους για την εκποµπή/λήψη σήµατος από και
προς τους τεχνητούς δορυφόρους, µαζί µε τις υποστηρικτικές υποδοµές, στο πλαίσιο και µε τους περιορισµούς
του εκάστοτε ισχύοντος Εθνικού Κανονισµού Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) για τη Σταθερή Δορυφορική Υπηρεσία.

Άρθρο 21
Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών
κεραιών στην ξηρά
1. Για την εγκατάσταση και τη λειτουργία κατασκευής
κεραίας ή την τροποποίηση υφιστάµενης κατασκευής κεραίας στην ξηρά και µε την επιφύλαξη των διατάξεων
των άρθρων 28, 29, 34 και 38 του παρόντος νόµου απαιτείται:
α) η έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 22 του παρόντος,
β) η έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του παρόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας αποτελεί η προηγούµενη έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ,
γ) η σύνταξη πορίσµατος ελέγχου από τον ελεγκτή
δόµησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του
παρόντος, µε το οποίο βεβαιώνεται ότι οι δοµικές κατασκευές κεραίας, υλοποιήθηκαν σύµφωνα µε τα στοιχεία
της χορηγηθείσας έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας.
2. Για την ηλεκτροδότηση οποιασδήποτε κατασκευής
κεραίας που εγκαθίσταται και λειτουργεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος απαιτείται η αυτοτελής σύνδεσή
της µε το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Με την επιφύλαξη
του άρθρου 34 του παρόντος, οι απαιτούµενες ενέργειες
για την αυτοτελή σύνδεση µε το δίκτυο ηλεκτροδότησης
των ήδη υφιστάµενων αδειοδοτηµένων κατασκευών κεραιών ολοκληρώνονται µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρµόδιων
οργάνων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ύψους από
πέντε χιλιάδες (5.000,00) µέχρι είκοσι χιλιάδες
(20.000,00) ευρώ, υπέρ της οικείας Περιφέρειας στους
κατόχους κατασκευών κεραιών που παραβαίνουν την υποχρέωση της παρούσας παραγράφου.
3. Ο κάτοχος κατασκευής κεραίας υποχρεούται να διατηρεί αναρτηµένη σε εµφανές σηµείο πινακίδα ανεξίτηλης γραφής, στην οποία αναγράφονται η επωνυµία του,
καθώς και το µοναδικό αναγνωριστικό της κατασκευής
κεραίας που επιτρέπει την αναζήτησή της στο δηµοσίως
προσβάσιµο πληροφοριακό σύστηµα, όπως αυτό καθορίζεται µε απόφαση της ΕΕΤΤ. Οι κάτοχοι υφιστάµενων
κατασκευών κεραιών υποχρεούνται να συµµορφώνονται
µε την παρούσα διάταξη µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρµοδίων
οργάνων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ύψους από
πέντε χιλιάδες (5.000,00) µέχρι είκοσι χιλιάδες
(20.000,00) ευρώ, υπέρ της οικείας Περιφέρειας στους
κατόχους κατασκευών κεραιών που παραβαίνουν την υποχρέωσή τους περί σήµανσης αυτών.
4. Η ΕΕΤΤ δηµοσιοποιεί τις θέσεις των κατασκευών
κεραιών, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης, µε χρήση γεωγραφικού πληροφοριακού
συστήµατος (GIS), καθώς και το περιεχόµενο του φακέλου της άδειας κατασκευής κεραίας.
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5. Για κάθε αίτηµα εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευής κεραίας, τροποποίησης κατασκευής κεραίας,
επικαιροποίησης επιµέρους δικαιολογητικών ή/και τροποποίησης διοικητικών πράξεων που αφορούν συγκεκριµένη κατασκευή κεραίας τηρείται, µέσω διαλειτουργικότητας µε το e-Άδειες, στο ΣΗΛΥΑ φάκελος, ο οποίος περιλαµβάνει το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και των διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατά περίπτωση, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης που προβλέπεται µε τον παρόντα νόµο και είναι
προσβάσιµος από όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες.
6. Οι κάτοχοι κατασκευών κεραιών και οι υπογράφοντες τις µελέτες και τις αιτήσεις που απαιτούνται για την
αδειοδότησή τους ευθύνονται σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις για την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης που καθορίζεται µε τον παρόντα
νόµο.
Άρθρο 22
Άδεια κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)
1. Για την έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από
την ΕΕΤΤ, ο ενδιαφερόµενος κάτοχος κατασκευής κεραίας υποβάλλει στο ΣΗΛΥΑ αίτηµα που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
α) αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
(ΥΠΑ) για την ασφάλεια της αεροπλοΐας και αντίστοιχη
αίτηση προς το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ),
β) αίτηση για χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αποδεικτικό νόµιµης χρήσης των συχνοτήτων εκποµπής και λήψης. Ως αποδεικτικό νόµιµης χρήσης νοούνται οι σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ ή η υπαγωγή σε κανόνα εξαίρεσης από την εν λόγω υποχρέωση,
γ) µελέτη ραδιοεκποµπών που συνοδεύεται από τοπογραφικό και αρχιτεκτονικά σχέδια, που προβλέπονται,
κατά περίπτωση, στο άρθρο 23 του παρόντος νόµου, για
την έκδοση θετικής γνωµοδότησης της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), εφόσον απαιτείται,
δ) µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) ή κατά
περίπτωση δήλωση υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις (ΠΠΔ), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για περιβαλλοντική αδειοδότηση και
ε) υπεύθυνη δήλωση για την ανάληψη υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών στοιχείων και µελετών
που απαιτούνται για την έγκριση δοµικών κατασκευών
κεραίας σύµφωνα µε το άρθρο 23 του παρόντος νόµου.
2. Διοικητικά τέλη που προβλέπονται για την εξέταση
των επιµέρους αιτήσεων/µελετών της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, εισπράττονται από την ΕΕΤΤ. Με
κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών καθορίζεται κάθε ειδικότερο και λεπτοµερειακό θέµα σχετικό
µε τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των διοικητικών τελών. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο
αιτών καταβάλλει τα επιµέρους διοικητικά τέλη στις αρµόδιες υπηρεσίες, σύµφωνα µε διατάξεις που ισχύουν
κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης.

3. Οι αρµόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται, µέσα σε τρεις
(3) µήνες από την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των ανωτέρω αιτήσεων και µελετών, να ελέγχουν τα
δικαιολογητικά και να ενηµερώνουν το ΣΗΛΥΑ αναφορικά µε:
α) την έκδοση των διοικητικών πράξεων εγκρίσεων,
β) τη διαπίστωση τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειµένες αιτήσεις/µελέτες, προκειµένου οι ανωτέρω ελλείψεις ή λάθη να συµπληρωθούν ή να διορθωθούν
από τους αιτούντες µέσα σε προθεσµία που τάσσεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν,
γ) την αιτιολογηµένη απόρριψη των αιτήσεων/µελετών που έχουν υποβληθεί.
4. Για τις γνωµοδοτήσεις και τις εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία στο
πλαίσιο έκδοσης Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (ΠΠΔ), οι αρµόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να τηρούν τις προβλεπόµενες κατά περίπτωση ειδικές προθεσµίες.
5. Η άδεια κατασκευής κεραίας εκδίδεται από την ΕΕΤΤ µέσα σε έναν (1) µήνα από την έκδοση όλων των
παραπάνω απαιτούµενων διοικητικών πράξεων έγκρισης.
6. Σε περίπτωση ανάκλησης ή ακύρωσης οποιασδήποτε από τις εγκρίσεις, οι οποίες απαιτούνται για την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας, η άδεια κατασκευής κεραίας ανακαλείται από την ΕΕΤΤ και ενηµερώνεται το
ΣΗΛΥΑ, καθώς και οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας για να
διακόψουν άµεσα κάθε παροχή.
7. Με απόφαση της ΕΕΤΤ καθορίζονται η µορφή και το
περιεχόµενο της αίτησης που υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ
για την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας ή την τροποποίηση υφιστάµενης κατασκευής κεραίας, τα στοιχεία
και οι όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στην άδεια, η
διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την έκδοσή
της, τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο ειδικότερο τεχνικό ή/και λεπτοµερειακό θέµα σχετικά µε
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
8. Η διαδικασία έκδοσης της άδειας κατασκευής κεραίας δεν εξαρτάται ούτε διακόπτεται από τυχόν εκκρεµείς
διοικητικές διαδικασίες και κυρώσεις για τον σταθµό βάσης. Στην περίπτωση που η εγκατάσταση της κατασκευής κεραίας ή / και η θέση της σε λειτουργία πραγµατοποιείται µετά την κατάθεση της αίτησης για άδεια κατασκευής κεραίας, η διαδικασία χορήγησης της σχετικής άδειας της ΕΕΤΤ συνεχίζεται κανονικά, χωρίς να απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβολής κυρώσεων από την ΕΕΤΤ ή/και να έχουν καταβληθεί οι επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις. Ειδικά, στην περίπτωση
που η κατάθεση της αίτησης για άδεια κατασκευής κεραίας γίνεται µετά από την εγκατάσταση της κατασκευής κεραίας ή / και τη θέση της σε λειτουργία, ο κάτοχος
της κατασκευής κεραίας δύναται να υποβάλει νέα αίτηση για την ίδια θέση και να χορηγηθεί η σχετική άδεια
της ΕΕΤΤ, χωρίς να απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία επιβολής κυρώσεων από την ΕΕΤΤ ή/και να έχουν καταβληθεί τα επιβληθέντα πρόστιµα.
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Άρθρο 23
Έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας
1. Για την εγκατάσταση των δοµικών κατασκευών απαιτείται η έκδοση της διοικητικής πράξης έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας.
2. Η αίτηση για την έκδοση της διοικητικής πράξης έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας υποβάλλεται µέσω του e-Άδειες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4495/2017 (Α΄ 167). Απαραίτητη προϋπόθεση για την
υποβολή της αίτησης αποτελεί η προηγούµενη έκδοση
άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, καθώς και οι
προηγούµενες εγκρίσεις και γνωµοδοτήσεις άλλων υπηρεσιών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της κατασκευής κεραίας. Η αίτηση υποβάλλεται
µε ευθύνη εξουσιοδοτηµένου, από τον κάτοχο ή κύριο
της κατασκευής κεραίας, µηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αµέσως µετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών, µελετών και λοιπών στοιχείων.
3. Ο εξουσιοδοτηµένος µηχανικός που υποβάλλει την
αίτηση για την έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας µε
την κατάθεση της αίτησης βεβαιώνει µε ευθύνη του ότι:
α) η αίτηση για την έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας είναι πλήρης, τα δηλούµενα στοιχεία είναι ακριβή
και αληθή και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά γνήσια και
σε ισχύ,
β) τα στοιχεία της αίτησης αντιστοιχούν στα στοιχεία
που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της χορήγησης άδειας
κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ και των εγκρίσεων
άλλων υπηρεσιών που απαιτούνται για την εγκατάσταση
και τη λειτουργία της κατασκευής κεραίας.
4. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία για την έγκριση
δοµικών κατασκευών κεραίας, ο µηχανικός υποβάλλει
στο e-Άδειες του ν. 4495/2017 τα εξής δικαιολογητικά:
α) αίτηση µε τα στοιχεία του κυρίου ή κατόχου της κατασκευής κεραίας έγκρισης,
β) τα στοιχεία του ακινήτου και τα δεδοµένα γεωχωρικού εντοπισµού του,
γ) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου ή κατόχου της κατασκευής κεραίας για την ανάθεση και εξουσιοδότηση στο
µηχανικό που υποβάλλει τα στοιχεία στο πλαίσιο υποβολής της σχετικής αίτησης, καθώς και για την ανάθεση σε
άλλους µηχανικούς της εκπόνησης των λοιπών απαιτούµενων µελετών και επιβλέψεων,
δ) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο κύριος ή κάτοχος
της κατασκευής κεραίας έχει εµπράγµατο δικαίωµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη νοµή
και κατοχή του ακινήτου, όπου θα γίνει η εγκατάσταση
της δοµικής κατασκευής κεραίας, ή απόφαση της αρµόδιας αρχής ή άλλου δηµόσιου φορέα, καθώς και αποδεικτικό για τη χορήγηση δικαιωµάτων διέλευσης, εφόσον
αυτός έχει επιλέξει να ακολουθήσει τη διαδικασία που
προβλέπεται για τα δικαιώµατα διέλευσης. Σε περίπτωση µίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης ακινήτου, από τα
σχετικά έγγραφα του προηγουµένου εδαφίου πρέπει επιπλέον να προκύπτει ότι ο εκµισθωτής ή ο παραχωρών
τη χρήση έχει ρητά και ανέκκλητα επιτρέψει τη χρήση
του ακινήτου για την εγκατάσταση δοµικής κατασκευής
κεραίας.
ε) σε περίπτωση που το εν λόγω ακίνητο ανήκει κατά

κυριότητα σε περισσότερους συνιδιοκτήτες, δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών για την εγκατάσταση δοµικής κατασκευής κεραίας, εφόσον οι αντίστοιχες εργασίες πραγµατοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ενδεικτικά ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου, όψεις, φέροντα οργανισµό, δώµα, στέγη, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 41 του ν. 4495/2017.
στ) δήλωση του µηχανικού ότι ο χώρος εγκατάστασης
της κατασκευής κεραίας είναι νόµιµα υφιστάµενος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 23
του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), ή έχει εξαιρεθεί της κατεδάφισης σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ζ) τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
προδιαγραφές, µε προσδιορισµό του χώρου εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας,
η) τεχνική έκθεση µηχανικού,
θ) αρχιτεκτονικά σχέδια τα οποία περιλαµβάνουν:
αα) για κατασκευή κεραίας επί εδάφους: τοµή, όψη και
κάτοψη των δοµικών κατασκευών κεραίας και των συστηµάτων των κεραιών εκποµπής και λήψης ραδιοσηµάτων, µε υψόµετρα, διαστασιολόγηση και επιφάνεια σε
κλίµακα 1:50 (ένα προς πενήντα) ή 1:100 (ένα προς εκατό) και διάγραµµα κάλυψης, εφόσον για τις δοµικές αυτές κατασκευές απαιτείται ο έλεγχος των πολεοδοµικών
µεγεθών,
ββ) για κατασκευή κεραίας επί κτηρίων: τοµή, όψη και
τις κατόψεις που αποτυπώνουν τις δοµικές κατασκευές
κεραίας και τα συστήµατα των κεραιών εκποµπής και λήψης ραδιοσηµάτων µε το χώρο µηχανηµάτων, µε υψόµετρα, διαστασιολόγηση και επιφάνεια σε κλίµακα 1:50 (ένα προς πενήντα) ή 1:100 (ένα προς εκατό),
γγ) για κατασκευής κεραίας σε περιοχή προστασίας
του άρθρου 30 του παρόντος νόµου, σαφή αναφορά της
αντίστοιχης τεχνικής οδηγίας, εφόσον υπάρχει,
ι) στατική µελέτη των δοµικών κατασκευών κεραίας.
Όταν η εγκατάσταση πρόκειται να γίνει σε υφιστάµενο
κτίριο, δήλωση αντοχής του κτιρίου υπογεγραµµένη από
δύο πολιτικούς µηχανικούς. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ανάγκη ενίσχυσης, πρέπει να έχει εκδοθεί η σχετική άδεια και να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες κατασκευές πριν από την εγκατάσταση της κεραίας,
ια) τεχνική έκθεση εξουσιοδοτηµένου µηχανικού µε
περιγραφή της ηλεκτροµηχανολογικής (Η/Μ) εγκατάστασης που εξυπηρετεί την κατασκευή κεραίας, όπου απαιτείται,
ιβ) φωτογραφίες του χώρου εγκατάστασης και της κύριας όψης του κτιρίου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η κατασκευή κεραίας ή του τµήµατος του οικοπέδου ή γηπέδου, εφόσον η κατασκευή γίνεται σε ακίνητο χωρίς κτίσµα,
ιγ) γνωµοδότηση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής
(ΣΑ), όπου απαιτείται,
ιδ) εγκρίσεις λοιπών υπηρεσιών ή φορέων διαχείρισης, εφόσον απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή κανονισµούς,
ιε) προϋπολογισµό του έργου, υπολογισµό αµοιβών από το σύστηµα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος
(ΤΕΕ), καθώς και αποδεικτικά καταβολής φόρων, εισφορών και αµοιβών µηχανικών.
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5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι δυνατή
η τροποποίηση, η προσθήκη ή η αντικατάσταση των παραπάνω δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση ανάγκες, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας. Με όµοια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και της έγκρισης δοµικών
κατασκευών κεραίας, τα προσβάσιµα στο κοινό στοιχεία
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για το ζήτηµα αυτό.
6. Οι εγκρίσεις δοµικών κατασκευών κεραιών εµπίπτουν στον δειγµατοληπτικό έλεγχο νοµιµότητας των υποβαλλόµενων µελετών και στοιχείων της παραγράφου
2γ του άρθρου 38 του ν. 4495/2017, καθώς και στον υποχρεωτικό έλεγχο της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου,
σε περίπτωση καταγγελίας για τη νοµιµότητα της εκδοθείσας αδείας.
7. Οι εργασίες για την εγκατάσταση των δοµικών κατασκευών κεραίας πρέπει να ολοκληρώνονται µέσα σε
δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας ή της αναθεώρησής της. Η έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας µπορεί να αναθεωρείται για
τροποποιήσεις των µελετών και των λοιπών στοιχείων.
8. Η έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας και οι αναθεωρήσεις της αναρτώνται στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
και στο e-Άδειες και στη συνέχεια κατατίθενται στις αρµόδιες υπηρεσίες για την εργοταξιακή σύνδεση µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
9. Για την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας µέσα σε
δασικές εκτάσεις η έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας πρέπει να εκδοθεί πριν από την έγκριση επέµβασης ή
τη σχετική άδεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 998/1979 (Α΄ 289) από την αρµόδια δασική υπηρεσία,
εφόσον, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, η έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας αποτελεί προαπαιτούµενο της
έκδοσης έγκρισης επέµβασης. Η εκκρεµότητα της διοικητικής πράξης έκδοσης έγκρισης επέµβασης από την
αρµόδια δασική υπηρεσία αποτυπώνεται στο e-Άδειες
και η εργοταξιακή σύνδεση µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας είναι δυνατή µετά την έκδοση της διοικητικής πράξης
έγκρισης επέµβασης.
10. Όταν προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας κατασκευής κεραίας γίνεται τοποθέτηση εγκαταστάσεων
φωτοβολταϊκών συστηµάτων ισχύος µέχρι είκοσι (20)
KW, για τα συστήµατα αυτά, καθώς και τα έργα, οικίσκους ή άλλα, που κατασκευάζονται προς υποστήριξή
τους, δεν απαιτείται η έγκριση δοµικών κατασκευών. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση, την εγκατάσταση και τη λειτουργία των εν λόγω συστηµάτων.
11. Οι εγκαταστάσεις για τα κέντρα επίγειας ψηφιακής
ευρυεκποµπής τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σήµατος
διέπονται από νοµικό καθεστώς αντίστοιχο των δικτύων
κοινής ωφέλειας (ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης
κ.ο.κ.) και δεν αντιστοιχούν σε χρήσεις γης.

Άρθρο 24
Έλεγχος εφαρµογής έγκρισης δοµικών κατασκευών
κεραιών από ελεγκτή δόµησης
1. Μετά την εγκατάσταση των δοµικών κατασκευών
κεραίας πραγµατοποιείται αυτοψία από ελεγκτή δόµησης για τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης της εκδοθείσας έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας και, στη συνέχεια, συντάσσεται πόρισµα ελέγχου, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στα άρθρα 44 έως 46 του ν. 4495/2017, το οποίο υποβάλλεται στο e-Άδειες. Οι δοµικές κατασκευές
κεραιών εντάσσονται στην κατηγορία Α του άρθρου 44
του ν. 4495/2017. Η αποζηµίωση του ελεγκτή δόµησης ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ και µπορεί να
αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Ο έλεγχος της έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας αφορά τη θέση, τις εξωτερικές διαστάσεις και το
ύψος τους, τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,
την ύπαρξη πινακίδας σήµανσης, καθώς και τη θέση και
το ύψος της περίφραξης.
3. Ο εξουσιοδοτηµένος µηχανικός υποχρεούται να υποβάλει στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα e-Άδειες αίτηµα για
έλεγχο των δοµικών κατασκευών κεραίας δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών. Η αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης (ΥΔΟΜ) κατά τον
ν. 4495/2017, αφού ενηµερωθεί για το αίτηµα, διαβιβάζει
ηλεκτρονικά τα στοιχεία του µέσα σε είκοσι τέσσερις
(24) ώρες στη Διεύθυνση Ελέγχου Δόµησης - Περιφερειακό Παρατηρητήριο της οικείας Περιφέρειας, το οποίο ορίζει αυθηµερόν ελεγκτή δόµησης, ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση από το Μητρώο Ελεγκτών Δόµησης. Αν
παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστηµα των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, τεκµαίρεται ότι η Υπηρεσία Δόµησης
(ΥΔΟΜ) αποδέχεται το αίτηµα και η διαδικασία συνεχίζεται κατά τις διατάξεις του παρόντος.
4. Αν κατά την αυτοψία δεν διαπιστωθούν παραβάσεις,
το πόρισµα ελέγχου συντάσσεται µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες και ενηµερώνεται το e-Άδειες. Στη συνέχεια, εκδίδεται αυτόµατα από το e-Άδειες η βεβαίωση
για τη σύνδεση της κατασκευής κεραίας µε τα δίκτυα
κοινής ωφέλειας. Δεν συνιστούν αυθαίρετη κατασκευή
και δεν καταγράφονται ως πολεοδοµικές παραβάσεις αποκλίσεις των διαστάσεων των δοµικών κατασκευών κεραίας και της χωροθέτησης αυτών ποσοστού έως δύο
τοις εκατό (2%), σε σχέση µε τις µελέτες που συνοδεύουν την έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας. Επίσης,
δεν συνιστούν αυθαίρετη κατασκευή και δεν καταγράφονται ως πολεοδοµικές παραβάσεις αλλαγές στη χωροθέτηση των ερµαρίων, εφόσον καλύπτονται οι αρχικοί πολεοδοµικοί όροι έγκρισης. Στην περίπτωση αυτή, µε ευθύνη του επιβλέποντα µηχανικού, ενηµερώνεται το ΣΗΛΥΑ.
5. Αν κατά την αυτοψία διαπιστωθούν παραβάσεις, το
πόρισµα ελέγχου συντάσσεται µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες και ενηµερώνεται σχετικά το e-Άδειες. Στις
περιπτώσεις αυτές, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας
δύναται να συµµορφωθεί µε την εκδοθείσα διοικητική
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πράξη έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας µέσα σε
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ενηµέρωση του
e-Άδειες χωρίς κυρώσεις. Στη συνέχεια, υποβάλλει αίτηµα για έλεγχο της συµµόρφωσης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Εφόσον µε το πόρισµα ελέγχου διαπιστωθεί η συµµόρφωση,
εκδίδεται βεβαίωση για τη σύνδεση της κατασκευής κεραίας µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
6. Αν η τριακονθήµερη προθεσµία συµµόρφωσης του
κατόχου στην εκδοθείσα διοικητική πράξη έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου παρέλθει άπρακτη, η κατασκευή κεραίας αποµακρύνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του παρόντος νόµου. Μέσω του ΣΗΛΥΑ ενηµερώνεται η ΕΕΤΤ για τις δικές της ενέργειες και µέσω του e-Άδειες η αρµόδια υπηρεσία για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται
από την κείµενη περί αυθαιρέτων πολεοδοµική νοµοθεσία.
7. Κατά των πορισµάτων ελέγχου των ελεγκτών δόµησης είναι δυνατή η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής,
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 46 του ν.
4495/2017. Στην περίπτωση αυτή, αναστέλλονται οι κυρώσεις, συµπεριλαµβανόµενης της κατεδάφισης, µέχρι
την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής.
8. Σε περίπτωση καταγγελίας που αφορά στη νοµιµότητα ήδη εγκατεστηµένων δοµικών κατασκευών κεραίας, ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από ελεγκτή δόµησης, ο οποίος συντάσσει πόρισµα ελέγχου, το οποίο υποβάλλει στο e-Άδειες. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί
ότι οι δοµικές κατασκευές κεραίας κατασκευάστηκαν κατά παράβαση της χορηγηθείσας έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας δύναται να συµµορφωθεί , µέσα σε προθεσµία τριάντα (30)
ηµερών από την ενηµέρωση του e-Άδειες. Στη συνέχεια,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, υποβάλλει αίτηµα για έλεγχο
της συµµόρφωσης. Το σχετικό πόρισµα ελέγχου υποβάλλεται από τον ελεγκτή δόµησης στο e-Άδειες. Αν η
εν λόγω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, η κατασκευή κεραίας αποµακρύνεται, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
άρθρο 25 του παρόντος νόµου. Μέσω του ΣΗΛΥΑ ενηµερώνεται η ΕΕΤΤ για τις δικές της ενέργειες και οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας για να διακόψουν άµεσα κάθε
παροχή. Επίσης, µέσω του e-Άδειες ενηµερώνεται η αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης (ΥΔΟΜ), η οποία ανακαλεί τη
χορηγηθείσα έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας. Στις
περιπτώσεις αυτές η αρµόδια ΥΔΟΜ εκδίδει πράξη επιβολής προστίµου σύµφωνα µε το πόρισµα και προβαίνει
σε κάθε άλλη απαιτούµενη ενέργεια σύµφωνα µε τις κείµενες περί αυθαιρέτων πολεοδοµικές διατάξεις.
Άρθρο 25
Αποµάκρυνση δοµικών κατασκευών κεραιών
1. Αν η άδεια κατασκευής κεραίας της ΕΕΤΤ ή/και η έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας ανακληθεί ή ακυρωθεί, ενηµερώνεται αµέσως από την κατά περίπτωση
αρµόδια αρχή το ΣΗΛΥΑ και ο κάτοχος της κατασκευής
κεραίας υποχρεούται να προβεί σε αποµάκρυνσή της µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την ενηµέρωση
του ΣΗΛΥΑ. Παράλληλα, ενηµερώνεται το e-Άδειες για
την επιβολή των κυρώσεων από την αρµόδια αρχή, σύµ-

φωνα µε τις διατάξεις περί αυθαιρέτων της πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, η αποµάκρυνση της κατασκευής πραγµατοποιείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας.
Το κόστος αποµάκρυνσης της κατασκευής βαρύνει τον
κάτοχό της.
2. Αν ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας υποβάλλει αίτηµα για ανάκληση της άδειας κατασκευής της από την
ΕΕΤΤ, υποχρεούται να προβεί σε αποµάκρυνσή της µέσα
σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος στο ΣΗΛΥΑ.
3. Αν οι ανωτέρω προθεσµίες για την αποµάκρυνση κατασκευών κεραιών παρέλθουν άπρακτες, µε απόφαση
του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρµόδιων οργάνων, επιβάλλεται στους κατόχους των εν
λόγω κατασκευών κεραιών διοικητικό πρόστιµο ύψους
χιλίων (1.000) ευρώ ηµερησίως, για κάθε ηµέρα που δεν
έχει ολοκληρωθεί η αποµάκρυνση της κατασκευής, το δε
πρόστιµο καταπίπτει υπέρ της οικείας Περιφέρειας.
4. Για την αποµάκρυνση κατασκευής κεραίας απαιτείται η παροχή έγκρισης εκτέλεσης εργασιών, σύµφωνα
µε την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017. Η
έγκριση παρέχεται, µε ευθύνη εξουσιοδοτηµένου µηχανικού, µετά την υποβολή σχετικής αίτησης στο e-Άδειες,
η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση µηχανικού και
υπεύθυνη δήλωσή του για ανάληψη της ευθύνης επίβλεψης. Η έγκριση εκτέλεσης εργασιών αναρτάται στο ΣΗΛΥΑ και στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας για το e-Άδειες. Η αποµάκρυνση της κατασκευής κεραίας πιστοποιείται µε υπεύθυνη δήλωση του
επιβλέποντος µηχανικού, η οποία υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ και στο e-Άδειες.
Άρθρο 26
Συνεγκατάσταση - από κοινού χρήση ευκολιών
Για τη συνεγκατάσταση και την από κοινού χρήση ευκολιών εφαρµόζεται το άρθρο 29 του ν. 4070/2012 (Α΄
82) και οι διατάξεις του ν. 4463/2017 (Α΄ 40), καθώς και
οι κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω νόµων σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ.
Άρθρο 27
Εγκατάσταση κατασκευών κεραιών για την παροχή
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
1. Για την εγκατάσταση σταθµών και κατασκευών κεραιών των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, επιτρέπεται, µε την προϋπόθεση ότι έχει
προηγηθεί η έκδοση έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του παρόντος νόµου, η κατασκευή οικίσκου ή /και η τοποθέτηση
ερµαρίων για τη στέγαση µηχανηµάτων, πάνω από το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος της περιοχής και µέσα στο ιδεατό στερεό της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του
ν. 1577/1985 (Α΄ 210), καθώς και κατασκευών στήριξης
του συστήµατος των κεραιών εκποµπής και λήψης ραδιοσηµάτων, όπως ενδεικτικά αυτοστήρικτων ιστών, δικτυωµάτων και πυλώνων ή αντίστοιχων κατασκευών, οι
οποίες φέρουν τα συστήµατα των κεραιών, πάνω από το
µέγιστο ύψος και το ιδεατό στερεό της παραγράφου 6
του άρθρου 9 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210), ως εξής:
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α) για τις εντός σχεδίου περιοχές: σε άρτια οικόπεδα,
κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση, σε δώµα ή σε στέγη κτιρίου, στο πέραν του υποχρεωτικώς αφηµένου τµήµατος
του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου και εντός του κτιρίου. Γενικά, επιτρέπεται η τοποθέτηση κατασκευής κεραίας και πάνω από την απόληξη κλιµακοστασίου και
φρέατος ανελκυστήρα που κατασκευάζεται σύµφωνα µε
το άρθρο 16 του ν. 1577/1985,
β) για τις εκτός σχεδίου περιοχές: σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση α΄, καθώς και σε γήπεδα ελάχιστου εµβαδού πεντακοσίων (500) τετραγωνικών µέτρων και σε απόσταση πέντε (5) τουλάχιστον µέτρων από τα όρια των γηπέδων. Κατά παρέκκλιση των ως άνω
διατάξεων για τις εκτός σχεδίου περιοχές, µε απόφαση
της ΕΕΤΤ, επιτρέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων απαραίτητων για την εγκατάσταση και λειτουργία των κατασκευών κεραίας σε αγροτεµάχια µε εµβαδόν µικρότερο των πεντακοσίων (500) τ.µ. και σε απόσταση µικρότερη των πέντε (5) µέτρων από τα όρια αυτών, εφόσον η
µορφολογία του εδάφους ή/και η εγκατάσταση άλλων
παρόχων σε όµορες και γειτονικές εκτάσεις δεν επιτρέπουν την εκπλήρωση των ως άνω όρων,
γ) σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις επιτρέπεται, για
λόγους δηµοσίου συµφέροντος και υπό την επιφύλαξη
της τήρησης των σχετικών διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας, η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, η κατασκευή οικίσκου, η εγκατάσταση ερµαρίων και των συνοδών έργων, καθώς και κάθε άλλης συναφούς κατασκευής απαραίτητης για την λειτουργία της, συµπεριλαµβανοµένων των κέντρων επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής
αδειοδοτηµένων παρόχων, καθώς και των κέντρων δορυφορικών επικοινωνιών, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω.
2. Το εµβαδόν του οικίσκου ή/και των ερµαρίων, όταν
αυτά τοποθετούνται σε δώµα, δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα είκοσι πέντε (25) τετραγωνικά µέτρα και το ύψος του
τα δύο µέτρα και σαράντα εκατοστά (2,40). Όταν αυτά
τοποθετούνται στο έδαφος, το εµβαδόν τους δεν µπορεί
να υπερβαίνει τα τριάντα πέντε (35) τετραγωνικά µέτρα
και το ύψος του τα τρία µέτρα και πενήντα εκατοστά
(3,50). Οι ανωτέρω µέγιστες επιτρεπόµενες επιφάνειες
των οικίσκων προσαυξάνονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε φιλοξενούµενο πάροχο που κάνει κοινή χρήση της κατασκευής κεραίας, ενώ η συνολική µέγιστη προσαύξηση στο εµβαδόν, ανεξαρτήτως του αριθµού των παρόχων, δεν µπορεί να υπερβαίνει το τριάντα
πέντε τοις εκατό (35%) των προαναφεροµένων τιµών.
Στην περίπτωση περισσότερων του ενός (1) οικίσκου, τα
ανωτέρω όρια ισχύουν αθροιστικά για το σύνολο των οικίσκων της κατασκευής κεραίας. Όταν ο οικίσκος τοποθετείται στο δώµα και η κατασκευή κεραίας είναι στο δώµα ή/και πάνω στην απόληξη του κλιµακοστασίου και του
φρέατος ανελκυστήρα, δεν περιλαµβάνονται στον συντελεστή δόµησης και συντελεστής όγκου του οικοπέδου ή γηπέδου. Αν ο οικίσκος πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση µηχανηµάτων που µεταδίδουν σήµατα επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής µε χρήση συχνοτήτων για την εκποµπή ραδιοτηλεοπτικού σήµατος, το εµ-

βαδόν του δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δέκα (10)
τετραγωνικά µέτρα ανά πολυπλέκτη.
3. Για την έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας των
παραπάνω κατασκευών σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές ειδικής προστασίας, και, κατά παρέκκλιση των διατάξεων και περιορισµών που ισχύουν για τις περιοχές αυτές, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη των κατά περίπτωση
αρµόδιων υπηρεσιών ή /και του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ).
Άρθρο 28
Τροποποίηση κατασκευών κεραιών
1. Κατά παρέκκλιση των προβλεποµένων στις ανωτέρω διατάξεις, για την τροποποίηση κατασκευών κεραιών
δεν απαιτείται η τροποποίηση της υπάρχουσας άδειας
κατασκευής κεραίας ή η έκδοση νέας άδειας κατασκευής κεραίας, αλλά υποβάλλεται σχετική δήλωση στο ΣΗΛΥΑ, στις εξής περιπτώσεις:
Α. Σε περίπτωση µεταβολών στις δοµικές κατασκευές
κεραιών περιβαλλοντικής κατηγορίας Β, οι οποίες υπάγονται σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και οι
οποίες δεν εµπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 29 του παρόντος νόµου, εφόσον αυτές αφορούν:
α) κατασκευές κεραιών, των οποίων οι κατασκευές
στήριξης όπως αυτοστήρικτοι ιστοί, δικτυώµατα, πυλώνες ή αντίστοιχες δοµικές κατασκευές, είτε εδράζονται
επί εδάφους και το µέγιστο ύψος κατασκευής κεραίας,
µετά τις τροποποιήσεις, παραµένει µικρότερο των δεκαπέντε (15) µέτρων, είτε εδράζονται επί κτιρίου και το µέγιστο ύψος κατασκευής κεραίας, µετά τις τροποποιήσεις, παραµένει µικρότερο των δέκα (10) µέτρων,
β) κατασκευές κεραιών, που δεν περιλαµβάνουν κατασκευές στήριξης όπως αυτοστήρικτους ιστούς, δικτυώµατα, πυλώνες ή αντίστοιχες δοµικές κατασκευές, αλλά
η στήριξη αυτών γίνεται σε υφιστάµενες δοµικές κατασκευές µε χρήση µεταλλικών στηριγµάτων, οι διαστάσεις των οποίων, µετά την τροποποίηση, δεν ξεπερνά τα
δύο (2) µέτρα.
Η δήλωση στις αµέσως παραπάνω περιπτώσεις υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ συνοδευόµενη από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) επικαιροποιηµένη µελέτη ραδιοεκποµπών, που αφορά στο σύνολο των κεραιοσυστηµάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται,
(β) επικαιροποίηση της δήλωσης υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (ΠΠΔ) µε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις,
(γ) αίτηση προς την ΥΠΑ και, εφόσον απαιτείται, προς
το ΓΕΑ σχετικά µε την ασφάλεια της αεροπλοΐας. Η δήλωση τίθεται σε ισχύ µετά την έκδοση θετικής γνωµοδότησης µέσω του ΣΗΛΥΑ, από: (αα) την ΕΕΑΕ, (ββ) την ΥΠΑ και (γγ) το ΓΕΑ.
Στην περίπτωση αυτή, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενηµερώνεται ο πολεοδοµικός φάκελος στο e-Άδειες.
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Β. Σε περίπτωση τροποποίησης ή/και αλλαγής των υφιστάµενων κεραιοσυστηµάτων ή των χαρακτηριστικών
εκποµπής κατασκευών κεραιών που δεν εµπίπτουν στις
ειδικές κατηγορίες του άρθρου 29 του παρόντος νόµου
για την αναβάθµιση των παρεχόµενων προς το κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συνεπεία των οποίων δεν επέρχονται αλλαγές των δοµικών κατασκευών κεραίας. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται, επίσης, η έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας, εφόσον µε
τις τροποποιήσεις δεν επέρχεται οποιαδήποτε τροποποίηση στις δοµικές κατασκευές της υφιστάµενης κατασκευής κεραίας, συµπεριλαµβανοµένου του ύψους και
του οικίσκου.
Η δήλωση τροποποίησης κεραιοσυστηµάτων της αµέσως παραπάνω περίπτωσης υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ συνοδευόµενη από:
(α) επικαιροποιηµένη µελέτη ραδιοεκποµπών, που αφορά στο σύνολο των κεραιοσυστηµάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται,
(β) επικαιροποιηµένη ΜΠΕ ή, κατά περίπτωση, δήλωση υπαγωγής στις ΠΠΔ, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
Η δήλωση τίθεται σε ισχύ, µετά την έκδοση µέσω του
ΣΗΛΥΑ:
(α) θετικής γνωµοδότησης της ΕΕΑΕ, και
(β) απόφασης ΑΕΠΟ, µε βάση την επικαιροποιηµένη
ΜΠΕ. Αν η κατασκευή κεραίας έχει ενταχθεί σε ΠΠΔ, η
δήλωση υπαγωγής στις ΠΠΔ τίθεται σε ισχύ µετά την
πάροδο δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευσή τους.
Γ. Σε περίπτωση αλλαγής της χωροθέτησης των ερµαρίων στέγασης µηχανηµάτων ή προσθήκης ερµαρίων
στέγασης µηχανηµάτων, το εµβαδό των οποίων δεν υπερβαίνει τα επτά (7) τ.µ. για τοποθέτηση επί δώµατος
και τα δέκα (10) τ.µ. για τοποθέτηση επί εδάφους εντός
του χώρου εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας, µε
την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται η παράγραφος 2
του άρθρου 27 και το άρθρο 30 του παρόντος νόµου, καθώς και σε περίπτωση µείωσης του εµβαδού της έκτασης
που καταλαµβάνει η κατασκευή κεραίας. Η παραπάνω
δήλωση υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ και κοινοποιείται µε ευθύνη του κατόχου της κατασκευής κεραίας στις αρµόδιες για τη διαδικασία υπηρεσίες κατά το άρθρο 25 του
παρόντος νόµου.
2. Σε περίπτωση επεκτάσεων καθ’ ύψος νοµίµως υφιστάµενων ιστών, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το πέντε
τοις εκατό (5%) του αδειοδοτηµένου ύψους τους και που
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο αναβάθµισης νέων τεχνολογιών, δεν απαιτείται η έκδοση νέων εγκρίσεων και
γνωµοδοτήσεων, πλην νέας έγκρισης από την ΥΠΑ και
νέας γνωµάτευσης από την ΕΕΑΕ. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει να γίνει σχετική ενηµέρωση του e-Άδειες, εφόσον απαιτείται.
3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου δεν απαιτείται έγκριση δοµικών κατασκευών, εφόσον δεν επέρχεται οποιαδήποτε τροποποίηση στις
δοµικές κατασκευές της υφιστάµενης κατασκευής κεραίας.
4. Η απαιτούµενη στις ως άνω περιπτώσεις τροποποίηση της έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας εκδίδεται,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του παρόντος
νόµου, µετά την πάροδο ενός (1) µηνός από την έναρξη
υποβολής της ανωτέρω δήλωσης.
5. Οι δηλώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο,
µαζί µε το σύνολο των σχετικών δικαιολογητικών εµπεριέχονται στο φάκελο της κατασκευής κεραίας που τηρείται στο ΣΗΛΥΑ.
Άρθρο 29
Ειδικές κατηγορίες κατασκευών κεραιών
1. Από την υποχρέωση της διαδικασίας αδειοδότησης
του άρθρου 21 του παρόντος νόµου εξαιρούνται:
α) οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάµεων,
των Σωµάτων Ασφαλείας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
(ΥΠΑ), της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ),
του Λιµενικού Σώµατος, του Εθνικού Κέντρου Άµεσης
Βοήθειας (ΕΚΑΒ), του Εθνικού Συστήµατος Διαχείρισης
και Εποπτείας Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦΡ)
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) καθώς και του σταθµού που προβλέπεται
στην περίπτωση κστ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4
του ν. 4070/2012 (A΄ 82),
β) οι κατασκευές κεραιών των υπουργείων, των πρεσβειών και των διπλωµατικών αποστολών, µε την προϋπόθεση ότι: αα) δεν επηρεάζουν δυσµενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας, ββ) έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκποµπής ή/και λήψης, και γγ)
έχει υποβληθεί δήλωση µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά
του κεραιοσυστήµατος, µε ενηµέρωση του ΣΗΛΥΑ. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση της ΕΕΑΕ και της ΕΕΤΤ, καθορίζονται
η διαδικασία υποβολής, η µορφή και το περιεχόµενο της
ανωτέρω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, τεχνικό ή/και λεπτοµερειακό θέµα,
γ) οι κατασκευές κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτεχνών, µε την προϋπόθεση ότι: αα) δεν επηρεάζουν δυσµενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας, ββ) χρησιµοποιούν συχνότητες οι οποίες έχουν κατανεµηθεί βάσει του
Εθνικού Κανονισµού Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων
(ΕΚΚΖΣ) στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη, και γγ) έχει υποβληθεί δήλωση µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήµατος, µε ενηµέρωση του ΣΗΛΥΑ. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση της ΕΕΑΕ και της ΕΕΤΤ, καθορίζεται η διαδικασία υποβολής, η µορφή και το περιεχόµενο της ανωτέρω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο,
τεχνικό ή/και λεπτοµερειακό θέµα.
Για τη νόµιµη εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτεχνών σε κοινόχρηστους χώρους οικοδοµών, συµπεριλαµβανοµένων και
των υφιστάµενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου κατασκευών, απαιτείται και η συµµόρφωση µε τον
κανονισµό πολυκατοικίας του συγκεκριµένου κτιρίου και
σε περίπτωση έλλειψής του µε τις διατάξεις περί οροφοκτησίας και περί συνιδιοκτησίας που προστατεύουν τα
δικαιώµατα συνιδιοκτητών του συγκεκριµένου κτιρίου,
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δ) οι κατασκευές κεραιών σταθµών βάσης ειδικών ραδιοδικτύων, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: αα)
έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, στην οποία περιλαµβάνεται περιγραφή
της κατασκευής κεραίας και εγκαθίστανται στο κτίριο
στο οποίο αφορά η άδεια, ββ) το υψηλότερο σηµείο της
κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) µέτρων από τη βάση της, και γγ) η κεραία απέχει σε οριζόντια προβολή τέσσερα (4) τουλάχιστον µέτρα από το περίγραµµα του οικοπέδου,
ε) οι κατασκευές κεραιών σταθµών βάσης CB, για τις
περιπτώσεις που επιτρέπεται, εφόσον πληρούν τις εξής
προϋποθέσεις: αα) για τους σταθµούς έχουν εκδοθεί και
ισχύουν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις, και ββ) το υψηλότερο σηµείο
της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6)
µέτρων από τη βάση της,
ζ) οι κατασκευές µικρών κεραιών που προορίζονται
για χρήση εντός των κτιρίων,
η) οι κατασκευές µικρών κεραιών που προορίζονται
για χρήση µεταφοράς δεδοµένων τοπικής εµβέλειας, όπως εντός βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, γηπέδων, συγκροτηµάτων κτιρίων κ.λπ.,
θ) οι κατασκευές κεραιών µόνο λήψης εκποµπών που
προορίζονται για το ευρύ κοινό.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από
εισήγηση της ΕΕΤΤ:
α) καθορίζονται οι κατηγορίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές λειτουργίας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο έλεγχος και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για τις κατασκευές κεραιών χαµηλής ηλεκτροµαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης των οποίων η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούµενη ισχύς (eirp) δεν υπερβαίνει τα
εκατόν εξήντα τέσσερα (164) W ή, ειδικά για τις µικροκυµατικές ζεύξεις και τους δορυφορικούς σταθµούς τύπου VSAT, η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει
το ένα (1) W και τα δύο (2) W, αντίστοιχα. Οι εγκαταστάσεις αυτές εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης
του άρθρου 21 του παρόντος νόµου,
β) ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν εγκαταστάσεις σταθµών και κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται
από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 21 του παρόντος νόµου. Οι ρυθµίσεις αφορούν την κατηγοριοποίηση των κατασκευών κεραιών και των σταθµών, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τον έλεγχό τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες και τις
κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, καθώς και κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια,
γ) καθορίζεται η ειδική διαδικασία αδειοδότησης για
την εγκατάσταση τυποποιηµένων κατασκευών κεραιών.
3.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρµόδιων υπουργών εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ τεχνικοί κανονισµοί
που βασίζονται σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα
για την εγκατάσταση κεραιών:
α) σε πυλώνες ισχυρών ρευµάτων,
β) σε πυλώνες φωτισµού,
γ) κατά µήκος των σιδηροδροµικών γραµµών, και
δ) εντός εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάµεων.

Μέχρι τη δηµοσίευση των ανωτέρω κανονισµών, επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών στις ανωτέρω υποδοµές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κυρώνονται τεχνικοί κανονισµοί που βασίζονται σε
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ή, εν ελλείψει αυτών, σε εθνικά και αφορούν:
α) τυποποιηµένες κατασκευές κεραιών,
β) την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα µεταξύ των κατασκευών κεραιών και άλλων γειτονικών ηλεκτρονικών
εγκαταστάσεων, και
γ) συνεγκαταστάσεις κεραιών και εξοπλισµού.
Για το έργο της τυποποίησης µπορεί να ανατίθενται ειδικές µελέτες σε φορείς ή οργανισµούς τυποποίησης.
Το κόστος του έργου µπορεί να βαρύνει το αποθεµατικό
της ΕΕΤΤ της παραγράφου 6 του άρθρου 75 του
ν. 4070/2012.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικής Άµυνας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι παραµεθόριες ζώνες της χώρας,
των οποίων η κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
κρίνεται ως εθνικά αναγκαία, καθώς και οι ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης των κατασκευών κεραιών, δοµικών
κατασκευών κεραιών και των συνοδών έργων στις περιοχές αυτές.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και του κατά
περίπτωση αρµόδιου υπουργού καθορίζονται υποεξυπηρετούµενες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, για τις
οποίες η ανάπτυξη υποδοµής ασύρµατης πρόσβασης
στους τελικούς χρήστες ή/και η κάλυψη από τα δίκτυα
κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία, και καθορίζονται ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης των κατασκευών κεραιών, δοµικών κατασκευών κεραιών και των
συνοδών έργων στις περιοχές αυτές.
7. Οι κατασκευές κεραιών του παρόντος άρθρου οφείλουν να συµµορφώνονται, όσον αφορά το ύψος τους, µε
τις διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια της αεροπλοΐας.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά
περίπτωση συναρµόδιου υπουργού καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες, οι προϋποθέσεις, καθώς και οι όροι
για την εγκατάσταση και λειτουργία των κέντρων δορυφορικών επικοινωνιών. Μέχρι την έκδοση της παραπάνω
κοινής υπουργικής απόφασης, τηρείται η προβλεπόµενη
διαδικασία κατά τον παρόντα νόµο και τη λοιπή κείµενη
νοµοθεσία.
Άρθρο 30
Περιορισµοί για την εγκατάσταση κεραιών
σε περιοχές προστασίας
1. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευών κεραιών,
δοµικών κατασκευών κεραιών και συνοδών έργων σε
προστατευόµενες περιοχές των ν. 1650/1986 (Α΄ 160)
και 3937/2011 (Α΄ 60), εφαρµόζονται οι διατάξεις του
κεφαλαίου Α του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, καθώς
και οι, κατά περίπτωση, ειδικότερες διατάξεις που ρυθµίζουν το καθεστώς προστασίας της συγκεκριµένης κατά
περίπτωση περιοχής.
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2. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευών κεραιών,
δοµικών κατασκευών κεραιών και συνοδών έργων σε εκτάσεις που εµπίπτουν στη δασική νοµοθεσία εφαρµόζονται οι ειδικές προβλέψεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και του ν. 998/1979 (Α΄ 289).
Σε περίπτωση κατασκευών κεραιών περιβαλλοντικής
κατηγορίας Β, για τις οποίες έχουν καθοριστεί µε σχετικές υπουργικές αποφάσεις ΠΠΔ και οι οποίες πρόκειται
να εγκατασταθούν σε εκτάσεις που εµπίπτουν στη δασική νοµοθεσία, η πράξη υπαγωγής σε ΠΠΔ εκδίδεται µε
την προϋπόθεση της έκδοσης απόφασης έγκρισης επέµβασης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 53,
την παράγραφο 4 του άρθρου 45 και την παράγραφο 5
του άρθρου 57 του ν. 998/1979. Αµφότερες οι διαδικασίες µπορεί να εξελίσσονται παράλληλα.
Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που αποκλείουν τη
δυνατότητα παροχής έγκρισης επέµβασης, η αρµόδια
κατά τόπον δασική υπηρεσία ενηµερώνει άµεσα την ΕΕΤΤ για τις ενέργειές της σχετικά µε την ανάκληση της
άδειας εγκατάστασης κατασκευής κεραίας.
Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευών κεραιών, δοµικών κατασκευών κεραιών και συνοδών έργων σε αρχαιολογικούς χώρους, σε ιστορικούς τόπους και σε διατηρητέους ή παραδοσιακούς οικισµούς, εφαρµόζονται οι
διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) και τυχόν ειδικότερες διατάξεις που ρυθµίζουν το καθεστώς προστασίας
της περιοχής.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού
µπορεί να καταρτίζονται και να κυρώνονται τεχνικές οδηγίες και τεχνικοί κανονισµοί που αφορούν την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών σε περιοχές ή/και υποδοµές
ειδικού ενδιαφέροντος, όπως, ενδεικτικά, σε:
α) χώρους και µνηµεία που εµπίπτουν στις διατάξεις
του ν. 3028/2002 (Α΄ 153),
β) περιοχές που εµπίπτουν στη δασική νοµοθεσία,
γ) προστατευόµενες περιοχές κατά την περιβαλλοντική νοµοθεσία ή/και σε περιοχές του δικτύου Natura
2000,
δ) κρίσιµες για την ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποδοµές.
Το έργο της κατάρτισης των τεχνικών οδηγιών και των
τεχνικών κανονισµών µπορεί να ανατίθεται στο σύνολό
του ή εν µέρει στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας
(ΤΕΕ). Μέχρι τη δηµοσίευση των ανωτέρω οδηγιών και
κανονισµών επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία
κατασκευών κεραιών στις ανωτέρω περιοχές/υποδοµές,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και της
λοιπής κείµενης νοµοθεσίας.
Άρθρο 31
Οργανωµένες εκτάσεις υποδοχής κατασκευών
κεραιών (πάρκα κεραιών)
1. Σε οργανωµένες εκτάσεις υποδοχής κατασκευών
κεραιών (πάρκα κεραιών) διαχειριστής αναλαµβάνει δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας, ο οποίος ρυθµίζει την οργάνωση και τη συντήρηση, καθώς και τη γενική εποπτεία
του πάρκου κεραιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον διαθέτει κατάλληλη εµπειρία και
µέσα. Κατάλληλη θεωρείται η εµπειρία που έχει αποκτη-

θεί είτε στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, είτε / και στον
τοµέα διαχείρισης οργανωµένων υποδοχέων δραστηριοτήτων. Η διοίκηση, η διαχείριση και η λειτουργία του
πάρκου κεραιών ρυθµίζονται από κανονισµό λειτουργίας
που καταρτίζεται από τον εκάστοτε φορέα διαχείρισης.
Με τον κανονισµό λειτουργίας ρυθµίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα επί των κεραιοσυστηµάτων, καθώς και επί των κοινόχρηστων χώρων, υποδοµών και εγκαταστάσεων, εφόσον υφίστανται, οι όροι και περιορισµοί κατά την κείµενη νοµοθεσία για την προστασία του
περιβάλλοντος, οι απαιτούµενες δαπάνες για τη λειτουργία του πάρκου, η ενδεχόµενη αµοιβή του διαχειριστή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Πάρκα κεραιών µπορεί να εγκαθίστανται και να λειτουργούν σε ειδικά καθορισµένες περιοχές, οι οποίες
διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Α) εκτάσεις έως δέκα χιλιάδες (10.000 τ.µ.), οι οποίες
προορίζονται για την υποδοχή και την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών, που αδειοδοτούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου και για τις οποίες δεν απαιτούνται πρόσθετα έργα και εγκαταστάσεις,
Β) εκτάσεις µεγαλύτερες των δέκα χιλιάδων (10.000
τ.µ.) και έως πενήντα χιλιάδων (50.000 τ.µ.), οι οποίες
προορίζονται για την υποδοχή και την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών, που αδειοδοτούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου και για τις οποίες δεν απαιτούνται πρόσθετα έργα και εγκαταστάσεις,
Γ) εκτάσεις µεγαλύτερες των πενήντα χιλιάδων
(50.000 τ.µ.), οι οποίες προορίζονται για την υποδοχή και
την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου,
Δ) εκτάσεις πλησίον αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών
τόπων ή εντός περιοχών του άρθρου 19 του
ν. 1650/1986, ή εντός περιοχών που διέπονται από ειδικά
διατάγµατα καθορισµού όρων δόµησης και περιορισµών
δόµησης και χρήσεων γης, ανεξαρτήτως µεγέθους τους.
3. Οι περιοχές κατηγορίας Α καθορίζονται µε απόφαση
των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται µετά από:
α) Γνωµοδότηση της ΕΕΑΕ περί ραδιοεκποµπών, η οποία εκδίδεται µετά από κατάλληλη µελέτη ραδιοεκποµπών, στην οποία εξετάζονται κατ’ ελάχιστον η δυνατότητα εγκατάστασης/συνεγκατάστασης κεραιών στο χώρο, το πλήθος ή η συνολική ισχύς εκποµπής των υπό εγκατάσταση κεραιών, η συνολική εκπεµπόµενη ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία από τις δυνάµενες να εγκατασταθούν κεραίες και τα µέτρα προφύλαξης του κοινού,
εφόσον απαιτούνται κατά την κείµενη νοµοθεσία.
β) Τήρηση της διαδικασίας του περιβαλλοντικού προελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ’αριθ.
107017/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας
και Οικονοµικών , Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων µε θέµα «Εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ
«σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 (Β΄ 1225). »
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γ) Έγκριση για την εγκατάσταση κεραιών από την ΕΕΤΤ.
4. Οι περιοχές κατηγορίας Β καθορίζονται µε απόφαση
των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται µετά από:
α) Γνωµοδότηση της ΕΕΑΕ περί ραδιοεκποµπών, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3α του παρόντος άρθρου.
β) Τήρηση της διαδικασίας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης του άρθρου 6 της ως άνω υπ’αριθµ.
107017/2006 ΚΥΑ.
γ) Έγκριση για την εγκατάσταση κεραιών από την ΕΕΤΤ.
5. Οι περιοχές κατηγορίας Γ και Δ καθορίζονται µε έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, σύµφωνα µε το άρθρο
8 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241).
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση της ΕΕΤΤ, καθορίζονται ο
πρότυπος κανονισµός λειτουργίας των πάρκων κεραιών,
µε τον οποίο ρυθµίζονται οι σχέσεις µεταξύ του φορέα
οργάνωσης και των κατόχων εγκατεστηµένων κατασκευών κεραιών, οι όροι και προϋποθέσεις για την κοινή
χρήση ιστών και κατασκευών κεραιών από πολλούς κατόχους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό και λεπτοµερειακό θέµα σχετικό µε την αποτελεσµατική λειτουργία των πάρκων κεραιών. Με την ίδια απόφαση δύναται, επιπλέον, να καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες για την ανάδειξη των κατασκευαστών και των διαχειριστών των πάρκων κεραιών, καθώς και οι οικονοµικές και κανονιστικές υποχρεώσεις των κατόχων εγκατεστηµένων στο πάρκα κατασκευών κεραιών έναντι των
διαχειριστών των πάρκων κεραιών.
Άρθρο 32
Πάρκα κεραιών εντός οργανωµένων υποδοχέων
µεταποιητικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
1. Πάρκο κεραιών σε έκταση κατηγορίας Α τουλάχιστον δύο χιλιάδων (2.000) τ.µ., κατηγορίας Β ή κατηγορίας Γ µπορεί να χωροθετηθεί και εντός οργανωµένων υποδοχέων µεταποιητικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των άρθρων 41 και 43 του ν. 3982/2011 (Α΄
143). Φορέας οργάνωσης και διαχείρισης του πάρκου κεραιών του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να είναι είτε ο
αντίστοιχος φορέας του υποδοχέα δραστηριοτήτων, είτε
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο
είναι εγκατεστηµένο σε αυτό.
2. Για την έγκριση χωροθέτησης των πάρκων κεραιών
η απαιτούµενη περιβαλλοντική αδειοδότηση µπορεί να
περιλαµβάνεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του
οργανωµένου υποδοχέα µεταποιητικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
3. Από τη έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου επιτρέπονται η εγκατάσταση και η λειτουργία νέας κατασκευής κεραίας σε χώρο που βρίσκεται εντός των ορίων οργανωµένου υποδοχέα επιχειρηµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων των άρθρων 41 και 43 του
ν. 3982/2011, εφόσον είτε έχει εγκριθεί η χωροθέτηση

πάρκου κεραιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου είτε υπάρχουν διαθέσιµοι προς τούτο τεχνικά κατάλληλοι κοινόχρηστοι ή κοινωφελείς χώροι, σύµφωνα
µε τις παραγράφους 11 και 13 του άρθρου 41 του
ν. 3982/2011 και την εγκεκριµένη πολεοδόµηση του οργανωµένου υποδοχέα. Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται η εγκατάσταση και η λειτουργία νέας κατασκευής κεραίας στους διαθέσιµους τεχνικά κατάλληλους κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους και η αίτηση για τη διάθεση χώρου προς εγκατάσταση της κατασκευής κεραίας
απευθύνεται στους διαχειριζόµενους, κατά περίπτωση,
το πάρκο κεραιών ή τους κοινόχρηστους/κοινωφελείς
χώρους. Υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου κατασκευές κεραιών, οι οποίες πληρούν
τους όρους του νόµου αυτού όσον αφορά την αδειοδότησή τους, δεν θίγονται.
Άρθρο 33
Έλεγχοι
1. Οι έλεγχοι των κατασκευών κεραιών, των δοµικών
κατασκευών κεραιών και των συνοδών έργων γίνεται από τις εξής, ενδεικτικά αναφερόµενες, αρµόδιες κατά
περίπτωση υπηρεσίες:
α) οι έλεγχοι όσον αφορά την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία κατασκευών κεραιών πραγµατοποιούνται από
την ΕΕΑΕ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του
παρόντος νόµου,
β) οι έλεγχοι όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων
της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και των ειδικότερων όρων των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(ΑΕΠΟ) και των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσµεύσεων (ΠΠΔ) γίνονται από τις αρµόδιες σύµφωνα µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία υπηρεσίες,
γ) οι έλεγχοι όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων
της πολεοδοµικής νοµοθεσίας και τη νοµιµότητα των εγκρίσεων δοµικών κατασκευών κεραιών πραγµατοποιούνται από τις αρµόδιες σύµφωνα µε τον ν. 4495/2017 υπηρεσίες και όργανα,
δ) οι έλεγχοι σχετικά µε την ορθή υλοποίηση των εγκρίσεων δοµικών κατασκευών κεραιών γίνονται από
τους ελεγκτές δόµησης,
ε) οι έλεγχοι όσον αφορά την ηλεκτρική εγκατάσταση
που χρησιµοποιείται για τη ρευµατοδότηση της κατασκευής κεραίας γίνονται από τις αρµόδιες σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία υπηρεσίες,
στ) η σύνδεση µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ελέγχεται από τους διαχειριστές των δικτύων,
ζ) η νόµιµη χρήση του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων και
η πρόκληση παρεµβολών σε νόµιµους χρήστες του φάσµατος ελέγχονται από την ΕΕΤΤ.
2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν να δηµοσιοποιούν
ετησίως συγκεντρωτικά αποτελέσµατα αναφορικά µε
τους ελέγχους που διενεργούν.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρµόδιων υπουργών, ύστερα από εισήγηση της ΕΕΤΤ, τίθεται σε λειτουργία πληροφοριακό σύστηµα για τη διαχείριση των καταγ-
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γελιών που αφορούν παραβάσεις της νοµοθεσίας για
την εγκατάσταση και τη λειτουργία κατασκευών κεραιών
και ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικότερο τεχνικό ή/και λεπτοµερειακό θέµα σχετικά µε τη λειτουργία του, τους φορείς που συµµετέχουν και τις εφαρµοζόµενες διαδικασίες. Οι καταγγελίες υποβάλλονται στο σύστηµα επώνυµα, µαζί µε παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ για κάθε
αιτούµενο έλεγχο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον
παρόντα νόµο. Το παράβολο αποδίδεται κατά περίπτωση
στις αρµόδιες υπηρεσίες που πραγµατοποιούν τους αιτούµενους ελέγχους. Το ύψος του παραβόλου µπορεί να
τροποποιείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και των κατά περίπτωση συναρµόδιων υπουργών.
Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι η καταγγελία αφορά
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, για την οποία δεν έχει εκδοθεί άδεια κατασκευής κεραίας ή /και έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας, το παράβολο επιστρέφεται
στον καταγγέλλοντα. Τα αιτήµατα παροχής πληροφοριών εξετάζονται ατελώς.
4. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου σε περίπτωση καταγγελίας επιλαµβάνονται οι αρµόδιες υπηρεσίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
5. Δεν επιτρέπεται η παρεµβολή στις επικοινωνίες των
Ενόπλων Δυνάµεων, της ΥΠΑ, καθώς και κάθε άλλου νόµιµα λειτουργούντος δικτύου, όπως ενδεικτικά των εν
γένει δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σταθερής ασύρµατης πρόσβασης ή ψηφιακής ευρυεκποµπής, συµπεριλαµβανοµένης της «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.» (ΕΡΤ). Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον η
παρεµβολή βεβαιωθεί µε τον προσφορότερο κατά την
κρίση των αρµοδίων υπηρεσιών τρόπο, διατάσσεται από
την αρµόδια υπηρεσία η άµεση διακοπή µε κάθε νόµιµο
µέσο και τρόπο της λειτουργίας του σταθµού που προκάλεσε την παρεµβολή. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται και
στον αρµόδιο εισαγγελέα για την κίνηση ποινικής δίωξης.
Άρθρο 34
Καταγραφή και ένταξη υφιστάµενων δοµικών κατασκευών κεραιών στο πλαίσιο του παρόντος νόµου
1. Υφιστάµενες δοµικές κατασκευές κεραιών, υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 106
του ν. 4495/2017, κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στο άρθρο 89 του ν. 4495/2017, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) βρίσκεται σε ισχύ άδεια κατασκευής η οποία έχει
εκδοθεί από την ΕΕΕΤ ή άλλον αρµόδιο φορέα, κατά το
προϊσχύσαν δίκαιο, και
β) εκδίδεται διοικητική πράξη έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
23 του παρόντος νόµου.
Σε περίπτωση αλλαγής χωροθέτησης ερµαρίων και οικίσκων εντός του χώρου εγκατάστασης που έγινε σε
συµµόρφωση µε τα µεγέθη που προβλέπονται από την
παράγραφο 2 του άρθρου 27 του παρόντος νόµου, για
την παροχή έγκρισης εγκατάστασης δοµικών κατασκευών κεραίας δεν απαιτείται η έκδοση νέας άδειας από την
ΕΕΤΤ, αλλά ενηµερώνεται ο φάκελος µέσω του προβλεπόµενου πληροφοριακού συστήµατος του άρθρου 25

(ΣΗΛΥΑ – e - Άδειες).
2. Σε περίπτωση κατασκευών κεραιών και δοµικών κατασκευών τους που χρησιµοποιούνται ως µέρος του δικτύου για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό ισχύουν τα εξής:
α) αν η κατασκευή κεραίας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί κατά παρέκκλιση άδειας κατασκευής κεραίας
που έχει εκδοθεί για τον χώρο εγκατάστασής της, ο κάτοχός της υποχρεούται, µέσα σε προθεσµία τεσσάρων
(4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου:
αα) να καταβάλει πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ
στην ΕΕΤΤ, ββ) να υποβάλει αίτηµα τροποποίησης της άδειας κατασκευής κεραίας ή δήλωση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος νόµου, γγ) να
διακόψει τη λειτουργία των συχνοτήτων που δεν καλύπτονται από υφιστάµενη γνωµοδότηση της ΕΕΑΕ, µέχρι
να εκδοθεί θετική γνωµάτευση της ΕΕΤΤ επί νέας µελέτης ραδιοεκποµπών, και δδ) να καταβάλει στην ΕΕΑΕ µέσα σε ένα (1) µήνα από την υποβολή της αίτησης ή της
δήλωσης, ποσό ύψους διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ
για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου (αυτοψία και επί τόπου µέτρηση),
β) αν η κατασκευή κεραίας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια κατασκευής κεραίας για τον χώρο εγκατάστασής της, αλλά έχει υποβληθεί αίτηση στην ΕΕΤΤ πριν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον
έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), µελέτη ραδιοεκποµπών που έχει υποβληθεί στην ΕΕΑΕ ή
γνώµη αυτής, κατάθεση ΜΠΕ ή, κατά περίπτωση, κατάθεση δήλωσης υπαγωγής στις ΠΠΔ, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ο
κάτοχος της κατασκευής κεραίας οφείλει, µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος: αα) να καταβάλει πρόστιµο ύψους τεσσάρων
χιλιάδων (4.000) ευρώ στην ΕΕΤΤ, ββ) να υποβάλει σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος αίτηµα χορήγησης
άδειας κατασκευής κεραίας, γγ) εφόσον δεν έχει εκδοθεί γνωµοδότηση της ΕΕΑΕ για ορισµένες από τις εκπεµπόµενες συχνότητες, να διακόψει τη λειτουργία αυτών
των συχνοτήτων µέχρι να εκδοθεί θετική γνωµοδότηση
της ΕΕΑΕ επί µελέτης ραδιοεκποµπών για την εγκατεστηµένη κατασκευή κεραίας ή και έγκριση της ΥΠΑ εφόσον απαιτείται, και δδ) να καταβάλει στην ΕΕΑΕ, µέσα
σε ένα (1) µήνα από την υποβολή της αίτησης, ποσό ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου (αυτοψία και επί τόπου µέτρηση).
3. Για τις κατασκευές κεραιών της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, µετά την έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, ακολουθούνται οι διαδικασίες υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017, καθώς
και του παρόντος νόµου.
4.Κατασκευές κεραιών, που δεν αδειοδοτούνται από
την ΕΕΤΤ µέσα σε προθεσµία δεκαοκτώ (18) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, αποµακρύνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του παρόντος νόµου, µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από τη
λήξη της ανωτέρω προθεσµίας. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η άνω προθεσµία µπορεί
να παρατείνεται έως έξι (6) µήνες.
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5. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι κάτοχοι κατασκευών κεραιών υποχρεούνται να
υποβάλουν στην ΕΕΤΤ, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30)
ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου κατάλογο µε τις κατασκευές κεραιών που εµπίπτουν στις
διατάξεις του παρόντος άρθρου µε σαφή και συγκεκριµένη αναφορά του υφιστάµενου αδειοδοτικού πλαισίου
που υπάγονται οι κατασκευές κεραιών, σύµφωνα µε τα
ανωτέρω.
6. Για κατασκευές κεραιών που εµπίπτουν στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησής τους από την ΕΕΤΤ ή την απόρριψη της αιτούµενης
άδειας ή την πάροδο της προθεσµίας που τίθεται µε την
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου αναστέλλεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Για τις κατασκευές κεραιών
που αδειοδοτούνται από την ΕΕΤΤ σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν επιβάλλεται ούτε
οφείλεται άλλο πρόστιµο πέραν του αναφεροµένου
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
7. Για τις δοµικές κατασκευές κεραιών της ΕΡΤ Α.Ε.
που έχουν θεωρηθεί νόµιµες, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 19 του ν. 1730/1987 (Α΄145) η ΕΡΤ υποχρεούται να υποβάλλει στο ΣΗΛΥΑ µέσα σε προθεσµία πέντε (5) µηνών ενδεικτικό γεωγραφικό εντοπισµό
του ακινήτου επί αεροφωτογραφίας στην οποία θα αποτυπώνονται οι δοµικές κατασκευές του παρόχου (οικίσκος ή/και ερµάριο και ιστός) µε καταγραφή των διαστάσεων αυτών.
Άρθρο 35
Έλεγχοι ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας για την
οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ µελέτη ραδιοεκποµπών που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν
χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιµοι από τον γενικό πληθυσµό, στους οποίους τα όρια ασφαλούς έκθεσης υπερβαίνουν το εβδοµήντα τοις εκατό
(70%) των τιµών που καθορίζονται στα άρθρα 2 έως 4
της υπ’αριθ. 53571/3839/01.09.2000 κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δηµοσίων Έργων και των Υφυπουργών Υγείας και
Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών µε θέµα
«Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστηµένων στην ξηρά (Β΄ 1105) ή στην αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά
περίπτωση αρµοδίου Υπουργού, που εκδίδεται σύµφωνα
µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
του εκάστοτε αρµοδίου Υπουργού για τα θέµατα της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) καθορίζονται τα µέτρα που λαµβάνονται για την προφύλαξη
του κοινού από την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία στις
εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών. Η εξέταση της ανάγκης αναπροσαρµογής των ορίων έκθεσης του κοινού

στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, που έχουν καθοριστεί µε την ως άνω υπ’ αριθµ. 53571/3839/01.09.2000 απόφαση, διενεργείται από εννεαµελή ειδική επιτροπή
που συστήνεται µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υγείας,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση
συναρµόδιων Υπουργείων, οι οποίοι ορίζονται µε την ίδια απόφαση. Η επιτροπή αυτή δύναται να συνεργάζεται
και να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της, κατά περίπτωση, και άλλα πρόσωπα, όπως ενδεικτικά, εκπροσώπους
της ακαδηµαϊκής κοινότητας, επιστήµονες από τις ανεξάρτητες ρυθµιστικές αρχές, εκπροσώπους φορέων της
αγοράς, εκπροσώπους οµάδων πολιτών και συλλογικοτήτων, καθώς και εκπροσώπους των θεσµικών οργάνων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρµοδίων διεθνών οργανισµών.
3. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας
σε απόσταση µέχρι τριακοσίων (300) µέτρων από την περίµετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών
σταθµών, σχολείων, γηροκοµείων και νοσοκοµείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν
το εξήντα τοις εκατό (60%) των τιµών που καθορίζονται
στα άρθρα 2 έως 4 της ως άνω υπ’ αριθµ.
53571/3839/01.09.2000 απόφασης ή στην αντίστοιχη απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρµόδιων υπουργών που εκδίδεται κατά την παράγραφο 2 παρόντος άρθρου.
4. Δεν απαιτείται η σύνταξη και η υποβολή µελέτης
ραδιοεκποµπών για τους σταθµούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούµενη ισχύς όλων των καναλιών δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) W (164 Weirp) για τις
ζώνες συχνοτήτων πάνω από τριάντα (30) ΜΗz, καθώς
και το ένα (1) kW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από
τριάντα (30) ΜΗz, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο 6 του άρθρου 6 της ως άνω υπ’αριθµ.
53571/3839/01.09.2000 απόφασης.
Η ΕΕΑΕ είτε µέσω των οργάνων της είτε µέσω συνεργείων που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από
αυτήν, υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία:
α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγµατοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%)
των αδειοδοτηµένων από την ΕΕΤΤ κεραιών, που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλης,
β) ύστερα από αίτηση της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου που έχει έννοµο συµφέρον, µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την
υποβολή του σχετικού αιτήµατος. Στην περίπτωση αυτή,
η ΕΕΑΕ υποχρεούται να γνωστοποιεί αµέσως τα αποτελέσµατα του ελέγχου στον αιτούντα και στον κάτοχο
της κατασκευής κεραίας.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού,
ύστερα από εισήγηση της ΕΕΑΕ, καθορίζονται ο τρόπος
διενέργειας των µετρήσεων και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακό θέµα.
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Η αίτηση υποβάλλεται στην ΕΕΑΕ και συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παραβόλου, το ύψος του οποίου ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, καθώς και του
κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού και δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ποσού της
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Τα αποτελέσµατα
των ελέγχων ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας δηµοσιεύονται άµεσα στον ιστοχώρο της ΕΕΑΕ και συγκεντρωτικά ανά έτος.
5. Για τους σκοπούς της παρούσας, οι κάτοχοι κατασκευών κεραιών που έχουν υποχρέωση αδειοδότησης
προκαταβάλλουν στην ΕΕΑΕ ετήσιο τέλος ύψους διακοσίων είκοσι (220,00) ευρώ για κάθε κατασκευή κεραίας
για τον έλεγχο ως προς την τήρηση των ορίων έκθεσης
του κοινού σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού, ύστερα από γνώµη της ΕΕΑΕ, καθορίζονται τα σχετικά µε την επιβολή και την είσπραξη του τέλους θέµατα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου
υπουργού µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος του ανωτέρω τέλους, ανάλογα µε τις ανάγκες, ώστε να καλύπτονται τα έξοδα της διενέργειας των ελέγχων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έξοδα
της λειτουργίας, ανάπτυξης και επέκτασης του Εθνικού
Παρατηρητηρίου Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ)
του άρθρου 36 του παρόντος νόµου. Με όµοια απόφαση
µπορεί να καθοριστεί το µέρος των εσόδων που προβλέπονται στην παρούσα και διατίθενται από την ΕΕΑΕ
στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού ή άλλους αρµόδιους φορείς για
την κάλυψη πάσης φύσης εξόδων τους σχετικών µε τη
λειτουργία του ΕΠΗΠ.
6. Αν η ΕΕΑΕ διαπιστώσει, οποτεδήποτε, ότι τα δηλωθέντα στην υποβληθείσα µελέτη ραδιοεκποµπών, που
προβλέπεται στο άρθρο 6 της ως άνω υπ’αριθµ.
53571/3839/01.09.2000 απόφασης ή/και τα συνηµµένα
σε αυτήν σχέδια παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση µε
την πραγµατικότητα, οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς
τους υπολογισµούς της µελέτης ή τα µέτρα προφύλαξης
του κοινού, χωρίς ωστόσο, να υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης αυτού, όπως αυτά ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, ενηµερώνει άµεσα εγγράφως, ή µε τηλεοµοιοτυπία, ή µέσω ΣΗΛΥΑ την ΕΕΤΤ και τον κάτοχο
της κατασκευής κεραίας. Η ΕΕΤΤ ενηµερώνει άµεσα εγγράφως, ή µε τηλεοµοιοτυπία, ή µέσω ΣΗΛΥΑ τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας να προβεί στην κατάθεση
διορθωµένης µελέτης ραδιοεκποµπών µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ειδοποίησή
του και γνωστοποίησή της στην ΕΕΤΤ. Η διορθωµένη µελέτη ραδιοεκποµπών κατατίθεται απευθείας στην ΕΕΑΕ
και εξετάζεται κατά προτεραιότητα από αυτήν, η οποία
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την κατάθεσή της είτε
εκδίδει γνωµάτευση, είτε ενηµερώνει τον πάροχο για
την κατάθεση συµπληρωµατικών στοιχείων. Αν παρέλθει
άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας προβαίνει σε άµεση διακοπή λειτουργίας του σταθµού και ενηµέρωση της ΕΕΤΤ.
7. Αν διαπιστωθεί υπέρβαση των επιτρεπόµενων ορίων
εκπεµπόµενης ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, εφαρµόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει η υπ’ αριθ.

53571/3839/01.09.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και των Υφυπουργών Υγείας και Πρόνοιας
και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 1105).
8. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθµών, σχολείων, γηροκοµείων και νοσοκοµείων. Υφιστάµενες κατασκευές κεραιών επί των εν
λόγω κτιρίων αποµακρύνονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του παρόντος νόµου. Κατ’ εξαίρεση
των ανωτέρω, στις κτιριακές εγκαταστάσεις νοσοκοµείων µπορεί, ύστερα από προηγούµενη απόφαση της διοίκησής τους, να εγκατασταθεί κατασκευή κεραίας, που εξαιρείται από την υποχρέωση αδειοδότησης, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ιατρικού προσωπικού και
του κοινού που επισκέπτεται τους χώρους του νοσοκοµείου.
Άρθρο 36
Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων
(ΕΠΗΠ)
1. Η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
είναι αρµόδια για τη διαρκή µέτρηση και καταγραφή, σε
επιλεγµένες θέσεις, των επιπέδων ακτινοβολίας των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων, που οφείλονται στο σύνολο
των σταθµών κεραιών κάθε είδους.
2.Στην ΕΕΑΕ δηµιουργείται το Εθνικό Παρατηρητήριο
Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ), που έχει ως σκοπό
τον διαρκή έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτροµαγνητικά πεδία, όπως
αυτά καθορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, µέσω ενός
διασυνδεδεµένου συστήµατος σταθµών επεξεργασίας
και σταθερών, κινητών και φορητών σταθµών µέτρησης
των τιµών της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, ονοµαζόµενο εφεξής «Δίκτυο», µε στόχο τη διαρκή ενηµέρωση του κοινού.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού,
ύστερα από εισήγηση της ΕΕΑΕ, καθορίζονται τα θέµατα οργάνωσης, εγκατάστασης, χρηµατοδότησης, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και λειτουργίας του ΕΠΗΠ και εκδίδεται Κανονισµός του ΕΠΗΠ. Με τον Κανονισµό καθορίζονται:
α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής
των φορέων που συνδέονται στο Δίκτυο,
β) τα κριτήρια επιλογής της θέσης εγκατάστασης ή/και
µετεγκατάστασης των σταθµών µέτρησης, ανάλογα µε
τις παρουσιαζόµενες ανάγκες,
γ) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαχείρισης, επέκτασης και συντήρησης του Δικτύου,
δ) οι φορείς αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των µετρήσεων της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας,
ε) η οργάνωση και η παρακολούθηση από την ΕΕΑΕ,
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την ΕΕΤΤ και
άλλους ενδιαφερόµενους φορείς, όπως περιφέρειες,
δήµοι, πανεπιστήµια, παρόχους ραδιοτηλεοπτικών και
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, το Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδος (ΤΕΕ), των µετρήσεων των τιµών της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και η δηµοσιοποίησή τους,
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στ) η δηµοσίευση περιοδικών εκθέσεων από την ΕΕΑΕ
σχετικά µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της τήρησης των ορίων ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, καθώς
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
4. Η ΕΕΑΕ, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, αναλαµβάνει την υποστήριξη του ΕΠΗΠ
και είναι αρµόδια για να:
α) σχεδιάζει και προγραµµατίζει τις αναγκαίες µετρήσεις,
β) λειτουργεί το πληροφοριακό σύστηµα στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία των µετρήσεων,
γ) αναλαµβάνει την παρουσίαση των δεδοµένων των
µετρήσεων σε κατάλληλα διαµορφωµένη ιστοσελίδα µε
τη µορφή απλών και κατανοητών διαγραµµάτων ανά γεωγραφική περιοχή,
δ) µεριµνά για την καλή λειτουργία, τη συντήρηση και
την αναβάθµιση του εξοπλισµού, την αγορά υλικών και
εξοπλισµού ή την εκποίηση, εφόσον απαιτείται, µη χρήσιµου εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των κινητών
µονάδων του ΕΠΗΠ.
Άρθρο 37
Κυρώσεις
Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στις επιµέρους διατάξεις του παρόντος:
α) η εγκατάσταση σταθµού εκποµπής ή/και λήψης ραδιοσήµατος και κατασκευής κεραίας ή δοµικών κατασκευών κεραίας κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος και χωρίς τις προβλεπόµενες άδειες ή εγκρίσεις,
εφόσον αυτές απαιτούνται, η χρήση σταθµού εκποµπής
ραδιοσήµατος χωρίς άδεια ή η παραχώρηση ηλεκτρικού
ρεύµατος σε εγκαταστάσεις σταθµού εκποµπής ή/και
λήψης ραδιοσήµατος άλλου που λειτουργεί µε ή χωρίς
άδεια, η παραχώρηση των δοµικών κατασκευών κεραίας
σε άλλον για την εγκατάσταση κεραιοσυστηµάτων χωρίς άδεια, εφόσον απαιτείται, καθώς και η παρεµπόδιση
ή η παρενόχληση των αρµόδιων οργάνων να πραγµατοποιήσουν έλεγχο των σταθµών εκποµπής ή/και λήψης
ραδιοσήµατος και των εγκαταστάσεών τους ή η παροχή
εσφαλµένων πληροφοριών για την άσκηση του ελέγχου,
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης µέχρι τριών (3) ετών και
χρηµατική ποινή από τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Σε περίπτωση καταδίκης διατάσσεται η ανάκληση των υφιστάµενων αδειών,
η άµεση διακοπή λειτουργίας του κεραιοσυστήµατος και
η δήµευση του εξοπλισµού του σταθµού και των συναφών εγκαταστάσεών του,
β) µε φυλάκιση µέχρι τρία (3) έτη τιµωρείται όποιος
προκαλεί επιβλαβείς παρενοχλήσεις (παρεµβολές), διαπιστωµένες από την αρµόδια αρχή, σε άλλο νόµιµο χρήστη, όπως και όποιος εκπέµπει χωρίς άδεια σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δεν προβλέπεται για τη συγκεκριµένη υπηρεσία στον Εθνικό Κανονισµό Κατανοµής Ζωνών
Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ). Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, ανακαλείται η υφιστάµενη άδεια και µπορεί να
διαταχθεί η άµεση διακοπή λειτουργίας του κεραιοσυστήµατος. Επίσης, κατάσχεται όλος ο εξοπλισµός του
σταθµού και οι συναφείς εγκαταστάσεις και δηµεύεται
µε αµετάκλητη απόφαση του ποινικού δικαστηρίου. Τα α-

δικήµατα των περιπτώσεων α΄ και β΄ θεωρούνται αυτόφωρα, σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 242 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, όπως ισχύει,
γ) µε απόφαση της ΕΕΤΤ, ύστερα από έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας, στους κατόχους κατασκευών κεραιών
στην ξηρά:
αα) που δεν διαθέτουν άδεια κατασκευής κεραίας από
την ΕΕΤΤ, ούτε πιστοποιητικό πληρότητας,
ββ) που διαθέτουν άδεια κατασκευής κεραίας η οποία
έχει εκδοθεί επί τη βάσει ψευδών, ανακριβών ή παραποιηµένων στοιχείων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από
δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ µέχρι και τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000,00) ευρώ.
Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση, η ψευδής αναγραφή ή η παραποίηση στοιχείων ή η υποτροπή. Τα πρόστιµα αυτά αποτελούν έσοδα του Δηµοσίου, συνυπολογίζονται στο ποσοστό εκ του αποθεµατικού που καταβάλει η
ΕΕΤΤ στο Δηµόσιο και εισπράττονται σύµφωνα µε το
ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Εισπράξεων και Δηµοσίων Εσόδων» (ΚΕΔΕ, Α΄ 90, όπως ισχύει),
δ) η επιβολή των ανωτέρω διοικητικών προστίµων δεν
υποκαθιστά άλλες ποινές και κυρώσεις που προβλέπει η
κείµενη νοµοθεσία. Τυχόν άσκηση των προβλεπόµενων
διοικητικών ή ένδικων µέσων δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίµου. Εφόσον τα πρόστιµα εξοφλούνται µέσα σε έναν (1) µήνα από την κοινοποίηση της
σχετικής απόφασης επιβολής τους, µειώνονται κατά
τριάντα τοις εκατό (30%). Μετά την παρέλευση του µηνός, η είσπραξη των προστίµων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Άρθρο 38
Λειτουργία της πληροφοριακής υποδοµής
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρµόδιων υπουργών ρυθµίζονται θέµατα διαδικασιών και εφαρµογής του
άρθρου 21 του παρόντος νόµου, καθώς και κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε τη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστηµάτων του παρόντος.
2. Με απόφαση της ΕΕΤΤ ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήµατος ΣΗΛΥΑ, καθώς και κάθε θέµα αρµοδιότητας της ΕΕΤΤ σχετικό µε την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στα
πλαίσια του παρόντος.
3. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την έκδοση της παραπάνω απόφασης της ΕΕΤΤ, η ΥΠΑ, η ΕΕΑΕ, οι αρµόδιες για τη δόµηση, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τη διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες που γνωµοδοτούν και παρέχουν έγκριση ή σύµφωνη γνώµη στο
πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατασκευών
κεραιών, οφείλουν να υποβάλουν αίτηµα εγγραφής στο
Ηλεκτρονικό Σύστηµα ΣΗΛΥΑ. Δεν απαιτείται εκ νέου
εγγραφή στο ΣΗΛΥΑ των υπηρεσιών που έχουν ήδη εγγραφεί σε αυτό σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4070/2012, όπως ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης µπορεί να καθορίζονται και άλλες υπηρεσίες προς σύνδεση µε το ΣΗΛΥΑ.
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4. Το ΣΗΛΥΑ και το e - Άδειες διασυνδέονται σύµφωνα µε τα ισχύοντα διεθνή και εθνικά πρότυπα διαλειτουργικότητας. Η διασύνδεση των συστηµάτων είναι αµφίδροµη και παρέχονται, κατ' ελάχιστον, οι εξής υπηρεσίες:
α) πλήρης πρόσβαση σε κάθε διασυνδεδεµένη ηλεκτρονική αίτηση από τους χρήστες οποιουδήποτε συστήµατος µε απλή ενάριθµη αναφορά,
β) εφαρµογή κανόνων προώθησης ή ολοκλήρωσης
µιας αίτησης ανάλογα µε την κατάσταση της διασυνδεδεµένης αίτησης σε οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστηµα,
γ) µεταφορά δεδοµένων που επηρεάζουν τη διαδικασία αδειοδότησης από το ένα σύστηµα στο άλλο.
5. Για την εφαρµογή του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν.
4014/2011 και µέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσής
του µε την παραπάνω πληροφοριακή υποδοµή, οι δηλώσεις υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (ΠΠΔ) και οι αιτήσεις έκδοσης Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) υποβάλλονται και διεκπεραιώνονται µέσω του Ηλεκτρονικού Συστήµατος ΣΗΛΥΑ. Η απαιτούµενη ενηµέρωση του ΗΠΜ γίνεται αποκλειστικά µε µέριµνα του κατόχου της κατασκευής κεραίας.
Άρθρο 39
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του Ηλεκτρονικού Συστήµατος ΣΗΛΥΑ µε το Ηλεκτρονικό Σύστηµα e-Άδειες, τα απαιτούµενα για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται µε ευθύνη των κυρίων ή κατόχων κατασκευών κεραιών. Η διασύνδεση των παραπάνω πληροφοριακών συστηµάτων ολοκληρώνεται µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και διαπιστώνεται
µε πράξεις της ΕΕΤΤ και του διαχειριστή του Συστήµατος Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών (e-Άδειες).
2. Μέχρι την εγγραφή των υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 38 του παρόντος νόµου στο Ηλεκτρονικό
Σύστηµα ΣΗΛΥΑ, η έκδοση των απαιτούµενων αδειών
για την εγκατάσταση και τη λειτουργία κατασκευής κεραίας γίνεται ως εξής:
α) ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει τις απαιτούµενες αιτήσεις και µελέτες στις αρµόδιες υπηρεσίες και, στη συνέχεια, υποβάλλει στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα ΣΗΛΥΑ φάκελο µε τα αποδεικτικά παραλαβής τους,
β) οι αρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν, µέσα σε τέσσερις
(4) µήνες από την παραλαβή των σχετικών αιτήσεων/µελετών, να ελέγξουν τα θέµατα αρµοδιότητάς τους και να
ενηµερώσουν εγγράφως την ΕΕΤΤ και τον ενδιαφερόµενο για:
αα) την έκδοση των εγκριτικών πράξεων, ή
ββ) την ανάγκη συµπλήρωσης/διόρθωσης τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις αιτήσεις/µελέτες,
γγ) την αιτιολογηµένη απόρριψη των αιτήσεων/µελετών.
3. Εκκρεµείς διαδικασίες αδειοδότησης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ολοκληρώνονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του. Εκδοθείσες άδειες και εγκρίσεις παραµένουν ισχυρές. Όσον αφορά τα πιστοποιητικά πληρότητας που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε την

περίπτωση β΄ της παραγράφου 17Γ΄ του άρθρου 30 του
ν. 4070/2012 διατηρούνται σε ισχύ για δύο (2) έτη από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Για πιστοποιητικά πληρότητας, για την έκδοση των οποίων έχει ληφθεί
υπόψη έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ, χορηγείται από την ΕΕΤΤ, µέσα στην προαναφερόµενη προθεσµία, άδεια κατασκευής κεραίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και, στη συνέχεια,
ακολουθεί η διαδικασία των άρθρων 23 και 24 του παρόντος νόµου. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και για
τα κέντρα δορυφορικών επικοινωνιών.
4. Κατασκευές κεραιών που εµπίπτουν στις διατάξεις
του άρθρου 31 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 126 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73),
εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής στην Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)
του προστίµου της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του παρόντος νόµου.
5. Εκκρεµείς διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων από την ΕΕΤΤ ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης
µε την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση.
6. Κεραίες ραδιοφωνικών σταθµών που δηλώθηκαν εµπρόθεσµα, σύµφωνα µε το άρθρο 61 του ν. 4313/2014
(Α΄ 261), συνεχίζουν να λειτουργούν έως την αδειοδότησή τους, η οποία πραγµατοποιείται µετά την οριστικοποίηση των οικείων χαρτών συχνοτήτων και την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθµών. Υφιστάµενες κεραίες ραδιοφωνικών σταθµών, που δεν δηλώθηκαν εµπρόθεσµα κατά τα ανωτέρω, µπορεί να συνεχίσουν να λειτουργούν έως την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών αυτών, εφόσον υποβάλουν την εν λόγω δήλωση εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 61 του ν. 4313/2014, και
καταβάλουν στην ΕΕΤΤ, πρόστιµο ύψους διακοσίων
(200) ευρώ για κάθε δήλωση.
7. Άδειες για την κατασκευή κεραιών των αδειοδοτηµένων παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκποµπής που χρησιµοποιούνται κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος ή εγκαθίστανται στο πλαίσιο εφαρµογής των χαρτών συχνοτήτων χορηγούνται
µετά τη λήξη της προθεσµίας για την απελευθέρωση και
διάθεση του ψηφιακού µερίσµατος.
Οι κάτοχοι των ανωτέρω κατασκευών κεραιών υποχρεούνται, µέσα σε προθεσµία δώδεκα (12) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος να καταθέσουν δήλωση στο ΣΗΛΥΑ, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστον, το γεωγραφικό στίγµα, την ισχύ, τη συχνότητα
εκποµπής, το ύψος του εγκεκριµένου από την ΥΠΑ ιστού, καθώς και απόσπασµα ψηφιακού δορυφορικού
χάρτη µε τη θέση του κεραιοσυστήµατος. Στην ανωτέρω
διαδικασία µπορεί να ενταχθούν και εγκατεστηµένες κεραίες τηλεοπτικής ευρυεκποµπής, που χρησιµοποιούνται
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 4324/2015 (Α΄ 44) για τη
γεωγραφική κάλυψη του συνόλου της Επικράτειας στο
πλαίσιο παροχής καθολικής υπηρεσίας τηλεοπτικής ευρυεκποµπής, σε θέσεις εκτός των προβλεπόµενων
στους χάρτες συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής. Οι κάτοχοι των ανωτέρω κατασκευών κεραιών µπορούν να τροποποιούν τις παραπάνω δηλώσεις µέσω του ΣΗΛΥΑ για την εξυπηρέτηση της εφαρµογής των χαρτών συχνοτήτων.

30
Η σύνδεση των ανωτέρω κατασκευών κεραιών µε τα
δίκτυα κοινής ωφέλειας πραγµατοποιείται µετά την υποβολή της παραπάνω δήλωσης στο ΣΗΛΥΑ.
Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και
µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης
που καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 34 του παρόντος νόµου.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
µπορεί να καθορίζονται και ειδικότερες προϋποθέσεις,
χρονικές διαδικασίες και όροι για την εφαρµογή των ανωτέρω εδαφίων.
8. Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 65 του ν. 4155/2013 (Α΄
120), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε την παράγραφο
1 του άρθρου 64 του ν. 4313/2014, παραµένουν ως έχουν και εξετάζονται µετά την έκδοση των προβλεπόµενων ραδιοφωνικών χαρτών συχνοτήτων, οι δε εκπρόθεσµες θεωρούνται ως ουδέποτε υποβληθείσες.
9. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου
4 του άρθρου 35 του παρόντος νόµου, ισχύουν η υπ’ αριθµ. 2300ΕΦΑ (493)/06.02.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών
(Β΄ 346) και η υπ’ αριθµ. 8701/118/09.02.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης (Β΄302).
10. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου
3 του άρθρου 35 του παρόντος νόµου, ισχύει η υπ’αριθµ.
Π/112/345/04.12.2012 κοινή απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών (Β΄ 3271),
όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθµ.
Π/112/237/31.07.2015 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων
και Οικονοµικών (Β΄1659).
11. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου
3 του άρθρου 36 του παρόντος νόµου, ισχύει η υπ’αριθµ.
65977/974/Φγ61/12.12.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας και
Θρησκευµάτων και του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 3260).
12. Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του παρόντος νόµου, ισχύει η υπ’αριθµ. 29179/340/Φγ61/14.05.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υφυπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 1275).
13. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του παρόντος νόµου ισχύει υπ’αριθµ. 27217/505/04.06.02013 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄
1442).
14. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης
γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του παρόντος νόµου ισχύει η υπ’αριθµ. 11926/261/08.03.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 453).
15. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του παρόντος νόµου , ισχύει η υπ’αριθµ. 529/138/30.06.2009 απόφαση
της ΕΕΤΤ (Β΄ 1458).
16. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της ΕΕΤΤ της πα-

ραγράφου 2 του άρθρου 38 του παρόντος νόµου, ισχύει
η υπ’αριθµ. 672/1/13.11.2012 απόφαση της ΕΕΤΤ (Β΄
3295), καθώς και οι αποφάσεις της ΕΕΤΤ που αφορούν
την επέκταση της διαλειτουργικότητας του ΣΗΛΥΑ.
17.Τα τελευταία δύο εδάφια της παραγράφου 2 του
άρθρου 61 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ Α΄ 261) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Ε.Ε.Τ.Τ. δηµοσιεύει τις ως άνω Δηλώσεις στο δικτυακό της τόπο, εξαιρουµένων των στοιχείων υπό (δ)
και (ε) ανωτέρω. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και για όλα τα κεραιοσυστήµατα τα οποία µεταδίδουν ή αναµεταδίδουν ραδιοφωνικές εκποµπές αυτής.»
18. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για
τη συνεγκατάσταση του άρθρου 26 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 40
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται το
άρθρο 24Α του ν. 2075/1992 (Α΄ 129), το άρθρο 1 του
ν. 2801/2000 (Α΄ 46), το άρθρο 30 του ν. 4070/2012, τα
άρθρα 22 και 31 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44), καθώς και κάθε άλλη ειδική ή γενική διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 41
Κωδικοποίηση νοµοθετικού πλαισίου αδειοδότησης
και ελέγχου κατασκευών Κεραιών
1.Συνιστάται ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή,
της οποίας τα µέλη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα
δέκα (10) για τη σύνταξη κώδικα που περιλαµβάνει τις
διατάξεις νόµων και κανονιστικών πράξεων που σχετίζονται µε τη διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου κατασκευών κεραιών, η οποία συγκροτείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης.
2. Ο κώδικας τηρείται σε ηλεκτρονική βάση και περιλαµβάνει τις εξουσιοδοτικές διατάξεις για τα αρµόδια
όργανα, τη διαδικασία ενηµέρωσης, επικαιροποίησης και
έγκρισης της τροποποίησής του, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.
Άρθρο 42
Τροποποίηση του ν. 4070/2012
1.
Στο άρθρο 4 του Παραρτήµατος Χ του
ν. 4070/2012 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Για τη χορήγηση δικαιωµάτων διέλευσης για την εγκατάσταση δοµικών κατασκευών κεραιών σε χώρους
που ανήκουν στο Δηµόσιο, σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή είναι κοινόχρηστοι, ο ενδιαφερόµενος κάτοχος κατασκευής κεραίας, εφόσον επιθυµεί να
κάνει χρήση των σχετικών διατάξεων περί δικαιωµάτων
διέλευσης, υποβάλλει αίτηση µέσω του Πληροφοριακού
Συστήµατος µόνο µε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις αα΄, ββ΄ και θθ΄ της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καθώς
και α) τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων, β) τεχνική έκθεση µηχανικού και γ) αρχιτεκτονικά σχέδια. Σε αυτή την περίπτωση
ο αρµόδιος φορέας χορήγησης χορηγεί δικαιώµατα διέλευσης σύµφωνα µε τις περίπτώσεις α΄, β΄, γ΄, ε΄, στ΄,
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υποπεριπτώσεις ββ΄ και δδ΄ της περίπτωσης ζ΄, και περίπτώσεις η΄ και ι΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και δεν απαιτείται παροχή εγκρίσεων από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ούτε ακολουθείται
η διαδικασία εγκρίσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
Για τη χορήγηση δικαιωµάτων διέλευσης για την εγκατάσταση δοµικών κατασκευών κεραιών σε χώρους που
ανήκουν στο Δηµόσιο, σε Ο.Τ.Α. ή είναι κοινόχρηστοι
δεν εφαρµόζονται τα άρθρα 5, 6, 7 και 8 του παρόντος
Παραρτήµατος.»
2.
Στο άρθρο 11 του Παραρτήµατος Χ του
ν. 4070/2012 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5.
Μέχρι να λειτουργήσει το Πληροφοριακό Σύστηµα του άρθρου 28 του ν. 4070/2012, όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση γ΄ του άρθρου 11 του ν.
4463/2017 (Α΄ 42), οι αρµόδιοι φορείς για τη χορήγηση
δικαιώµατος διέλευσης για την εγκατάσταση δοµικών
κατασκευών κεραιών σε χώρους που ανήκουν στο Δηµόσιο, σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή
είναι κοινόχρηστοι, εφαρµόζουν τη διαδικασία που ορίζεται στις περιπτώσεις στ΄, ζ΄, η΄, ι΄, ια΄, ιβ΄ και ιγ΄ της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τα τέλη υπολογίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος
άρθρου. Για τη χορήγηση δικαιωµάτων διέλευσης για
την εγκατάσταση δοµικών κατασκευών κεραιών σε χώρους που ανήκουν στο Δηµόσιο, σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή είναι κοινόχρηστοι, ο πάροχος υποβάλλει στον αρµόδιο φορέα χορήγησης µόνο τα
δικαιολογητικά των υποπεριπτώσεων ββ΄ και δδ΄ της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος Παραρτήµατος.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Άρθρο 43
Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο
1. Το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο αποτελεί τον οδικό
χάρτη για την ανάπτυξη σύγχρονων δικτυακών υποδοµών στη χώρα, συµπεριλαµβανοµένων, ιδίως των δικτύων οπτικών ινών, των δικτύων πέµπτης γενιάς (5G),
των δικτύων WiFi, των υποδοµών έξυπνων πόλεων, των
υποδοµών για διαδρόµους έξυπνης αυτοµατοποιηµένης
οδήγησης και των πάσης φύσεως υποδοµών σταθερών,
ασυρµατικών και δορυφορικών δικτύων τηλεπικοινωνιών, καθώς και των εξειδικευµένων δικτύων που λειτουργούν ως διαδίκτυο των πραγµάτων (ΙοΤ, Internet of
Things). Το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από πρόταση της Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και περιλαµβάνει κυρίως την πολιτική ανάπτυξης των δικτύων, τους στόχους και τα µέσα
για την επίτευξή τους.
2. Η ΓΓΤΤ είναι αρµόδια να εισηγείται στον Υπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης την πολιτική, τις εθνικές θέσεις και τον τρόπο εκπροσώπησης της χώρας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς για όλα τα θέµατα

που σχετίζονται µε τον σχεδιασµό, την υλοποίηση του
Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου και για την παρακολούθηση των αντίστοιχων δεικτών του Ψηφιακού Θεµατολογίου για την Ευρώπη.
3. Η ΓΓΤΤ καταρτίζει και εισηγείται το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο και παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής
του, εισηγούµενη τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις
του κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Για τον σκοπό αυτόν, η ΓΓΤΤ συγκεντρώνει περιοδικά όλα τα απαραίτητα
στοιχεία που διαθέτουν οι αρµόδιοι/εµπλεκόµενοι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς της χώρας, προκειµένου να προβεί στην αποτίµηση των οικείων ποσοτικών δεικτών του
Ψηφιακού Θεµατολογίου για την Ευρώπη 2020 ή/και άλλων παρόµοιων ποσοτικών δεικτών που θα προβλεφθούν στο µέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΓΓΤΤ προβαίνει
σε διαβούλευση µε τους φορείς αυτούς.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων δύναται να εξειδικεύονται το είδος και η µορφή των στοιχείων που συγκεντρώνονται
για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ο τρόπος και ο χρόνος συλλογής τους και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.
5. Αρµόδιες για την εφαρµογή των προβλέψεων του
παρόντος άρθρου είναι οι ακόλουθες οργανικές µονάδες
της ΓΓΤΤ: (α) η Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, (β) η Διεύθυνση Διαχείρισης Ραδιοφάσµατος και (γ) η Διεύθυνση Δορυφορικών
Υπηρεσιών και Διαστηµικών Εφαρµογών, όπως αυτές ορίζονται κατά τις διατάξεις του π.δ. 82/2017 (Α΄ 117), όπως ισχύει. Ο Γενικός Γραµµατέας Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων δύναται µε απόφασή του να εξειδικεύει,
να επαναπροσδιορίζει ή/και να κατανέµει τις αρµοδιότητες αυτές µεταξύ των οργανικών µονάδων της ΓΓΤΤ µε
στόχο τον εξορθολογισµό και την αποτελεσµατικότερη
άσκησή τους.
6. Η Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΓΓΤΤ συντάσσει σε ετήσια
βάση έκθεση αποτίµησης της πορείας υλοποίησης του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
µετά από πρόταση του Γενικού Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων.
Άρθρο 44
Υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης δικτυακών υποδοµών
1. Οι δράσεις, το φυσικό αντικείµενο των οποίων αφορά στον σχεδιασµό και την εγκατάσταση πάσης φύσεως
δικτύων και υποδοµών σταθερών, ασυρµατικών και δορυφορικών επικοινωνιών όπως, ιδίως, των δικτύων οπτικών ινών, των δικτύων πέµπτης γενιάς (5G), των δικτύων
WiFi, των υποδοµών έξυπνων πόλεων, των υποδοµών
για διαδρόµους έξυπνης αυτοµατοποιηµένης οδήγησης,
κ.λπ., καθώς και των εξειδικευµένων δικτύων που λειτουργούν ως διαδίκτυο των πραγµάτων (ΙοΤ, Internet of
Things) και που σχεδιάζονται από φορείς του Δηµοσίου
µε σκοπό την ένταξή τους σε συγχρηµατοδοτούµενα
προγράµµατα ή στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ), ελέγχονται ως προς τη συµβατότητά τους µε το
εκάστοτε ισχύον Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο.
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2. Οι προτάσεις για την υλοποίηση δράσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στην κατά περίπτωση αρµόδια Διεύθυνση της ΓΓΤΤ, ώστε να αξιολογηθούν από αυτή ως προς την εξειδίκευση του φυσικού τους αντικειµένου µε στόχο τη διασφάλιση της
βέλτιστης δυνατής αξιοποίησης των πόρων του Δηµοσίου. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας Διεύθυνσης της ΓΓΤΤ, προεγκρίνονται τα τεχνικά
δελτία που ετοιµάζουν οι φορείς πρότασης, ως προς τη
συµβατότητά τους µε το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο, εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την κατάθεσή τους
από την αρµόδια υπηρεσία, πριν την κατάθεσή τους στην
αρµόδια Διαχειριστική Αρχή ή την αρµόδια υπηρεσία
χρηµατοδότησης. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ως
άνω προθεσµίας, χωρίς τη διατύπωση αιτιολογηµένων
παρατηρήσεων επί του περιεχοµένου των τεχνικών δελτίων από την αρµόδια για την προέγκριση υπηρεσία της
ΓΓΤΤ, τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης θεωρούνται εγκεκριµένα. Σε περίπτωση διατύπωσης αιτιολογηµένων παρατηρήσεων επί του περιεχοµένου των τεχνικών δελτίων, η προθεσµία έγκρισης ορίζεται σε έναν (1)
µήνα από την απάντηση των φορέων πρότασης επί των
τελευταίων αιτιολογηµένων παρατηρήσεων της αρµόδιας υπηρεσίας, µετά δε την παρέλευση άπρακτης της
σχετικής προθεσµίας τα σχετικά τεχνικά δελτία θεωρούνται εγκεκριµένα.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων δύναται να εξειδικεύεται ή να
τροποποιείται η διαδικασία προέγκρισης που ορίζεται
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και να καθορίζονται οι λεπτοµερείς προδιαγραφές για τον τρόπο σχεδιασµού αντίστοιχων δράσεων.
4. Για την υλοποίηση δράσεων της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, όπου φορέας πρότασης είναι η ΓΓΤΤ,
δεν απαιτείται η προέγκριση του παρόντος άρθρου, ούτε
οι προεγκρίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του
ν. 4623/2019 (Α΄ 134).
5. Η ΓΓΤΤ συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020 και στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Άρθρο 45
Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών
1. Θεσπίζεται Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών το οποίο αποτελεί το κεντρικό, κυβερνητικό
πλαίσιο διϋπουργικού συντονισµού, του σχεδιασµού και
της υλοποίησης δράσεων ανασχεδιασµού και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες επιδιώκουν την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και τη µείωση των διοικητικών βαρών των παρεχόµενων προς τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις υπηρεσιών και των εσωτερικών λειτουργιών της δηµόσιας διοίκησης. Το Εθνικό
Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών τελεί υπό την υψηλή εποπτεία του Πρωθυπουργού, η οποία ασκείται δια
του αρµοδίου για την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού.

2. Στόχος του Εθνικού Προγράµµατος Απλούστευσης
Διαδικασιών είναι η βελτίωση της καθηµερινότητας όλων
των πολιτών χωρίς αποκλεισµούς και η υποστήριξη της
αναπτυξιακής δυναµικής της χώρας, µέσα από την αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων δηµοσίων υπηρεσιών και την απελευθέρωση των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάµεων της χώρας από γραφειοκρατικές διαδικασίες αλλά και η ουσιαστική προστασία του δηµοσίου
συµφέροντος και του κράτους δικαίου µέσα από υψηλής
ποιότητας ρυθµίσεις, κανόνες, λειτουργίες και διοικητικές διαδικασίες.
3. Στο Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών
εντάσσεται κάθε πολιτική, ενέργεια, δράση ή πρωτοβουλία οποιουδήποτε δηµοσίου φορέα, η οποία αφορά σε ή
σχετίζεται µε την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας ή
τη µείωση των διοικητικών βαρών, όπως ενδεικτικά:
(α) ανασχεδιασµός και απλούστευση διοικητικών διαδικασιών και ροής εργασιών ή τροποποίηση, βελτίωση ή
κατάργηση δικαιολογητικών, διατυπώσεων ή υποχρεώσεων πληροφόρησης προς τη δηµόσια διοίκηση ή προς
τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από νόµο ή κανονιστική
πράξη,
(β) τροποποίηση, προσαρµογή, απλούστευση και εν
γένει βελτίωση του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου υφιστάµενων ρυθµίσεων ή κωδικοποίηση της νοµοθεσίας, διοικητική ή νοµοθετική, πριν αυτή εξετασθεί από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 67
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
(γ) ψηφιοποίηση των διαδικασιών και δράσεις διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστηµάτων,
(δ) βελτίωση της πληροφόρησης των πολιτών ή των επιχειρήσεων µε προσβάσιµο και φιλικό προς το χρήστη
τρόπο, για κάθε διοικητική διαδικασία ή για υποχρεώσεις
πληροφόρησης προς της διοίκηση ή προς τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από νόµο ή κανονιστική πράξη, και
(ε) αναβάθµιση της εξυπηρέτησης όλων των πολιτών
χωρίς αποκλεισµούς από φυσικά σηµεία εξυπηρέτησης
και υπηρεσίες υποδοχής κοινού. Στο πλαίσιο αυτό, οι ως
άνω δράσεις σχεδιάζονται, υλοποιούνται και παρακολουθούνται ως συνεκτικά και αλληλεξαρτώµενα µέρη
του Προγράµµατος µε σκοπό τη διασφάλιση της συνοχής, της συνέργειας και της διαλειτουργικότητας των
δράσεων, καθώς και οικονοµιών κλίµακας και τη µεγιστοποίηση του οφέλους που προκύπτει από την υλοποίηση
των δράσεων αυτών.
4. Στο Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών
εντάσσεται και κάθε δράση που προκύπτει από πρόταση
ή πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού ή του αρµόδιου για
την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού.
5. Στο Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών
δύνανται να ενταχθούν και δράσεις ή ενέργειες απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών οι οποίες αποτελούν
προτάσεις δηµοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών, κοινωνικών εταίρων, αντιπροσωπευτικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ιδρυµάτων, ιδιωτικών φορέων και
δοµών ή και πολιτών. Οι προτάσεις αυτές υποβάλλονται
σε ειδική πλατφόρµα που δηµιουργείται για το σκοπό
αυτό και αξιολογούνται από τις οµάδες εργασίας της επόµενης παραγράφου.
6. Το Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών
υποστηρίζεται διοικητικά και επιστηµονικά από την Γενι-
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κή Γραµµατεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και λειτουργεί µε την υποστήριξη οµάδων εργασίας οι οποίες συγκροτούνται µε κοινές αποφάσεις
του αρµόδιου για την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού
και των αρµοδίων κατά περίπτωση Υπουργών και οι οποίες αναλύουν, επεξεργάζονται και εισηγούνται τις κατάλληλες ενέργειες και δράσεις για την απλούστευση της επιλεγµένης ή των επιλεγµένων διαδικασιών, όπως αυτές
καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος
άρθρου και µε την προϋπόθεση ότι εφαρµόζονται τα µέτρα και οι διαδικασίες διαχείρισης διαβαθµισµένων εγγράφων. Εφόσον απαιτηθεί η ανάθεση του σχεδιασµού
και της υλοποίησης της δράσης, µε ανάθεση του σχετικού έργου σε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα σύµφωνα µε το
νόµο, η αντίστοιχη οµάδα εργασίας εκπονεί τις τεχνικές
προδιαγραφές, παρακολουθεί το ανατιθέµενο έργο, παραλαµβάνει τα παραδοτέα του και µεριµνά για την εφαρµογή του, περιλαµβανοµένης της προµήθειας του τυχόν
αναγκαίου υλικού και λογισµικού και της εκπαίδευσης
των αντίστοιχων υπαλλήλων.
7. Στις οµάδες εργασίας της προηγούµενης παραγράφου συµµετέχουν οι οικείοι Γενικοί ή Ειδικοί Γραµµατείς,
συνεργάτες των ιδιαίτερων γραφείων µελών της κυβέρνησης, υφυπουργών, γενικών ή ειδικών γραµµατέων και
υπηρεσιακοί παράγοντες. Στις οµάδες εργασίες δύνανται να συµµετέχουν και ιδιώτες εµπειρογνώµονες. Στις
οµάδες εργασίας προεδρεύει ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών ή
άλλος Γενικός Γραµµατέας εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε κάθε περίπτωση ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών ή
εκπρόσωπός του συµµετέχει ως µέλος στις οµάδες εργασίας στις οποίες δεν προεδρεύει.
8. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών συγκροτείται επιτελική επιτροπή που λειτουργεί υπό την εποπτεία
του, η οποία εκπονεί Οδηγό σχεδιασµού και υλοποίησης
των δράσεων ο οποίος περιλαµβάνει τα αναγκαία κοινά
πρότυπα και κοινές προδιαγραφές και τη µεθοδολογία
σχεδιασµού και υλοποίησης των δράσεων, µε τελικό
σκοπό την παραµετροποιηµένη προτυποποίηση των λειτουργιών και των διαδικασιών της Δηµόσιας Διοίκησης,
την ψηφιοποίησή τους και τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητάς τους.
9. Το Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών
καλύπτεται χρηµατοδοτικά από συγχρηµατοδοτούµενα
προγράµµατα κατά το µέρος του που είναι επιλέξιµο από
αυτά, καθώς και από άλλους ευρωπαϊκούς ή εθνικούς
πόρους σύµφωνα µε τους όρους που διέπουν τη διαχείρισή τους.
10. Κάθε εξάµηνο συντάσσεται, µε µέριµνα του αρµοδίου για την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού, αναφορά
η οποία υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό και η οποία συµπεριλαµβάνει: (α) την εξέλιξη των δράσεων του Προγράµµατος κατά το προηγούµενο εξάµηνο, (β) τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί τα αρµόδια Υπουργεία
και οι λοιποί δηµόσιοι φορείς προς ικανοποίηση των στόχων και υλοποίηση των δράσεων του Προγράµµατος κα-

θώς και την αξιολόγηση αυτών, (γ) τις δράσεις του επόµενου εξαµήνου που προτείνονται προς ένταξη στο Πρόγραµµα, και τις απαιτούµενες σχετικές ενέργειες συµπεριλαµβανοµένων και των εισηγήσεων του αρµόδιου για
την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού για δράσεις που
πρέπει να εγκριθούν από το Υπουργικό Συµβούλιο.
11.
Με απόφαση του αρµόδιου για την ψηφιακή
διακυβέρνηση Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζεται ο τρόπος εκπόνησης του Εθνικού Προγράµµατος Απλούστευσης Διαδικασιών, ο τρόπος ένταξης κάθε δράσης σε αυτό, ο τρόπος χρηµατοδότησης, ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας των οµάδων εργασίας, ο τρόπος υποβολής
προτάσεων προς αξιολόγηση από φορείς της κοινωνίας
και της αγοράς καθώς, το σύστηµα διοίκησης – παρακολούθησης – αξιολόγησης – επικαιροποίησης του Προγράµµατος και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχεδιασµού
και υλοποίησης των δράσεών του, και κάθε άλλο θέµα
σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 46
Σύσταση Επιτροπής για την επεξεργασία
και κωδικοποίηση διοικητικών
διαδικασιών και εγγράφων
1. Με απόφαση του Υπουργού που είναι αρµόδιος για
την ψηφιακή διακυβέρνηση, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συστήνεται στο πλαίσιο
του Εθνικού Προγράµµατος Απλούστευσης διαδικασιών
Ειδική Επιτροπή µε σκοπό την επεξεργασία νέου Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας, καθώς και την εκπόνηση Οδηγού Κωδικοποίησης µε υποδείγµατα διοικητικών εγγράφων, ο οποίος θα οµογενοποιεί και θα κατηγοριοποιεί το
σύνολο των υφιστάµενων τύπων διοικητικών εγγράφων
και θα καταγράφει την ηλεκτρονική τους διαχείριση.
2. Οι νέες κωδικοποιήσεις ενσωµατώνουν το σύνολο
των τυπικών και άτυπων διαδικασιών που εφαρµόζει η
Διοίκηση.
3. Η Ειδική Επιτροπή αποτελείται από ειδικούς επιστήµονες και εµπειρογνώµονες στα αντικείµενα του έργου
που της ανατίθεται, εκ των οποίων ένας ορίζεται ως
Πρόεδρος και ένας ως αναπληρωτής του. Η Ειδική Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της εντός ενός
(1) έτους από τον διορισµό των µελών της. Ο Υπουργός
που είναι αρµόδιος για την ψηφιακή διακυβέρνηση δύναται µε απόφασή του να παρατείνει το έργο της για όσο
χρόνο κρίνει σκόπιµο, λαµβάνοντας υπόψη την απόδοσή
της και τον εκτιµώµενο υπολειπόµενο αναγκαίο για την
ολοκλήρωση του έργου χρόνο.
4. Για τη σύσταση και λειτουργία της Ειδικής Επιτροπής εφαρµόζονται τα ειδικώς οριζόµενα στην παράγραφο 2, του άρθρου 67, του νόµου 4622/2019 (Α΄ 133). Εάν
η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης του άρθρου 66, του
νόµου 4622/2019 (Α΄133), δεν έχει συγκροτηθεί µέχρι
τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής του παρόντος, η
γνώµη της παραγράφου 2, του άρθρου 67, του ως άνω
νόµου, δίνεται από τον Γενικό Γραµµατέα Νοµικών και
Κοινοβουλευτικών Θεµάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
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5. Η Ειδική Επιτροπή οφείλει να ενηµερώνει για την
πρόοδο των εργασιών της την Κ.Ε.Κ. σε τριµηνιαία βάση.
Για το διάστηµα µέχρι τη συγκρότηση της Κ.Ε.Κ. ενηµερώνει τον Γενικό Γραµµατέα Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων.
6. Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 66 και 67 του νόµου
4622/2019 (Α΄ 133), µε την απόφαση της παραγράφου 1
του παρόντος µπορούν επίσης να καθορίζονται όλες οι
αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 47
Σύσταση Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας
στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας, το οποίο υπάγεται
στη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, µε κύρια αποστολή την κυλιόµενη µέτρηση και αποτύπωση των διοικητικών βαρών,
τα οποία προκύπτουν από τη νοµοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης προς όλους τους πολίτες,
επιχειρήσεις και δηµοσίους υπαλλήλους, καθώς και την
σύνταξη ετήσιων αναφορών για τις τάσεις της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα µε ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους.
2. Οι ετήσιες αναφορές του Παρατηρητηρίου δηµοσιεύονται τον Φεβρουάριο του επόµενου, από το έτος αναφοράς, έτους, µαζί µε τις βασικές δράσεις που υλοποιήθηκαν από τους αρµόδιους φορείς στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράµµατος Απλούστευσης Διαδικασιώνµαζί µε
την επίπτωση που είχαν στα µεγέθη των διοικητικών βαρών.
3. Είναι δυνατή η σύναψη προγραµµατικής συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για την ανάπτυξη και κατάρτιση των ειδικών στατιστικών του Παρατηρητηρίου καθώς και τη διάχυση και επικοινωνία της
σχετικής στατιστικής πληροφορίας µέσω της έκδοσης
σχετικού δελτίου αποτύπωσης των διοικητικών βαρών από την τελευταία. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να συνάπτει ειδικότερες συµφωνίες και να
προβαίνει σε συνεργασίες µε υφιστάµενα τοµεακά παρατηρητήρια για την καλύτερη επεξεργασία της στατιστικής πληροφορίας.
4. Το Παρατηρητήριο υποστηρίζει το Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών και τον Υπουργό που είναι αρµόδιος για την ψηφιακή διακυβέρνηση, σε κάθε
σχετικό θέµα και ειδικώς ως προς τις τριµηνιαίες αναφορές του προς τον Πρωθυπουργό, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ρυθµίζουν το ανωτέρω Πρόγραµµα.
5. Το Παρατηρητήριο δύναται, εφόσον του ζητηθεί, να
υποστηρίξει τα Υπουργεία ή άλλους εποπτευόµενους
δηµόσιους φορείς ή ανεξάρτητες αρχές, στη µέτρηση
και αποτίµηση των διοικητικών βαρών που προκύπτουν
από µεµονωµένες δράσεις ή πρωτοβουλίες τους. Επιπλέον, υποστηρίζει τη διαδικασία κατάρτισης των Αναλύσεων Συνεπειών Ρυθµίσεων νοµοσχεδίων ή την αξιολόγηση αποτελεσµάτων εφαρµογής ρυθµίσεων του άρθρου 56 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) που διενεργεί η Προεδρία της Κυβέρνησης, µέσω της παροχής στοιχείων από τις µετρήσεις διοικητικών βαρών που πραγµατοποιεί,
εφόσον αυτό ζητηθεί από τις υπηρεσίες της Προεδρίας

της Κυβέρνησης.
6. Για τις ανάγκες του Παρατηρητηρίου συστήνονται
στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης οκτώ (8) θέσεις οι οποίες καλύπτονται µε πρόσληψη µέσω ΑΣΕΠ ή
µε αποσπάσεις από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σύµφωνα µε το άρθρο 55 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).
Οι κλάδοι, οι κατηγορίες εκπαίδευσης και τα προσόντα
των θέσεων καθορίζονται µε την προκήρυξη των θέσεων
ή την πρόσκληση για αποσπάσεις.
7. Η µεθοδολογία µέτρησης, ο τρόπος παρουσίασης
των αναφορών και κάθε άλλο σχετικό θέµα εφαρµογής
του παρόντος άρθρου καθορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου για θέµατα ψηφιακής διακυβέρνησης Υπουργού,
η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 48
Σύσταση Επιτροπής υψηλού επιπέδου για τον Ψηφιακό
και Διοικητικό Μετασχηµατισµό της Ελλάδας
1. Συστήνεται Επιτροπή υψηλού επιπέδου για τον Ψηφιακό και Διοικητικό Μετασχηµατισµό της Ελλάδας, υπαγόµενη στον αρµόδιο για θέµατα ψηφιακής διακυβέρνησης Υπουργό, για την υποβοήθηση του έργου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σκοπός της Επιτροπής είναι:
(α) η µελέτη και η υποβολή προτάσεων σε σχέση µε τα
θέµατα και τα ζητήµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης όπως ενδεικτικά η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, το Εθνικό Ευρυζωνικό σχέδιο, η Κυβερνοασφάλεια, το Εθνικό Πλαίσιο Απλούστευσης Διαδικασιών και Μείωσης της Γραφειοκρατίας,
(β) η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και ιδιαιτεροτήτων της Ελλάδος,
(γ) η δηµιουργία της στρατηγικής ενεργειών και του
πλάνου δράσεων που θα συντελεστούν για τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό και την απλούστευση των διαδικασιών,
(δ) ο συντονισµός των δράσεων όλων των αρµόδιων
Υπουργείων και φορέων στο πλαίσιο των ενεργειών που
θα πρΟ.Τ.Α.θούν και εγκριθούν για την επίτευξη των
στόχων του έργου, όπως τα παραπάνω προκύψουν και
συνδιαµορφωθούν, µέσα από διαβούλευση και ανάπτυξη
συλλογικών δράσεων µε εκπροσώπους της κοινωνίας, ιδρυµάτων, κρατικών δοµών και φορέων, και
(ε) η συνεργασία µε την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» του
άρθρου 114 του ν. 4622/2019(Α΄ 133) και η υποβολή
προτάσεων προς την τελευταία για την επίτευξη των
στόχων του έργου της.
2. Η Επιτροπή αποτελείται από πρόσωπα εγνωσµένου
κύρους και ειδικούς εµπειρογνώµονες από τον χώρο της
πολιτικής, της επιστήµης και των γραµµάτων και των τεχνών, τα οποία δεν λαµβάνουν, για τη συµµετοχή τους
σε αυτή, οποιαδήποτε αποζηµίωση ή αµοιβή, εκτός των
οδοιπορικών τους, δηλαδή των εξόδων διαµονής και µετακίνησής τους. Η Επιτροπή εδρεύει στην Καλλιθέα, στις
εγκαταστάσεις της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης και υποστηρίζεται
γραµµατειακά από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης.
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3. Με απόφαση του αρµόδιου για θέµατα ψηφιακής
διακυβέρνησης Υπουργού, ρυθµίζεται κάθε ζήτηµα που
αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία, την υποστήριξη
από υπηρεσίες, τους πόρους, τη στελέχωση και κάθε
δραστηριότητα στην οποία προβαίνει προς την επίτευξη
των σκοπών της.
Άρθρο 49
Σύσταση Αυτοτελούς Τµήµατος Πολιτικής Σχεδίασης
Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) στο Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
1. Συνιστάται Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Σχεδίασης
Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) το οποίο υπάγεται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2. Αρµοδιότητες του Τµήµατος Π.Σ.Ε.Α. είναι: (α) Ο
σχεδιασµός, η οργάνωση, η κινητοποίηση και η δράση
των υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και των εποπτευόµενων από αυτό διοικητικών δοµών, σε περίπτωση πολέµου, έντασης, κρίσης ή έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης, και η ρύθµιση κάθε θέµατος που σχετίζεται µε τον σχεδιασµό αυτό. β. Η σύνταξη, αναθεώρηση και επικαιροποίηση των Σχεδίων
Π.Σ.Ε.Α. αρµοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία µε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας, καθώς και των σχετιζόµενων µε αυτά Μνηµονίων Επιβαλλοµένων Ενεργειών. γ. Η συνεργασία µε
τις οργανωτικές δοµές ΠΑΜ-ΠΣΕΑ του ΓΕΕΘΑ και των
λοιπών υπουργείων. δ. Η διατύπωση εισηγήσεων για τη
διαχείριση κρίσεων και την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του Υπουργείου. ε. Η σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισµού δαπανών επί θεµάτων Π.Σ.Ε.Α.. ζ. Η
µέριµνα για την κατάρτιση και εκπαίδευση επί θεµάτων
Π.Σ.Ε.Α. α) του προσωπικού του Τµήµατος και β) του
προσωπικού του Υπουργείου, προς εξασφάλιση της προστασίας των ανωτέρω και των πάσης φύσεως υποδοµών
και υλικού που ανήκουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον πόλεµο και την ειρήνη, κατά τις κείµενες
και λοιπές κανονιστικές διαδικασίες. η. Η µέριµνα για
την παρακολούθηση και εφαρµογή των διατάξεων του Εθνικού Κανονισµού Ασφαλείας (ΕΚΑ), καθώς και της Απόφασης του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2013/488/ΕΕ, της 23ης Σεπτεµβρίου 2013, σχετικά µε
τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθµισµένων πληροφοριών της ΕΕ, δηµοσιευµένης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ στις 15/10/2013 (L 274/1) από
τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. θ. Η µέριµνα για τη χορήγηση και την άρση εξουσιοδοτήσεων χειρισµού διαβαθµισµένου υλικού στο προσωπικό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. ι. Η µέριµνα για την ρύθµιση κάθε σχετικού θέµατος, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που αφορούν θέµατα Π.Σ.Ε.Α..
3. Για την επιλογή και τοποθέτηση του προϊσταµένου
του Τµήµατος Π.Σ.Ε.Α. ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 61 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).

Άρθρο 50
Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας
και λοιπές διατάξεις
1. Στη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνεται Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας. Η οργανωτική δοµή του άρθρου 15 του π.δ. 82/2017 (Α΄ 117)
µεταφέρεται ως σύνολο θέσεων, αρµοδιοτήτων και προσωπικού στη νέα Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας.
2. Στη Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συστήνεται
θέση µετακλητού Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, ο οποίος επιλέγεται και τοποθετείται
µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού.
3. Η θέση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης
Κυβερνοασφάλειας δύναται να καλυφθεί από το πάσης
φύσεως προσωπικό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από το ένστολο ή πολιτικό προσωπικό των Υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Λιµενικό Σώµα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής ή σε εποπτευόµενους από αυτά φορείς, καθώς
και από καθηγητές ΑΕΙ, κατά παρέκκλιση του άρθρου 24
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
4. Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής.
β. Μεταπτυχιακό τίτλο, συναφή µε την ειδικότητα ή
συναφή µε τις αρµοδιότητες (ως γνωστικά αντικείµενα)
της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας.
γ. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του π.δ. 50/2001 (Α΄
39), όπως ισχύει.
δ. Επαγγελµατική εµπειρία συναφή µε τις αρµοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας.
5. Οι Διευθύνσεις και τα Τµήµατα της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, δύνανται να στελεχώνονται από το πάσης φύσεως προσωπικό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και από το ένστολο ή πολιτικό προσωπικό Υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και
στο Λιµενικό Σώµα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή εποπτευόµενους από αυτά φορείς,
καθώς και από Υπηρεσίες του Δηµοσίου, του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα ή Ν.Π.Δ.Δ., κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994
(Α΄ 28), όπως ισχύει.
6. Για τις αποσπάσεις προσωπικού για τη στελέχωση
των Διευθύνσεων και Τµηµάτων της Γενικής Διεύθυνσης
εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1 εώς 3 και 5 του άρθρου
55 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και µπορούν να ανανεωθούν για µια ακόµα τριετία µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού.
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7. Με τον Οργανισµό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να µετονοµάζονται οι υφιστάµενες οργανικές µονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, να εξειδικεύονται οι υφιστάµενες αρµοδιότητες των οργανικών µονάδων της ανωτέρω Γενικής
Διεύθυνσης ή να µεταφέρονται µεταξύ αυτών.
8. Για τη διασφάλιση της άµεσης λειτουργίας των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, επιτρέπεται µεταβατικά, µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, σύµφωνα µε
τον Υπαλληλικό Κώδικα, η τοποθέτηση σε θέσεις προϊσταµένων των οργανικών τους µονάδων, υπαλλήλων οι
οποίοι υπηρετούν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο
84 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύει. Για την τοποθέτηση των υπαλλήλων συνεκτιµώνται τα ουσιαστικά
προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς
τους, η γνώση του αντικειµένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές τους ικανότητες.
9. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 4412/2016
(Α΄ 147) προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:
«Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται, σύµφωνα µε την
περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 346 της
Σ.Λ.Ε.Ε., στις δηµόσιες συµβάσεις και στους διαγωνισµούς µελετών που άπτονται του τοµέα της Κυβερνοασφάλειας, στο µέτρο που η εφαρµογή του παρόντος Βιβλίου θα υποχρέωνε τη χώρα να παράσχει πληροφορίες,
τη δηµοσιοποίηση των οποίων θεωρεί αντίθετη µε την
προστασία των ουσιωδών συµφερόντων κυβερνοασφάλειάς της.»
10. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν
στην οργανωτική δοµή, το προσωπικό και τις αρµοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας που συστήνεται µε το παρόν.
Άρθρο 51
Λοιπά οργανωτικά ζητήµατα Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 61 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Ως τελικός υπογράφων για την έκδοση κάθε διοικητικής πράξης που αφορά σε ενέργεια ή απόφαση του
προηγούµενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ορίζεται ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή το αρµόδιο διοικητικό όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο οποίο έχει µεταβιβαστεί η σχετική αρµοδιότητα ή το δικαίωµα υπογραφής µε «εντολή Υπουργού».»
2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 61 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Ως τελικός υπογράφων για την έκδοση κάθε διοικητικής πράξης που αφορά σε ενέργεια ή απόφαση του προηγούµενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ορίζεται ο Υπουργός του υπουργείου υποδοχής ή το αρµόδιο διοικητικό όργανό του Υπουργείου υποδοχής στο οποίο έχει
µεταβιβαστεί η σχετική αρµοδιότητα ή το δικαίωµα υπογραφής µε «εντολή Υπουργού».»

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 55 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134) προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:
«Μεταβατικά και µέχρι την 31.12.2019, η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρώτου εδαφίου
της παρούσας παραγράφου δεν απαιτείται.»
4. Στο άρθρο 22 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) προστίθεται
εδάφιο τρίτο ως εξής:
«Στο Τµήµα αυτό δύνανται να προσλαµβάνονται δύο
(2) µετακλητοί συνεργάτες επικοινωνιολόγοι ή ένας δηµοσιογράφος και ένας νοµικός. Για την πρόσληψη δηµοσιογράφου, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 40 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).»
5. Οι θέσεις προσωπικού µε έµµισθη εντολή και οι θέσεις του προσωπικού επί θητεία των άρθρων 38 και 39,
αντιστοίχως, του π.δ. 82/2017 (Α΄ 117) διατηρούνται στο
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης από την ηµεροµηνία ισχύος του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119).
6. Στην παράγραφο 17 του άρθρου 61 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134) τροποποιείται το εδάφιο δεύτερο ως εξής:
«Για την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταµένων
των νέων οργανικών µονάδων κάθε επιπέδου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και οι θέσεις Προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης προκηρύσσονται εντός τεσσάρων (4) µηνών.
7. Στην παράγραφο 17 του άρθρου 61 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134) προστίθενται εδάφια τρίτο και τέταρτο ως εξής:
«Εάν το προεδρικό διάταγµα του Οργανισµού του Υπουργείου εκδοθεί σε χρόνο µετά την προκήρυξη των ανωτέρω θέσεων, η διαδικασία επιλογής συνεχίζεται, εφόσον οι αρµοδιότητες των οργανικών µονάδων δεν έχουν αλλάξει ουσιωδώς, γεγονός που πιστοποιείται
προς το Α.Σ.Ε.Π. µε διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση που το προεδρικό διάταγµα του Οργανισµού του Υπουργείου εκδοθεί µετά την επιλογή των νέων προϊσταµένων σύµφωνα
µε τις διαδικασίες του Υπαλληλικού Κώδικα, οι προϊστάµενοι συνεχίζουν τη θητεία τους, εφόσον οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών στις οποίες προΐστανται δεν έχουν
µεταβληθεί ουσιωδώς, γεγονός που διαπιστώνεται από
τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.»
8. Η παράγραφος 3α του άρθρου 48 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι κεντρικές υποδοµές Κυβερνητικού Νέφους (GCloud) που αναπτύσσει, λειτουργεί παραγωγικά και διαχειρίζεται η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) αποτελούν την κεντρική Υπολογιστική Υποδοµή του Δηµοσίου, στην οποία
υποχρεωτικά πρέπει να εγκατασταθούν έως την
01.01.2022 όλες οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρµογές
και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήµατα που διατηρούν όλα τα Υπουργεία, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ανεξάρτητες Αρχές και η Κ.Τ.Π. Α.Ε. και αφορούν σε συναλλαγές µε πολίτες, επιχειρήσεις και τη δηµόσια διοίκηση. Οι υποδοµές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) των ανωτέρω φορέων µεταφέρονται και περιέρχονται στην κυριότητα της
ΓΓΠΣΔΔ για το σκοπό αυτόν. Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων δεν εφαρµόζονται στα διαβαθµισµένα
συστήµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Εξωτερικών του Λιµενικού Σώµατος του Υπουργείου Ναυτιλίας
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και Νησιωτικής Πολιτικής και της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Επιπλέον, οι
διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων δεν εφαρµόζονται στα συστήµατα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
Δηµόσιας Διοίκησης υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες
συµφωνηµένου επιπέδου (Service Level Agreement –
SLA) στους ανωτέρω φορείς. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι κεντρικές
ηλεκτρονικές εφαρµογές και πληροφοριακά συστήµατα
και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος.»
9. Η παράγραφος 3β του άρθρου 48 του ν. 4623/2019
(Α΄134) αντικαθίσταται ως εξής:
«Από τη δηµοσίευση του παρόντος δεν επιτρέπεται η
προµήθεια νέου εξοπλισµού κεντρικών εξυπηρετητών
και νέων αδειών χρήσης πλατφόρµας λογισµικού από
τους Φορείς του Δηµόσιου Τοµέα και του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.
3979/2011 (Α΄ 138). Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής
Αµύνης και οι εποπτευόµενοι φορείς τους, το Λιµενικό
Σώµα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.»
10. Μετά το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 5 της
παραγράφου 7 του άρθρου 53 του
ν. 4314/2014 (Α΄
265), όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 20 του ν.
4623/2019 (Α΄ 134), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με ίδια απόφαση µπορεί να τροποποιείται η διάρθρωση της ΕΥΔΕ – ΤΠΕ, όσον αφορά στη σύσταση νέων µονάδων, στη µετονοµασία υπαρχουσών µονάδων και στον
επιµερισµό αρµοδιοτήτων ανάµεσα σε αυτές και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια που αφορά την οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας.»
11. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικού
Τοµέα του άρθρου 34 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) µετονοµάζεται σε Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικού Τοµέα και Δηµόσιας Διοίκησης.
12. Το άρθρο 38 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και η Γενική
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας
Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης καταργούνται. Οι οργανικές δοµές των άρθρων 39 και 40
του ίδιου νόµου µεταφέρονται ως σύνολο θέσεων, αρµοδιοτήτων και προσωπικού στη µετονοµασθείσα Γενική
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας
Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικού Τοµέα και Δηµόσιας Διοίκησης.
13. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης υπάγεται, από την
ψήφιση του παρόντος νόµου, ως οργανική µονάδα στο
σύνολό της στην Γενική Διεύθυνση Υποδοµών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δηµόσιας Διοίκησης.
14. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 16 του άρθρου 61 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με τον ως άνω Οργανισµό δύνανται να µετονοµάζονται οι υφιστάµενες οργανικές µονάδες, να εξειδικεύονται οι υφιστάµενες αρµοδιότητες των οργανικών µονά-

δων του Υπουργείου ή να µεταφέρονται µεταξύ αυτών.»
15. Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
58 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την επίτευξη των σκοπών της, η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.
δύναται να υλοποιεί, να εκτελεί, να διαχειρίζεται ή να
παρέχει, εν γένει υπηρεσίες για την υλοποίηση προγραµµάτων, δράσεων και έργων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, των λοιπών Υπουργείων, του Δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, τα οποία αφορούν στον τοµέα της
πληροφορικής, της ψηφιακής τεχνολογίας, της επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των νέων
και ανοικτών τεχνολογιών, συµπεριλαµβανοµένων των
νέων τεχνολογιών µεγάλων δεδοµένων, τεχνητής νοηµοσύνης και µηχανικής µάθησης και γενικότερα στην
προώθηση, διάχυση και µεταφορά τεχνογνωσίας επί των
δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών και των εφαρµογών τους, στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στην
εκπαίδευση και στην προώθηση του Ψηφιακού Μετασχηµατισµού.»
16. Το δέκατο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
58 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την προώθηση του σκοπού της η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.
µπορεί να ιδρύει ή/και να συµµετέχει στην ίδρυση νέων
εταιρειών, στο κεφάλαιο νέων ή υφιστάµενων εταιρειών
της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και να προβαίνει
σε συνέργειες, κοινές δράσεις και χρηµατοδοτήσεις νοµικών προσώπων στα οποία συµµετέχει στο πλαίσιο του
σκοπού της.»
17. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Από τη δηµοσίευση του παρόντος η άσκηση των
πάσης φύσεως εµπραγµάτων, ενοχικών και λοιπών δικαιωµάτων, δικαστικών υποθέσεων και πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε., ασκούνται από την
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος
αυτής. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. υποκαθιστά την Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. ανεξαιρέτως σε κάθε έργο που υλοποιεί η Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, ενδεικτικά, προπαρασκευαστικές πράξεις διακήρυξης, πρόσκλησης καθώς
και τις υπέρ της ή τις εις βάρος της εγγυητικές επιστολές.».
18. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου
58 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), αντικαθίσταται ως εξής:
«H Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. δύναται να ορίζεται ως τελικός δικαιούχος ή και ως φορέας υλοποίησης των ως άνω έργων, προγραµµάτων και δράσεων ή να συµπράττει µε δηµόσιους ή άλλους µη κερδοσκοπικούς φορείς για την υλοποίηση έργων, προγραµµάτων και δράσεων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης υπογράφοντας σχετικές προγραµµατικές ή άλλες συµβάσεις ή
συµφωνίες ή και να εκτελεί έργα για λογαριασµό αυτών
ως τελικός δικαιούχος και φορέας υλοποίησης αυτών.»
19. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου
58 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται η απόσπαση στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. υπαλλήλων, µονίµων και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, φορέων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.
3979/2011 (Α΄ 138).»
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20. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 58 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) προστίθενται εδάφια
δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέµπτο, έκτο, έβδοµο και όγδοο ως εξής:
«Για την απόσπαση απαιτείται αίτηση των ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία υποβάλλεται ύστερα από σχετική
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.
Α.Ε.. Η πρόσκληση του προηγούµενου εδαφίου δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και περιλαµβάνει τον αριθµό των απαιτούµενων θέσεων, τα κριτήρια
επιλογής και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργού του φορέα προέλευσης, κατόπιν πρότασης του
Δ.Σ. της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
γενικής ή ειδικής διάταξης: α) διενεργείται η απόσπαση
για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) ετών, β) διακόπτεται η
απόσπαση πριν τη λήξη της, γ) παρατείνεται η απόσπαση
κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) ετών από τη λήξη της. Με τη διακοπή ή τη
λήξη της διάρκειας της απόσπασης, οι υπάλληλοι επιστρέφουν στις θέσεις που υπηρετούσαν πριν την ανωτέρω απόσπασή τους. Οι υπάλληλοι αυτοί δύνανται να αναλάβουν στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. οποιεσδήποτε θέσεις συµπεριλαµβανοµένων και των θέσεων ευθύνης. Σε περίπτωση που ο αποσπώµενος υπάλληλος δικαιούται επίδοµα θέσης ευθύνης, λόγω ανάληψης καθηκόντων σε θέση
προϊσταµένου στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., το συγκεκριµένο επίδοµα θα καταβάλλεται από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση στην οποία ο υπάλληλος ανήκει οργανικά.»
21. Η παράγραφος 10 του άρθρου 58 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134) αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Όλα τα ειδικότερα θέµατα, τα σχετικά µε το Οργανόγραµµα, την εσωτερική διάρθρωση και τις αρµοδιότητες των υπηρεσιών και διευθύνσεων της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.
Α.Ε., τα αναγκαία προσόντα και τις διαδικασίες επιλογής
του προσωπικού, των στελεχών και των συνεργατών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα προσωπικού, στελεχών, συνεργατών, εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της, που δεν ρυθµίζεται από τις διατάξεις του παρόντος και τις λοιπές κείµενες διατάξεις, ρυθµίζονται µε το
καταστατικό της το οποίο καταρτίζεται, τροποποιείται
και κωδικοποιείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 4548/2018 (Α΄104), όπως
ισχύει. Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος, παύουν οι οποιεσδήποτε διευθυντικές αρµοδιότητες των διευθυντών των διευθύνσεων της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. µε βάση το ισχύον Οργανόγραµµα (Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Διεύθυνση Λειτουργίας Υποδοµών, Διεύθυνση
Διοικητικών Λειτουργιών και Οικονοµικής Διαχείρισης,
Διεύθυνση Πληροφοριακών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης
Εφαρµογών) και καταργούνται οι αντίστοιχες θέσεις του
ισχύοντος Οργανογράµµατος. Με το καταστατικό της
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., ρυθµίζονται περαιτέρω όλα τα θέµατα
που αφορούν στην επωνυµία, στην έδρα, στον σκοπό και
τους στόχους της, στο µετοχικό κεφάλαιο, στην αύξηση
και στη µείωσή του, στην έκδοση των µετοχών και των
προσωρινών τίτλων, στα δικαιώµατα των µετόχων, στη
σύγκληση, στη συγκρότηση, στη λειτουργία και στις αρ-

µοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού
Συµβουλίου και της Γνωµοδοτικής Επιτροπής, στις αρµοδιότητες του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του
Διοικητικού Συµβουλίου, του Διευθύνοντος Συµβούλου
και του Γενικού Διευθυντή, στους πόρους της εταιρείας
και στην περιουσία της, στους ελεγκτές, στην εταιρική
χρήση, στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, στη λύση
και στην εκκαθάριση της εταιρείας και σε κάθε άλλο σχετικό θέµα που προβλέπεται από την κείµενη για τις ανώνυµες εταιρείες νοµοθεσία. Οποιοδήποτε θέµα δεν ρυθµίζεται από το καταστατικό, καθορίζεται από το θεσµικό
πλαίσιο των Ανωνύµων Εταιρειών και των φορέων της έρευνας και της τεχνολογίας του άρθρου 13α του
ν. 4310/2014, όπως ισχύει, αναλογικά εφαρµοζόµενο.
Μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος και µέχρι την ολοκλήρωση και κωδικοποίηση του καταστατικού της
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., διατηρείται σε ισχύ το ισχύον καταστατικό της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. συµπληρωµατικά µε τις διατάξεις
του παρόντος και το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για την
Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.. Όπου οι διατάξεις του παρόντος έρχονται
σε σύγκρουση ή διαφοροποιούνται από το καταστατικό
της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. ή από άλλες διατάξεις, υπερισχύουν οι
διατάξεις του παρόντος.»
22. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου
58 του ν. 4623/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, του καταστατικού της και συµπληρωµατικά του
νόµου περί Ανωνύµων Εταιρειών αναλογικά εφαρµοζόµενες, όπως κάθε φορά ισχύουν.»
23. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 44 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134) διαγράφεται η περίπτωση ιε΄ και η περίπτωση ιστ΄ αναριθµείται σε ιε΄.
24. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 25 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134) προστίθενται περιπτώσεις ια΄, ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄
ως εξής:
«(ια) η εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.), (ιβ) η
διεκπεραίωση κάθε θέµατος αρµοδιότητας του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που αφορά το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
(Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.), (ιγ) η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου
Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
Α.Ε.), σε συνδυασµό µε τον ν. 4487/2017 (Α΄ 116), (ιδ) η
επεξεργασία σχεδίων υπουργικών αποφάσεων των άρθρων 29, 30, 31, 32, 33 και 38 του ν. 4487/2017 (Α΄
116).»
25. Η περίπτωση (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 27
του π.δ. 82/2017, µεταφέρεται ως αρµοδιότητα στο Τµήµα Ψηφιακής Οικονοµίας και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της
Διεύθυνσης Υλοποίησης Ψηφιακών Πολιτικών της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο µετονοµάζεται σε Τµήµα Ψηφιακής
Οικονοµίας, Επενδύσεων και Ψηφιακών Δεξιοτήτων.
26. Όπου στο Κεφάλαιο Δ΄ του ν. 4487/2017 (Α΄ 116)
αναφέρεται ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, νοείται εφεξής ο Υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
27. Στις εξαιρέσεις του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 4
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του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθενται
και οι φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Άρθρο 52
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης
1. Ιδρύεται Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης, µε διεύθυνση gov.gr, της οποίας η παραγωγική λειτουργία, καθώς και η τεχνολογική ανάπτυξη και υποστήριξη, ανήκει στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη αποτελεί το κεντρικό σηµείο παροχής ηλεκτρονικών ψηφιακών υπηρεσιών τις οποίες σωρεύει υποχρεωτικά από όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.
Για την παροχή των ηλεκτρονικών ψηφιακών υπηρεσιών
από την ΕΥΠ στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας
Διοίκησης απαιτείται η έγκριση της ΕΥΠ.
2. Η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών είναι αρµόδια για την ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας και δράσης που σχετίζεται µε
τη στρατηγική και την επιχειρησιακή ανάπτυξη της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, σε ό,τι αφορά στον ανασχεδιασµό
διοικητικών διαδικασιών των υφισταµένων και µελλοντικώς εντασσόµενων ψηφιακών υπηρεσιών σε αυτήν.
3. Κάθε φορέας συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης, προκειµένου οι ηλεκτρονικές
ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται µέσα από τους επιµέρους ιστοτόπους, να παρέχονται πλέον από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη. Όλοι οι ιστότοποι των φορέων της
γενικής κυβέρνησης οφείλουν να µεταφερθούν στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης σε διευθύνσεις µε κατάληξη gov.gr µέχρι τις 31.03.2020. Για τη
µεταφορά ιστοτόπων της ΕΥΠ στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης απαιτείται η έγκριση της
ΕΥΠ.
4. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνεται και τηρείται Μητρώο Δικτυακών Τόπων και Εφαρµογών της Ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης. Το Μητρώο θα
βρίσκεται αναρτηµένο στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της
Δηµόσιας Διοίκησης και θα είναι πλήρως προσβάσιµο από τους φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης, τους πολίτες
και τις επιχειρήσεις. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται τα απαραίτητα τεχνικά
και οργανωτικά µέτρα που οφείλουν να εφαρµόσουν οι
Φορείς της γενικής κυβέρνησης για τη συντήρηση και
τακτική επικαιροποίηση του Μητρώου Δικτυακών Τόπων
και Εφαρµογών. Η δήλωση των δικτυακών τόπων ιστοτόπων και εφαρµογών στο Μητρώο Δηµοσίων Ιστοτόπων
και Εφαρµογών, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1,
άρθρο 8, Κεφάλαιο Β΄, του ν. 4591/2019, καθίσταται υποχρεωτική µέχρι τις 31.03.2020.
5. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνεται και τηρείται Μητρώο Ψηφιακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης. Το Μητρώο θα βρίσκεται αναρτηµένο στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης και θα είναι πλήρως προσβάσιµο από τους φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυ-

βέρνησης ρυθµίζονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα που οφείλουν να εφαρµόσουν οι Φορείς
της γενικής κυβέρνησης για τη συντήρηση και τακτική επικαιροποίηση του Μητρώου Ψηφιακών Υπηρεσιών. Η
δήλωση των Ψηφιακών Υπηρεσιών στο Μητρώο καθίσταται υποχρεωτική µέχρι τις 31.03.2020.
6. Στο άρθρο 5 του ν. 3979/2011 (Α΄138) προστίθεται
παράγραφος 5 ως εξής:
«Κάθε φορέας της γενικής κυβέρνησης εκπληρώνει
την υποχρέωση του παρόντος άρθρου µε τη φιλοξενία
σχετικής µε το συγκεκριµένο φορέα ιστοσελίδας στην
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται η διαδικασία και τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα που οφείλουν να εφαρµόσουν οι ως άνω Φορείς της γενικής κυβέρνησης για τη δηµιουργία και λειτουργία των οικείων δικτυακών τόπων των φορέων κάτω
από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης.»
ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Άρθρο 53
Εξαιρέσεις από την εφαρµογή όρων συλλογικών
ρυθµίσεων
Στο άρθρο 3 του ν. 1876/1990(Α΄ 27), όπως ισχύει,
προστίθεται νέα παράγραφος 8. Το άρθρο 3 του
ν. 1876/1990 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3
Είδη συλλογικών συµβάσεων εργασίας
και αρµοδιότητα σύναψής τους
1. Οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας διακρίνονται:
α. Σε εθνικές γενικές, που αφορούν τους εργαζόµενους όλης της Χώρας.
β. Σε κλαδικές που αφορούν τους εργαζόµενους περισσότερων οµοειδών ή συναφών εκµεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων ορισµένης πόλης ή περιφέρειας ή και όλης
της Χώρας.
γ. Σε επιχειρησιακές, που αφορούν τους εργαζόµενους µιας εκµετάλλευσης ή επιχείρησης.
δ. Σε εθνικές οµοιοεπαγγελµατικές που αφορούν τους
εργαζόµενους ορισµένου επαγγέλµατος και των συναφών προς το επάγγελµα αυτό ειδικοτήτων όλης της Χώρας.
ε. Σε τοπικές οµοιοεπαγγελµατικές, που αφορούν
τους εργαζόµενους ορισµένου επαγγέλµατος ή και των
συναφών ειδικοτήτων συγκεκριµένης πόλης ή περιφέρειας.
2. Οι κλαδικές, επιχειρησιακές και εθνικές ή τοπικές οµοιοεπαγελµατικές συλλογικές συµβάσεις δεν επιτρέπεται να περιέχουν όρους εργασίας δυσµενέστερους για
τους εργαζόµενους από τους όρους εργασίας των εθνικών γενικών συλλογικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόµου.
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3. Οι εθνικές γενικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας
συνάπτονται από τις τριτοβάθµιες οργανώσεις των εργαζοµένων και τις αναγνωριζόµενες ως ευρύτερης εκπροσώπησης οργανώσεις των εργοδοτών ή πανελλήνιας έκτασης. Στην έννοια των συνταξιοδοτικών θεµάτων, που δεν µπορεί να αποτελέσουν περιεχόµενο συλλογικής σύµβασης εργασίας, περιλαµβάνεται και η µεταβολή, αµέσως ή εµµέσως, της σχέσης ασφαλίστρου εργαζοµένου και εργοδότη, η µεταβίβαση του βάρους εν
λόγω ή εν µέρει τακτικών εισφορών ή εισφορών για αναγνώριση προϋπηρεσιών από τον ένα στον άλλο καθώς
και η σύσταση ειδικών ταµείων ή λογαριασµών, που χορηγούν περιοδικές παροχές συντάξεων ή εφάπαξ βοήθηµα µε επιβάρυνση του εργοδότη.
4. Οι κλαδικές συµβάσεις συνάπτονται από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που
καλύπτουν εργαζοµένους ανεξάρτητα από το επάγγελµα ή την ειδικότητά τους, οµοειδών ή συναφών επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και από εργοδοτικές οργανώσεις.
Ειδικά για τους εργαζοµένους στον κλάδο των Τραπεζών οι κλαδικές συµβάσεις δύνανται να συνάπτονται και
από µεµονωµένους εργοδότες, οι οποίοι εκπροσωπούνται µε κοινό εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο ή εκπροσώπους, εφόσον οι καλούµενοι ή καλούντες για διαπραγµατεύσεις εργοδότες είτε καλύπτουν τουλάχιστον το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) των εργαζοµένων στον κλάδο είτε είναι οι τουλάχιστον πέντε (5) µεγαλύτεροι εργοδότες, µε κριτήριο τους εργαζοµένους που απασχολούν.
Οι λοιποί εργοδότες δικαιούνται να µετέχουν στις διαπραγµατεύσεις και να υπογράφουν τη συλλογική σύµβαση.
Σε περίπτωση µη ορισµού κοινού εκπροσώπου ή εκπροσώπων από τους εργοδότες ή άρνησης προσέλευσης στις διαπραγµατεύσεις ή αποτυχίας των διαπραγµατεύσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 14, 15
και 16 του ν. 1876/1990.
5. Οι επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις συνάπτονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από συνδικαλιστικές
οργανώσεις της επιχείρησης που καλύπτουν τους εργαζόµενους ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση, από ένωση προσώπων, και πάντως ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση
ή την ειδικότητα των εργαζοµένων στην επιχείρηση και,
εφόσον αυτές ελλείπουν, από τις αντίστοιχες πρωτοβάθµιες κλαδικές οργανώσεις και από τον εργοδότη.
Η ένωση προσώπων του προηγούµενου εδαφίου συστήνεται τουλάχιστον από τα τρία πέµπτα (3/5) των εργαζοµένων στην επιχείρηση, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθµού εργαζοµένων σε αυτήν και χωρίς η διάρκεια
της να υπόκειται σε χρονικό περιορισµό. Εάν µετά την
τυχόν σύσταση ένωσης προσώπων για το σκοπό της παραγράφου αυτής, πάψει να συντρέχει η προϋπόθεση της
συµµετοχής των τριών πέµπτων (3/5) των εργαζοµένων
στην επιχείρηση, η οποία απαιτείται για τη σύσταση της,
διαλύεται, χωρίς άλλη διατύπωση. Για δε τα λοιπά θέµατα που αφορούν την ένωση προσώπων εξακολουθεί να
εφαρµόζεται η περίπτωση γγ΄ του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79).
6. Οι εθνικές οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις συνάπτονται από την πλευρά των εργαζοµένων από

δευτεροβάθµιες ή πρωτοβάθµιες οµοιοεπαγγελµατικές
συνδικαλιστικές οργανώσεις πανελλήνιας έκτασης.
Από την πλευρά των εργοδοτών, οι εθνικές οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις συνάπτονται από
εργοδοτικές οργανώσεις ευρύτερης εκπροσώπησης ή
πανελλήνιας έκτασης.
7. Οι τοπικές οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις συνάπτονται από οµοιοεπαγγελµατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων, πρωτοβάθµιες ή
δευτεροβάθµιες, τοπικού χαρακτήρα και από εργοδοτικές οργανώσεις.
8. Οι εθνικές και τοπικές οµοιοεπαγγελµατικές και
κλαδικές συλλογικές συµβάσεις είναι δυνατόν να θεσπίζουν ειδικούς όρους ή να εξαιρούν από την εφαρµογή
συγκεκριµένων όρων τους εργαζοµένους που απασχολούνται σε ειδικής κατηγορίας επιχειρήσεις όπως επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας, νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού σκοπού και επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα, όπως κατ' εξοχήν
επιχειρήσεις σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή εξωδικαστικού
συµβιβασµού ή εξυγίανσης. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από γνώµη
του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας, εξειδικεύονται τα
κριτήρια για τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται και καθορίζονται οι κατηγορίες όρων των συλλογικών συµβάσεων
που εξαιρούνται για τις επιχειρήσεις αυτές και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσης διάταξης, ιδίως για τη λήψη µέτρων προστασίας των υφισταµένων
θέσεων εργασίας, ειδικά για κάθε επιχείρηση.»
Άρθρο 54
Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζοµένων
και Οργανώσεων Εργοδοτών
Στο άρθρο 6 του ν. 1876/1990, όπως ισχύει, προστίθενται νέες παράγραφοι 4 και 5 και το άρθρο 6 του
ν. 1876/1990 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 6
Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συµβάσεων
εργασίας-Νοµιµοποίηση εκπροσώπων
1. Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας έχουν:
α. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων και
εργοδοτών όλων των βαθµίδων στο πεδίο της δραστηριότητάς τους, καθώς και οι ενώσεις προσώπων µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόµου αυτού.
Ειδικότερα για την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόµου αυτού, από την πλευρά των εργαζοµένων, ικανότητα
για σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση. Για τις υπόλοιπες συλλογικές συµβάσεις εργασίας του άρθρου 3 αυτού του νόµου, από την πλευρά
των εργαζοµένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής
σύµβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική
συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων στο πεδίο ισχύος της συλλογικής σύµβασης εργασίας.
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β. Κάθε εργοδότης για τους εργαζόµενους που απασχολεί στην επιχείρηση του.
γ. Για τους εργαζοµένους σε δικηγορικά, σε συµβολαιογραφικά και άλλα γραφεία η σχετική συλλογική σύµβαση θα υπογράφεται ή η διαιτητική διαδικασία θα διεξάγεται µεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο υπάγονται οι
εργοδότες.
2. Κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας είναι ο αριθµός των εργαζοµένων που ψήφισε στις τελευταίες εκλογές για ανάδειξη διοίκησης.
Αµφισβήτηση της αντιπροσωπευτικότητας µπορεί να
εγερθεί µε προσφυγή συνδικαλιστικής οργάνωσης, αρµόδιας να υπογράψει αντίστοιχη συλλογική σύµβαση εργασίας, µέσα σε προθεσµία (10) ηµερών από την κοινοποίηση του εγγράφου που προβλέπεται από το άρθρο 4
παράγραφος 2 στην επιθεώρηση εργασίας, οπότε και αναστέλλονται οι διαπραγµατεύσεις.
Η προσφυγή κρίνεται από την επιτροπή του άρθρου 15
του ν. 1264/1982, η οποία αποφασίζει µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται
απόφαση µέσα στην παραπάνω προθεσµία, ο πρόεδρος
της επιτροπής υποχρεούται να εκδώσει µόνος του απόφαση µέσα σε 48 ώρες.
Κατά της απόφασης αυτής της επιτροπής δεν χωρεί άσκηση εφέσεως.
Η διάταξη αυτή ισχύει ανάλογα και όταν προκύψει περίπτωση αµφισβήτησης της αρµοδιότητας εργοδοτικής
οργάνωσης κατά την υπογραφή συλλογικών συµβάσεων
εργασίας.
3.α. Για τη νοµιµοποίηση των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις των καταστατικών τους. β. Για τη νοµιµοποίηση
των εκπροσώπων της ένωσης προσώπων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις
της ιδρυτικής της πράξης.
4. α)Όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων, οι ενώσεις προσώπων εργαζοµένων και οι οργανώσεις των εργοδοτών και ειδικά αυτές που συνάπτουν
συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή και ορίζουν εκπροσώπους τους στις διοικήσεις των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και στα συλλογικά όργανα αυτού, έχουν υποχρέωση να εγγράφονται στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζοµένων και Οργανώσεων Εργοδοτών του Υπουργείου που τηρείται στο πληροφοριακό
σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
β) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δηµιουργείται Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζοµένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.), στο οποίο τηρούνται τα ακόλουθα στοιχεία: α) το καταστατικό της συνδικαλιστικής οργάνωσης και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού, καθώς και η τυχόν πράξη διάλυσής της, β) ο αριθµός
των µελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης που έλαβαν
µέρος στις εκλογές για ανάδειξη διοίκησης, γ) η σύνθεση των οργάνων διοίκησης αυτής, δ) η έδρα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και στοιχεία επικοινωνίας και ε)
οι οικονοµικές της καταστάσεις, εφόσον υφίστανται
κρατικές ή συγχρηµατοδοτούµενες πηγές χρηµατοδότησης στην ίδια την οργάνωση ή στις συνδεδεµένες µε αυτή οντότητες.

γ) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δηµιουργείται Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά
όλες οι οργανώσεις εργοδοτών και στο οποίο τηρούνται
τα ακόλουθα στοιχεία: α) το καταστατικό της οργάνωσης εργοδοτών και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού καθώς
και η τυχόν πράξη διάλυσής της, β) ο αριθµός των µελών
της οργάνωσης εργοδοτών που έλαβαν µέρος στις εκλογές για ανάδειξη διοίκησης, γ) η σύνθεση των οργάνων διοίκησης αυτής, δ) η έδρα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και στοιχεία επικοινωνίας, ε) ο αριθµός των εργαζοµένων που απασχολεί κάθε µέλος της εργοδοτικής
οργάνωσης και στ) οι οικονοµικές της καταστάσεις, εφόσον υφίστανται κρατικές ή συγχρηµατοδοτούµενες πηγές χρηµατοδότησης στην ίδια την οργάνωση ή στις
συνδεδεµένες µε αυτή οντότητες.
δ)Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικά µε τη δηµιουργία του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
Εργαζοµένων και Οργανώσεων Εργοδοτών, τη δηµοσιότητα των στοιχείων του και κάθε αναγκαία τεχνική λεπτοµέρεια καθώς και τη χορήγηση πληροφοριών σε σχέση µε τα στοιχεία του µητρώου και µε την τήρηση της
προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως σε σχέση µε την αντιπροσωπευτικότητα συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζοµένων και εργοδοτών.
5. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και λοιπών
οργάνων διοίκησης Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζοµένων και Οργανώσεων Εργοδοτών συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων κήρυξης απεργίας, σύµφωνα
µε τους όρους του ν. 1264/1982, όπως ισχύει, λαµβάνονται µε ψηφοφορία, η οποία µπορεί να διεξάγεται και µε
ηλεκτρονική ψήφο και µε όρους που διασφαλίζουν τη
διαφάνεια και τη µυστικότητα, όπως θα ορίζεται από το
καταστατικό αυτών.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε
σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσης διάταξης.»
Άρθρο 55
Συρροή συλλογικών ρυθµίσεων
Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 1876/1990, όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος
3 και το άρθρο 10 του ν. 1876/1990 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 10
Συρροή
1. Αν η σχέση εργασίας ρυθµίζεται από περισσότερες
ισχύουσες συλλογικές συµβάσεις εργασίας, εφαρµόζεται η πιο ευνοϊκή για τον εργαζόµενο.
Η σύγκριση και η επιλογή των διατάξεων γίνεται κατά
τις παρακάτω ενότητες:
α) ενότητα αποδοχών,
β) λοιπά θέµατα.
2. Κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας υπερισχύει σε περίπτωση συρροής µε οµοιοεπαγγελµατική συλλογική σύµβαση εργασίας.
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Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις επιχειρήσεων, που αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα και βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή εξωδικαστικού συµβιβασµού ή οικονοµικής εξυγίανσης, η επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας υπερισχύει της κλαδικής, εφόσον στην κλαδική δεν προβλέπονται εξαιρέσεις από
την εφαρµογή όρων της σύµφωνα µε την παράγραφο 8
του άρθρου 3 του ν. 1876/1990.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, µετά από γνώµη της Ολοµέλειας του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας, εξειδικεύονται οι περιπτώσεις των επιχειρήσεων που εξαιρούνται και καθορίζεται
κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσης διάταξης, ιδίως για τη λήψη µέτρων προστασίας των υφιστάµενων θέσεων εργασίας, ειδικώς για κάθε επιχείρηση.
3. Η εθνική κλαδική ή οµοιοεπαγγελµατική συλλογική
σύµβαση δεν υπερισχύει αντίστοιχης τοπικής.»
Άρθρο 56
Επέκταση συλλογικών ρυθµίσεων
Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990
όπως ισχύουν, αντικαθίστανται, προστίθεται νέα παράγραφος 4 και η παράγραφος 4 του ν. 1876/1990, όπως ισχύει, αναριθµείται σε 5. Το άρθρο 11 του ν. 1876/1990
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 11
Προσχώρηση και επέκταση εφαρµογής
1. Συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδότες που δεν
δεσµεύονται από συλλογική σύµβαση εργασίας µπορούν
να προσχωρήσουν από κοινού σε συλλογική σύµβαση
εργασίας που αφορά την κατηγορία τους. Συνδικαλιστική οργάνωση εργαζοµένων µπορεί να προσχωρήσει σε
συλλογική σύµβαση εργασίας, από την οποία δεσµεύεται ήδη ο εργοδότης. Η προσχώρηση γίνεται µε ιδιωτικό
έγγραφο, που γνωστοποιείται στα µέρη που έχουν συνάψει τη συλλογική σύµβαση εργασίας, κατατίθεται στις
κατά τόπους υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και
καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο συλλογικών συµβάσεων
εργασίας. Στην περίπτωση της προσχώρησης ισχύουν οι
διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5
του νόµου αυτού.
Προσχώρηση σε επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση
εργασίας δεν είναι δυνατό να γίνει από εργοδότη ή συνδικαλιστική οργάνωση άλλης επιχείρησης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι δυνατόν να εγκριθεί το Πόρισµα
του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας και να κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική, για όλους τους εργαζόµενους, συλλογική σύµβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση µε τους
εξής όρους:
2.1. Για την επέκταση συλλογικής σύµβασης εργασίας
ή διαιτητικής απόφασης απαιτείται:
α) αίτηση που υποβάλλεται από οποιοδήποτε από τους

δεσµευόµενους από αυτή προς τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
β) τεκµηρίωση των επιπτώσεων της επέκτασης στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση και κοινοποίηση
αυτής στο Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας.
2.2. Το Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαµβάνοντας υπόψη:
α) την αίτηση για επέκταση,
β) την τεκµηριωµένη βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου ότι η συλλογική ρύθµιση δεσµεύει
ήδη εργοδότες, που απασχολούν ποσοστό µεγαλύτερο
του 50% των εργαζοµένων του κλάδου ή του επαγγέλµατος και
γ) το πόρισµα διαβούλευσης των δεσµευοµένων µερών, ενώπιον του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας, για
την αναγκαιότητα της επέκτασης και τις επιπτώσεις της
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τη λειτουργία του ανταγωνισµού και την απασχόληση.
2.3. Επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα και βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας
ή εξωδικαστικού συµβιβασµού ή οικονοµικής εξυγίανσης, ανεξαρτήτως εάν στην επεκτεινόµενη συλλογική
ρύθµιση προβλέπονται εξαιρέσεις από την εφαρµογή όρων για εργαζόµενους σε επιχειρήσεις, σύµφωνα µε την
παράγραφο 8 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990, µπορούν
να εξαιρούνται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου, µετά από αιτιολογηµένη γνώµη
του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας, ως προς όρους ή
ως προς το σύνολο της συλλογικής σύµβασης εργασίας
ή διαιτητικής απόφασης, που κηρύσσεται υποχρεωτική.
3. Η επέκταση ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην Εφηµερίδα Κυβερνήσεως και η ισχύς της λήγει τρεις (3) µήνες µετά την πάροδο ισχύος
της συλλογικής ρύθµισης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από γνώµη της Ολοµέλειας του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας, είναι δυνατόν να εξειδικεύονται οι περιπτώσεις των επιχειρήσεων που εξαιρούνται και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσης διάταξης, ιδίως για τη λήψη µέτρων προστασίας των
υφιστάµενων θέσεων εργασίας, ειδικά για κάθε επιχείρηση.
5. Για τους εργαζόµενους στη γεωργία, κτηνοτροφία
και συναφείς εργασίες καθώς και για τους κατ` οίκον εργαζόµενους, οι παραπάνω διατάξεις για την προσχώρηση και επέκταση συλλογικής σύµβασης εργασίας ισχύουν για τις συµβάσεις που συνάπτονται αντίστοιχα
στους κλάδους αυτούς.»
Άρθρο 57
Επίλυση συλλογικών διαφορών µε διαιτησία
α) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.
1876/1990, όπως ισχύει, αντικαθίστανται και το άρθρο 16
διαµορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 16
Διαιτησία
(Πρώτος Βαθµός)
1. Η προσφυγή στη διαιτησία µπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγµατεύσεων µε συµφωνία
των µερών. Ειδικά για τις δηµόσιες επιχειρήσεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, όπως ισχύει, απαιτείται και
η εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 56 του ν.
3691/2008, όπως ισχύει.
2. Είναι δυνατή η προσφυγή στη διαιτησία µονοµερώς
από οποιοδήποτε µέρος, ως έσχατο και επικουρικό µέσο
επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας, µόνον στις εξής περιπτώσεις:
α) εάν η συλλογική διαφορά αφορά επιχειρήσεις δηµόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σηµασία για την εξυπηρέτηση βασικών
αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά την έννοια της
παραγράφου 2 του άρθρου 19 του
ν.
1264/1982, όπως συµπληρώθηκε µε τις παραγράφους 1
και 2 του άρθρου 3 του ν. 1915/1990 και όπως αυτές ορίζονται στο Κεφάλαιο Α΄ του ν. 3429/2005, όπως ισχύει
σε συνδυασµό µε την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν.
4270/2014, όπως ισχύει.
β) εάν η συλλογική διαφορά αφορά στη σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας και αποτύχουν οριστικά οι
διαπραγµατεύσεις µεταξύ των µερών και η επίλυση της
επιβάλλεται από υπαρκτό λόγο γενικότερου κοινωνικού
ή δηµοσίου συµφέροντος συνδεόµενο µε τη λειτουργία
της ελληνικής οικονοµίας.
Οριστική αποτυχία των διαπραγµατεύσεων θεωρείται
ότι υπάρχει, εφόσον σωρευτικώς:
(αα) έληξε η κανονιστική ισχύς τυχόν υπάρχουσας
συλλογικής σύµβασης εργασίας σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 6/2012 και
(ββ) έχει εξαντληθεί κάθε άλλο µέσο συνεννόησης και
συνδικαλιστικής δράσης, ενώ το µέρος που προσφεύγει
µονοµερώς στη διαιτησία, συµµετείχε στη διαδικασία µεσολάβησης και αποδέχθηκε την πρόταση µεσολάβησης.
Η αίτηση µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία πρέπει να περιέχει και πλήρη αιτιολογία σχετικά µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων που την δικαιολογούν, η δε
διαιτητική απόφαση που εκδίδεται επί αυτής είναι άκυρη
εάν δεν περιέχει και πλήρη αιτιολογία σχετικά µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων που δικαιολογούν τη µονοµερή προσφυγή στη διαιτησία.
Εάν η συλλογική διαφορά αφορά επιχείρηση του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, όπως ισχύει σε συνδυασµό µε την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν.
4270/2014, όπως ισχύει, στην αίτηση επισυνάπτεται η
γνώµη της διυπουργικής επιτροπής δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών του άρθρου 10 του ν. 3429/2005,
όπως ισχύει, επί της συλλογικής διαφοράς.
3. Η διαιτησία διεξάγεται από έναν διαιτητή ή από Τριµελή Επιτροπή Διαιτησίας, αν το ζητήσει ένα εκ των µερών. Στην περίπτωση µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου,
διεξάγεται από Τριµελή Επιτροπή Διαιτησίας.

4. Ο διαιτητής ή οι διαιτητές της Τριµελούς Επιτροπής
Διαιτησίας, ο ορισµός ενός εκ των διαιτητών ως προέδρου της Επιτροπής, καθώς και οι αναπληρωτές τους, επιλέγονται µε συµφωνία των µερών από τον κατάλογο
διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. και σε περίπτωση ασυµφωνίας µε
κλήρωση. Εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την προσφυγή στη διαιτησία, η αρµόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.Δ.
καλεί τα µέρη να προσέλθουν σε καθορισµένο τόπο και
ώρα για την επιλογή διαιτητή ή Επιτροπής Διαιτησίας και
του προέδρου της, καθώς και των αναπληρωτών τους. Η
επιλογή ή η κλήρωση διεξάγεται ενώπιον του προέδρου
του Ο.ΜΕ.Δ. ή του οριζοµένου από αυτόν εκπροσώπου
του. Κάθε µέρος έχει το δικαίωµα να εκφράσει µία φορά
άρνηση για το κληρωθέν πρόσωπο. Ο διαιτητής και η Τριµελής Επιτροπή Διαιτησίας οφείλουν να αναλάβουν τα
καθήκοντά τους εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από
τον ορισµό τους.
5. Ο διαιτητής και η Επιτροπή Διαιτησίας έχουν τα ίδια
δικαιώµατα µε τον µεσολαβητή. Μελετούν όλα τα στοιχεία και πορίσµατα, που συγκεντρώθηκαν στο στάδιο
της µεσολάβησης και τα πρόσθετα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία της διαιτησίας και κυρίως
τα οικονοµικά και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας και την οικονοµική κατάσταση των ασθενέστερων επιχειρήσεων της παραγωγικής δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά, την πρόοδο στη µείωση του κενού ανταγωνιστικότητας και στη µείωση του µοναδιαίου κόστους εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής της χώρας, καθώς και την εξέλιξη
της αγοραστικής δύναµης του µισθού».
6. Η διαιτητική απόφαση πρέπει να περιέχει πλήρη και
τεκµηριωµένη αιτιολογία σχετικά µε τους όρους που τίθενται σε αυτή και οι οποίοι δεν µπορούν να έρχονται σε
αντίθεση ή να τροποποιούν προβλέψεις της κείµενης νοµοθεσίας. Στη διαιτητική απόφαση διατυπώνονται ρητώς
όλοι οι κανονιστικοί όροι. Κανονιστικοί όροι άλλων εν ισχύι συλλογικών ρυθµίσεων εξακολουθούν να ισχύουν
µε τη διαιτητική απόφαση. Η πληρότητα της αιτιολογίας
ελέγχεται δικαστικά, σύµφωνα µε το άρθρο 16Β του παρόντος.
7. Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται σε δεκαπέντε (15)
ηµέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του διαιτητή
ή της Επιτροπής Διαιτησίας, αν προηγήθηκε µεσολάβηση, και σε διάστηµα τριάντα πέντε (35) ηµερών, αν δεν
προηγήθηκε. Η απόφαση της Επιτροπής Διαιτησίας λαµβάνεται οµόφωνα ή κατά πλειοψηφία. Η διαιτητική απόφαση κοινοποιείται από την αρµόδια υπηρεσία του
Ο.ΜΕ.Δ. εντός πέντε (5) ηµερών από εκδόσεώς της στα
δεσµευόµενα από αυτή µέρη.
8. Η απόφαση της διαιτησίας εξοµοιώνεται µε συλλογική σύµβαση εργασίας και ισχύει από την εποµένη της
υποβολής της αίτησης για µεσολάβηση, εκτός εάν τα µέρη συµφωνήσουν διαφορετικά.
9. Στις περιπτώσεις προσφυγής στη διαιτησία αναστέλλεται η άσκηση του δικαιώµατος της απεργίας για
διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την ηµέρα προσφυγής
του».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Άρθρο 58
Καθυστέρηση δεδουλευµένων αποδοχών
Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 7 του ν. 2112/1920 (Α΄
67), όπως ισχύει, τροποποιείται και το άρθρο 7 του ν.
2112/1990 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 7
Μονοµερής βλαπτική µεταβολή όρων της σύµβασης
Πάσα µονοµερής µεταβολή των όρων της υπαλληλικής συµβάσεως βλάπτουσα τον υπάλληλον, θεωρείται
ως καταγγελία ταύτης, δι` ήν ισχύουσιν αι διατάξεις του
παρόντος νόµου. Ως µια τοιαύτη θεωρείται εν πάση περιπτώσει η µετάθεσις του υπαλλήλου εις γραφείον λειτουργούν εν τη αλλοδαπή, εφόσον δεν αποδέχεται την
µετάθεσιν ο µετατιθέµενος υπάλληλος.
Επίσης, θεωρείται µονοµερής βλαπτική µεταβολή των
όρων εργασίας η πέραν των δύο (2) µηνών καθυστέρηση
καταβολής των δεδουλευµένων αποδοχών του εργαζοµένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της
καθυστέρησης.»
Άρθρο 59
Μέτρα για την προστασία εργαζοµένων
µερικής απασχόλησης
Η παράγραφος 11 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990 (Α΄
101), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και το άρθρο 38 του ν.
1892/1990 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 38
Μερική απασχόληση
1. Κατά την κατάρτιση της σύµβασης εργασίας ή κατά
τη διάρκεια της ο εργοδότης και ο µισθωτός µπορούν µε
έγγραφη ατοµική σύµβαση να συµφωνήσουν, ηµερήσια ή
εβδοµαδιαία ή δεκαπενθήµερη ή µηνιαία εργασία, για ορισµένο ή αόριστο χρόνο, η οποία θα είναι µικρότερης
διάρκειας από την κανονική (µερική απασχόληση).
Αν η συµφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως ή δεν
γνωστοποιηθεί εντός οκτώ (8) ηµερών από την κατάρτισή της στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκµαίρεται η
πλήρης απασχόληση του µισθωτού.
2. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου νοείται ως:
α) «εργαζόµενος µερικής απασχόλησης», κάθε εργαζόµενος µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
του οποίου οι ώρες εργασίας, υπολογιζόµενες σε ηµερήσια, εβδοµαδιαία, δεκαπενθήµερη ή µηνιαία βάση είναι
λιγότερες από το κανονικό ωράριο εργασίας του συγκρίσιµου εργαζόµενου µε πλήρη απασχόληση,
β) «συγκρίσιµος εργαζόµενος µε πλήρη απασχόληση», κάθε εργαζόµενος πλήρους απασχόλησης, που απασχολείται στην ίδια επιχείρηση µε σύµβαση ή σχέση
εξαρτηµένης εργασίας, και εκτελεί ίδια ή παρόµοια καθήκοντα, υπό τις αυτές συνθήκες. Όταν στην επιχείρηση
δεν υπάρχει συγκρίσιµος εργαζόµενος µε πλήρη απα-

σχόληση, η σύγκριση γίνεται µε αναφορά στη συλλογική
ρύθµιση στην οποία θα υπαγόταν ο εργαζόµενος αν είχε
προσληφθεί µε πλήρη απασχόληση. Οι εργαζόµενοι µε
σύµβαση ή σχέση εργασίας µερικής απασχόλησης δεν επιτρέπεται να αντιµετωπίζονται δυσµενώς σε σχέση µε
τους συγκρίσιµους εργαζόµενους µε κανονική απασχόληση, εκτός εάν συντρέχουν αντικειµενικοί λόγοι οι οποίοι τη δικαιολογούν, όπως η διαφοροποίηση στο ωράριο εργασίας.
3. Κατά την κατάρτιση της σύµβασης εργασίας ή κατά
τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο µισθωτός µπορούν µε
έγγραφη ατοµική σύµβαση να συµφωνήσουν κάθε µορφή απασχόλησης εκ περιτροπής.
Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση
κατά λιγότερες ηµέρες την εβδοµάδα ή κατά λιγότερες
εβδοµάδες το µήνα ή κατά λιγότερους µήνες το έτος ή
και συνδυασµός αυτών κατά πλήρες ηµερήσιο ωράριο
εργασίας.
Η παρεχόµενη από το άρθρο αυτό προστασία καλύπτει
και τους απασχολούµενους µε βάση τις συµφωνίες του
προηγούµενου εδαφίου.
Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του ο εργοδότης
µπορεί, αντί καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, να επιβάλει σύστηµα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρηση του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) µήνες στο ίδιο ηµερολογιακό έτος, µόνο εφόσον προηγουµένως προβεί σε ενηµέρωση
και διαβούλευση µε τους νόµιµους εκπροσώπους των
εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.
260/2006 και του ν. 1767/1988.
Αν η συµφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως ή αν η
συµφωνία ή η απόφαση του εργοδότη δεν γνωστοποιηθούν εντός οκτώ (8) ηµερών από την κατάρτιση ή τη λήψη τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκµαίρεται
η πλήρης απασχόληση του µισθωτού.
4. Ως εκπρόσωποι των εργαζοµένων, για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου ορίζονται κατά την
εξής σειρά προτεραιότητας:
α) οι εκπρόσωποι από την πλέον αντιπροσωπευτική
συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης ή της εκµετάλλευσης, η οποία καλύπτει κατά το καταστατικό της
εργαζόµενους, ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση
ή την ειδικότητα τους,
β) οι εκπρόσωποι των υφιστάµενων συνδικαλιστικών
οργανώσεων της επιχείρησης ή της εκµετάλλευσης,
γ) το συµβούλιο εργαζοµένων,
δ) εάν ελλείπουν συνδικαλιστικές οργανώσεις και
συµβούλιο εργαζοµένων, η ενηµέρωση και διαβούλευση
γίνεται µε το σύνολο των εργαζοµένων. Η ενηµέρωση
µπορεί να γίνει µε εφάπαξ ανακοίνωση σε εµφανές και
προσιτό σηµείο της επιχείρησης. Η διαβούλευση πραγµατοποιείται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης.
5. Οι έγγραφες ατοµικές συµβάσεις των προηγούµενων παραγράφων πρέπει να περιλαµβάνουν:
α) τα στοιχεία ταυτότητας των συµβαλλοµένων,
β) τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή τη διεύθυνση του εργοδότη, γ) τον χρόνο της
απασχόλησης, τον τρόπο κατανοµής και τις περιόδους
εργασίας,
δ) τον τρόπο αµοιβής και
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ε) τους τυχόν όρους τροποποίησης της σύµβασης.
Σε εποχικές ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις οι έγγραφες ατοµικές συµβάσεις, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος, γίνονται για ηµερήσια ή εβδοµαδιαία περίοδο εργασίας.
6. Σε κάθε περίπτωση, η απασχόληση κατά την Κυριακή ή άλλη ηµέρα αργίας, ως και η νυκτερινή εργασία συνεπάγεται την καταβολή της νόµιµης προσαύξησης.
7. Αν η µερική απασχόληση έχει καθοριστεί µε ηµερήσιο ωράριο µικρότερης διάρκειας από το κανονικό, η παροχή της συµφωνηµένης εργασίας των µερικώς απασχολούµενων πρέπει να είναι συνεχόµενη και να παρέχεται
µία φορά την ηµέρα.
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στους οδηγούς αυτοκινήτων µεταφοράς µαθητών,
νηπίων και βρεφών και στους συνοδούς αυτών που εργάζονται στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, στους παιδικούς
και βρεφονηπιακούς σταθµούς και στα νηπιαγωγεία, καθώς και στους καθηγητές που εργάζονται στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και µέσης εκπαίδευσης.
8. Καταγγελία της σύµβασης εργασίας λόγω µη αποδοχής από τον µισθωτό εργοδοτικής πρότασης για µερική απασχόληση είναι άκυρη.
9. Οι αποδοχές των εργαζοµένων µε σύµβαση ή σχέση
εργασίας µερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και
οι αποδοχές του συγκρίσιµου εργαζοµένου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της µερικής απασχόλησης.
10. Οι µερικώς απασχολούµενοι µισθωτοί έχουν δικαίωµα ετήσιας άδειας µε αποδοχές και επίδοµα αδείας, µε
βάση τις αποδοχές που θα ελάµβαναν εάν εργάζονταν
κατά το χρόνο της αδείας τους, για τη διάρκεια της οποίας εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του α.ν. 539/1945, όπως ισχύει.
11. Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέραν
από τη συµφωνηθείσα, ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση
να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνηση του θα ήταν αντίθετη µε την καλή πίστη.
Αν παρασχεθεί εργασία πέραν της συµφωνηµένης, ο
µερικώς απασχολούµενος δικαιούται αντίστοιχης αµοιβής µε προσαύξηση δώδεκα τοις εκατό (12%) επί της
συµφωνηθείσας αµοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας που θα παράσχει. O µερικώς απασχολούµενος µπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συµφωνηµένης, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαµβάνει χώρα
κατά συνήθη τρόπο. Σε κάθε περίπτωση η πρόσθετη αυτή εργασία δύναται να πραγµατοποιηθεί κατ’ ανώτατο όριο µέχρι τη συµπλήρωση του πλήρους ηµερήσιου ωραρίου του συγκρίσιµου εργαζοµένου.
12. Ο πλήρως απασχολούµενος σε επιχειρήσεις πλέον
των είκοσι (20) ατόµων, έχει δικαίωµα µετά τη συµπλήρωση ενός ηµερολογιακού έτους εργασίας να ζητήσει τη
µετατροπή της σύµβασης εργασίας του από πλήρη σε
µερική απασχόληση, µε δικαίωµα επανόδου σε πλήρη απασχόληση, εκτός αν η άρνηση του εργοδότη δικαιολογείται από τις επιχειρησιακές ανάγκες.
Ο εργαζόµενος στην αίτησή του πρέπει να προσδιορίζει τη διάρκεια της µερικής απασχόλησης και το είδος
της. Αν ο εργοδότης δεν απαντήσει εγγράφως µέσα σε
ένα µήνα θεωρείται ότι το αίτηµα του εργαζόµενου έχει
γίνει δεκτό.

13. Ο µερικώς απασχολούµενος, επί προσφοράς εργασίας µε ίσους όρους από µισθωτούς της ίδιας κατηγορίας, έχει δικαίωµα προτεραιότητας για πρόσληψη σε
θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης στην ίδια επιχείρηση. Ο χρόνος της µερικής απασχόλησης λαµβάνεται
υπόψη ως χρόνος προϋπηρεσίας όπως και για τον συγκρίσιµο εργαζόµενο. Για τον υπολογισµό της προϋπηρεσίας αυτής, µερική απασχόληση που αντιστοιχεί στον
κανονικό (νόµιµο ή συµβατικό) ηµερήσιο χρόνο του συγκρίσιµου εργαζόµενου αντιστοιχεί σε µία ηµέρα προϋπηρεσίας.
14. Στους εργαζόµενους που καλύπτονται από σύµβαση ή σχέση εργασίας µε µερική απασχόληση παρέχονται:
α) δυνατότητες συµµετοχής στις δραστηριότητες της
επαγγελµατικής κατάρτισης που εφαρµόζει η επιχείρηση υπό συνθήκες ανάλογες µε εκείνες που αφορούν
τους εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης και αορίστου
χρόνου,
β) οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες που υπάρχουν στη
διάθεση των άλλων εργαζόµενων στην επιχείρηση.
15. Ο εργοδότης ενηµερώνει τους εκπροσώπους των
εργαζόµενων για τον αριθµό των απασχολούµενων µε
µερική απασχόληση σε σχέση µε την εξέλιξη του συνόλου των εργαζόµενων, καθώς και για τις προοπτικές
πρόσληψης εργαζόµενων µε πλήρη απασχόληση.
16. Με επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας επιτρέπεται η συµπλήρωση ή τροποποίηση των ρυθµίσεων των προηγούµενων παραγράφων.
17. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται για τους µερικώς απασχολούµενους όλες οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.
18. Η κατά το παρόν άρθρο µερική απασχόληση µε
σχέση ιδιωτικού δικαίου επιτρέπεται και στις δηµόσιες επιχειρήσεις, τους οργανισµούς και τους λοιπούς φορείς
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από το άρθρο 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, µε εξαίρεση το Δηµόσιο, τους Ο.Τ.Α. πρώτου και
δεύτερου βαθµού και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και στους φορείς για τους οποίους η µερική απασχόληση προβλέπεται από ειδικούς νόµους ή από διατάξεις κανονισµών
που έχουν κυρωθεί µε νόµο ή έχουν ισχύ νόµου.
Για τη µερική απασχόληση σε επιχειρήσεις, οργανισµούς και φορείς του προηγούµενου εδαφίου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) , όπως ισχύει, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου για την αντιµετώπιση εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών συµφωνείται µε
σύµβαση ορισµένου χρόνου διάρκειας µέχρι έξι (6) µηνών. Μερική απασχόληση που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες ηµερησίως.
Στην τελευταία περίπτωση η σχετική προκήρυξη αποστέλλεται πριν από τη δηµοσίευση της στο Ανώτατο
Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), το οποίο οφείλει να ελέγξει αυτήν από άποψη νοµιµότητας µέσα
σε δέκα (10) ηµέρες.
Οι ανωτέρω συµβάσεις που καταρτίζονται για την κάλυψη έκτακτων ή επειγουσών αναγκών λήγουν αυτοδικαίως µε την πάροδο της συµφωνηθείσας διάρκειας
τους, χωρίς να απαιτείται προς τούτο καµία άλλη διατύπωση, η δε για οποιονδήποτε λόγο ανανέωσή τους ή µετατροπή τους σε σύµβαση ή σχέση εργασίας αορίστου
χρόνου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη».
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Άρθρο 60
Αναβάθµιση του ρόλου του πληροφοριακού
συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ» στην καταγραφή της εργασίας
και της παροχής υπηρεσιών

Άρθρο 64
Παράταση της θητείας των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου του Οργανισµού
Μεσολάβησης και Διαιτησίας

1. Συµβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών, απασχολούµενων σε έως δύο λήπτες των υπηρεσιών αυτών σύµφωνα
µε την παράγραφο 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, και οι απασχολούµενοι µε εργόσηµο σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει, καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο πληροφοριακό σύστηµα
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης, καθώς και για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασής της.

Η πενταετής θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Μεσολάβησης και Διαιτησίας,
το οποίο συγκροτήθηκε µε την υπ΄ αριθµ.
10650/Δ1.1956/09.04.2014 (ΥΟΔΔ 233/29.04.2014) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η οποία έληξε την
29.04.2019, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις
31.12.2019.

Άρθρο 61
Άρση αβεβαιότητας των αποσπασµένων στην Ελλάδα
εργαζοµένων επιχειρήσεων µε έδρα στο Ηνωµένο
Βασίλειο µε αφορµή την ενδεχόµενη αποχώρηση
του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο 65
Διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία

Για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στο Ηνωµένο Βασίλειο και οι οποίες, στο πλαίσιο διεθνούς παροχής υπηρεσιών, έχουν ήδη αποσπάσει εργαζόµενους
στο έδαφος της Ελλάδας έως την ηµεροµηνία αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή πρόκειται να αποσπάσουν εργαζόµενους µετά την
ηµεροµηνία αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έως τις 31.12.2020 εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις των π.δ. 219/2000 και
101/2016.
Άρθρο 62
Ζητήµατα λειτουργίας συλλογικών οργάνων
Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων
Όπου στο κείµενο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
αναφέρεται ως µέλος συλλογικού οργάνου ο Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου Εργασίας, νοείται εφεξής ο
Γενικός Γραµµατέας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων άρθρο 7 του π.δ.
84/2019 (Α΄ 123) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν.
4622/2019 (Α΄ 133) και του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) όπως
ισχύει.
Άρθρο 63
Παράταση ισχύος της από 28.03.2018 ΕΓΣΣΕ
Η ισχύς της από 28 Μαρτίου 2018 Εθνικής Γενικής
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας παρατείνεται από την ηµεροµηνία λήξης της κανονιστικής της ισχύος
(30.06.2019) µέχρι τη σύναψη νέας Εθνικής Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας και όχι πέραν τις 31ης.12.2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 (Α΄
130), όπως ισχύει, αντικαθίσταται από την παράγραφο 3
του παρόντος και η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν.
4554/2018 αναριθµείται σε 4. Καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 και προστίθεται
νέα παράγραφος 6. Το άρθρο 5 του ν. 4554/2018 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 5
Διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία
1. Ειδικός Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή ελεγκτής των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης ή αρµόδιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ που διαπιστώνει τη µη αναγραφή
εργαζοµένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλει στον εργοδότη πρόστιµο ποσού δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ
για κάθε αδήλωτο εργαζόµενο, κατά δέσµια αρµοδιότητα, χωρίς προηγούµενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων.
2. Ειδικός Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία ή Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία που, κατά τη διερεύνηση των αιτιών εργατικού ατυχήµατος, διαπιστώνει τη µη αναγραφή εργαζοµένου
σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον
εργοδότη, επιβάλλει στον εργοδότη το πρόστιµο που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 για κάθε αδήλωτο εργαζόµενο, κατά δέσµια αρµοδιότητα, χωρίς προηγούµενη
πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων.
3. Ο αρµόδιος Προϊστάµενος του ελεγκτικού οργάνου
που διαπίστωσε την παράβαση αδήλωτης εργασίας υποχρεούται να δώσει εντολή διενέργειας ενός τουλάχιστον επανελέγχου της παραβατικής επιχείρησης/εκµετάλλευσης, ο οποίος πραγµατοποιείται εντός χρονικού
διαστήµατος δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία
της διαπίστωσης της παράβασης της αδήλωτης εργασίας προκειµένου να ελεγχθεί τυχόν υποτροπή.
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Στις περιπτώσεις που η παράβαση της αδήλωτης εργασίας διαπιστώθηκε από τα όργανα της παραγράφου 2
του άρθρου 5 του παρόντος ή από τα όργανα του άρθρου
259 του ν. 4555/2018 (Α΄133) και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) ως ισχύει, ο
αρµόδιος Προϊστάµενος του τοπικά αρµόδιου Τµήµατος
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε. υποχρεούται να δώσει εντολή σε αρµόδιο Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων για τον ως άνω επανέλεγχο ή επανελέγχους.
4. Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, η οποία
διαπιστώνεται εντός τριών (3) ετών από τον πρώτο έλεγχο, το πρόστιµο της παραγράφου 1, ανά εργαζόµενο, επιβάλλεται προσαυξηµένο ως εξής:
α) κατά 100% για την πρώτη µετά την αρχική παράβαση και
β) κατά 200% για κάθε µεταγενέστερη παράβαση από
αυτήν της περίπτωσης α΄, που διαπιστώνεται σε έλεγχο
διενεργούµενο σε διαφορετική ηµεροµηνία.
5. Οι διοικητικές κυρώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλονται πλέον των λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
6. Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίµου ασκείται
προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την επίδοσή της, κατά την κείµενη νοµοθεσία. Μέσα στην ίδια
προθεσµία η προσφυγή κοινοποιείται µε µέριµνα του
προσφεύγοντος και µε ποινή απαραδέκτου στην αρµόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. Η προθεσµία για την άσκηση
της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν
την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίµου.»
Άρθρο 66
Δικαίωµα και προϋποθέσεις έκπτωσης
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018,
όπως ισχύουν, αντικαθίστανται. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018, όπως ισχύει, τροποποιείται. Η
παράγραφος 6 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018, όπως ισχύει, τροποποιείται ως προς το δεύτερο εδάφιο της και
το άρθρο 6 του ν. 4554/2018 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 6
Δικαίωµα και προϋποθέσεις έκπτωσης
1. Αν, εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη
του εργαζοµένου ή των εργαζοµένων που διαπιστώθηκαν, ως αδήλωτοι, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας
πλήρους απασχόλησης διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα
(12) µηνών, το πρόστιµο της παραγράφου 1 του άρθρου
5 ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.
2. Ειδικά στις περιπτώσεις εποχικών εργασιών, όπως
αυτές ορίζονται στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), το
πρόστιµο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 ορίζεται στο
ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σε περίπτωση
πρόσληψης µε σύµβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης διάρκειας, τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Εφόσον ο

χρόνος λειτουργίας της εποχικής επιχείρησης ή εκµετάλλευσης δεν επαρκεί για τη συµπλήρωση του ελάχιστου απαιτούµενου χρόνου απασχόλησης (τρίµηνο), ο
εργοδότης υποχρεούται να συµπληρώσει τον υπόλοιπο
χρόνο του τριµήνου κατά την επόµενη περίοδο λειτουργίας. Διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί υποχρέωσης επαναπρόσληψης εργαζοµένων εποχικών επιχειρήσεων δεν θίγονται.
3. Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε µείωση
του προσωπικού από την ηµεροµηνία και ώρα του ελέγχου και καθ’ όλη τη διάρκεια των περιόδων των παραγράφων 1 και 2, κατά περίπτωση.
4. Ως µείωση του προσωπικού, κατά την έννοια της παραγράφου 3, θεωρείται:
α) η µείωση του αριθµού των εργαζοµένων της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης σε αριθµό µικρότερο από τον αριθµό των εργαζοµένων που απασχολούνταν κατά την ηµεροµηνία και ώρα του ελέγχου, προσαυξηµένο κατά
τον αριθµό των εργαζοµένων που προσέλαβε ο εργοδότης, προκειµένου να τύχει της έκπτωσης,
β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης των εργαζοµένων από πλήρη σε µερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,
γ) η θέση εργαζοµένων σε διαθεσιµότητα,
δ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται µε πρωτοβουλία
του εργοδότη, µέσω προγραµµάτων παροχής κινήτρων
εθελούσιας εξόδου και
ε) η οικειοθελής αποχώρηση εργαζοµένου. Αν µειωθεί
το προσωπικό, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄, δ΄ και
ε΄, ο εργοδότης υποχρεούται, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία που επήλθε η µείωση, να προβεί σε νέα πρόσληψη µε τους ίδιους όρους
εργασίας, ώστε να διατηρηθεί σταθερός ο αριθµός των
εργαζοµένων της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης. Το διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία µείωσης του
προσωπικού έως αυτήν της νέας πρόσληψης, προσαυξάνει την ελάχιστη περίοδο, κατά την οποία ο εργοδότης
δεν επιτρέπεται να προβεί σε µείωση προσωπικού.
5. Στην έννοια της µείωσης του προσωπικού της παραγράφου 3 δεν περιλαµβάνονται:
α) η συνταξιοδότηση εργαζοµένου,
β) η λήξη σύµβασης ορισµένου χρόνου που είχε συναφθεί πριν από την ηµεροµηνία του ελέγχου, λόγω παρόδου της συµφωνηθείσας διάρκειας,
γ) η καταγγελία της σύµβασης εργασίας ύστερα από
την υποβολή µήνυσης του εργοδότη κατά εργαζοµένου
για αξιόποινη πράξη που τέλεσε κατά την άσκηση της
εργασίας του,
δ) η φυλάκιση και ο θάνατος εργαζοµένου και
ε) η αδυναµία ανανέωσης της άδειας διαµονής και
πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπού εργαζοµένου.
6. Το δικαίωµα της έκπτωσης παρέχεται, εφόσον ο εργοδότης αποδεχθεί το πρόστιµο και παραιτηθεί από την
άσκηση των προβλεπόµενων ένδικων βοηθηµάτων. Δικαίωµα έκπτωσης δεν παρέχεται όταν ο εργοδότης είναι
υπότροπος, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου
5.
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7. Σε περίπτωση µείωσης του προσωπικού, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος, βεβαιώνεται σε βάρος του εργοδότη για κάθε αδήλωτο εργαζόµενο, κατά
δέσµια αρµοδιότητα, χωρίς προηγούµενη πρόσκλησή
του για παροχή εξηγήσεων, το υπολειπόµενο του αρχικού προστίµου ποσό»
Άρθρο 67
Καταβολή προστίµου και µητρώο παραβατών
για την αδήλωτη εργασία
Στο άρθρο 7 του ν. 4554/2018, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 και το άρθρο 7 του ν. 4554/2018 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 7
Καταβολή προστίµου και µητρώο παραβατών
για την αδήλωτη εργασία
1. Αν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και του
ΕΦΚΑ επιβληθούν σε µία επιχείρηση, εκµετάλλευση ή
άλλη εργασία περισσότερα από ένα πρόστιµα για αδήλωτη εργασία του ίδιου εργαζοµένου, που προκύπτουν
από έλεγχο κατά τη διάρκεια της ίδιας ηµέρας, η καταβολή του προστίµου γίνεται άπαξ βάσει της πράξης επιβολής προστίµου που κοινοποιήθηκε πρώτη στον εργοδότη.
2. Στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δηµιουργείται «Μητρώο Παραβατών για την Αδήλωτη Εργασία», στο οποίο θα καταχωρούνται οι επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και γενικώς οι εργοδότες, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, στους οποίους επιβάλλονται κυρώσεις για απασχόληση εργαζοµένων µε αδήλωτη εργασία. Οι επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν παραβατική συµπεριφορά θα αποκλείονται από ευµενείς ασφαλιστικές ρυθµίσεις. Οι υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και του ΕΦΚΑ είναι αρµόδιες για την τήρηση και άµεση ενηµέρωση
του µητρώου»
Άρθρο 68
Εξουσιοδοτικές διατάξεις- Έναρξη ισχύος
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 4554/2018,
όπως ισχύουν, αντικαθίστανται και η παράγραφος 3 του
ίδιου άρθρου καταργείται και το άρθρο 8 του ν.
4554/2018 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 8
Εξουσιοδοτικές διατάξεις- Έναρξη ισχύος
1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζονται τα ακόλουθα:
α. η διαδικασία επιβολής των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων, του παρόντος Κεφαλαίου και ιδίως προθεσµίες για την υποβολή αντιρρήσεων κατά πράξεως διοικητικών κυρώσεων, δικαίωµα προηγουµένης ακροάσεως του παραβάτη εργοδότη, η διαδικασία επανελέγχου
της συνδροµής των προϋποθέσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων και µείωσης προβλεπόµενου προστίµου,

καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου,
β. κάθε σχετικό θέµα αναφορικά µε τα στοιχεία που
καταχωρίζονται στο Μητρώο Παραβατών, σύµφωνα πάντοτε µε το εκάστοτε ισχύον θεσµικό πλαίσιο για την
προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, την ενηµέρωση των αρµοδίων υπηρεσιών είσπραξης ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε τη διάρκεια διατήρησης των στοιχειών στο Μητρώο, τη χορηγήση στοιχείων σε τρίτους, κάθε αναγκαίο
θέµα για την τήρηση της προστασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών, καθώς και
τους όρους, το είδος και τη διάρκεια εξαίρεσης των παραβατών από ρυθµίσεις εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών και προγράµµατα ενίσχυσης της απασχόλησης.
2. Η ισχύς των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 5
και των παραγράφων 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 6 του ν.
4554/2018 αρχίζει από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, από εκδόσεως της οποίας καταργείται η υπ’ αριθµ.
43614/996/21.08.2018 (Β΄ 3521) Υπουργική Απόφαση. Η
ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4554/2018
αρχίζει από την έκδοση της Απόφασης της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 69
Ρύθµιση για την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)
1. Σε βάρος των εργοδοτών που ασφαλίζουν προσωπικό µέσω Α.Π.Δ. χωρίς να καταβάλουν τις τρέχουσες µηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές το ΚΕΑΟ δύναται, εκτός
των µέτρων αναγκαστικής είσπραξης που προβλέπονται
από τον ΚΕΔΕ, να αναστείλει για τον εργοδότη τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή Α.Π.Δ..
2. Το ΚΕΑΟ ενηµερώνει την αρµόδια για τον έλεγχο
του εργοδότη υπηρεσία του ΕΦΚΑ προκειµένου να διενεργηθεί έλεγχος σχετικά µε τη λειτουργία της επιχείρησης, την ύπαρξη τυχόν συνυπεύθυνων ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων, καθώς και για τη διαπίστωση του
πραγµατικού της απασχόλησης και την τήρηση της ασφαλιστικής νοµοθεσίας. Η αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία
του ΕΦΚΑ γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ τα αποτελέσµατα του ελέγχου.
3. Στις περιπτώσεις αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι συναλλαγές του εργοδότη πραγµατοποιούνται στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Για την
περίοδο που ισχύει η αναστολή, οι Α.Π.Δ. υποβάλλονται
από τον εργοδότη µε ψηφιακό – µαγνητικό µέσο στην
αρµόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ και η καταχώρισή τους στο
πληροφοριακό σύστηµα του ΕΦΚΑ γίνεται εφόσον καταβάλλονται οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνονται µε αυτές. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η καταχώριση στις εξής περιπτώσεις:

49
α) Κατά την πρώτη µετά την επιβολή της αναστολή, υποβολή Α.Π.Δ. µε ψηφιακό – µαγνητικό µέσο, αν υποβάλλονται Α.Π.Δ. µέχρι έξι (6) µισθολογικών περιόδων
είναι δυνατή η καταχώριση αυτών αν έχουν καταβληθεί
οι ασφαλιστικές εισφορές τουλάχιστον της τελευταίας
απαιτητής Α.Π.Δ.. Αν υποβάλλονται Α.Π.Δ. περισσότερων των έξι (6) µισθολογικών περιόδων, είναι δυνατή η
καταχώριση αυτών αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο (1/3) του
συνολικού ποσού εισφορών που δηλώνεται µε τις Α.Π.Δ.
που υποβάλλονται.
β) Κατά τη δεύτερη υποβολή Α.Π.Δ. µε ψηφιακό – µαγνητικό µέσο, αν υποβάλλονται Α.Π.Δ. περισσότερων µισθολογικών περιόδων, είναι δυνατή η καταχώριση αυτών
αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού ποσού εισφορών που δηλώνεται µε τις Α.Π.Δ. που υποβάλλονται.
Οι Α.Π.Δ. των οποίων δεν είναι δυνατή η καταχώριση
στο πληροφοριακό σύστηµα του ΕΦΚΑ σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο, θεωρούνται µη υποβληθείσες.
4. Μαζί µε τις Α.Π.Δ. που υποβάλλονται µε ψηφιακό –
µαγνητικό µέσο στην αρµόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ προσκοµίζονται υποχρεωτικά τα στοιχεία των φορολογικών
δηλώσεων των τελευταίων τριών (3) ετών του εργοδότη
και των συνυπεύθυνων προσώπων ήτοι τα έντυπα Ε1,
Ε2, η δήλωση-πράξη προσδιορισµού ΕΝ.Φ.Ι.Α., τα εκκαθαριστικά φορολογίας εισοδήµατος για φυσικά πρόσωπα και τα έντυπα Ν, Ε2, Ε3 και η δήλωση-πράξη προσδιορισµού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, καθώς και µισθωτήρια συµβόλαια έδρας και
παραρτηµάτων. Τα φορολογικά στοιχεία αποστέλλονται
στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ.
5. Η αναστολή της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, µπορεί να αρθεί µετά από αίτηση του οφειλέτη είτε µετά από εξόφληση είτε µετά από ρύθµιση
της οφειλής υπό την προϋπόθεση της αποστολής στο
ΚΕΑΟ των φορολογικών στοιχείων που προσκόµισε ο
εργοδότης και των αποτελεσµάτων του ελέγχου που
διενεργήθηκε στην επιχείρηση. Οι Α.Π.Δ. των µισθολογικών περιόδων από τη ρύθµιση της οφειλής και µέχρι την
άρση της αναστολής υποβάλλονται µε ψηφιακό – µαγνητικό µέσο στην αρµόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ και η καταχώρισή τους γίνεται, εφόσον καταβάλλονται οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνονται µε αυτές.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και
προϋποθέσεις εφαρµογής του παρόντος, όπως και οι τυχόν προϋποθέσεις περιπτώσεων εργοδοτών που εξαιρούνται από το µέτρο, καθώς και θέµατα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα για την ενηµέρωση των εργαζοµένων των άνω επιχειρήσεων.
7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παραγράφου 4 του παρόντος.

Άρθρο 70
Καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής
στη ρύθµιση του ν. 4611/2019
Στο άρθρο 13 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) όπως ισχύει,
προστίθεται παράγραφος 2 και το άρθρο 13 του
ν. 4611/2019 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 13
Καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση
1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος υποβάλλεται έως 30.09.2019.
2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3,
όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθµιση περιλαµβάνει
δύο στάδια, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου
11 του παρόντος, η ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία αφορά στην υποβολή του αιτήµατος για τον προσδιορισµό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). Ως υποβολή αιτήµατος για τον προσδιορισµό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών
τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία
και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισµού ή µη των οφειλών. Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθµιση µπορεί να γίνει και µετά το πέρας της
καταληκτικής ηµεροµηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθµιση µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καµία περίπτωση
δεν µπορεί να υποβληθεί µετά την 31η.12.2019.»
Άρθρο 71
Παράταση του άρθρου 50 του ν. 4569/2018
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 50 του ν. 4569/2018
(Α΄ 179), όπως ισχύουν, τροποποιούνται και το άρθρο 50
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 50
Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του ΕΦΚΑ
και του ΕΤΕΑΕΠ
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι την
31η Δεκεµβρίου 2020 για την έκδοση κάθε απόφασης
µετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016
(Α΄ 224), καθώς και για την έκδοση κάθε άλλης απόφασης κατ’ εφαρµογή οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης νόµου µε την οποία προκαλείται µετακίνηση υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, συµπεριλαµβανοµένης και της λήξης ή
ανάκλησης απόσπασης υπαλλήλων βάσει της οποίας παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΦΚΑ, απαιτείται η
προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
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2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι την
31η Δεκεµβρίου 2020, για την έκδοση κάθε απόφασης
µετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του «Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (ΕΤΕΑΕΠ) σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν.
4440/2016, καθώς και για την έκδοση κάθε άλλης απόφασης κατ’ εφαρµογή οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής
διάταξης νόµου µε την οποία προκαλείται µετακίνηση υπαλλήλων του ΕΤΕΑΕΠ, συµπεριλαµβανοµένης και της
λήξης ή ανάκλησης απόσπασης υπαλλήλων βάσει της οποίας παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΤΕΑΕΠ, απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
3. Εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
διαδικασίες µετάταξης ή απόσπασης και πάσης φύσεως
µετακινήσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των
παραγράφων 1 και 2 ολοκληρώνονται σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο».
Άρθρο 72
Παράταση διάρκειας σύµβασης
Η από 14.04.2016 (αριθ. πρωτ. σύµβασης 9/16) διοικητική σύµβαση που αφορά στην «Παροχή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συµφωνηµένου Επιπέδου (SLA) µετάδοσης δεδοµένων φωνής και εικόνας µέσω ιδιωτικού ιδεατού δικτύου (ΙΚΑΝΕΤ)», παρατείνεται
αυτοδίκαια από τη λήξη της, είτε έως την ενεργοποίηση
του νέου δικτύου εντός έξι (6) µηνών από την υπογραφή
της σχετικής σύµβασης ύστερα από την ολοκλήρωση
της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας για τη δηµιουργία
του νέου δικτύου του ΕΦΚΑ (ΕΦΚΑΝΕΤ) και την έναρξη
της παραγωγικής λειτουργίας (ζεύξη σηµείων) για το σύνολο των σηµείων εφαρµογής του είτε έως την ένταξη
του φορέα στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, οπότε και λύεται αυτοδικαίως.
Η παράταση του προηγούµενου εδαφίου δεν δύναται
να εκτείνεται σε χρόνο µετά τις 30.06.2020, κατά την οποία επίσης επέρχεται αυτοδίκαιη λύση.

Άρθρο 73
Υποχρέωση κατάρτισης ισολογισµών ΕΦΚΑ
και λοιπών φορέων
Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΦΚΑ) υποχρεούται να καταρτίσει το αργότερο µέχρι την 30η Ιουνίου 2021 τους εκκρεµείς ισολογισµούς των ετών
2017, 2018 και 2019. Μέχρι το οριζόµενο στο προηγούµενο εδάφιο χρονικό σηµείο ο ΕΦΚΑ υποχρεούται να καταρτίσει τους εκκρεµείς ισολογισµούς και όλων των ενταχθέντων σε αυτόν φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών για τα έτη που ανάγονται στην χρονική περίοδο προ της ένταξής τους στον ΕΦΚΑ. Από το 2020 και
για κάθε επόµενη χρήση οι ισολογισµοί υποβάλλονται το
αργότερο µέχρι την 30η Ιουνίου του επόµενου έτους κάθε χρήσης.

Άρθρο 74
Ρυθµίσεις Επιλογής Προϊσταµένων ΕΦΚΑ
Το άρθρο 71 του π. δ. 8/2019, όπως ισχύει, αντικαθίσταται και διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 71
Προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων
Ως Προϊστάµενοι των Γενικών Διευθύνσεων που συνιστώνται µε τις διατάξεις του παρόντος επιλέγονται και
τοποθετούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, υπάλληλοι ΠΕ όλων των κλάδων εξαιρουµένης της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην οποία προΐσταται υπάλληλος του
κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής.
Για την πλήρωση θέσης Προϊσταµένων στις Γενικές Διευθύνσεις του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ΕΦΚΑ) επιλέγονται υπάλληλοι µε τριετή τουλάχιστον
προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή των ενταχθέντων σε αυτόν φορέων κοινωνικής ασφάλισης».
ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Άρθρο 75
Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση
δικογράφων και λοιπών εγγράφων στο Συµβούλιο
της Επικρατείας, ψηφιακός διοικητικός φάκελος
1. Στο άρθρο 19 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) προστίθεται
παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Το ένδικο µέσο ή βοήθηµα υποβάλλεται αποκλειστικώς µε ηλεκτρονικά µέσα από την 1η.1.2021 και είναι
έγκυρο εφόσον φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του
π.δ. 150/2001 και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27 του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014 (ΕΕ L
257).»
2. Στο άρθρο 21 του π.δ. 18/1989 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι προβλεπόµενες από τις ανωτέρω παραγράφους
επιδόσεις του δικαστηρίου προς τους διαδίκους γίνονται
αποκλειστικώς µε ηλεκτρονικά µέσα από την 1η.01.2021
και είναι έγκυρες εφόσον το δικόγραφο και η πράξη του
Προέδρου περί ορισµού δικασίµου και εισηγητή φέρουν
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του
άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ. 150/2001 και σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27 του Κανονισµού
(ΕΕ) 910/2014. Το δικόγραφο και η πράξη του Προέδρου
που έχουν διαβιβαστεί µε ηλεκτρονικά µέσα στη δηλωθείσα µε το δικόγραφο ηλεκτρονική διεύθυνση θεωρείται
ότι επιδόθηκαν µετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιµων
ηµερών από την ηλεκτρονική αποστολή τους. Η παραγόµενη αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα του δικαστηρίου έκθεση για την ηλεκτρονική αποστολή φέρει
προηγµένη ψηφιακή υπογραφή κατά την ως άνω έννοια.
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Μετά την 1η.01.2021, εάν η χρήση ηλεκτρονικών µέσων
είναι τεχνικά αδύνατη και εφόσον τούτο επιβάλλεται για
λόγους επείγοντος, οι επιδόσεις διενεργούνται κατά τις
διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου. Αµέσως µόλις καταστεί εκ νέου τεχνικά δυνατή η
χρήση των ηλεκτρονικών µέσων, ακολουθεί και η επίδοση µε τα µέσα αυτά.»
3. Στο άρθρο 23 του π.δ. 18/1989 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η έκθεση των απόψεων της Διοίκησης και ο φάκελος που τη συνοδεύει υποβάλλονται αποκλειστικώς µε
ηλεκτρονικά µέσα, σε µορφή δεκτική περαιτέρω χρήσης
και επεξεργάσιµη µε αυτοµατοποιηµένα µέσα, από την
1η.01.2021. Η έκθεση απόψεων και το διαβιβαστικό έγγραφο, αν υπάρχει, φέρουν υποχρεωτικά προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ. 150/2001 και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27 του Κανονισµού (ΕΕ)
910/2014. Στην έκθεση απόψεων πρέπει να επισηµαίνονται διακριτά τα έγγραφα που αποτελούν περιεχόµενο
του διοικητικού φακέλου που αποστέλλεται και περιέχουν στοιχεία στα οποία η Διοίκηση ζητά να µην επιτραπεί η πρόσβαση των λοιπών διαδίκων, για τον λόγο ότι
παραβλάπτεται απόρρητο, το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.»
4. Στο άρθρο 25 του π.δ. 18/1989 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Το δικόγραφο πρόσθετων λόγων και τα υποµνήµατα των διαδίκων υποβάλλονται αποκλειστικώς µε ηλεκτρονικά µέσα από την 1η.01.2021, λαµβάνονται δε υπόψη από το δικαστήριο, µε την επιφύλαξη των λοιπών
προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2, εφόσον φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ. 150/2001 και
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27 του
Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014.»
5. Στο άρθρο 49 του π.δ. 18/1989 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Το δικόγραφο της παρέµβασης υποβάλλεται αποκλειστικώς µε ηλεκτρονικά µέσα από την 1η.01.2021,
λαµβάνεται δε υπόψη από το δικαστήριο, µε την επιφύλαξη των λοιπών προϋποθέσεων των παραγράφων 1 έως 4, εφόσον φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή,
κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ.
150/2001 και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 25
έως 27 του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014.»
6. Στο π.δ. 18/1989 προστίθεται άρθρο 70α ως εξής:
«Άρθρο 70α
Ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων
και λοιπών εγγράφων, ψηφιακή δικογραφία
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 15 παράγραφος 1,
27 παράγραφος 1 και των αιτήσεων περί ευεργετήµατος
πενίας, όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται η
κατάθεση δικογράφου ή εγγράφου σε έντυπη µορφή, από την 1η.01.2021 νοείται αποκλειστικώς η ηλεκτρονική
κατάθεσή τους, εφόσον τα δικόγραφα ή έγγραφα αυτά
φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έν-

νοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ. 150/2001 και
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27 του
Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014. Τα εν λόγω δικόγραφα ή έγγραφα που έχουν υποβληθεί µε ηλεκτρονικά µέσα θεωρείται ότι κατατέθηκαν, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του δικογράφου ή εγγράφου από το δικαστήριο
ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω έννοια, και περιέχει την
έκθεση κατάθεσης.
2. Στα κατατιθέµενα µε ηλεκτρονικά µέσα δικόγραφα ή
έγγραφα επισυνάπτονται, ως παραρτήµατα, τα στοιχεία
των οποίων γίνεται επίκληση και κατάλογος των στοιχείων αυτών. Αν παράρτηµα δικογράφου ή εγγράφου δεν
µπορεί, λόγω της φύσης του, να κατατεθεί µε ηλεκτρονικά µέσα, διαβιβάζεται χωριστά ταχυδροµικώς ή παραδίδεται στη γραµµατεία. Το παράρτηµα κατατίθεται σε ένα
αντίγραφο για το δικαστήριο και σε ισάριθµα των διαδίκων. Ο διάδικος που καταθέτει τα αντίγραφα αυτά βεβαιώνει ότι είναι πανοµοιότυπα. Αν, λόγω του όγκου ενός
στοιχείου, στο δικόγραφο ή έγγραφο που κατατίθεται µε
ηλεκτρονικά µέσα επισυνάπτονται µόνον αποσπάσµατα,
κατατίθεται στη γραµµατεία το στοιχείο αυτούσιο ή πλήρες αντίγραφό του. Στο ηλεκτρονικό σύστηµα του Δικαστηρίου καταχωρίζονται οι σχετικές πληροφορίες, προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση όλων των διαδίκων στο στοιχείο αυτό.
3. Επί ηλεκτρονικής κατάθεσης κάθε είδους δικογράφου ή εγγράφου στο δικαστήριο εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 40/2013 (Α΄ 75).
4. Εάν η κατάθεση δικογράφου ή εγγράφου µε ηλεκτρονικά µέσα είναι τεχνικά αδύνατη για λόγους που αφορούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα του δικαστηρίου ή του
φορέα που µεσολαβεί, ο χρήστης ενηµερώνει αµέσως
για την αδυναµία αυτή τη γραµµατεία µε κάθε πρόσφορο
µέσο, σηµειώνοντας:
α) το είδος του δικογράφου ή εγγράφου που επιθυµεί
να καταθέσει,
β) κατά περίπτωση, την προθεσµία που προβλέπεται ή
έχει ταχθεί για την κατάθεση του δικογράφου ή εγγράφου,
γ) τη φύση της διαπιστωθείσας τεχνικής αδυναµίας,
προκειµένου οι υπηρεσίες του δικαστηρίου ή του φορέα
που µεσολαβεί να εξακριβώσουν αν αυτή οφείλεται σε
µη διαθεσιµότητα του ηλεκτρονικού συστήµατος που
χρησιµοποιεί το δικαστήριο ή του φορέα που µεσολαβεί.
Σε περίπτωση επείγοντος, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει
αντίγραφο του δικογράφου ή άλλου διαδικαστικού ή
σχετικού εγγράφου στη γραµµατεία ή το διαβιβάζει µε
κάθε πρόσφορο µέσο (µέσω ταχυδροµείου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή φαξ). Αµέσως µόλις καταστεί εκ νέου τεχνικά δυνατή η χρήση του ηλεκτρονικού συστήµατος που χρησιµοποιεί το δικαστήριο ή ο φορέας που µεσολαβεί τη διαβίβαση αυτή ακολουθεί η κατάθεση µέσω
του ηλεκτρονικού συστήµατος. Το δικαστήριο ή ο πρόεδρος του οικείου δικαστικού σχηµατισµού, κατά τον λόγο της αρµοδιότητάς τους, αποφαίνονται επί της αποδοχής του δικογράφου ή εγγράφου που κατατέθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα µετά τη λήξη της ταχθείσας προς τούτο προθεσµίας, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που επι-
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καλείται ο καταθέτων για να αποδείξει ότι ήταν τεχνικά
αδύνατη η εµπρόθεσµη κατάθεση του εγγράφου αυτού
µε ηλεκτρονικά µέσα για λόγους που αφορούσαν στο ηλεκτρονικό σύστηµα του δικαστηρίου ή του φορέα που
µεσολαβεί.
5. Η επιβεβαίωση της κατάθεσης δικογράφου ή εγγράφου, την οποία παρέχει το δικαστήριο, δεν προδικάζει το
από δικονοµική άποψη παραδεκτό των διαβιβαζόµενων
εγγράφων.
6. Το δικαστήριο παρέχει στους διαδίκους, µε τη χρήση κωδικού, τη δυνατότητα εξ αποστάσεως πρόσβασης
στα δικόγραφα ή έγγραφα που έχουν υποβληθεί ή που έχουν επιδοθεί µε ηλεκτρονικά µέσα. Εξαίρεση αποτελούν τα δικόγραφα ή έγγραφα στα οποία έχει κριθεί από
το δικαστήριο ή τον πρόεδρο του αρµόδιου δικαστικού
σχηµατισµού, κατά περίπτωση, ότι δεν επιτρέπεται η
πρόσβαση, διότι παραβλάπτεται απόρρητο, το οποίο
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Η πρόσβαση στα δικόγραφα και στα έγγραφα κάθε υπόθεσης που έχουν υποβληθεί ή επιδοθεί µε ηλεκτρονικά µέσα είναι δυνατή
µέχρι τη συµπλήρωση τριµήνου από την ηµεροµηνία της
απόφασης ή πράξης µε την οποία περατώνεται η υπόθεση αυτή ενώπιον του οικείου δικαστικού σχηµατισµού.»
Άρθρο 76
Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση
δικογράφων και εγγράφων κατά τη διαδικασία
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999,
Α΄ 97), ψηφιακή δικογραφία
1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 44 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 56 του ν. 2717/1999 προστίθεται
τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Τέτοια υπογραφή δεν απαιτείται στην περίπτωση του
δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 48 του
παρόντος.»
2. Στο άρθρο 48 του ν. 2717/1999 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Οι προβλεπόµενες από τις ανωτέρω παραγράφους
επιδόσεις του δικαστηρίου προς τους διαδίκους γίνονται
αποκλειστικώς µε ηλεκτρονικά µέσα από την 01.01.2021
και είναι έγκυρες εφόσον τα προς επίδοση έγγραφα φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ. 150/2001 και
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27 του
Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014 (ΕΕ L 257). Τα προς επίδοση
έγγραφα που έχουν διαβιβαστεί µε ηλεκτρονικά µέσα
στη δηλωθείσα µε το δικόγραφο ηλεκτρονική διεύθυνση
θεωρείται ότι επιδόθηκαν µετά την παρέλευση τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική αποστολή τους.
Η παραγόµενη αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα
του δικαστηρίου έκθεση για την ηλεκτρονική αποστολή
φέρει προηγµένη ψηφιακή υπογραφή κατά την ως άνω
έννοια. Μετά την 1η.01.2021, εάν η χρήση ηλεκτρονικών
µέσων είναι τεχνικά αδύνατη και εφόσον τούτο επιβάλλεται για λόγους επείγοντος, οι επιδόσεις διενεργούνται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3 έως 5 του παρόντος άρθρου. Αµέσως µόλις καταστεί εκ νέου τεχνικά
δυνατή η χρήση των ηλεκτρονικών µέσων, ακολουθεί και
η επίδοση µε τα µέσα αυτά.»
3. Στο άρθρο 126 του ν. 2717/1999 προστίθενται παράγραφοι 8 έως 12 ως εξής:

«8. Με την επιφύλαξη των άρθρων 26, 27 παράγραφοι
2 και 3, 29 παράγραφος 2, 30 παράγραφος 2 περίπτωση
β΄, 32 παράγραφος 2, 58 παράγραφος 2, 126Β και 276
παράγραφος 4 εδάφιο α΄ τουπαρόντος, τα δικόγραφα
και τα λοιπά έγγραφα υποβάλλονται αποκλειστικώς µε
ηλεκτρονικά µέσα από την 1η.01.2021 και είναι έγκυρα
εφόσον φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ.
150/2001 και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 25
έως 27 του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014. Τα εν λόγω δικόγραφα και έγγραφα που έχουν υποβληθεί µε ηλεκτρονικά µέσα θεωρείται ότι κατατέθηκαν, εφόσον επιστραφεί
στον αποστολέα του δικογράφου ή εγγράφου από το δικαστήριο ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω έννοια, και περιέχει την έκθεση κατάθεσης.
9. Στα κατατιθέµενα µε ηλεκτρονικά µέσα δικόγραφα ή
έγγραφα επισυνάπτονται, ως παραρτήµατα, τα στοιχεία
των οποίων γίνεται επίκληση και κατάλογος των στοιχείων αυτών. Αν παράρτηµα δικογράφου ή εγγράφου δεν
µπορεί, λόγω της φύσης του, να κατατεθεί µε ηλεκτρονικά µέσα, διαβιβάζεται χωριστά ταχυδροµικώς ή παραδίδεται στη γραµµατεία. Το παράρτηµα κατατίθεται σε ένα
αντίγραφο για το δικαστήριο και σε ισάριθµα των διαδίκων. Ο διάδικος που καταθέτει τα αντίγραφα αυτά βεβαιώνει ότι είναι πανοµοιότυπα. Αν, λόγω του όγκου ενός
στοιχείου, στο δικόγραφο ή έγγραφο που κατατίθεται µε
ηλεκτρονικά µέσα επισυνάπτονται µόνον αποσπάσµατα,
κατατίθεται στη γραµµατεία το στοιχείο αυτούσιο ή πλήρες αντίγραφό του.
10. Επί ηλεκτρονικής κατάθεσης κάθε είδους δικογράφου ή εγγράφου στο δικαστήριο εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 40/2013 (Α΄ 75).
11. Εάν η κατάθεση δικογράφου ή εγγράφου µε ηλεκτρονικά µέσα είναι τεχνικά αδύνατη, ο χρήστης ενηµερώνει αµέσως για την αδυναµία αυτή τη γραµµατεία µε
κάθε πρόσφορο µέσο, σηµειώνοντας:
α) το είδος του δικογράφου ή εγγράφου που επιθυµεί
να καταθέσει,
β) κατά περίπτωση, την προθεσµία που προβλέπεται ή
έχει ταχθεί για την κατάθεση του δικογράφου ή εγγράφου,
γ) τη φύση της διαπιστωθείσας τεχνικής αδυναµίας,
προκειµένου οι υπηρεσίες του δικαστηρίου ή του φορέα
που µεσολαβεί να εξακριβώσουν αν αυτή οφείλεται σε
µη διαθεσιµότητα του ηλεκτρονικού συστήµατος που
χρησιµοποιεί το δικαστήριο ή του φορέα που µεσολαβεί.
Σε περίπτωση επείγοντος, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει
αντίγραφο του δικογράφου ή άλλου διαδικαστικού ή
σχετικού εγγράφου στη γραµµατεία ή το διαβιβάζει µε
κάθε πρόσφορο µέσο (µέσω ταχυδροµείου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή φαξ). Αµέσως µόλις καταστεί εκ νέου τεχνικά δυνατή η χρήση του ηλεκτρονικού συστήµατος που χρησιµοποιεί το δικαστήριο ή ο φορέας που µεσολαβεί τη διαβίβαση αυτή ακολουθεί η κατάθεση µέσω
του ηλεκτρονικού συστήµατος. Το δικαστήριο ή ο πρόεδρος του οικείου δικαστικού σχηµατισµού, κατά τον λόγο της αρµοδιότητάς τους, αποφαίνονται επί της αποδοχής του δικογράφου ή εγγράφου που κατατέθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα µετά τη λήξη της ταχθείσας προς τούτο προθεσµίας, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που επικαλείται ο καταθέτων για να αποδείξει ότι ήταν τεχνι-
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κά αδύνατη η εµπρόθεσµη κατάθεση του εγγράφου αυτού µε ηλεκτρονικά µέσα για λόγους που αφορούσαν
στο ηλεκτρονικό σύστηµα του δικαστηρίου ή του φορέα
που µεσολαβεί.
12. Η επιβεβαίωση της κατάθεσης δικογράφου ή εγγράφου την οποία παρέχει το δικαστήριο δεν προδικάζει
το από δικονοµική άποψη παραδεκτό των διαβιβαζόµενων εγγράφων.»
4. Στο άρθρο 129 του ν. 2717/1999 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Η έκθεση των απόψεων της Διοίκησης και ο φάκελος που τη συνοδεύει υποβάλλονται αποκλειστικώς µε
ηλεκτρονικά µέσα, σε µορφή δεκτική περαιτέρω χρήσης
και επεξεργάσιµη µε αυτοµατοποιηµένα µέσα, από την
01.01.2021. Η έκθεση απόψεων και το διαβιβαστικό έγγραφο, αν υπάρχει, φέρουν υποχρεωτικά προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ. 150/2001 και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27 του Κανονισµού (ΕΕ)
910/2014. Στην έκθεση απόψεων πρέπει να επισηµαίνονται διακριτά τα έγγραφα που αποτελούν περιεχόµενο
του διοικητικού φακέλου που αποστέλλεται και περιέχουν στοιχεία στα οποία η Διοίκηση ζητά να µην επιτραπεί η πρόσβαση των λοιπών διαδίκων, για τον λόγο ότι
παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.»
5. Στο άρθρο 130 του ν. 2717/1999 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Από την 01.01.2021, το δικαστήριο παρέχει στους
διαδίκους, µε τη χρήση ειδικού κωδικού, τη δυνατότητα
εξ αποστάσεως πρόσβασης στα δικόγραφα ή έγγραφα
που έχουν υποβληθεί ή που έχουν επιδοθεί µε ηλεκτρονικά µέσα. Εξαίρεση αποτελούν τα δικόγραφα ή έγγραφα στα οποία έχει κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, διότι παραβλάπτεται απόρρητο το
οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Η πρόσβαση
στα δικόγραφα και στα έγγραφα κάθε υπόθεσης που έχουν υποβληθεί ή επιδοθεί µε ηλεκτρονικά µέσα είναι
δυνατή µέχρι τη συµπλήρωση τριµήνου, από την ηµεροµηνία της απόφασης ή πράξης µε την οποία περατώνεται
η υπόθεση αυτή ενώπιον του οικείου δικαστικού σχηµατισµού.»
6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 195 του ν. 2717/1999
τροποποιείται ως εξής:
«3. Η κοινοποίηση γίνεται µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 48.»
7. Στο άρθρο 252 του ν. 2717/1999 προστίθεται εδάφιο
β´ ως εξής:
«Τα σχετικά έγγραφα και λοιπά στοιχεία του προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται από την κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 126 του παρόντος υποχρέωση υποβολής στο δικαστήριο µε ηλεκτρονικά µέσα.»
Άρθρο 77
Τροποποίηση του π.δ. 40/2013 (Α΄ 75)
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1

του π.δ. 40/2013 τροποποιείται ως εξής:
«1. Δικηγόρος ή µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους που χρησιµοποιεί τη διαδικασία ηλεκτρονικής
κατάθεσης δικογράφου στο Συµβούλιο της Επικρατείας
και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια:»
2. Στο άρθρο 3 του π.δ. 40/2013 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Από την 01.01.2021, τα δικόγραφα ή έγγραφα που
έχουν υποβληθεί ή που έχουν επιδοθεί µε ηλεκτρονικά
µέσα αποκτούν ψηφιακό υδατόσηµο (digital watermark)
που περιέχει τον κωδικό του δικηγόρου ή µέλους του
Ν.Σ.Κ. που ασκεί το δικαίωµα πρόσβασης στα δικόγραφα
ή έγγραφα αυτά και αναφέρει τα εξής: η πρόσβαση επιτρέπεται µόνο στους διαδίκους της συγκεκριµένης υπόθεσης, περιορίζεται στο πλαίσιο της συγκεκριµένης διοικητικής δίκης, η δε χρήση ή αναπαραγωγή τους, για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, απαγορεύεται χωρίς άδεια
του δικαστηρίου».
Άρθρο 78
Υποχρέωση αναγραφής ΑΦΜ και ηλεκτρονικής
διεύθυνσης στα δικόγραφα ενώπιον του Συµβουλίου
της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του π.δ. 18/1989
τροποποιείται ως εξής:
«2. Το δικόγραφο πρέπει να περιέχει το όνοµα εκείνου
που ασκεί το ένδικο µέσο, την ηλεκτρονική διεύθυνση,
τη διεύθυνση της κατοικίας του, τον αριθµό φορολογικού του µητρώου, την προσβαλλόµενη πράξη ή απόφαση, τους συγκεκριµένους λόγους στους οποίους στηρίζεται το ένδικο µέσο, χρονολογία και υπογραφή».
2. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45
του ν. 2717/1999 τροποποιείται ως εξής:
«γ) αν υποβάλλεται µεν από φυσικό πρόσωπο, το όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, αριθµό φορολογικού µητρώου, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση
της κατοικίας και του χώρου εργασίας του ίδιου, του νόµιµου αντιπροσώπου του και, αν υπάρχουν, του δικαστικού πληρεξούσιου και του αντικλήτου του, αν υποβάλλεται δε από νοµικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή οµάδα
περιουσίας, την επωνυµία και την έδρα τους, τον αριθµό
φορολογικού µητρώου, καθώς και το όνοµα, επώνυµο,
πατρώνυµο, αριθµό φορολογικού µητρώου, ηλεκτρονική
διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και
του χώρου εργασίας του εκπροσώπου τους και, αν υπάρχουν, του δικαστικού πληρεξουσίου και του αντικλήτου
τους, ενώ, αν υποβάλλεται από το Δηµόσιο, τον τίτλο
της δηµόσιας υπηρεσίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και το
όργανο που το εκπροσωπεί.»

Άρθρο 79
Τηλεσυνεδρίαση στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
1. Στο άρθρο 133 του ν. 2717/1999 προστίθενται παράγραφοι 6 έως 9 ως εξής:
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«6. Ο πρόεδρος του συµβουλίου ή ο δικαστής, που διευθύνει το δικαστήριο, µπορεί, ύστερα από αίτηµα αυτού
που ασκεί το ένδικο βοήθηµα, το οποίο υποβάλλεται µε
το εισαγωγικό δικόγραφο ή αυτεπαγγέλτως, να αποφασίσει ότι οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους
θα µετέχουν στη συνεδρίαση και θα διενεργούν διαδικαστικές πράξεις ενώπιον του δικαστηρίου, ευρισκόµενοι
σε τόπο διαφορετικό από αυτόν της συνεδρίασης. Τόπος
συνεδρίασης για τις µεταβατικές έδρες θεωρείται στην
περίπτωση αυτή η κύρια έδρα του δικαστηρίου, οι δε διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους έχουν τη δυνατότητα να παραστούν και να µετέχουν στη συνεδρίαση
ευρισκόµενοι είτε στον τόπο της συνεδρίασης είτε στον
τόπο της µεταβατικής έδρας. Τα πιο πάνω πρόσωπα ενηµερώνονται για την απόφαση του πρώτου εδαφίου µε
την κλήση που προβλέπεται στο άρθρο 128 του παρόντος. Η συζήτηση µεταδίδεται ταυτόχρονα µε ήχο και εικόνα στην αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου και
στον τόπο όπου παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.
7. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση των διαδίκων ή
αυτεπαγγέλτως, µπορεί να αποφασίσει την εξέταση
µαρτύρων, πραγµατογνωµόνων και διαδίκων χωρίς αυτοί
να παρίστανται στην αίθουσα συνεδρίασής του. Η εξέταση µεταδίδεται ταυτοχρόνως µε ήχο και εικόνα στην αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου και στον τόπο εξέτασης των µαρτύρων, πραγµατογνωµόνων και διαδίκων.
Η εξέταση αυτή, η οποία θεωρείται ότι διεξάγεται ενώπιον του δικαστηρίου, έχει την ίδια αποδεικτική ισχύ µε
την εξέταση στο ακροατήριο.
8. Οι αποφάσεις των παραγράφων 6 και 7 δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα.
9. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των παραγράφων 6 και
7, ιδίως δε της διεξαγωγής της συζήτησης και της εξέτασης προσώπων από το δικαστήριο µε τεχνολογικά µέσα,
όταν τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται εκτός της αίθουσας
του δικαστηρίου και σε άλλο τόπο, ορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, εκδιδόµενο ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Μέχρι την έκδοσή του εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 142/2013 (Α΄ 227),
όπως εκάστοτε ισχύει.»
2. Στο άρθρο 204 παράγραφος 1 του ν. 2717/1999 προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής:
«Η ακρόαση αυτή µπορεί να λάβει χώρα και κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 6 έως
9 του άρθρου 133.»
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 702/1977
(Α΄ 268) προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:
«η. Ως προς τη συζήτηση στο ακροατήριο ή την κατ' εξαίρεση ακρόαση των διαδίκων από το διοικητικό εφετείο σε συµβούλιο εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
των παραγράφων 6 έως 9 του άρθρου 133 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας. Στην περίπτωση της ακρόασης
από το συµβούλιο η απόφαση διεξαγωγής τηλεακρόασης κοινοποιείται µε επιµέλεια του αιτούντος τρεις πλήρεις ηµέρες πριν από την ακρόαση.»
4. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
15 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274) προστίθεται εδάφιο δ΄ ως
εξής:
«δ΄ Ως προς τη συζήτηση στο ακροατήριο ή την ακρό-

αση των διαδίκων από το συµβούλιο εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως 9 του άρθρου 133 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.»
5. Η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 133 παράγραφοι 6, 7, 8 και 9 και 204 παράγραφος 1 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας και στο άρθρο 4 παράγραφος 1
περίπτωση η΄ του ν. 702/1977 τίθεται σε ισχύ για καθένα
από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια µε απόφαση του
Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Άρθρο 80
Ειδική επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών
του Ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης
Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης
(Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.)
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.
3900/2010 (Α΄ 213) προστίθεται εδάφιο γ΄, ως εξής:
«γ΄ Το Ταµείο Χρηµατοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων,
µε απόφαση του Διοικητικού του Συµβουλίου, επιχορηγεί ετησίως το Συµβούλιο της Επικρατείας ως κύριο του
έργου «Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Δικαστικών
Υποθέσεων
Διοικητικής
Δικαιοσύνης»
(Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.), για την ανάθεση υπηρεσιών και την
προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και εξοπλισµού πληροφορικής µε σκοπό την αναδιοργάνωση, αναβάθµιση, βελτίωση και ασφάλεια των υποδοµών και εφαρµογών του εν λόγω Συστήµατος».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 64
του ίδιου νόµου τροποποιείται ως εξής:
«Για την αντιµετώπιση των αναγκών των εδαφίων α΄
και β΄ της παραγράφου 1 ετήσια επιχορήγηση λαµβάνουν επίσης: ».
ΜΕΡΟΣ ΙΔ΄
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο 81
Σύµβαση µελέτης/κατασκευής
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 50 ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα έγγραφα
της σύµβασης ότι η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση έργου έχει ως αντικείµενο συγχρόνως τη µελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) έργου εφόσον συντρέχουν, πριν
την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας σύµβασης έργου και έπειτα από σύµφωνη γνώµη του τεχνικού συµβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του τεχνικού
συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, αν
στην αναθέτουσα αρχή δεν υφίσταται τεχνικό συµβούλιο, σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) ύπαρξη εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων, τεύχους υπολογισµού και τεκµηρίωσης για τον καθορισµό
του προϋπολογισµού της αναθέτουσας αρχής και Κανονισµού Μελετών Έργου, ο οποίος συντάσσεται ειδικά
για το προς ανάθεση έργο ή υπάρχει και εφαρµόστηκε
σε παρόµοια έργα,
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(β)
η ύπαρξη των στοιχείων Α.1 έως Α.3 και Α.7 έως Α.10 και Α.12 του υποφακέλου της υποπερίπτωσης
Α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 45 του παρόντος.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορούν να εξαιρούνται κατηγορίες έργων από την
εφαρµογή της παραγράφου αυτής.»
2. Στο άρθρο 50 του ν. 4412/2016 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Ουδεµία ευθύνη του δηµοσίου προς αποζηµίωση
θεµελιώνεται σε περίπτωση τήρησης των προϋποθέσεων
και της διαδικασίας του παρόντος.»
Άρθρο 82
Συµβάσεις παραχώρησης
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
29 του ν. 4413/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών για τα έργα του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και των εποπτευοµένων φορέων του και µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού για άλλα έργα
επιτρέπεται η υπογραφή της σύµβασης παραχώρησης
µετά από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Δηµοσίων Έργων της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, εφόσον έχουν
συντελεσθεί απαλλοτριώσεις τουλάχιστον σε ποσοστό
50%, έχει εκπονηθεί η, κατά το άρθρο 345 του ν.
4512/2018 (Α΄ 5), Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής
Τεκµηρίωσης (Ε.Α.Α.Τ.), όπου απαιτείται, και έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 50% του φυσικού αντικειµένου
αυτής, σύµφωνα µε το ειδικότερο πρόγραµµα παράδοσης των χώρων εκτέλεσης του έργου, το οποίο και αποτελεί έγγραφο της σύµβασης παραχώρησης σύµφωνα
µε το άρθρο 36.»
Άρθρο 83
Συµπράξεις Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα
1. Στο άρθρο 17 του ν. 3389/2005 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Χωρίς να θίγεται ο τρόπος άσκησης της εποπτείας
της εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου ή της παροχής
της υπηρεσίας που καθορίζεται από τον Δηµόσιο και τον
Ιδιωτικό Φορέα µε τη Σύµβαση Σύµπραξης, κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου ή της παροχής της υπηρεσίας, ο Ιδιωτικός και ο Δηµόσιος Φορέας οφείλουν να αποστέλλουν στη Γενική Γραµµατεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κάθε δύο (2) µήνες αναφορά προόδου του
έργου.
Συστήνεται µε απόφαση του Γενικου Γραµµατέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ τριµελής επιτροπή παρακολούθησης της πορειας υλοποίησης εκάστου έργου µε
εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, του Δηµοσίου Φορέα και του Ιδιωτικού

Φορέα που συµβάλλονται σε ένα έργο ΣΔΙΤ.
Η επιτροπή αυτή θα συνεδριάζει κατ΄ ελάχιστον µια
φορά το τρίµηνο κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Γραµµατέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ.»
2.
Το άρθρο 21 του ν. 3389/2005 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 21
Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ο Δηµόσιος Φορέας, κατόπιν ειδοποίησης από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, γνωστοποιεί
αυτό στην αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία εξήντα
(60) ηµερών να υποδείξει τρόπους συνέχισης των εργασιών και να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες για τη
διασφάλιση της προστασίας των αρχαιοτήτων. Αν παρέλθει άπρακτη η άνω προθεσµία, η υπόδειξη τρόπων
συνέχισης και επιτάχυνσης των εργασιών, καθώς και
των απαιτούµενων ενεργειών για τη διασφάλιση της
προστασίας των αρχαιοτήτων, περιέρχεται αυτοδικαίως
στην αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
αντίστοιχα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
και ασκείται εντός τριάντα (30) ηµερών. Η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δύναται να ζητήσει, και ο Δηµόσιος Φορέας
υποχρεούται να χορηγήσει, χρονική παράταση των προβλεπόµενων συµβατικών προθεσµιών ίση µε την καθυστέρηση που προκλήθηκε από τη µη συµµόρφωση της
αρµόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και την καθυστέρηση που µπορεί να προκύψει για την εκτέλεση των εργασιών που τυχόν απαιτούνται για την προστασία των ευρηµάτων. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δικαιούται να ζητήσει την ανόρθωση της ζηµίας που
τυχόν υπέστη από την καθυστέρηση και η οποία, σε περίπτωση άπρακτης προθεσµίας της ανωτέρω συνολικής
προθεσµίας των ενενήντα (90) ηµερών, αρχίζει από την
εποµένη της εκπνοής της.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23
του ν. 3389/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων ή την παροχή των υπηρεσιών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του νόµου
αυτού ή η σύσταση εµπράγµατων δικαιωµάτων επ΄ αυτών, όπου αυτό επιτρέπεται, εξυπηρετούν σκοπούς προφανούς δηµόσιας ωφέλειας και θεωρούνται κατεπείγουσες και µείζονος σηµασίας.»
4. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23
του ν. 3389/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.»
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ΜΕΡΟΣ ΙΕ΄
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
Άρθρο 84
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»
1. Η εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.», όπως συστάθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2372/1996 (Α΄ 29) και
µετονοµάσθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4242/2014 (Α΄50),
θα έχει το διακριτικό τίτλο «Enterprise Greece» στην αγγλική γλώσσα και ακριβή µετάφρασή του σε άλλη γλώσσα. Όπου στις κείµενες διατάξεις γίνεται αναφορά στην
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», αυτή αντικαθίσταται µε
την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε..»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου πρώτου του
ν. 2372/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. 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. Η Εταιρεία
διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, όπως εκάστοτε ισχύουν, από τις ειδικές για αυτήν διατάξεις
στην κείµενη νοµοθεσία και συµπληρωµατικά από τις
διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α΄ 104). Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» δεν ανήκει στο Δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε
δηµόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια του
ν.
3429/2005 (Α΄ 314) ή σε οργανισµούς δηµοσίου δικαίου
υπό την έννοια του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ή που διέπουν
εταιρείες που ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στο Δηµόσιο ή
που επιχορηγούνται ή χρηµατοδοτούνται από αυτό δεν
εφαρµόζονται ως προς την εταιρεία, µε εξαίρεση των όσων ορίζονται ρητά στον παρόντα νόµο. Οµοίως δεν εφαρµόζονται ως προς την εταιρεία οι διατάξεις που διέπουν τους φορείς που έχουν ταξινοµηθεί ως Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και οι διατάξεις που αναφέρονται στους Φορείς αυτούς, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) όπως ισχύει, και των κατ`
εξουσιοδότηση αυτού εκδιδοµένων προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στην υποβολή δηµοσιονοµικών αναφορών, οι οποίες, σε περίπτωση ταξινόµησης της Εταιρείας ως Φορέα Γενικής Κυβέρνησης, εφαρµόζονται µόνο ως προς την υποβολή:
α) ετήσιου προϋπολογισµού και οποιασδήποτε αναπροσαρµογής του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά),
β) µηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισµού και
χρηµατοδότησης (απολογιστικά),
γ) µηνιαίων µισθολογικών στοιχείων (απολογιστικά)
και
δ) µηνιαίας σύνοψης µητρώου δεσµεύσεων (απολογιστικά σε µηνιαία βάση, ετήσια µεγέθη).»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου πρώτου του
ν. 2372/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε. έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» είναι η προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση, η υποστήριξη και η διατήρηση επενδύσεων στην Ελλάδα, η συµβολή στη διαρκή βελτίωση
του θεσµικού πλαισίου τους, η υποστήριξη των διεθνών
επενδυτικών συνεργασιών, η προώθηση της Χώρας ως επενδυτικού προορισµού, µέσω ανάπτυξης θεσµικών συνεργασιών µε διεθνείς φορείς, η προώθηση και ανάπτυξη κάθε είδους εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο
πλαίσιο του «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας», η παροχή ενηµέρωσης για την εξωστρεφή επιχειρηµατικότητα και η παροχή πληροφόρησης, συµβουλευτικής βοήθειας και κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας
προς τις ελληνικές επιχειρήσεις µε στόχο τη διευκόλυνση επιχειρηµατικών επαφών και τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγών και της ελληνικής επιχειρηµατικότητας
στις διεθνείς αγορές.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.»:
α. Συµβάλλει στην κατάρτιση του «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας» και του σχεδίου δράσης
«αρχιτεκτονικής» της διεθνούς εικόνας της Χώρας
(national brand), παρέχοντας την αναγκαία πληροφόρηση και προτάσεις στην Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασµού της Γενικής Γραµµατείας Διεθνών Οικονοµικών
Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών.
β. Στηρίζει την πραγµατοποίηση ελληνικών επενδύσεων σε αγορές του εξωτερικού, την ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου και εφαρµόζει τεχνικές υποστήριξης
των εξαγωγών µε σύµπραξη και συµµετοχή σε κοινές
δράσεις. Οργανώνει ως επίσηµος κρατικός φορέας ή αναθέτει και επιβλέπει τη διοργάνωση της εθνικής συµµετοχής σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού.
γ. Κινητοποιεί τους ενδιαφερόµενους επενδυτές και
τους πληροφορεί για το θεσµικό, νοµοθετικό, φορολογικό και χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις στην Ελλάδα και προβάλλει στις αλλοδαπές χρηµατοοικονοµικές αγορές τις συνθήκες του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα κατά τοµέα και κλάδο.
δ. Αναλαµβάνει την παρακολούθηση, µελέτη, εκπόνηση και εισήγηση µελετών, προτάσεων, µέτρων, προγραµµάτων και δράσεων για την προώθηση, ενίσχυση και υποστήριξη των εξαγωγών, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την άρση των αντικινήτρων στις εξαγωγές και
την προσέλκυση επενδύσεων.
ε. Οργανώνει ολοκληρωµένα προγράµµατα προβολής
και προώθησης προϊόντων σε συνεργασία µε τους κλαδικούς φορείς και τις επιχειρήσεις, καθώς και δράσεις διεθνούς marketing που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων,
προσκλήσεις αγοραστών, δηµοσιογράφων, εκδηλώσεις
προβολής ελληνικών προϊόντων.
στ. Οργανώνει δράσεις διερευνητικού χαρακτήρα σε
επιλεγµένες αγορές µε στόχο την ενηµέρωση του εξαγωγικού επιχειρηµατικού κόσµου για τις εξαγωγικές και
επενδυτικές ευκαιρίες και τις δυνατότητες τοποθέτησης
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νέων ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.
ζ. Παρέχει υπηρεσίες γενικής και εξειδικευµένης πληροφόρησης (υπηρεσίες συµβούλου), καθώς και καθοδήγησης των επιχειρήσεων σε θέµατα αγοράς, νοµικού
πλαισίου εξαγωγών και επενδύσεων, τυποποίησης και
συσκευασίας, ποιότητας και εµπορικών επαφών. Διαχειρίζεται δοµή (Γραφείο Υποστήριξης Εξαγωγών ή «Export
Helpdesk») για την παροχή γενικών και εξειδικευµένων
πληροφοριών και εξατοµικευµένης υποστήριξης, λειτουργώντας ως κεντρικό σηµείο συντονισµού και αλληλεπίδρασης µε φορείς και παρόχους υπηρεσιών που
σχετίζονται µε την προώθηση των εξαγωγών και συµβάλλοντας στην ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων, αρµοδίων υπηρεσιών, Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών. Αναλαµβάνει την παροχή εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών για θέµατα επενδύσεων, εξωτερικού εµπορίου και ανάπτυξης σε,
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
η. Παρέχει υπηρεσίες σύγχρονης επαγγελµατικής κατάρτισης και παροχής εξειδικευµένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων.
θ. Πραγµατοποιεί συνεργασίες µε αντίστοιχους οργανισµούς του εξωτερικού και µεριµνά για την αξιοποίηση
των ενωσιακών και διεθνών πόρων, ανταλλάσσει και υιοθετεί καλές πρακτικές.
ι. Δύναται να συστήνει θυγατρικές εταιρείες και εταιρείες ειδικού σκοπού. Συµµετέχει σε διαγωνιστικές διαδικασίες, όπου αυτό απαιτείται, καθώς και την υλοποίηση δράσεων, έργων και προγραµµάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο χρηµατοδοτούµενων από εθνικούς, ενωσιακούς ή διεθνείς πόρους, που στοχεύουν
στη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, στην
ανάπτυξη και υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας, της
ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας και της εξωστρεφούς οικονοµικής ανάπτυξης και που γενικότερα σχετίζονται µε τους σκοπούς της.
ια. Συνεργάζεται µε επιχειρηµατικούς και εξαγωγικούς φορείς, επιµελητήρια και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.
ιβ. Παρέχει υπηρεσίες επιχειρηµατικής δικτύωσης είτε
για τη δηµιουργία συνεργατικών σχηµατισµών στο εσωτερικό µε σκοπό την κοινή εξωστρεφή δραστηριότητα είτε για τη σύναψη επαφών µε επενδυτές ή επιχειρήσεις
στο εξωτερικό.
ιγ. Στηρίζει την καινοτοµία και την νεανική εξωστρεφή
επιχειρηµατικότητα και προάγει την καλλιέργεια παιδείας επιχειρηµατικής εξωστρέφειας.
ιδ. Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και τις κατά περίπτωση ανά χώρα-στόχο αρµόδιες υπηρεσίες (Πρεσβεία, Γραφείο
Ο.Ε.Υ.), για την κατάρτιση επιµέρους ετήσιων Επιχειρησιακών Σχεδίων για την προώθηση των εξαγωγών, την
προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηµατικότητας ανά χώρα-στόχο κατ’ εφαρµογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας.
ιε. Εποπτεύει και διαχειρίζεται το σύστηµα ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών, το οποίο λειτουργεί ως ενιαία εθνική ηλεκτρονική πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηµατικότητα (AgoraPlus), καθορίζει τη δοµή και το

περιεχόµενό του, ανανεώνει και ελέγχει τις παρεχόµενες πληροφορίες, σε διασύνδεση µε το Υπουργείο Εξωτερικών, οι υπηρεσίες του οποίου αναλαµβάνουν την παροχή πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται µε
αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς, Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές. Κατά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της ενιαίας εθνικής ηλεκτρονικής πύλης διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα αυτής, σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύµφωνα µε το άρθρο 47 του
ν. 4623/2019 (Α΄ 134).
ιστ. Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς σε σχέση µε ευρωπαϊκά και διεθνή χρηµατοδοτικά
προγράµµατα βοήθειας προς τρίτες χώρες για τους τοµείς που αφορούν την προώθηση των εξαγωγών και την
ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηµατικότητας διεθνώς,
καθώς και για την κατάρτιση µελετών, που έχουν στόχο
την ενίσχυση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων και
υπηρεσιών και τη στήριξη ελληνικών επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων και συνεργασιών.
ιζ. Παρακολουθεί την ελληνική επιχειρηµατικότητα
στο εξωτερικό και καταγράφει τις προτεραιότητες και τα
προβλήµατά της και λαµβάνει µέτρα για την προώθηση,
ενίσχυση και υποστήριξή της κατά τοµέα, κλάδο και αγορά, και σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, τις
πρεσβευτικές και προξενικές αρχές, τα Γραφεία Ο.Ε.Υ.
και παρέχει πληροφόρηση, συµβουλευτική βοήθεια και
κάθε άλλη υποστηρικτική υπηρεσία προς αυτές µε στόχο
τη διευκόλυνση επιχειρηµατικών επαφών και τη στήριξη
της ελληνικής επιχειρηµατικότητας στις διεθνείς αγορές.
ιη. Διοργανώνει τις επιχειρηµατικές αποστολές που
συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, τον Πρωθυπουργό ή µέλη της Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια των επίσηµων επισκέψεών τους στο εξωτερικό σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και µε τις Αρχές Εξωτερικού.
ιθ. Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών για τον συντονισµό µε τις Αρχές
Εξωτερικού και τα Γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων κατά την υλοποίηση των κάθε είδους επιχειρηµατικών αποστολών και εκδηλώσεων τις οποίες διοργανώνει.
κ. Υποστηρίζει τους επενδυτές και τις ελληνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις στην αξιοποίηση ηµεδαπών και
αλλοδαπών αναγνωρισµένων πηγών χρηµατοδότησης ή
άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων, αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο επαφών που διαθέτει.
κα. Στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικών επενδύσεων, η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.»:
αα) παραλαµβάνει τις αιτήσεις για την ένταξη των επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων,
ββ) ελέγχει το επιχειρησιακό σχέδιο, τις συνέπειες
στην ελληνική οικονοµία και αξιολογεί την πλήρωση των
κριτηρίων για το χαρακτηρισµό της επένδυσης ως Στρατηγικής,
γγ) αναζητά συµπληρωµατικά στοιχεία από τους επενδυτές στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών των προηγούµενων παραγράφων,
δδ) γνωµοδοτεί στον Πρόεδρο της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.)
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εε) εισπράττει τις προβλεπόµενες διαχειριστικές αµοιβές.
στστ) Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου,
καταρτίζει ολοκληρωµένους φακέλους επενδυτικών
σχεδίων δηµοσίων στρατηγικών επενδύσεων και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αδειοδότηση, χρηµατοδότηση και επενδυτική αξιοποίηση αυτών.
κβ. Κατ΄ εφαρµογή της παραγράφου 8 του άρθρου 26
του ν. 3386/2005 (Α΄ 212) και ειδικά για τις επενδύσεις
οι οποίες έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 3894/2010
(Α΄ 204), παραλαµβάνει από τους επενδυτές την αίτηση
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εισηγείται στον Γενικό Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
εντός πέντε (5) ηµερών αναφορικά µε τη σχέση των αιτούντων µε τον κύριο της ενταγµένης στρατηγικής επένδυσης.
κγ. Λειτουργεί ως υπηρεσία «Διαµεσολαβητή του Επενδυτή», µε αρµοδιότητα την εξέταση, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου επενδυτή, υποθέσεων καθυστερήσεων, διαφωνιών ή άλλων δυσχερειών, οι οποίες ανέκυψαν κατά τη διαδικασία αδειοδότησης επενδυτικών
σχεδίων ύψους άνω των δύο εκατοµµυρίων (2.000.000)
ευρώ που εµπίπτουν στις υποκατηγορίες Α1, Α2 και Β
περιβαλλοντικής όχλησης ή κατάταξης, όπως αυτές
προσδιορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 20 του
ν. 3982/2011, όπως ισχύει. Στο πλαίσιο της ως άνω λειτουργίας υποδέχεται ειδικά αιτήµατα επενδυτών που αφορούν συγκεκριµένες περιπτώσεις καθυστερήσεων,
διαφωνιών ή άλλων δυσχερειών στα επιµέρους στάδια
της εξέλιξης των ανωτέρω διαδικασιών, εκτιµά τους λόγους που τις προκαλούν, συνεργάζεται µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες για την επίλυσή τους και προτείνει στους αρµοδίους φορείς τη λήψη µέτρων για την επιτάχυνσή
τους και συντάσσει εξαµηνιαία έκθεση προς τον εποπτεύοντα Υπουργό, όπου επισηµαίνει τα κύρια θέµατα
που αντιµετωπίζουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα και προτείνει σε συνεργασία µε την αρµόδια διεύθυνση της εταιρείας στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών συγκεκριµένες βελτιώσεις του θεσµικού πλαισίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, η οποία ορίζει τις αρµοδιότητες, τους όρους και
τις προϋποθέσεις, η Εταιρεία µπορεί να λειτουργήσει και
ως υπηρεσία «Διαµεσολαβητή του Επιχειρηµατία» για
θέµατα εξωστρέφειας.
κδ. Διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσµικού πλαισίου εξωστρέφειας και για την προώθηση της
διεθνούς επιχειρηµατικής συνεργασίας.
κε. Εκπονεί Επιχειρησιακά Σχέδια για την προώθηση
των σκοπών της στο πλαίσιο του «Εθνικού Στρατηγικού
Σχεδίου Εξωστρέφειας».
κστ. Μπορεί να συµµετέχει ως ιδρυτικό ή και απλό µέλος σε διεθνείς οργανισµούς, οι οποίοι επιδιώκουν παρεµφερείς σκοπούς µε την εταιρεία ή των οποίων το αντικείµενο δραστηριότητας εξυπηρετεί τους σκοπούς
της εταιρείας.
κζ. Στο πλαίσιο των σκοπών της εταιρείας, το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκροτεί συµβουλευτικές επιτροπές ή οµάδες εργασίας για την επεξεργασία και προώθηση θεµάτων που εµπίπτουν στον κύκλο των αρµοδιοτήτων της, απαρτιζόµενες, µεταξύ άλλων, και από επιχειρηµατίες ή στελέχη επιχειρήσεων, ιδιώτες εµπειρο-

γνώµονες ή και δηµόσιους λειτουργούς. Το Διοικητικό
Συµβούλιο προσδιορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των ανωτέρω επιτροπών ή οµάδων εργασίας.
Δεν προβλέπεται αµοιβή για τα µέλη των επιτροπών ή οµάδων εργασίας. Με την ίδια διαδικασία, µπορεί να καταργεί τις ήδη συσταθείσες επιτροπές ή οµάδες εργασίας και να µεταβάλλει τη σύνθεση και τις αρµοδιότητές
τους.
κη. Υλοποιεί κάθε άλλο έργο στο πλαίσιο του σκοπού
της, για το οποίο αποφασίζει το Διοικητικό της Συµβούλιο ή που της αναθέτει ο εποπτεύων Υπουργός ή άλλοι
φορείς του Δηµοσίου ή του Ιδιωτικού τοµέα ή φορείς και
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 2
Διάρκεια – Έδρα
1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι εβδοµήντα πέντε (75)
έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Έδρα της εταιρείας είναι η Αθήνα. Είναι δυνατή η ίδρυση παραρτηµάτων, υποκαταστηµάτων και γραφείων
της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 3
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές
1. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διακόσιες
ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια (293.400) ευρώ, διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) µετοχές ονοµαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών
(14,67) η καθεµία και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δηµόσιο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εξωτερικών το κεφάλαιο αυτό µπορεί να αυξάνεται και να καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος της κάλυψης του ποσού της αύξησης. Για κάθε άλλη αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εφαρµόζονται οι
διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α΄ 104). Το Ελληνικό Δηµόσιο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον Υπουργό Οικονοµικών και τον εποπτεύοντα την εταιρεία
Υπουργό.
2. Οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές.
Άρθρο 4
Έσοδα
Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από ετήσια επιχορήγηση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, από επιχορήγηση εκ του Κρατικού Προϋπολογισµού, από
προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους ενωσιακούς πόρους στο πλαίσιο του σκοπού της ή αντιστοίχως πόρους διεθνών οργανισµών, από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, από την εκµετάλλευση της περιουσίας της, από ανταποδοτικές εισφορές, τέλη, αµοιβές ή
διαχειριστικές αµοιβές για τις υπηρεσίες που προσφέρει,
από την εκµίσθωση ή παραχώρηση χώρων ή εγκαταστάσεων και από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή κατά την
άσκηση δραστηριότητας εντός του πεδίου των σκοπών
της. Η εταιρεία δύναται να αποδέχεται και να προβαίνει
σε χορηγίες στο πλαίσιο της αποστολής της και για την
επιτυχή εκπλήρωση του σκοπού και των στόχων της.
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Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
εποπτεύοντος την εταιρεία Υπουργού δύναται να εξειδικεύονται τα σχετικά µε τους όρους, τις διαδικασίες και
τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, όσον αφορά την επιχορήγηση της εταιρείας από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και τον Κρατικό
Προϋπολογισµό.
Άρθρο 5
Διαχείριση
1. Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας συµπίπτει µε το
ηµερολογιακό έτος.
2. Ο προϋπολογισµός και ο απολογισµός εγκρίνονται
από το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατή η ανακατανοµή των κονδυλίων του προϋπολογισµού. Για την αύξηση του προϋπολογισµού απαιτείται έγκριση του συνολικού προϋπολογισµού.
4. Η διαδικασία διενέργειας των δαπανών, η οργάνωση
και η λειτουργία των οικονοµικών υπηρεσιών και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε την οικονοµική διαχείριση της εταιρείας ρυθµίζεται µε κανονισµούς που καταρτίζονται
από το Διοικητικό της Συµβούλιο.
Άρθρο 6
Οικονοµικός Έλεγχος
Η οικονοµική διαχείριση της εταιρείας υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο από νόµιµους ελεγκτές.
Άρθρο 7
Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου - Πλαίσιο
καταπολέµησης της Διαφθοράς - Υπηρεσία
Εσωτερικού Ελέγχου
1. Η Εταιρεία αναπτύσσει και υιοθετεί: (α) Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο αποτελεί το σύνολο των
διαδικασιών που τίθενται σε εφαρµογή από το Δ.Σ., τη
Διοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό της εταιρείας, µε
σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της
αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία
της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και τη συµµόρφωση µε τους εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς
και (β) ολοκληρωµένο Πλαίσιο Καταπολέµησης της Απάτης και της Διαφθοράς µε σκοπό την αποτελεσµατική
πρόληψη, αποτροπή και τον εντοπισµό φαινοµένων και
πράξεων απάτης και διαφθοράς σε συνεργασία µε την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
2. Στην εταιρεία συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου (Audit
Committee), η οποία λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και
αντικειµενικό σώµα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την επισκόπηση και αξιολόγηση των ελεγκτικών πρακτικών και
της απόδοσης των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών της εταιρείας κατά την έννοια των διατάξεων του
ν. 4449/2017 (Α΄ 7). Βασική αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι να βοηθά το Διοικητικό Συµβούλιο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, επιβλέποντας τις διαδικασίες οικονοµικής διαχείρισης και πληροφόρησης, τις πολιτικές και το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της Αρχής.

Η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας αποτελείται από τρία
(3) τουλάχιστον µη εκτελεστικά µέλη του διοικητικού
συµβουλίου και εξωτερικά µέλη που στο σύνολό τους
διαθέτουν επαρκή γνώση στον τοµέα δραστηριότητας
της εταιρείας και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση
των µετόχων. Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από το Διοικητικό Συµβούλιο, κατά την έννοια
των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α΄ 110). Ο Πρόεδρος
της επιτροπής ελέγχου ορίζεται από τα µέλη της. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας υιοθετείται ο Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και καθορίζονται οι προϋποθέσεις και το ύψος της αποζηµίωσης των µελών της Επιτροπής Ελέγχου ανά συνεδρίαση αυτής.
3. Στην εταιρεία λειτουργεί υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ως µία ανεξάρτητη, αντικειµενική, διαβεβαιωτική
και συµβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασµένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της εταιρείας. Η βασική της αποστολή είναι να βοηθά την εταιρεία
να επιτύχει τους στόχους της προσφέροντας µια συστηµατική επιστηµονική προσέγγιση για την αποτίµηση και
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών
διαχείρισης των κινδύνων, των συστηµάτων εσωτερικού
ελέγχου και των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης.
4. Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αποτελείται από
τουλάχιστον έναν (1) εσωτερικό ελεγκτή, οριζόµενο από
τη Γενική Συνέλευση των µετόχων κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου. Η στελέχωση της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να παρέχει διαβεβαίωση στο Διοικητικό Συµβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου ότι η επαγγελµατική εµπειρία, οι τεχνικές ικανότητες και δεξιότητες και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των
εσωτερικών ελεγκτών είναι κατάλληλο για τους ελέγχους που θα διενεργηθούν και αντιστοιχούν στο επίπεδο
ευθύνης και στα καθήκοντα κάθε ελεγκτή.
5. Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί βάσει
του Πλαισίου Διεθνών Επαγγελµατικών Προτύπων του
Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και των
σχετικών διατάξεων της εθνικής νοµοθεσίας. Η λεπτοµερής περιγραφή της αποστολής, των δικαιωµάτων και
των υποχρεώσεων, καθώς και η ρύθµιση κάθε άλλης παραµέτρου που είναι αναγκαία για την ορθή και αποτελεσµατική δραστηριοποίηση της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου καθορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας της
υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου που εκδίδεται µε απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου κατόπιν εγκρίσεώς
του από την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας.
6. Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει, κατ’ ελάχιστον, τις εξής βασικές αρµοδιότητες: (α) την παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, περιλαµβανοµένων των διαδικασιών
ενδογενούς ελέγχου (internal controls) και των µηχανισµών πληροφόρησης περί σηµαντικών λαθών ή ανωµαλιών, των µηχανισµών διασφάλισης της ποιότητας, των
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συµµόρφωσης και την παροχή
διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, µε σκοπό την
υποστήριξη της εταιρείας για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων και για τη λήψη µέτρων, όπου απαιτείται, (β) την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στην
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ηγεσία της εταιρείας µε στόχο τη βελτίωση των συστηµάτων και διαδικασιών του προηγούµενου εδαφίου, (γ)
τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσµατικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστηµάτων της εταιρείας, (δ) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραµµάτων
της εταιρείας βάσει των αρχών της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, (ε) την αξιολόγηση της επάρκειας και
της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών και διαδικασιών της χρηµατοοικονοµικής και µη πληροφόρησης που
απαιτείται για τη σύνταξη των οικονοµικών εκθέσεων και
λοιπών αναφορών της εταιρείας, (στ) την παρακολούθηση της συνεχούς και ορθής εφαρµογής και τήρησης των
εσωτερικών κανονισµών και του καταστατικού της εταιρείας, καθώς και την εν γένει συµµόρφωση µε την κείµενη νοµοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
αυτή, (ζ) την παρακολούθηση και αναφορά στο Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, στην Επιτροπή Ελέγχου και
στη Γενική Συνέλευση των µετόχων περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου και των κατά περίπτωση συµβούλων µε τα
συµφέροντα της επιχείρησης ή περιπτώσεις παράβασης
των διατάξεων του νόµου αυτού από µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, στα οποία περιλαµβάνεται ο Πρόεδρος
και ο Διευθύνων Σύµβουλος, και από τους Συµβούλους
του άρθρου 5 του ν. 3894/2010, (η) την έγγραφη ενηµέρωση τουλάχιστον µια φορά κάθε τρίµηνο του Διοικητικού Συµβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων για τα πορίσµατα των ελέγχων που διενεργεί περιλαµβανοµένων των τυχόν ευρηµάτων και των τυχόν προτάσεων βελτίωσης, µετά την
ενσωµάτωση των σχετικών απόψεων από τις ελεγχόµενες µονάδες σχετικά µε την υλοποίηση αυτών ή την αποδοχή του κινδύνου της µη υλοποίησης αυτών, (θ) την
απευθείας ενηµέρωση και αναφορά στην Εθνική Αρχή
Διαφάνειας σε σχέση µε ζητήµατα τα οποία άπτονται
των αρµοδιοτήτων της Αρχής.
7. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καµία άλλη υπηρεσιακή µονάδα της εταιρείας και
εποπτεύονται από την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας.
Οι οριζόµενοι ως εσωτερικοί ελεγκτές δεν αποκτούν
καθ’ οιονδήποτε τρόπο την υπαλληλική ιδιότητα ή σχέση
εξαρτηµένης εργασίας, ενώ παρέχουν τις υπηρεσίες
τους µε σύµβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.
Άρθρο 8
Απαλλαγές
1. Η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δηµόσιο, δηµοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άµεσο ή έµµεσο φόρο ή τέλος, εκτός από το φόρο προστιθέµενης αξίας. Απαλλάσσεται επίσης από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού
ενσήµου και τελών και απολαµβάνει γενικά όλων των δικονοµικών και άλλων προνοµίων και ατελειών του Δηµοσίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 9
Διοίκηση – Εκπροσώπηση
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας είναι
πενταµελές, περιλαµβανοµένου του Προέδρου και του
Διευθύνοντος Συµβούλου και η θητεία του είναι πενταετής. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επαναδιορισθούν, η συνολική όµως θητεία δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το χρόνο δύο θητειών. Ο Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
του Υπουργείου Εξωτερικών, αναλαµβάνει αυτοδικαίως
καθήκοντα Πρόεδρου του Διοικητικού Συµβουλίου, ενώ
ο Διευθύνων Σύµβουλος και τα Μέλη ορίζονται και παύονται οποτεδήποτε ελευθέρως µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Η κατά τα ανωτέρω παύση των µελών
δεν γεννά δικαίωµα οποιασδήποτε αποζηµίωσης έναντι
του Δηµοσίου ή της εταιρείας.
2. Το έργο του Διοικητικού Συµβουλίου, συνεπικουρεί
το έχον αµιγώς συµβουλευτικό χαρακτήρα «Συµβούλιο
Εξωστρέφειας», το οποίο συγκαλείται µε απόφαση του
Προέδρου του Δ.Σ.. Το Συµβούλιο Εξωστρέφειας αναλαµβάνει την παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης της
Εταιρείας για το σύνολο των αρµοδιοτήτων της και µε
σκοπό την αύξηση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων. Σε αυτό µετέχουν: ένα (1) µη εκτελεστικό
Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, ως Πρόεδρος, καθώς και:
α) ένας (1) εκπρόσωπος από τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), β) ένας (1) εκπρόσωπος από
την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), γ)
τρεις (3) εκπρόσωποι, ένας (1) από κάθε Σύνδεσµο Εξαγωγέων: Πανελλήνιο Σύνδεσµο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Σύνδεσµο Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), Σύνδεσµο Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), δ) ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, ε) ένας (1) εκπρόσωπος της Υπηρεσίας
Στρατηγικού Σχεδιασµού Εξωστρέφειας του Υπουργείου
Εξωτερικών, στ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το Συµβούλιο Εξωστρέφειας συγκροτείται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, κατόπιν πρόσκλησης και σχετικής υπόδειξης από
τους συµµετέχοντες φορείς. Σε αυτό µπορούν, επίσης,
να συµµετέχουν, κατόπιν πρόσκλησης, εκπρόσωποι των
κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργείων κατά τη συζήτηση θεµάτων αρµοδιότητας τους. Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας δύνανται να συµµετέχουν
στο Συµβούλιο εκπρόσωποι άλλων φορέων ή επαγγελµατικών ενώσεων ή ειδικοί εµπειρογνώµονες, όποτε κρίνεται αυτό σκόπιµο.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συµβουλίου, ακόµη και εκτός εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν την εταιρεία έναντι
των τρίτων, εκτός και αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε
την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Περιορισµοί της εξουσίας του Διοικητικού Συµβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, έστω και αν
έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δηµοσιότητας.
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4. Αν µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου παύσει να µετέχει σε αυτό λόγω θανάτου, παραίτησης, ανάκλησης ή
εξ οιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης αυτού, διορίζεται
νέο µέλος σε αντικατάστασή του για το υπόλοιπο της
θητείας. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει και λειτουργεί νόµιµα, εφόσον τα λοιπά µέλη αρκούν για το
σχηµατισµό απαρτίας και πάντως για διάστηµα το οποίο
δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες.
5. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της
εταιρείας όποτε αυτό είναι αναγκαίο και τουλάχιστον
µία φορά κάθε µήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίασή του παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης
και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του µε
έγγραφη πρόσκληση που περιλαµβάνει τον τόπο, τη µέρα και ώρα, καθώς και τα θέµατα της συνεδρίασης. Η
πρόσκληση γνωστοποιείται στα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες µέρες πριν
από τη συνεδρίαση.
Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται
µε σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνον εφόσον
παρίστανται όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και
κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
Μπορεί όµως το Διοικητικό Συµβούλιο να ορίσει τακτή
µέρα και ώρα συνεδρίασης, οπότε παραλείπεται η σύγκληση µε έγγραφη πρόσκληση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει το Συµβούλιο κάθε φορά που το απαιτεί το συµφέρον της εταιρείας ή µετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον δύο (2)
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου προς αυτόν, ο οποίος
υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συµβούλιο µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από την υποβολή της
αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συµβούλιο,
µέσα στην παραπάνω προθεσµία ή εκπρόθεσµης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συµβούλιο,
µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη λήξη του επταηµέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα
λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει µε ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται µε σαφήνεια και τα θέµατα µε τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συµβούλιο. Το έργο του Διοικητικού Συµβουλίου επικουρεί νοµικός σύµβουλος ο οποίος
παρίσταται και συµµετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου και εκφράζει τη γνώµη του σε τυχόν ερωτήσεις που του απευθύνονται, χωρίς δικαίωµα ψήφου.
6. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει
ως προς τις µη εκτελεστικές του αρµοδιότητες ο Αντιπρόεδρος ή άλλος προς τούτο εξουσιοδοτηµένος σύµβουλος. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία
εφόσον παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον µέλη του, µεταξύ των οποίων ο Διευθύνων Σύµβουλος, και αποφασί-

ζει µε απλή πλειοψηφία των παρόντων. Χρέη γραµµατέα
εκτελεί υπάλληλος της εταιρείας. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα µέλη και τον γραµµατέα. Αντίγραφο ή απόσπασµα των πρακτικών του Διοικητικού
Συµβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόµιµο αναπληρωτή του ή τον Γραµµατέα εφόσον ληφθεί για
αυτό σχετική απόφαση του Δ.Σ.. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού ή της Γενικής Συνέλευσης, µετά από εισήγηση του Δ.Σ., µπορεί να ανατεθεί σε ένα οποιοδήποτε µη εκτελεστικό µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, εκτός του Προέδρου, η άσκηση εκτελεστικών αρµοδιοτήτων (Εντεταλµένος Σύµβουλος) και να εξειδικεύονται οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες που του ανατίθενται σύµφωνα µε το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισµό.
7. Η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα και
απέναντι σε κάθε αρχή ή νοµικό ή φυσικό πρόσωπο από
τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, τον Εντεταλµένο Σύµβουλο
κατά το µέτρο των αρµοδιοτήτων του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηµένο για τη συγκεκριµένη περίπτωση πρόσωπο. Η εταιρεία εκπροσωπείται στο Δικαστήριο, απέναντι
σε κάθε Αρχή ή νοµικό ή φυσικό πρόσωπο από το Διοικητικό Συµβούλιο, που ενεργεί συλλογικά. Στο πλαίσιο του
νόµου και του Καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό
Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα µέλη του, σε υπαλλήλους
της εταιρείας ή άλλα εκτός εταιρείας τρίτα πρόσωπα,
παρέχοντας σε αυτούς ειδική εξουσιοδότηση. Η εταιρεία αναλαµβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους
τρίτους, µε την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυµία, του κατά το προηγούµενο άρθρο, εκπροσώπου της.
Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να παράσχει δικαίωµα υπογραφής σε Συµβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους
της εταιρείας, καθορίζοντας το πλαίσιο, τους όρους, την
έκταση και τα χρονικά όρια της εξουσίας τους.
Άρθρο 10
Ευθύνη – Αµοιβή Συµβούλων
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο και οι Σύµβουλοι δεν έχουν
καµία ατοµική ευθύνη απέναντι σε τρίτους για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, που προκύπτουν από τη διαχείρισή τους.
2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσµα τους κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του µοναδικού µετόχου της Εταιρείας καθορίζονται οι αµοιβές των
εκτελεστικών µελών του Δ.Σ. και οι αποζηµιώσεις που
καταβάλλονται στα υπόλοιπα µέλη του Δ.Σ..
4. Τα εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου εξακολουθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να διέπονται από το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν αµέσως πριν
το διορισµό τους, θεωρούµενοι για την ασφάλιση τους
ως έµµισθοι, ελλείποντος δε τέτοιου καθεστώτος
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υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ. Με κοινή απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
του εποπτεύοντος την εταιρεία Υπουργού η ισχύς της οποίας µπορεί να ανατρέχει στην ηµεροµηνία διορισµού
των άνω µελών, µπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την παρακράτηση και καταβολή των
σχετικών εισφορών εργοδότη και εργαζοµένου, απαλλασσόµενων από πρόσθετα τέλη, πρόστιµα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις, εφόσον καταβληθούν εντός έξι (6) µηνών από την έκδοση της άνω απόφασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 11
Στελέχωση – Εσωτερική λειτουργία
1. Η Εταιρεία προσλαµβάνει το πάσης φύσεως προσωπικό της, µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου ή ορισµένου χρόνου, µε σύµβαση έµµισθης εντολής, καθώς
και µε συµβάσεις έργου κατά τα ειδικότερα οριζόµενα
στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, αποκλειστικά
µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, στην οποία καθορίζονται ειδικώς οι κατά περίπτωση αποδοχές στο
πλαίσιο των εγκεκριµένων κλιµάκων αποδοχών της εταιρείας σύµφωνα µε τον Μισθολογικό της κανονισµό. Οι
συµβάσεις εργασίας του προσωπικού διέπονται από τις
διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.
2. Για την πρόσληψη του προσωπικού εκδίδεται προκήρυξη από την εταιρεία. Με απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου της εταιρείας ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο
θέµα σε σχέση µε τη διαδικασία πρόσληψης του παρόντος άρθρου. Στην εταιρεία προσλαµβάνονται, τέσσερις
(4) νοµικοί σύµβουλοι, καθώς και τουλάχιστον ένας (1) εσωτερικός ελεγκτής, µε σχέση έµµισθης εντολής.
3. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία από το Δηµόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών που µπορεί να ανανεώνεται για ίσα χρονικά διαστήµατα. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώµη
του υπηρεσιακού συµβουλίου του φορέα από τον οποίο
ο υπάλληλος αποσπάται.
Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία τακτικού µόνιµου προσωπικού ή προσωπικού που υπηρετεί µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
στους φορείς που υπάγονται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα κατ’ εφαρµογή του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄
28), για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών που µπορεί να
παρατείνεται για ίσα χρονικά διαστήµατα. Η απόσπαση
διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών,
Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου του φορέα από τον οποίο ο υπάλληλος αποσπάται.
Στην Εταιρεία µπορεί να αποσπώνται, ύστερα από αίτηµά τους, υπάλληλοι που υπηρετούν σε διεθνείς οργανισµούς, στους οποίους η Ελλάδα είναι µέλος.
Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις οι αποσπώµενοι στην

εταιρεία λαµβάνουν από αυτήν το σύνολο των αποδοχών τους, υπολογιζόµενο αποκλειστικά σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του νόµου για τον φορέα προέλευσης, ο δε
χρόνος της απόσπασής τους λογίζεται ως χρόνος στην
οργανική τους θέση.
4. Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας µε αποζηµίωση
κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας, για το προσωπικό της εταιρείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Άρθρο 12
Εσωτερικοί Κανονισµοί
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, εγκρίνεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της
Εταιρείας, µε τον οποίο καθορίζονται ζητήµατα σχετικά
µε τη λειτουργία της Εταιρείας, όπως:
(α) Η διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, η κατανοµή αρµοδιοτήτων, ο τρόπος λειτουργίας και η σχέση
των υπηρεσιών µεταξύ τους και µε τη Διοίκηση,
(β) ο κώδικας δεοντολογίας, τα θέµατα σύγκρουσης
συµφερόντων και οι υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας,
(γ) οι οργανικές θέσεις προσωπικού, τα προσόντα και
όροι πρόσληψης, οι όροι εργασίας,
(δ) οι διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου, οι διαδικασίες
αξιολόγησης της απόδοσης των υπαλλήλων
(ε) τα σχετικά µε τις µετακινήσεις προσωπικού, το επιτρεπόµενο ύψος δαπανών σχετικά µε εκτός έδρας µετακινήσεις, καθώς και
(στ) κάθε άλλο σχετικό µε την εταιρική διακυβέρνηση
και την ορθή λειτουργία της Εταιρείας ζήτηµα.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας που λαµβάνεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων του
ν. 4013/2011 (Α΄ 204) εγκρίνεται κατά παρέκκλιση του
ν. 4412/2016 και υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νοµοθεσίας Κανονισµός Προµηθειών µε τον οποίο καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης µελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προµηθειών
κινητών πραγµάτων, εξοπλισµού και συναφών εργασιών,
αγορών ακινήτων, µισθώσεων. Ειδικά στις τρίτες χώρες,
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προµήθειες, υπηρεσίες,
καθώς και τα έργα - κατασκευές, µε εκτιµώµενη αξία που
δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του
ν. 4412/2016, πραγµατοποιούνται µετά από απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και εντός των
ορίων του ετήσιου εγκεκριµένου προϋπολογισµού, µε απευθείας προµήθεια ειδών ή απευθείας ανάθεση του έργου-κατασκευής ή της υπηρεσίας, κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας εγκρίνεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παρούσας παραγράφου και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης Μισθολογικός Κανονισµός, µε τον οποίο
ορίζονται κλίµακες αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού, αποκλειστικά βάσει των τυπικών και ουσιαστικών
του προσόντων, των ειδικών γνώσεων ή δεξιοτήτων και
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των ειδικών καθηκόντων αυτού και καθορίζονται οι όροι
και διαδικασίες εξέλιξης, καθώς και άλλες µισθολογικές
ή µη µισθολογικές παροχές. Οι µισθοί του προσωπικού
της εταιρείας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις αποδοχές του Διευθύνοντος Συµβούλου.
4. Ο εγκεκριµένος Κανονισµός Προµηθειών της εταιρείας δηµοσιεύεται στο τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην εταιρική ιστοσελίδα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του
ν. 2372/1996, όπως εκάστοτε ισχύουν, από τις ειδικές
για αυτήν διατάξεις στην κείµενη νοµοθεσία και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α΄ 104). Η
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» δεν ανήκει στο Δηµόσιο ή ευρύτερο Δηµόσιο
τοµέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται. Οι διατάξεις που
αναφέρονται σε Δηµόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια
του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) ή που διέπουν εταιρείες που
ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στο Δηµόσιο ή που επιχορηγούνται ή χρηµατοδοτούνται από αυτό, δεν εφαρµόζονται ως προς την εταιρεία, µε εξαίρεση των όσων ορίζονται ρητά στον ν. 2372/1996. Οµοίως δεν εφαρµόζονται
ως προς την Εταιρεία οι διατάξεις που διέπουν τους φορείς που έχουν ταξινοµηθεί ως Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και οι διατάξεις που αναφέρονται στους Φορείς αυτούς, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.
4270/2014 (Α΄ 143) όπως ισχύει, και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδιδοµένων προεδρικών διαταγµάτων και
υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στην υποβολή δηµοσιονοµικών αναφορών, οι οποίες, σε περίπτωση ταξινόµησης της Εταιρείας ως Φορέα Γενικής Κυβέρνησης,
εφαρµόζονται µόνο ως προς την υποβολή: α) ετήσιου
προϋπολογισµού και οποιασδήποτε αναπροσαρµογής
του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά), β)
µηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισµού και χρηµατοδότησης (απολογιστικά), γ) µηνιαίων µισθολογικών
στοιχείων (απολογιστικά) και δ) µηνιαίας σύνοψης µητρώου δεσµεύσεων (απολογιστικά σε µηνιαία βάση, ετήσια µεγέθη).
2. Όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες και οργανισµοί του Δηµοσίου και του ευρύτερου Δηµόσιου τοµέα υποχρεούνται να παρέχουν κατά απόλυτη προτεραιότητα στην
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» κάθε αναγκαία συνδροµή, πληροφορία και διευκόλυνση για την πραγµατοποίηση του σκοπού της».
4. α) Στον εποπτεύοντα της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» Υπουργό µεταφέρεται η αρµοδιότητα έκδοσης όλων των υπουργικών αποφάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων που
τυχόν εκδίδονται µε βάση τις σηµερινές κείµενες διατάξεις σε σχέση µε την εταιρεία.
β) Το κάθε είδους προσωπικό που υπηρετεί στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου
Α.Ε.» µε σχέση εργασίας ή έµµισθης εντολής αορίστου
χρόνου κατατάσσεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας στις εγκεκριµένες κλίµακες αποδοχών του Μισθολογικού Κανονισµού της Εταιρείας, αποκλειστικά βάσει των τυπικών και ουσιαστικών του προ-

σόντων, των ειδικών γνώσεων ή δεξιοτήτων και των ειδικών καθηκόντων τα οποία ασκεί και έπειτα από αξιολόγηση των κριτηρίων αυτών. Μισθοί που έχουν διαµορφωθεί κατ’ εφαρµογή του ν. 4354/2015 δεν δύνανται να µειωθούν. Το ανωτέρω προσωπικό που υπηρετεί στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου
A.E.», κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύναται
κατ’ εξαίρεση των κείµενων διατάξεων να αιτηθεί µετάταξης µέσω του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας
(ν. 4440/2016) έως τις 31.12.2020, µε τη διατήρηση της
µισθολογικής και βαθµολογικής κατάστασης που ίσχυε
προ της έναρξης ισχύος του παρόντος. Αποσπάσεις
στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εµπορίου Α.Ε.» και αποσπάσεις υπαλλήλων της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου
Α.Ε.» προς τρίτους φορείς διατηρούνται εν ισχύ ή/ και
παρατείνονται σύµφωνα µε τις προβλέψεις αυτών και τις
ισχύουσες κατά το χρόνο έκδοσης διατάξεις. Εκκρεµή
αιτήµατα µετάταξης ή απόσπασης από και προς την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου
Α.Ε.» ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά
την ηµεροµηνία υποβολής του εκάστοτε αιτήµατος διατάξεις».
γ) Με τον διορισµό των µελών του νέου Δ.Σ. σύµφωνα
µε το άρθρο 9 παράγραφος 1 του καταστατικού, λήγει
αυτοδικαίως η θητεία του προηγούµενου Δ.Σ. της Εταιρείας. Για τη λήξη της θητείας σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο δεν καταβάλλεται αποζηµίωση.
δ) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη
δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Μέχρι την έγκριση των προβλεπόµενων, στο άρθρο 12
του παρόντος, Εσωτερικών Κανονισµών και την κατάταξη του υφισταµένου προσωπικού, σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (β) του παρόντος, τα σχετικά θέµατα, συµπεριλαµβανοµένων και ζητηµάτων µισθολογικής κατάστασης του προσωπικού της Εταιρείας, θα εξακολουθούν να διέπονται και να ρυθµίζονται από τις διατάξεις οι
οποίες εφαρµόζονται µέχρι σήµερα στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» και
στο προσωπικό της. Η προβλεπόµενη στο άρθρο 4 του
Καταστατικού κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του εποπτεύοντος την εταιρεία Υπουργού εκδίδεται εντός µηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ΄
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 85
Σκοπός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου – Ορισµοί
1. Το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (εφεξής Γ.Ε.ΜΗ.) είναι:
α) το Εθνικό Μητρώο εµπορικής δηµοσιότητας, στο οποίο πραγµατοποιείται η δηµοσιότητα πράξεων, στοιχείων ή και δηλώσεων των υπόχρεων προσώπων, και β) το
ελληνικό ηλεκτρονικό εθνικό δελτίο δηµοσιότητας κατά
την έννοια των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 16 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται ως:
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α. «Εµπορική δηµοσιότητα»: Η εγγραφή ή καταχώριση
και δηµοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ., πράξεων ή στοιχείων που
απαιτούν δηµοσιότητα.
β. «Συστατική δηµοσιότητα»: η καταχώριση και ταυτόχρονη δηµοσίευση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων στο
Γ.Ε.ΜΗ., τα έννοµα αποτελέσµατα των οποίων σύµφωνα
µε τις οικείες διατάξεις εκκινούν από την ηµεροµηνία καταχώρισης και ταυτόχρονης δηµοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ..
γ. «Δηλωτική δηµοσιότητα»: η καταχώριση και ταυτόχρονη δηµοσίευση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων στο
Γ.Ε.ΜΗ., τα έννοµα αποτελέσµατα των οποίων, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, εκκινούν από την ηµεροµηνία
τέλεσής τους.
δ. «Έλεγχος νοµιµότητας»: ο προληπτικός ουσιαστικός έλεγχος που διενεργείται από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. για τη
διαπίστωση της συµφωνίας των προς καταχώριση και
δηµοσίευση πράξεων, στοιχείων και δηλώσεων κατά περιεχόµενο µε το καταστατικό και µε τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, που διέπουν το συγκεκριµένο νοµικό
πρόσωπο, χωρίς όµως να περιλαµβάνονται στο εύρος ελέγχου και ζητήµατα ακυρωσίας των ανωτέρω πράξεων.
ε. «Έλεγχος πληρότητας»: ο τυπικός έλεγχος που διενεργείται από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ., προκειµένου να διαπιστώσουν ότι η αίτηση καταχώρισης και δηµοσίευσης πράξης,
στοιχείου ή δήλωσης, συνοδεύεται από όλα τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά χωρίς να υπεισέλθουν στο περιεχόµενο αυτών.
στ. «Αυτοµατοποιηµένη καταχώριση»: η καταχώριση
και δηµοσίευση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που
πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ. από τον ίδιο
τον υπόχρεο, χωρίς να απαιτείται έλεγχος πληρότητας ή
νοµιµότητας.
ζ. «Πληροφοριακό Σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ.»: το ηλεκτρονικό
σύστηµα καταχώρισης-αποθήκευσης πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων και η υποδοµή τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας που το υποστηρίζουν.
η. «Δικτυακός τόπος Γ.Ε.ΜΗ.»: ο ιστότοπος στον οποίο πραγµατοποιείται η δηµοσίευση καταχωριστέας
πράξης, στοιχείου ή δήλωσης, που σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία απαιτεί εµπορική δηµοσιότητα.
θ. «Ευρωπαϊκή Κεντρική Πλατφόρµα»: το σύστηµα
διασύνδεσης των Κεντρικών και Εµπορικών Μητρώων
και των Μητρώων εταιρειών των Κρατών - Μελών
(ΒRIS).
ι. «Διαλειτουργικότητα»: η διασύνδεση Πληροφοριακών Συστηµάτων που έχει ως σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών που καταχωρίζονται σε αυτά για την υλοποίηση της αρχής «Μόνο Άπαξ».
ια. «Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.)»: οι Υπηρεσίες
στις οποίες ανατίθεται η αρµοδιότητα τήρησης του
Γ.Ε.ΜΗ. και πραγµατοποίησης της εµπορικής δηµοσιότητας των πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που καταχωρούνται σε αυτό.
ιβ. «Μητρώο πιστοποιηµένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και
ΥΜΣ»: το µητρώο των ειδικά εξουσιοδοτηµένων φυσικών προσώπων να πραγµατοποιούν καταχωρίσεις και
δηµοσιεύσεις στα πληροφοριακά συστήµατα Γ.Ε.ΜΗ. και
Υπηρεσίας Μιας Στάσης.
ιγ. «Πιστοποιηµένος χρήστης Γ.Ε.ΜΗ.»: ο εξουσιοδο-

τηµένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ., ο οποίος καταχωρίζει και δηµοσιεύει πράξεις, στοιχεία ή δηλώσεις στο
πληροφοριακό σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ. και ο εξουσιοδοτηµένος συµβολαιογράφος, ο οποίος καταχωρίζει και δηµοσιεύει συµβολαιογραφικές πράξεις στο πληροφοριακό σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ..
ιδ. «Πιστοποιηµένος χρήστης ΥΜΣ»: ο εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ο εξουσιοδοτηµένος
συµβολαιογράφος που λειτουργεί ως Υπηρεσία Μιας
Στάσης για τη σύσταση εταιρειών.
3. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν θίγουν την αρµοδιότητα άλλων υπηρεσιών, φορέων και αρχών που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο νοµιµότητας των καταχωριστέων πράξεων και στοιχείων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Οι πράξεις αυτών αποτελούν αναγκαία
προϋπόθεση για την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και για κάθε
περαιτέρω καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή των υπόχρεων.
4. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν θίγουν:
α. την προβλεπόµενη από ειδικές διατάξεις αρµοδιότητα δηµοσίων Υπηρεσιών για την τήρηση ειδικών µητρώων µε σκοπό άλλον από αυτόν της εµπορικής δηµοσιότητας.
β. τη δυνατότητα των Επιµελητηρίων να τηρούν για τα
µέλη τους µητρώα ανεξάρτητα από το Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα
προβλεπόµενα στον ν. 4497/2017 (A΄ 171).
Άρθρο 86
Υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
1. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικά:
α. η Ανώνυµη Εταιρεία που προβλέπεται στον
ν. 4548/2018 (Α΄ 104),
β. η Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α΄ 91),
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται
στον ν. 4072/2012 (Α΄ 86),
δ. η Οµόρρυθµη και Ετερόρρυθµη (απλή ή κατά µετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α΄
86), καθώς και οι οµόρρυθµοι εταίροι αυτών,
ε. ο Αστικός Συνεταιρισµός του ν. 1667/1986 (Α΄ 196)
(στον οποίο περιλαµβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο
πιστωτικός και ο οικοδοµικός συνεταιρισµός),
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται
κατά τον
ν. 4430/2016 (Α΄ 205) και
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999
(Α΄ 96),
η. η Αστική Εταιρεία µε οικονοµικό σκοπό (άρθρο 784
ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
θ. ο Ευρωπαϊκός Όµιλος Οικονοµικού Σκοπού που
προβλέπεται από τον Κανονισµό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ
L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ηµεδαπή,
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισµό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της
στην ηµεδαπή,
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισµό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και
έχει την έδρα της στην ηµεδαπή,
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ιβ. τα υποκαταστήµατα ή πρακτορεία που διατηρούν
στην ηµεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται
στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L
169/30.06.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστήµατα ή πρακτορεία που διατηρούν
στην ηµεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα
σε τρίτη χώρα και νοµική µορφή ανάλογη µε εκείνη των
αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση
ιβ΄,
ιδ. τα υποκαταστήµατα ή πρακτορεία, µέσω των οποίων ενεργούν εµπορικές πράξεις στην ηµεδαπή τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν
την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή
και δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ΄ και ιγ΄,
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύµφωνα µε το
άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012.
2. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικώς φυσικά
πρόσωπα τα οποία µε εγκατάσταση στην ηµεδαπή και µε
σκοπό το κέρδος:
α. διενεργούν εµπορικές πράξεις στο όνοµά τους κατά
σύνηθες επάγγελµα, ή
β. διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαµεσολαβούν στη
διάθεση αυτών µε επιχειρηµατικό κίνδυνο, µέσω οργανωµένης υποδοµής ή και µέσω εκµετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων,
γ. επί κληρονοµικής διαδοχής φυσικών προσώπων υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. για τον κληρονόµο φυσικού προσώπου που ήταν εγγεγραµµένο στο
Γ.Ε.ΜΗ. εφόσον ο κληρονόµος συνεχίζει τη δραστηριότητα του θανόντος και πληροί τις προϋποθέσεις των
προηγουµένων εδαφίων. Αν οι καθολικοί διάδοχοι είναι
πρόσωπα πέραν του ενός (κοινωνία κληρονόµων) και συνεχίζουν από κοινού την εµπορική επιχείρηση του θανόντος, πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσµίας (12) δώδεκα µηνών από την από κοινού διενέργεια πράξεων που
υποδηλώνουν τη συνέχεια, να υποβάλλουν αίτηση στην
αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Αυτή συνοδεύεται από ιδρυτικό καταστατικό έγγραφο εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των
αντίστοιχων διατάξεων για τον συγκεκριµένο εταιρικό
τύπο που θα επιλεγεί.
3. Η υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ρητά δεν καταλαµβάνει:
α. τα Σωµατεία (άρθρα 78-107 ΑΚ),
β. τα Ιδρύµατα (άρθρα 108-121 ΑΚ),
γ. τις Επιτροπές Εράνων (άρθρα 122-126 ΑΚ),
δ. τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην
πρωτογενή παραγωγή, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος,
ε. τις αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας δικηγόρων, συµβολαιογράφων και
δικαστικών επιµελητών,
στ. τα γραφεία ή υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77)
και του α.ν. 378/1968 (Α΄ 82),
ζ. τη Ναυτική Εταιρεία που συστήνεται κατά τον ν.
959/1979 (Α΄ 192) και τη Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Α-

ναψυχής που συστήνεται κατά τον ν. 3182/2003 (Α΄
220).
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να προβλέπεται η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. φυσικών ή νοµικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων ή νοµικών οντοτήτων, πέραν αυτών που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2. Με όµοια απόφαση ορίζονται η
διαδικασία, οι σχετικές προθεσµίες και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια, όπως επίσης ο τρόπος, η διαδικασία και ο
χρόνος της µεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., των πράξεων και
στοιχείων των ήδη εγγεγραµµένων σε άλλα µητρώα, η
αρµοδιότητα των οποίων µεταφέρεται πλέον στο
Γ.Ε.ΜΗ..
Άρθρο 87
Διάρθρωση και Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.
1. Συστήνεται στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων
Ελλάδας, Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των
Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, η οποία
αποτελεί οργανική µονάδα της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Οι αρµοδιότητές της ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάµενο και τους υπαλλήλους της ΚΕΕΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4497/2017 (Α΄ 171).
Η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ συγκροτείται σε
επίπεδο Τµήµατος ή Διεύθυνσης, µε την απόφαση της
παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου και είναι αρµόδια
για:
α. την οργάνωση του Πληροφοριακού Συστήµατος
Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 89 του παρόντος νόµου,
β. την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του
λειτουργικού συστήµατος, του δικτύου και του εν γένει
εξοπλισµού και λογισµικού που εξυπηρετούν και υποστηρίζουν τη βάση δεδοµένων,
γ. την άµεση και τη σύµφωνη µε τη χρονική ακολουθία,
λήψη και αποθήκευση των δεδοµένων που διαβιβάζονται
στο Πληροφοριακό Σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ.,
δ. τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας,
της πληρότητας και της ασφάλειας των δεδοµένων,
ε. την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του
Γ.Ε.ΜΗ. στο Σύστηµα διασύνδεσης Μητρώων (BRIS),
στ. τη λήψη µέτρων προστασίας της βάσης δεδοµένων
και των εν γένει πληροφοριακών συστηµάτων από κακόβουλες ενέργειες,
ζ. την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστηµάτων
Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και κάθε άλλου ψηφιακού εργαλείου που απαιτείται για τη διαλειτουργικότητα των Μητρώων,
η. την ανάπτυξη ειδικής εφαρµογής, η οποία αποτυπώνει την είσπραξη και κατανοµή των εσόδων από τα τέλη
Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και των εξόδων για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
και ΥΜΣ, τη στατιστική παρακολούθηση αυτών και την
παροχή µηνιαίων αναλυτικών αναφορών στη Διεύθυνση
Εταιρειών,
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θ. την υποβολή εισηγήσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων για την προκήρυξη έργων για την αναβάθµιση του Γ.Ε.ΜΗ., και την ένταξη στα χρηµατοδοτικά
προγράµµατα ΕΣΠΑ του αρµόδιου Υπουργείου, καθώς
και την υποβολή εισηγήσεων για λήψη χρηµατοδότησης
για την εκτέλεση σχετικών έργων,
ι. τη συγκέντρωση προβληµάτων ή και δυσλειτουργιών
των πληροφοριακών συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και
την υποβολή εισηγήσεων προς τη Διεύθυνση Εταιριών
για επίλυση αυτών,
ια. τη σύσταση και τήρηση του ενιαίου ηλεκτρονικού
Μητρώου Πιστοποιηµένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι
των Υ.Γ.Ε.ΜΗ., προκειµένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιηµένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς
και οι συµβολαιογράφοι που επιθυµούν να αποκτήσουν
την ιδιότητα του πιστοποιηµένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. και
ΥΜΣ. Λίστα µε τα ονόµατα των πιστοποιηµένων Συµβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ αναρτάται υποχρεωτικά
στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ.,
ιβ. τη διασφάλιση της πρόσβασης στα πληροφοριακά
συστήµατα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ από τα νοµιµοποιούµενα
πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωµα πρόσβασης,
ιγ. την υποστήριξη των πιστοποιηµένων χρηστών
Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ σε θέµατα που άπτονται της χρήσης
των πληροφοριακών συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ,
ιδ. στο µέτρο που πραγµατοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης
των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της
ΚΕΕΕ αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κανονισµού 2016/679 και του ν.
4624/2019 (Α΄ 137) σε συνδυασµό µε το άρθρο 47 του ν.
4623/2019 (Α΄ 134).
2. Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (εφεξής Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) διακρίνονται ως εξής:
α. Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Τα κατά περίπτωση αρµόδια Τµήµατα της Διεύθυνσης
Εταιρειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ορίζονται ως Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
των εταιρειών που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104). Οι εν λόγω Υπηρεσίες
είναι αποκλειστικά αρµόδιες για την καταχώριση και δηµοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων, στοιχείων ή
δηλώσεων, που σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία απαιτούν εµπορική δηµοσιότητα, συµπεριλαµβανοµένων
όσων προβλέπονται κατωτέρω στην παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου.
β. Τµήµατα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων.
Σε κάθε Επιµελητήριο του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) συνιστάται Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που αποτελεί οργανική µονάδα του Επιµελητηρίου και οι αρµοδιότητές της ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάµενο και τους υπαλλήλους
της, οι οποίοι αποτελούν προσωπικό του Επιµελητηρίου
και τοποθετούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4497/2017. Οι αρµοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων ασκούνται και παρέχονται ανεξάρτητα από τις
ανταποδοτικές υπηρεσίες, που προσφέρουν τα Επιµελητήρια προς τα µέλη τους, καθώς και από τις οικονοµικές
υποχρεώσεις των µελών τους προς αυτά, που απορρέ-

ουν από συνδροµές.
γ. Πιστοποιηµένοι συµβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ..
Κάθε συµβολαιογράφος που εντάσσεται στο Μητρώο
Πιστοποιηµένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ., δύναται να πραγµατοποιεί καταχώριση και δηµοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των
συµβολαιογραφικών πράξεων που καταρτίζει και απαιτούν εµπορική δηµοσιότητα, καθώς και των προσαρτώµενων σε αυτές στοιχείων ή δηλώσεων. Η επιλογή των
υπόχρεων να αναθέσουν σε πιστοποιηµένο συµβολαιογράφο την καταχώριση και δηµοσίευση των ανωτέρω
στο Γ.Ε.ΜΗ., δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση
καταβολής των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 113
του παρόντος, τα οποία αποτελούν πόρους των
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στις οποίες είναι εγγεγραµµένοι.
3. Τα Τµήµατα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων είναι αρµόδια για:
α. την εγγραφή των υπόχρεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 86 του παρόντος, εξαιρουµένων των αναφερόµενων
στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 4441/2016 (Α΄
227),
β. κάθε καταχώριση που αφορά στους υπόχρεους,
γ. (i) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν
πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική
αίτηση καταχώρισης) και τον έλεγχο πληρότητας των
σχετικών αιτήσεων, των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, καθώς και τον έλεγχο νοµιµότητας,
όπως ορίζεται από τυχόν ειδικότερες διατάξεις.
(ii) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν
πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικό τρόπο και τον έλεγχο
αιτήσεων έγκρισης επωνυµίας ή/και διακριτικού τίτλου,
καθώς και τη δέσµευση αυτών, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 104 του παρόντος, µόνο όταν η ως άνω διαδικασία δε γίνεται µέσω ΥΜΣ,
δ. την απάντηση σε ερωτήµατα που διαβιβάζονται µέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρµας και αφορούν
στις πράξεις και τα στοιχεία των άρθρων 95, 97 και 98
του παρόντος νόµου,
ε. την έκδοση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντιγράφων και αποσπασµάτων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 111 του παρόντος νόµου,
στ. τη διεξαγωγή δειγµατοληπτικού ελέγχου των αυτοµατοποιηµένων καταχωρήσεων που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 102 του παρόντος.
4. Η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρµοδιότητα της
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων καθορίζεται µε βάση την
έδρα ή την εγκατάσταση του υπόχρεου σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Σε περίπτωση που στην έδρα ή την
εγκατάσταση της επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα από ένα αµιγή Επιµελητήρια, η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ορίζεται µε βάση τον κύριο κωδικό αριθµό δραστηριότητας
(ΚΑΔ) κατόπιν έκδοσης σχετικής Υπουργικής Απόφασης
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα
καθορίζει την αποκλειστική αρµοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
κατά κύριο κωδικό αριθµό δραστηριότητας (ΚΑΔ).
Αν επέλθει µεταβολή στην έδρα ή στην εγκατάσταση
του υπόχρεου, µε συνέπεια τη µεταβολή της αρµοδιότητας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ., η αρχικά αρµόδια Υπηρεσία καταχωρίζει την επελθούσα µεταβολή στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε επόµενη καταχώριση διενεργείται από τη νέα αρµόδια
Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Προγενέστερες αιτήσεις καταχώρισης που
δεν έχουν διεκπεραιωθεί, κατά τη µεταφορά, από την
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αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., διενεργούνται από τη νέα Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
και τα σχετικά τέλη καταχώρισης του άρθρου 113 του
παρόντος µεταφέρονται υπέρ της δεύτερης. Επίσης, τα
τέλη τήρησης µερίδας του άρθρου 113 του παρόντος, επιµερίζονται ανάλογα µε τους µήνες παραµονής σε κάθε
µία εκ των εκάστοτε συναρµόδιων Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
Κατ’ εξαίρεση, όταν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. λειτουργούν σαν Υπηρεσίες Μιας Στάσης του ν. 4441/2016, δεν υπόκεινται
στους ανωτέρω περιορισµούς της κατά τόπον αρµοδιότητας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
«5. Τα Τµήµατα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων στελεχώνονται µε υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, ανάλογα µε τις ανάγκες τους, οι οποίες προκύπτουν από τον
αριθµό των υπόχρεων που είναι εγγεγραµµένοι σε αυτά.
Προϊστάµενος ορίζεται µόνιµος υπάλληλος ή ΙΔΑΧ, κατά
προτεραιότητα κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Οι λεπτοµέρειες
της στελέχωσης ορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 8.»
6. Σε κάθε Τµήµα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιµελητηρίου, σύµφωνα
µε τον αριθµό των εγγεγραµµένων σε αυτήν, συστήνεται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων τουλάχιστον µία (1) οργανική θέση επιστηµονικού συνεργάτη πλήρους απασχόλησης. Η ανωτέρω θέση πληρούται από δικηγόρο, κατά
προτίµηση µε ειδίκευση στο εµπορικό δίκαιο, σύµφωνα
µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο π.δ. 50/2001
(Α΄ 39) που προσλαµβάνεται µε απόφαση του εκάστοτε
Επιµελητηρίου. Ο ανωτέρω επιστηµονικός συνεργάτης
επικουρεί την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας των αιτήσεων εγγραφής, µεταβολής, διαγραφής, καθώς και κάθε άλλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..
Σε περίπτωση αποδεδειγµένης οικονοµικής αδυναµίας
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιµελητηρίου ή Επιµελητηρίων, να προβούν
στην υλοποίηση της παραγράφου αυτής, την υποστήριξη
της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αναλαµβάνει η ΚΕΕΕ, µετά από ηλεκτρονικό αίτηµα του οικείου Επιµελητηρίου. Προς τον σκοπό
αυτόν η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ
µπορεί να συνεργάζεται µε δικηγόρο ή δικηγορικές εταιρείες που προσλαµβάνονται µε ετήσια σύµβαση.
7. Η µη τήρηση των προϋποθέσεων των παραγράφων
5 και 6 του παρόντος άρθρου επιφέρει την αναστολή λειτουργίας του Τµήµατος Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τη µεταφορά των
υπόχρεων και των εκκρεµών αιτήσεών τους στο όµορο
τµήµα Υ.Γ.Ε.ΜΗ., µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται λαµβάνοντας υπόψη την απλή γνώµη της ΚΕΕΕ και του κατά περίπτωση οικείου Επιµελητηρίου, ρυθµίζονται τα θέµατα του κανονισµού λειτουργίας
και στελέχωσης της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και
ΥΜΣ της ΚΕΕΕ και των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων.
Κατ’ εξαίρεση, η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης
των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της
ΚΕΕΕ, καθώς και οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή οποιουδήποτε άλλου Επιµελητηρίου που ο αριθµός των υ-

πόχρεων ξεπερνά το όριο που θα καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δύνανται
να οργανωθούν σε επίπεδο Διεύθυνσης. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο
τρόπος λειτουργίας του Μητρώου πιστοποιηµένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
Άρθρο 88
Εποπτεία Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
1. Το Γ.Ε.ΜΗ. και όλες οι Υπηρεσίες του άρθρου 87
του παρόντος νόµου εποπτεύονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µέσω της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
2. Η άσκηση της εποπτείας του Υπουργού για τους
σκοπούς του παρόντος νόµου, ενδεικτικά περιλαµβάνει:
α. τη µέριµνα για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού από όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις
ΥΜΣ,
β. τη µέριµνα για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων του εταιρικού δικαίου - µε την έκδοση σχετικών
κατευθυντήριων οδηγιών προς όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις
ΥΜΣ,
γ. την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, κανονιστικών
πράξεων και οδηγιών που άπτονται της ορθής λειτουργίας, οργάνωσης και συντονισµού όλων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
και ΥΜΣ, ως και των πληροφοριακών συστηµάτων
Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ,
δ. τη συµµόρφωση και τον συντονισµό του Γ.Ε.ΜΗ. µε
τις διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού εταιρικού δικαίου, τους ετήσιους λογαριασµούς και τα Εµπορικά Μητρώα και Μητρώα Εταιρειών των κρατών - µελών, καθώς
και µε κάθε άλλη νοµοθετική ή εκτελεστική απόφαση
που πηγάζει από τις ανωτέρω διατάξεις,
ε. την προκήρυξη έργων για την αναβάθµιση των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και την έκδοση υπουργικής απόφασης για τη λήψη χρηµατοδότησης
για την εκτέλεση έργων µέσω του ΕΣΠΑ ή του ΠΔΕ,
στ. την υλοποίηση της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ µε άλλα Μητρώα εντός ή εκτός Ελλάδος σύµφωνα µε τις υπουργικές αποφάσεις και ενωσιακές Οδηγίες, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134),
ζ. την εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών για την
προσαρµογή των πληροφοριακών συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ.
και ΥΜΣ στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
η. τη λογιστική παρακολούθηση και έλεγχο της είσπραξης και κατανοµής των εσόδων από τα τέλη
Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και των εξόδων για όλα τα Τµήµατα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ των Επιµελητηρίων, και τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου εν γένει,
θ. τον έλεγχο των Τµηµάτων Υ.Γ.Ε.ΜΗ των Επιµελητηρίων ως προς την τήρηση των παραγράφων 5 και 6 του
άρθρου 87 του παρόντος,
ι. την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σύµφωνα µε τα
διεθνή πρότυπα και τους κανόνες περί Εµπορικών Μητρώων και Μητρώων Εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για δηµόσιους σκοπούς και σκοπούς τεκµηρίωσης,
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ια. τη µέριµνα για την εκπαίδευση των χρηστών των
πληροφοριακών συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και τη Συντονιστική Επιτροπή
Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας.
Άρθρο 89
Πληροφοριακό Σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ.
1. Τα αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ. τηρούνται σε ηλεκτρονική /
ψηφιακή µορφή ως βάση δεδοµένων που έχει δηµιουργηθεί και αποθηκεύεται σε πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης και το οποίο διανέµεται µέσω δικτυακού ιστότοπου ή/και ψηφιακής πλατφόρµας.
Το λογισµικό (software), το υλικό (hardware), τα δεδοµένα και οι βάσεις δεδοµένων του πληροφοριακού συστήµατος, που έχουν δηµιουργηθεί ή πρόκειται να δηµιουργηθούν, ανήκουν κατά κυριότητα, νοµή και κατοχή
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο
διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης το πληροφοριακό σύστηµα του
Γ.Ε.ΜΗ. εγκαθίσταται στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αντίγραφο ασφαλείας
αυτού τηρείται στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ). Η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ ορίζεται ως υπεύθυνη για
την ορθή λειτουργία του.
2. Το πληροφοριακό σύστηµα της βάσης δεδοµένων
του Γ.Ε.ΜΗ. απαρτίζεται από: α) το Γενικό Ευρετήριο Επωνυµιών, β) τη Μερίδα και γ) τον Φάκελο, τα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά ως µία ή περισσότερες βάσεις δεδοµένων και σε υποδοµές τεχνολογίας και επικοινωνίας.
α. Στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυµιών καταχωρίζονται οι
εµπορικές ή οι εταιρικές επωνυµίες των υπόχρεων, καθώς και οι διακριτικοί τίτλοι αυτών.
β. Στη Μερίδα κάθε υπόχρεου καταχωρίζονται κατά
χρονική ακολουθία πράξεις, στοιχεία ή δηλώσεις για τα
οποία υπάρχει υποχρέωση εµπορικής δηµοσιότητας
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
γ. Στον Φάκελο, ο οποίος τηρείται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή, καταχωρίζονται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη νοµιµοποίηση του αιτούντος και του διαβιβάζοντος την αίτηση, καθώς και τα
δικαιολογητικά έγγραφα κάθε καταχώρισης στο Γενικό
Ευρετήριο Επωνυµιών και στη Μερίδα. Η πρόσβαση στα
έγγραφα του φακέλου γίνεται µε ηλεκτρονικά µέσα, µέσω της Μερίδας.
3. Για την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστηµα, τόσο οι πιστοποιηµένοι χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και οι πιστοποιηµένοι συµβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ., όσο και οι εξωτερικοί χρήστες του Γ.Ε.ΜΗ. (υπόχρεοι ή οποιοσδήποτε
τρίτος για λήψη πιστοποιητικών, αποσπασµάτων ή αντιγράφων), υποχρεούνται να χρησιµοποιούν το ζεύγος
κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και
password) που λαµβάνουν κατά την διαδικασία εγγραφής. Η χορήγησή τους γίνεται από την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµά-

των Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ, κατόπιν ταυτοποίησης
των χρηστών µέσω του συστήµατος ΤΑΧΙS (oath) ή οποιασδήποτε άλλης διαδικτυακής πύλης του Δηµοσίου ή
των προβλεπόµενων στον Κανονισµό 910/2014 (e-iDAS).
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων µπορεί να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα σχετικά
µε την τήρηση της Μερίδας, του Φακέλου και του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυµιών.
Άρθρο 90
Εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. - Λήψη Αριθµού Γ.Ε.ΜΗ.
1. Η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. ολοκληρώνεται µε την καταχώριση των στοιχείων των υπόχρεων του άρθρου 86
του παρόντος νόµου στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυµιών,
στη Μερίδα και στον Φάκελο.
2. Με την εγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., το πληροφοριακό σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί αυτοµάτως σε
αυτόν τον Αριθµό Γ.Ε.ΜΗ.. Ο Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. είναι µοναδικός για κάθε υπόχρεο και παραµένει ο ίδιος και µετά
τον µετασχηµατισµό ή τη διαγραφή, την αναβίωση ή την
επανεγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.. Σε περίπτωση
περισσότερων του ενός υποκαταστηµάτων του ίδιου αλλοδαπού υπόχρεου των περιπτώσεων ι΄, ια΄ και ιβ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 86 του παρόντος νόµου, οι αριθµοί Γ.Ε.ΜΗ. αυτών θα πρέπει να εµπεριέχουν κοινά
στοιχεία.
3. Ο αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά:
α. σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.,
β. σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,
γ. σε κάθε έντυπο που αφορά τον υπόχρεο,
δ. στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου, και
ε. στα ηλεκτρονικά καταστήµατα του υπόχρεου.
4. Οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας, ανεξάρτητα από το εάν είναι έγχαρτες, άυλες ή ηλεκτρονικές,
καθώς και οι διαδικτυακοί τόποι και τα ηλεκτρονικά καταστήµατα των υπόχρεων πρέπει να φέρουν επιπλέον και
τη νοµική τους µορφή, τον τόπο της έδρας και, ενδεχοµένως, το γεγονός ότι βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης. Οι διαδικτυακοί τόποι των υπόχρεων και τα ηλεκτρονικά τους καταστήµατα δύνανται να εµπεριέχουν
σύνδεσµο που ανακατευθύνει στη Μερίδα τους στο
Γ.Ε.ΜΗ..
5. Αν στα έγγραφα γίνεται µνεία του κεφαλαίου της εταιρείας, η ένδειξη αφορά το καλυφθέν και το καταβεβληµένο κεφάλαιο.
Άρθρο 91
Διαλειτουργικότητα Γ.Ε.ΜΗ.
1. Στο πλαίσιο του συστήµατος διασύνδεσης των εθνικών Μητρώων το Γ.Ε.ΜΗ.:
α. Επικοινωνεί ηλεκτρονικά µε τα λοιπά εθνικά Μητρώα ώστε να:
αα. λαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε στοιχεία που είναι αποθηκευµένα σε άλλο εθνικό Μητρώο και αφορούν
κεφαλαιουχικές εταιρείες µε έδρα σε κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και υποκαταστήµατα αυτών,
εγκατεστηµένα σε άλλο κράτος - µέλος από εκείνο στο
οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, και
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ββ. χορηγεί πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία των
άρθρων 95, 97 και 98 του παρόντος αναφορικά µε τις κεφαλαιουχικές εταιρείες µε έδρα στην ηµεδαπή, καθώς
και υποκαταστήµατα της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του παρόντος νόµου.
β. Απαντά σε ερωτήµατα που τίθενται από µεµονωµένους χρήστες στο ευρωπαϊκό ενιαίο σηµείο ηλεκτρονικής πρόσβασης στο σύστηµα διασύνδεσης των Μητρώων («η πύλη») σχετικά µε πληροφορίες της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄.
2. Το πληροφοριακό σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ. διασυνδέεται µε
το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Φορολογίας
(Ο.Π.Σ.Φ.) TAXIS σχετικά µε τη λήψη και διαβίβαση δεδοµένων, που προβλέπονται ως καταχωριζόµενα ή υποβαλλόµενα από τους υπόχρεους και στα δύο πληροφοριακά
συστήµατα. Για την υλοποίηση της διασύνδεσης εφαρµόζεται το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). Οι όροι
και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης, τα ειδικότερα στοιχεία που λαµβάνονται και διαβιβάζονται και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
3. Το Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να διασυνδέεται και µε άλλα
Μητρώα, αρχεία και βιβλία που τηρούνται ηλεκτρονικά
και του παρέχουν πρωτογενή και εξ αποστάσεως πληροφόρηση για πράξεις, στοιχεία ή δεδοµένα που καταχωρίζονται σε αυτό, τηρουµένων των διατάξεων για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και του
εµπορικού απορρήτου καθώς και του άρθρου 47 του ν.
4623/2019 (Α΄ 134). Με τις ίδιες προϋποθέσεις το
Γ.Ε.ΜΗ. διασυνδέεται, προκειµένου να χορηγεί πράξεις,
στοιχεία ή δεδοµένα που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα,
εφόσον αυτά προβλέπονται από διατάξεις ως υποβαλλόµενα στα άλλα Μητρώα, αρχεία ή βιβλία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Άρθρο 92
Δηµοσιότητα του Γενικού Εµπορικού Μητρώου
Η δηµοσιότητα των πράξεων, στοιχείων ή δεδοµένων
των υπόχρεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 86
του παρόντος πραγµατοποιείται µε:
α. την εγγραφή ή καταχώριση αυτών, στο Γ.Ε.ΜΗ.,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα νόµο, και
β. την ταυτόχρονη δηµοσίευση, στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., κατά περίπτωση, είτε εν συνόλω είτε εν
µέρει της πράξης ή του στοιχείου που καταχωρίστηκε είτε µνείας για την καταχώριση πράξεων και στοιχείων για
τα οποία προβλέπεται υποχρέωση εµπορικής δηµοσιότητας.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων µπορεί να εξειδικεύεται ο τρόπος δηµοσίευσης κάθε
κατηγορίας καταχωριζόµενης πράξης ή στοιχείου.

Άρθρο 93
Αποτελέσµατα της συστατικής δηµοσιότητας
1. Η καταχώριση και ταυτόχρονη δηµοσίευση στο
Γ.Ε.ΜΗ. των νοµικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων
και λοιπών στοιχείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, είναι αναγκαία ως προς τους υπόχρεους
της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του παρόντος, µε την
εξαίρεση των υπόχρεων των περιπτώσεων ιβ΄- ιδ΄, προκειµένου:
α. τα υπό σύσταση νοµικά πρόσωπα που ορίζονται στο
προηγούµενο εδάφιο να αποκτήσουν νοµική προσωπικότητα,
β. να επέλθει η τροποποίηση του καταστατικού,
γ. να πραγµατοποιηθεί η συγχώνευση, η διάσπαση ή η
µετατροπή ή άλλη µορφή µετασχηµατισµού µε την επιφύλαξη εφαρµογής των περί συγχώνευσης και διάσπασης διατάξεων του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) ή άλλου ειδικότερου νόµου,
δ. να επέλθει η λύση, µετά από απόφαση των εταίρων
ή έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, η αναβίωση της
εκκαθάρισης ή και η αναβίωση του νοµικού προσώπου,
ε. να επέλθει η απώλεια της νοµικής προσωπικότητας
µε την καταχώριση της διαγραφής του υπόχρεου.
2. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, δηµιουργείται για τους υπόχρεους, που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 86
του παρόντος, µαχητό τεκµήριο εµπορικής ιδιότητας.
Άρθρο 94
Έννοµες Συνέπειες Δηµοσιότητας
1. Τα πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 86 του παρόντος δεν µπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους τις πράξεις και τα
στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δηµοσίευσης του άρθρου 92 του παρόντος, εκτός αν αποδείξουν ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν.
2. Σε περίπτωση ασυµφωνίας του κειµένου που δηµοσιεύτηκε, µε το περιεχόµενο της πράξης ή του στοιχείου
που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., τα πρόσωπα των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 86 του παρόντος, δεν
µπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους το περιεχόµενο
του κειµένου που δηµοσιεύτηκε. Οι τρίτοι µπορούν να επικαλεστούν το στοιχείο που δηµοσιεύτηκε, εκτός αν τα
ανωτέρω πρόσωπα αποδείξουν ότι οι τρίτοι γνώριζαν το
κείµενο που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ..
3. Οι τρίτοι µπορούν να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία για τα οποία δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις δηµοσιότητας, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εκτός εάν η έλλειψη δηµοσιότητας καθιστά τις πράξεις ή
τα στοιχεία ανίσχυρα.
4. Αν υπάρχει διάσταση µεταξύ της ηµέρας καταχώρισης και της ηµέρας δηµοσίευσης, ως ηµέρα καταχώρισης για τις αποσβεστικές προθεσµίες άσκησης ένδικων
µέσων και βοηθηµάτων λογίζεται η ηµέρα δηµοσίευσης.
5. Παράλειψη της υποχρέωσης δηµοσιότητας που
προβλέπεται στις οικείες διατάξεις για τους υπόχρεους
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στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και τους εταιρικούς νόµους, καθιστά αδύνατη τη συµµετοχή των
προσώπων ή των ενώσεων προσώπων των παραγράφων
1 και 2 του άρθρου 86 του παρόντος, σε διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών µε πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα κατά την
έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982
(Α΄ 65), όπως ισχύει, και τη διεκδίκηση από αυτούς προγραµµάτων ΕΣΠΑ. Με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δηµοσιότητας ή µε τη λήψη του Πιστοποιητικού Καλής Λειτουργίας του άρθρου 111, αίρεται το κώλυµα
συµµετοχής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Άρθρο 95
Στοιχεία προς καταχώριση των υπόχρεων εγγραφής
1. Στη Μερίδα καταχωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το πρόσωπο του υπόχρεου, τα ακόλουθα
στοιχεία:
α. ο αριθµός του Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου, του υποκαταστήµατος ή του πρακτορείου.
Ο Α.Φ.Μ., ο κύριος, καθώς και τυχόν δευτερεύοντες
κωδικοί αριθµοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) της εταιρείας,
κάθε µεταβολή ή διακοπή αυτών, καθώς και ο αριθµός
EORI, εφόσον υπάρχει, του υπόχρεου, του υποκαταστήµατος ή του πρακτορείου,
β. η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που διενήργησε την εγγραφή ή τη µεταγενέστερη καταχώριση και το ονοµατεπώνυµο του αρµόδιου υπαλλήλου,
γ. ο αριθµός πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής και
ο Κωδικός Αριθµός Καταχώρισης,
δ. τα στοιχεία της απόφασης των αρµόδιων αρχών ή υπηρεσιών, οι οποίες χορηγούν άδεια άσκησης επιτηδεύµατος ή επαγγέλµατος ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
επιχείρησης ή υποκαταστήµατος, όπου απαιτείται,
ε. οι αιτήσεις και οι δικαστικές αποφάσεις µε τις οποίες ο υπόχρεος κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης, η
καταχώριση του άρθρου 3 παράγραφος 4 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), οι αιτήσεις και οι δικαστικές
αποφάσεις µε τις οποίες ο υπόχρεος υπάγεται σε διαδικασία εξυγίανσης ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών του και τα ατοµικά στοιχεία
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, των εκκαθαριστών, των αναγκαστικών διαχειριστών, των επιτρόπων
και των συνδίκων του υπόχρεου,
στ. οι δικαστικές αποφάσεις µε τις οποίες περατώνονται, επικυρώνονται, αναστέλλονται ή ανατρέπονται οι
έννοµες καταστάσεις, που αναφέρονται στην προηγούµενη περίπτωση,
ζ. ο αριθµός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των υποκαταστηµάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην αλλοδαπή,
η. οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ηλεκτρονικών καταστηµάτων µέσω των οποίων παρέχουν υπηρεσίες της
κοινωνίας της πληροφορίας οι υπόχρεοι του άρθρου 18α
του π.δ. 131/2003 (Α΄ 161). Η προθεσµία της παραγράφου 3 του άρθρου 103 του παρόντος, εκκινεί από την καταχώριση του ονόµατος χώρου (domain name) στον αρµόδιο εθνικό ή διεθνή φορέα και σε κάθε περίπτωση πριν

την πλήρη ενεργοποίηση αυτού,
θ. κάθε πράξη ή στοιχείο που υποβάλλεται σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε τυχόν ειδικότερες διατάξεις.
2. Όπου στον παρόντα νόµο γίνεται λόγος για απαίτηση καταχώρισης των ατοµικών στοιχείων, νοούνται τα εξής: το ονοµατεπώνυµο, το ονοµατεπώνυµο γονέων, ο
αριθµός δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια, η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθµός φορολογικού µητρώου
(Α.Φ.Μ.). Όπου στον παρόντα νόµο γίνεται λόγος για απαίτηση δηµοσίευσης των ατοµικών στοιχείων, νοούνται
το ονοµατεπώνυµο, το ονοµατεπώνυµο γονέων, ο αριθµός δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, η
διεύθυνση κατοικίας και ο αριθµός φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.).
Άρθρο 96
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν
οι προσωπικές εταιρείες
Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δηµοσιεύονται κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 92, προκειµένου για προσωπικές εταιρείες µε έδρα στην ηµεδαπή, και τα ακόλουθα στοιχεία:
α. η εταιρική σύµβαση µαζί µε όλες τις τροποποιήσεις
σε κωδικοποιηµένη µορφή,
β. ο σκοπός της εταιρείας,
γ. η εταιρική επωνυµία, ο διακριτικός τίτλος και κάθε
µεταγενέστερη µεταβολή,
δ. η έδρα και οποιαδήποτε µεταβολή αυτής,
ε. η πλήρης διεύθυνση της εταιρείας,
στ. τα ατοµικά στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου
95 του παρόντος των εταίρων, ο ορισµός διαχειριστή,
καθώς και η έκταση των εξουσιών του. Στην περίπτωση
που τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου είναι νοµικά πρόσωπα, δηµοσιεύεται ο αριθµός Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον
υπάρχει, και τα βασικά στοιχεία εξατοµίκευσής του (επωνυµία, νοµική µορφή, έδρα),
ζ. η άδεια διαµονής και, όπου απαιτείται, άδεια εργασίας για τα παραπάνω πρόσωπα,
η. η έξοδος του εταίρου ή ο αποκλεισµός του,
θ. η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,
ι. η δικαστική απόφαση µε την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας,
ια. ο διορισµός των εκκαθαριστών, καθώς και τα ατοµικά τους στοιχεία όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 95 του παρόντος,
ιβ. η περάτωση της εκκαθαρίσεως (διαγραφή).
Άρθρο 97
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν
οι κεφαλαιουχικές εταιρείες
Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δηµοσιεύονται κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 92 του παρόντος, προκειµένου για
κεφαλαιουχικές εταιρείες µε έδρα στην ηµεδαπή, και τα
ακόλουθα στοιχεία:
α. η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, και όπου απαιτείται, η εγκριτική απόφαση της Διοίκησης,
β. οι τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται και η παράταση της διάρκειας ζωής της
εταιρείας, καθώς και το νέο πλήρες και κωδικοποιηµένο
κείµενο αυτών,
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γ. ο διορισµός, η αποχώρηση, καθώς και τα ατοµικά
στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος, των προσώπων τα οποία, είτε ως όργανο προβλεπόµενο από το νόµο, είτε ως µέλη τέτοιου οργάνου:
i. έχουν την εξουσία να δεσµεύουν την εταιρεία έναντι
τρίτων. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά είναι περισσότερα του ενός, µε τη σχετική καταχώριση διευκρινίζεται αν τα πρόσωπα αυτά δύνανται να ενεργούν µόνα
τους ή υποχρεούνται να ενεργούν από κοινού,
ii. εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίου,
iii.συµµετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας,
δ. τουλάχιστον κατ’ έτος, το ύψος του καλυφθέντος
κεφαλαίου, εφόσον η ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό
αναφέρονται σε εγκεκριµένο κεφάλαιο, εκτός αν κάθε
αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού,
ε. τα λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως των οποίων η
δηµοσίευση είναι υποχρεωτική βάσει των οδηγιών του
Συµβουλίου 86/635/ΕΟΚ (EE L 372 31.12.1986),
91/674/ΕΟΚ (EE L 374 31.12.1991) και 2013/34/ΕΕ (EE L
182 29.6.2013),
στ. οποιαδήποτε µεταβολή της έδρας,
ζ. η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,
η. η δικαστική απόφαση µε την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας,
θ. ο διορισµός των εκκαθαριστών, καθώς και τα ατοµικά στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος,
ι. η περάτωση της εκκαθαρίσεως (διαγραφή).
Άρθρο 98
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν τα
υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών
που έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε.
Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δηµοσιεύονται κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 92 του παρόντος, προκειµένου για
υποκαταστήµατα της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 86 του παρόντος, τα ακόλουθα στοιχεία:
α. η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, αν αυτό αποτελεί αντικείµενο χωριστής πράξης, καθώς και οι τροποποιήσεις των εγγράφων αυτών,
β. η βεβαίωση του Μητρώου, στο οποίο έχει καταχωρισθεί η εταιρεία (Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας της
αρµόδιας αρχής ή του εµπορικού Μητρώου της χώρας
προέλευσης),
γ. η ταχυδροµική ή άλλη διεύθυνση του υποκαταστήµατος,
δ. η αναφορά των δραστηριοτήτων του υποκαταστήµατος,
ε. το Μητρώο στο οποίο έχει ανοιχθεί για την εταιρεία
ο φάκελος που αναφέρει το άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/1132, καθώς και ο αριθµός εγγραφής της στο Μητρώο αυτό,
στ. η επωνυµία και η µορφή της εταιρείας, καθώς και η
επωνυµία του υποκαταστήµατος, αν δεν είναι η ίδια µε
την επωνυµία της εταιρείας,
ζ. ο διορισµός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα
ατοµικά στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του
παρόντος των προσώπων, που έχουν την εξουσία να δεσµεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσω-

πούν ενώπιον δικαστηρίου:
i. ως προβλεπόµενα από τον νόµο όργανα διοίκησης
της εταιρείας ή ως µέλη ενός τέτοιου οργάνου, σύµφωνα µε τη δηµοσιότητα που λαµβάνει χώρα για την εταιρεία βάσει του άρθρου 14 στοιχείο δ της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/1132,
ii. ως µόνιµοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήµατος, µε µνεία της έκτασης
των αρµοδιοτήτων τους,
η. η λύση της εταιρείας, ο διορισµός, τα ατοµικά στοιχεία ταυτότητος και οι εξουσίες των εκκαθαριστών, καθώς και η περάτωση της εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τη
δηµοσιότητα που λαµβάνει χώρα για την εταιρεία, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις η΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου 14 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως επίσης η διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, στην οποία υπόκειται η εταιρεία,
θ. τα λογιστικά έγγραφα (χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις) της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δηµοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους-µέλους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία, σύµφωνα µε τις
Οδηγίες 2013/34/ΕΕ και 2006/43/ΕΚ. Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται τα υποκαταστήµατα, τα οποία έχουν ιδρύσει τα πιστωτικά και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που αποτελούν αντικείµενο της Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ,
ι. το κλείσιµο του υποκαταστήµατος.
Άρθρο 99
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν
τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών
εταιρειών τρίτων χωρών
Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δηµοσιεύονται κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 92 του παρόντος, προκειµένου για
υποκαταστήµατα της περίπτωσης ιγ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 86 του παρόντος, τα ακόλουθα στοιχεία:
α. τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις α΄, γ΄, δ΄, στ΄,
η΄ και ι΄ του άρθρου 98 του παρόντος,
β. το δίκαιο του κράτους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία,
γ. αν το δίκαιο του κράτους από το οποίο διέπεται η εταιρεία προβλέπει την τήρηση Μητρώου, καταχωρείται ο
αριθµός εγγραφής της εταιρείας στο Μητρώο αυτό,
δ. η µορφή, η έδρα και το αντικείµενο της εταιρείας,
καθώς και µία (1) τουλάχιστον φορά τον χρόνο, το ποσό
του καλυφθέντος κεφαλαίου, αν τα στοιχεία αυτά δεν
περιέχονται στα παραπάνω έγγραφα,
ε. ο διορισµός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα
στοιχεία ταυτότητος των προσώπων που έχουν την εξουσία να δεσµεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να
την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου:
i. ως νόµιµα προβλεπόµενα όργανα της εταιρείας ή ως
µέλη ενός τέτοιου οργάνου,
ii. ως µόνιµοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήµατος, µε µνεία της έκτασης
των εξουσιών τους και ενδεχόµενης δυνατότητας να ασκούν τις εξουσίες αυτές µόνοι,
στ. τα λογιστικά έγγραφα (χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις) της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δηµοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους, από
το οποίο διέπεται η εταιρεία, µε εξαίρεση τα λογιστικά
έγγραφα των πιστωτικών και χρηµατοπιστωτικών ιδρυ-
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µάτων. Στην περίπτωση που το δίκαιο του κράτους δεν
προβλέπει κατάρτιση των λογιστικών εγγράφων κατά
τρόπον ισοδύναµο µε την ελληνική και ενωσιακή έννοµη
τάξη, απαιτούνται λογιστικά έγγραφα (χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις) των δραστηριοτήτων του υποκαταστήµατος.
Άρθρο 100
Γενικές διατάξεις για τη δηµοσιότητα
των αλλοδαπών εταιρειών
1. Οι αλλοδαπές εταιρείες υποχρεούνται, πριν από την
εγκατάσταση στην Ελλάδα του υποκαταστήµατός τους,
να καταχωρήσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 98 ή στο άρθρο 99 του παρόντος, ανάλογα µε την περίπτωση. Κάθε µεταγενέστερη µεταβολή
των στοιχείων αυτών πρέπει να καταχωρίζεται αµελλητί
στο Γ.Ε.ΜΗ..
2. Όταν η δηµοσιότητα που επιβάλλεται για το υποκατάστηµα της ηµεδαπής διαφέρει από τη δηµοσιότητα
που επιβάλλεται από το δίκαιο της αλλοδαπής εταιρίας,
εφαρµόζονται οι διατυπώσεις δηµοσιότητας του ελληνικού δικαίου.
3. Όταν στην Ελλάδα έχουν ιδρυθεί περισσότερα του
ενός υποκαταστήµατα από την ίδια εταιρεία, η δηµοσιότητα σχετικά µε την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό,
καθώς και τα λογιστικά έγγραφα, όπως αυτά αναφέρονται στην περίπτωση θ΄ του άρθρου 98 και στην περίπτωση στ΄ του άρθρου 99 του παρόντος, µπορεί να γίνεται στη µερίδα του Γ.Ε.ΜΗ. που τηρεί ένα από τα υποκαταστήµατα, κατ’ επιλογήν της εταιρείας.
4. Εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές διατυπώσεις δηµοσιότητας για τον διορισµό των µονίµων εκπροσώπων αλλοδαπής εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήµατος, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε
ελάττωµα σχετικά µε τον διορισµό των προσώπων αυτών, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν
το ελάττωµα. Οµοίως, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους
οποιοσδήποτε περιορισµός στην εξουσία των προσώπων
αυτών, που τυχόν προκύπτει από το δίκαιο που διέπει
την εταιρεία, εφόσον δεν έχει υποβληθεί σε δηµοσιότητα κατά τα άρθρα 98 και 99 του παρόντος, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν τον περιορισµό ή
δεν µπορούσαν, λαµβανοµένων υπόψη των περιστάσεων, να τον αγνοούν.
Άρθρο 101
Έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας
1. Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή µη, περιλαµβανοµένων των επιστολών και των εγγράφων παραγγελίας, που χρησιµοποιείται από υποκατάστηµα στην Ελλάδα, αλλοδαπής εταιρείας, φέρει, εκτός των ενδείξεων
που προβλέπονται στο άρθρο 98 ή στο άρθρο 99 του παρόντος, ανάλογα µε την περίπτωση και την ένδειξη του
αριθµού καταχώρισης του υποκαταστήµατος στο
Γ.Ε.ΜΗ..
2. Προκειµένου για εταιρείες µη διεπόµενες από το δίκαιο κράτους - µέλους και εφόσον το δίκαιο της χώρας,
από το οποίο διέπεται η εταιρεία, προβλέπει την καταχώριση σε Μητρώο, πρέπει να δηλώνονται επίσης το Μητρώο καταχώρισης της εταιρείας και ο αριθµός καταχώρισής της στο Μητρώο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ
Άρθρο 102
Διαδικασία αυτοµατοποιηµένης καταχώρισης
και δηµοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ.
1. Καταχωρούνται και δηµοσιεύονται σύµφωνα µε το
άρθρο 92 του παρόντος, αυτοµατοποιηµένα, µε µέριµνα
του υπόχρεου, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας
ή ελέγχου νοµιµότητας, οι πράξεις και τα στοιχεία που:
α. περιβλήθηκαν τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου,
β. αφορούν προσωπικές εταιρείες, εκτός των περιπτώσεων λύσεως, διαγραφής και αναβίωσης,
γ. αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός των περιπτώσεων λύσεως, διαγραφής, αναβίωσης και τροποποίησης καταστατικού που δεν εµπίπτει στην περίπτωση α΄
της παρούσας παραγράφου.
2. Από την αυτοµατοποιηµένη καταχώριση και δηµοσίευση των πράξεων και στοιχείων της παραγράφου 1 εξαιρούνται οι πράξεις Εταιρικών Μετασχηµατισµών του
ν. 4601/2019 (Α΄ 44).
3. Για τις αυτοµατοποιηµένες καταχωρίσεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι σχετικές δηλώσεις, πράξεις και τα στοιχεία της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του
παρόντος, µπορούν να υποκαθίστανται, µε την υποβολή
σχετικής ηλεκτρονικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ., η οποία απαιτεί µόνο συγκεκριµένα δεδοµένα (data) χωρίς τη συνυποβολή σχετικών εγγράφων.
4. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δύνανται να πραγµατοποιούν δειγµατοληπτικό έλεγχο στις αυτοµατοποιηµένες καταχωρίσεις των περιπτώσεων β΄και γ΄ της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται η διαδικασία και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διεξαγωγή του δειγµατοληπτικού ελέγχου.
Άρθρο 103
Διαδικασία καταχώρισης και δηµοσίευσης
στο Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων και στοιχείων
που απαιτούν έλεγχο νοµιµότητας
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου
102 και του άρθρου 108 του παρόντος, ο υπόχρεος του
άρθρου 86 του παρόντος νόµου, δύναται να αιτείται
προς τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. την καταχώριση πράξεων, στοιχείων
ή δηλώσεων προσκοµίζοντας τα δικαιολογητικά έγγραφα που ορίζονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 89 του παρόντος.
2. Η αίτηση, όπως και κάθε έγγραφο και στοιχείο υποβάλλεται προς καταχώριση σε έντυπη ή ηλεκτρονική
µορφή. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, αυτή
γίνεται µε τη χρήση ζεύγους κωδικών που έχουν ληφθεί
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 89. Ειδικώς
τα έγγραφα που αναφέρονται στα άρθρα 97 και 98 του
παρόντος υποβάλλονται αποκλειστικά σε ψηφιακή ή ηλεκτρονική µορφή.
3. Η αίτηση καταχώρισης θα πρέπει να υποβάλλεται από
τους υπόχρεους στην Υ.Γ.ΕΜΗ. εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από τη γέννηση της υποχρέωσης τήρησης εµπορικής δηµοσιότητας. Εάν η προθεσµία παρέλθει άπρα-
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κτη, επιβάλλονται στον υπόχρεο οι διοικητικές κυρώσεις
που ορίζονται στο άρθρο 114 του παρόντος νόµου.
4. Για τις πράξεις που εξαιρούνται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 102 του παρόντος νόµου, η κατά
περίπτωση αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. µε την παραλαβή της αίτησης, των σχετικών δηλώσεων, πράξεων ή στοιχείων, προβαίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση:
α. στην πρωτοκόλληση της αίτησης, αν η υποβολή της
δεν έγινε ηλεκτρονικά,
β. στον έλεγχο τήρησης της προθεσµίας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος,
γ. στον έλεγχο πληρότητας της αίτησης, των σχετικών
πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων,
δ. στον έλεγχο νοµιµότητας,
ε. στον έλεγχο καταβολής των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 113 του παρόντος τα οποία αποτελούν
προϋπόθεση για την καταχώριση της αίτησης του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ..
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων µπορεί να καθορίζονται τα συνοδευτικά της αίτησης,
δικαιολογητικά και έγγραφα, καθώς και η διαδικασία ελέγχου στον οποίο υπόκειται κάθε καταχωριστέα στο
Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση.
5. Η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στους ανωτέρω ελέγχους και στην σχετική καταχώριση το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. Στην περίπτωση της ταυτόχρονης υποβολής µεγάλου αριθµού αιτήσεων αναφορικά µε
την καταχώριση των εγκεκριµένων οικονοµικών καταστάσεων των υπόχρεων, δικαιολογείται παράταση της προθεσµίας για διάστηµα έως και πέντε (5) επιπλέον εργάσιµων
ηµερών µε απόφαση του Προϊστάµενου της αρµόδιας
Υ.ΓΕ.Μ.Η..
6. Αν από τη διενέργεια του ελέγχου της παραγράφου 4
του παρόντος άρθρου προκύψει πως η αίτηση καταχώρισης, οι σχετικές πράξεις, τα στοιχεία ή οι δηλώσεις δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου και δεν είναι πλήρη,
τότε η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προσκαλεί τον υπόχρεο, µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, να προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συµπληρώσεις της αίτησης και
των δικαιολογητικών εγγράφων, εντός δέκα (10) ηµερών
από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η χορήγηση της
ανωτέρω προθεσµίας αναστέλλει τις προθεσµίες της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη ή ο υπόχρεος υποβάλλει τα στοιχεία,
πλην όµως αυτά κριθούν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου και δεν είναι πλήρη, η αίτηση ακυρώνεται
αυτόµατα και τα τέλη καταπίπτουν υπέρ της αρµόδιας
Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία καταχώρισης
δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις είκοσι µία (21) ηµέρες.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόµενο των προτύπων καταστατικών και εταιρικών πράξεων, που εξαιρούνται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 102 του παρόντος, προκειµένου να υποβληθούν αυτόµατα στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 92 του παρόντος.

Άρθρο 104
Διαδικασία προέγκρισης επωνυµίας
1. Η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος πρέπει να µην
προσκρούουν στη νοµοθεσία και στα χρηστά ήθη και να
διαφοροποιούνται επαρκώς από επωνυµίες και διακριτικούς τίτλους ήδη εγγεγραµµένων υπόχρεων στο Μητρώο Επωνυµιών του Γ.Ε.ΜΗ.. Η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος δύνανται να καταχωρούνται στο Μητρώο Επωνυµιών του Γ.Ε.ΜΗ. είτε για το σύνολο της Επικράτειας είτε για συγκεκριµένη Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα.
2. Η επωνυµία ή/και ο διακριτικός τίτλος δεσµεύεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο είτε αυτόµατα µέσω σχετικής ηλεκτρονικής εφαρµογής είτε από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόµενου, το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας και αποστέλλεται σχετική ενηµέρωση. Η δέσµευση ισχύει για
χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την υποβολή της
αίτησης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου του εν λόγω
χρονικού διαστήµατος υποβάλλεται νέα αίτηση.
3. Σε περίπτωση που η προτεινόµενη επωνυµία και ο
διακριτικός τίτλος προσκρούουν στη νοµοθεσία, στα
χρηστά ήθη ή σε προγενέστερη καταχώριση, η
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ενηµερώνει αυθηµερόν ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την υποβολή της αίτησης,
τους υπόχρεους προκειµένου να προβούν στις κατάλληλες τροποποιήσεις.
4. Οι υπόχρεοι οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες
ενέργειες µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη
λήψη της σχετικής ενηµέρωσης.
5. Αν η προθεσµία των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ενηµέρωση του υπόχρεου για τη σύγκρουση της
αιτούµενης µε τις υφιστάµενες επωνυµίες ή διακριτικούς τίτλους παρέλθει άπρακτη, τότε αυτοµάτως αποδεσµεύεται η επωνυµία ή/και ο διακριτικός τίτλος.
6. Οι αποφάσεις της Υπηρεσίας Σηµάτων και της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, κατά των οποίων δεν χωρεί
προσφυγή και οι αντίστοιχες τελεσίδικες αποφάσεις των
διοικητικών και των πολιτικών δικαστηρίων που αφορούν
σε επωνυµία ή διακριτικό τίτλο του παρόντος, όπως και
οι αντίστοιχες πράξεις και αποφάσεις περί κοινοτικών ή
ενωσιακών σηµάτων είναι υποχρεωτικές για τις
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και επιβάλλουν την αντίστοιχη καταχώριση
ως προς τον δικαιούχο επωνυµίας και διακριτικού τίτλου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων διευκρινίζονται οι επιτρεπτές και µη επιτρεπτές επωνυµίες και διακριτικοί τίτλοι, ο βαθµός διαφοροποίησης εκάστης επωνυµίας ή διακριτικού τίτλου, τα επιτρεπτά και µη επιτρεπτά σηµεία της επωνυµίας ή του διακριτικού τίτλου, η χρήση συµβόλων, αριθµών και σηµείων
στίξης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που διασφαλίζει τη
διαφοροποίηση της επωνυµίας µεταξύ των επιχειρήσεων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήµατος του Γ.Ε.ΜΗ. µε το αντίστοιχο Μητρώο της Διεύθυν-
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σης Σηµάτων για την ανταλλαγή πληροφοριών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διασύνδεση του Γ.Ε.ΜΗ.
µε το Πληροφοριακό Σύστηµα της Διεύθυνσης Σηµάτων
µέσω σχετικής έγκρισης που θα ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρήση των κοινοτικών ή ενωσιακών σηµάτων που είναι καταχωρισµένα στη βάση δεδοµένων του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
Άρθρο 105
Ολοκλήρωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
1. Η κάθε καταχώριση, αρχική ή µεταγενέστερη, συντελείται µε την αποθήκευση των δεδοµένων που διαβιβάσθηκαν στις αντίστοιχες βάσεις του πληροφοριακού
συστήµατος του Γ.Ε.ΜΗ. µε τρόπο, ώστε τα δεδοµένα
αυτά να µπορούν, εφεξής, να ανακαλούνται αναλλοίωτα
από την κεντρική µνήµη του πληροφοριακού συστήµατος του Γ.Ε.ΜΗ. και να αναγιγνώσκονται µε τεχνικά µέσα.
2. Μόλις συντελεστεί η καταχώριση, το πληροφοριακό
σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει αυτοµάτως και µε ηλεκτρονικά µέσα στην αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικό καταχώρισης, στο οποίο αναγράφεται η ακριβής ηµεροµηνία και ώρα καταχώρισης της σχετικής πράξης, στοιχείου ή δήλωσης και ένας, µοναδικός, για κάθε καταχώριση, κωδικός αριθµός («Κωδικός Αριθµός Καταχώρισης»).
3. Κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. συσχετίζεται µε τον
Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης και αναγράφει τον ακριβή
χρόνο διενέργειάς της, την αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον υπάλληλο που διενήργησε αυτήν. Ο εν λόγω υπάλληλος
ευθύνεται για τον έλεγχο της προσβασιµότητας, της ορθότητας και της πληρότητας της καταχώρισης, µε βάση
τη σχετική αίτηση ή τα στοιχεία που δικαιολογούν την
αυτεπάγγελτη καταχώριση ή κάθε µεταγενέστερη πράξη
επ’ αυτής.
4. Οι εγγραφές και καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. µέχρι τη
διόρθωσή τους τεκµαίρονται ορθές και σύννοµες. Μετά
την καταχώριση, η διόρθωση σφαλµάτων είναι επιτρεπτή
µόνο µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 106
του παρόντος νόµου.
Άρθρο 106
Διόρθωση σφαλµάτων των καταχωρίσεων
1. Σφάλµα µε υπαιτιότητα του υπόχρεου:
α. κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόκειται σε διόρθωση σφάλµατος ή και σε διαγραφή εφόσον ο υπόχρεος,
εκ παραδροµής, καταχώρισε στο πληροφοριακό σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ. ή προσκόµισε στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ. λανθασµένες δηλώσεις, πράξεις ή λοιπά στοιχεία,
β. µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 102
παράγραφοι 1 και 108 του παρόντος, η διόρθωση ή διαγραφή κατά την προηγούµενη παράγραφο πραγµατοποιείται µετά από αίτηση του υπόχρεου ή των καθολικών
διαδόχων,
γ. κάθε διόρθωση ή διαγραφή των καταχωρίσεων στο
Γ.Ε.ΜΗ. πραγµατοποιείται µετά από έλεγχο της αίτησης,
εφόσον απαιτείται, και αναφέρει τον ακριβή χρόνο αυ-

τής, την αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον υπάλληλο που την
πραγµατοποίησε,
δ. για διορθώσεις ή διαγραφές στις ανωτέρω περιπτώσεις, εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 93 και 94 του
παρόντος, εκτός αν οι καταχωρίσεις αφορούν σε επουσιώδη σφάλµατα, οπότε η διόρθωση ή η διαγραφή αναφέρει την αναδροµική ισχύ της. Στις λοιπές περιπτώσεις,
αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, µε ανάλογη εφαρµογή του
άρθρου 110, η αναδροµική ισχύς της διόρθωσης ή διαγραφής κρίνεται από το αρµόδιο δικαστήριο.
2. Σφάλµα µε υπαιτιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.:
α. κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόκειται σε διόρθωση σφάλµατος ή και σε διαγραφή, εφόσον η Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,
εκ παραδροµής, προέβη σε οποιαδήποτε καταχώριση
που δεν είναι σύµφωνη µε τις δηλώσεις, τις πράξεις ή
λοιπά στοιχεία που υπέβαλλε ο υπόχρεος,
β. η διόρθωση γίνεται είτε αυτεπάγγελτα από την ίδια
την Υ.Γ.Ε.ΜΗ., µόλις διαπιστώσει το σφάλµα της, είτε
µετά από αίτηση του υπόχρεου, των καθολικών διαδόχων του ή οποιουδήποτε τρίτου που έχει έννοµο συµφέρον,
γ. κάθε διόρθωση ή διαγραφή των καταχωρίσεων κατόπιν σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόµενο στο
Γ.Ε.ΜΗ. πραγµατοποιείται µετά από έλεγχο της αίτησης
και αναφέρει τον ακριβή χρόνο αυτής, την αρµόδια
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον υπάλληλο που την πραγµατοποίησε,
δ. οι διορθώσεις ή διαγραφές των ανωτέρω περιπτώσεων, έχουν αναδροµική ισχύ και ανατρέχουν στην ηµέρα καταχώρισης και δηµοσίευσης.

Άρθρο 107
Διαγραφή Υπόχρεων εγγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ.
1. Διαγραφή φυσικών προσώπων.
Τα φυσικά πρόσωπα διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ.
στις εξής περιπτώσεις:
α. µε τη διακοπή εργασιών που πραγµατοποιείται στην
αρµόδια Δ.Ο.Υ.. Η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ενηµερώνεται είτε
ηλεκτρονικά µέσω διασύνδεσης των Πληροφοριακών
Συστηµάτων ΤΑXIS και Γ.Ε.ΜΗ. είτε µε την προσκόµιση
του εντύπου διακοπής εργασιών από τον υπόχρεο,
β. µε την οριστική απώλεια των προϋποθέσεων εγγραφής. Η διαγραφή διενεργείται κατόπιν υποβολής στην
αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) είτε από τον υπόχρεο είτε από όποιον έχει έννοµο συµφέρον. Ο υποβάλλων τη δήλωση φέρει το βάρος απόδειξης
της οριστικής απώλειας των προϋποθέσεων εγγραφής,
γ. µε τον θάνατό τους ή την κήρυξή τους σε αφάνεια.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 108 του παρόντος νόµου, η διαγραφή διενεργείται µε την προσκόµιση, από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, της ληξιαρχικής
πράξης θανάτου ή της τελεσίδικης απόφασης κήρυξης
σε αφάνεια, η οποία συνοδεύεται από πιστοποιητικό δηµοσίευσής της κατά το άρθρο 47 Α.Κ.. Η ανάκληση της
απόφασης αφάνειας δικαιολογεί την επανεγγραφή του
υπόχρεου,
δ. µε την κήρυξη του υπόχρεου φυσικού προσώπου σε
στερητική δικαστική συµπαράσταση, που το καθιστά δι-
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καιοπρακτικώς ανίκανο. Η διαγραφή διενεργείται µε την
προσκόµιση από όποιον έχει έννοµο συµφέρον ή από
τον δικαστικό συµπαραστάτη της δικαστικής απόφασης,
µε την οποία ο υπόχρεος υποβάλλεται σε δικαστική συµπαράσταση. Ο δικαστικός συµπαραστάτης υποχρεούται, µε ποινή έκπτωσης από το λειτούργηµά του, να υποβάλει αίτηση διαγραφής, στην περίπτωση που το δικαστήριο αποφάσισε να µην χορηγήσει στον υπόχρεο άδεια συνέχισης της εµπορίας. Η εξαφάνιση της απόφασης δικαιολογεί την επανεγγραφή,
ε. αν πρόκειται για οµόρρυθµο εταίρο, µε την έξοδο ή
µε τον αποκλεισµό του από την προσωπική εταιρεία, εφόσον δεν συµµετέχει σε άλλη προσωπική εταιρεία.
2. Διαγραφή νοµικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων:
α. µε την περάτωση της εκκαθάρισης, το υπόχρεο νοµικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων διαγράφεται από το
Γ.Ε.ΜΗ.. Η διαγραφή στην περίπτωση αυτή διενεργείται
ύστερα από αίτηση του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, ενός από τους εταίρους ή ενός εκ των µελών της
ένωσης ή οποιουδήποτε τρίτου έχει έννοµο συµφέρον,
β. αν, παρά τη διαγραφή ενός νοµικού προσώπου, υπάρχει περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που παραλείφθηκαν στη διαδικασία της ολοκληρωθείσας εκκαθάρισης, όποιος έχει έννοµο συµφέρον υποβάλλει στην αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση για αναβίωση της διαδικασίας
εκκαθάρισης του νοµικού προσώπου. Η αίτηση αναφέρει
τους τελευταίους διορισµένους εκκαθαριστές και συνοδεύεται από έγγραφα που αποδεικνύουν το παραλειφθέν περιουσιακό στοιχείο ή την παραληφθείσα υποχρέωση, καθώς και από κωδικοποιηµένο καταστατικό του
νοµικού προσώπου. Μετά από έλεγχο νοµιµότητας της
αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται επανεγγραφή,
η οποία οδηγεί σε αναβίωση της διαδικασίας εκκαθάρισης και των καθηκόντων των εκκαθαριστών, οι οποίοι, αν
δεν αναλάβουν άµεσα καθήκοντα, αντικαθίστανται κατά
το άρθρο 786 παράγραφος 3 ΚΠολΔ.
3. Στην προηγούµενη περίπτωση αναβιώνει το νοµικό
πρόσωπο, αν η αίτηση, πέραν των παραπάνω, συνοδεύεται από απόφαση των µελών του νοµικού προσώπου περί αναβίωσής του, η οποία ορίζει τη νόµιµη εκπροσώπησή του. Καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. η αναβίωση µετά από έλεγχο νοµιµότητας περί συµφωνίας της απόφασης
µε τις διατάξεις, που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία
του νοµικού προσώπου, µε το καταστατικό του και τον
παρόντα νόµο. Με τον ίδιο τρόπο καταχωρίζεται στο
Γ.Ε.ΜΗ. η αναβίωση στις περιπτώσεις τελεσίδικης επικύρωσης σχεδίου αναδιοργάνωσης, παύσης των εργασιών
της διαδικασίας πτώχευσης λόγω της εξόφλησης όλων
των πτωχευτικών πιστωτών, πτωχευτικής αποκατάστασης ή σε όποια άλλη περίπτωση προβλέπεται η αναβίωση νοµικού προσώπου.
4. Με πράξη της αρµόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ., τίθεται σε κατάσταση αναστολής καταχωρίσεων, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης τρίτου που έχει έννοµο συµφέρον, εγγεγραµµένο στο Γ.Ε.ΜΗ. νοµικό πρόσωπο που εµπίπτει σε
µία εκ των παρακάτω περιπτώσεων:
α. αν για δύο (2) συνεχή έτη δεν τηρεί τις υποχρεώσεις δηµοσίευσης πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ.,
β. αν δύο (2) έτη µετά τη θέση για οποιονδήποτε λόγο
σε διαδικασία εκκαθάρισης δεν έχει προβεί σε δηµοσίευση ισολογισµού έναρξης εκκαθάρισης,
γ. αν έχει ανασταλεί ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώ-

ου του.
Η απόφαση αυτή ανακαλείται αν εκλείψουν οι παραπάνω λόγοι. Μέχρι την ανάκληση της απόφασης αναστολής, επιτρέπονται µόνο οι πράξεις που προβλέπονται
στο άρθρο 108 του παρόντος.
5. Η αρµόδια Δ.Ο.Υ. ενηµερώνεται ηλεκτρονικά από
την αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ ή από όποιον έχει έννοµο συµφέρον: α) για την πράξη θέσης σε κατάσταση αναστολής
καταχωρίσεων, β) για την απόφαση ανάκλησης της αναστολής καταχωρίσεων.
6. Διαγραφή µη υπόχρεου εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ..
Διαγράφεται οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή
ένωση προσώπων εγγράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να εµπίπτει στους υπόχρεους εγγραφής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 86 του παρόντος νόµου. Η διαγραφή
µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε αυτεπάγγελτα όπως ορίζεται στο άρθρο 108 του παρόντος νόµου είτε κατόπιν
σχετικής αίτησης του ενδιαφερόµενου προς την αρµόδια
Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
Άρθρο 108
Αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις,
µεταβολές και διαγραφές
1. Η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να προβεί σε αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, µεταβολές και
διαγραφές, αν κατόπιν ελέγχου, διαπιστώσει την ύπαρξη
συγκεκριµένων νοµικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που αφορούν τον υπόχρεο, για τα οποία απαιτείται
καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. και ο
υπόχρεος ή ο έχων έννοµο συµφέρον έχει παραλείψει
να υποβάλει σχετική αίτηση. Στην περίπτωση αυτή, η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., πριν προβεί αυτεπαγγέλτως σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις, καλεί εγγράφως τον
υπόχρεο είτε να υποβάλει σχετική αίτηση εντός προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, είτε να εκθέσει τους
λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να γίνει η καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει αυτεπαγγέλτως στην καταχώριση, στη µεταβολή ή τη διαγραφή
και επιβάλλει στον υπόχρεο και στους νόµιµους εκπροσώπους του πρόστιµο, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 114
του παρόντος νόµου.
2. Η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε αυτεπάγγελτη
καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή, χωρίς την τήρηση
της ανωτέρω διαδικασίας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. αν περιέλθουν σε αυτήν ληξιαρχικές πράξεις θανάτου υπόχρεου φυσικού προσώπου ή φυσικού προσώπου
του οποίου ο θάνατος επηρεάζει τη νοµική κατάσταση,
τη διαχείριση ή την εκπροσώπηση υπόχρεου νοµικού
προσώπου, ένωσης προσώπων ή υποκαταστήµατος,
β. αν περιέλθουν σε αυτήν, µε οποιονδήποτε τρόπο,
δικαστικές αποφάσεις που δηµιουργούν, κηρύσσουν, αναγνωρίζουν ή µεταβάλλουν έννοµες καταστάσεις και
σχέσεις του υπόχρεου, οι οποίες αντιτάσσονται κατά νόµο προς κάθε τρίτο και οι οποίες αφορούν την καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά τέτοιες αποφάσεις είναι αυτές που:
i. αφορούν σε αίτηση, κήρυξη, περάτωση, αναστολή ή
ανατροπή πτώχευσης, καταχώριση του άρθρου 3 παράγραφος 4 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών του υπόχρεου,
ii. επιφέρουν τη λύση, τη διαγραφή ή την αναβίωση
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του υπόχρεου νοµικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων,
iii. επιφέρουν την είσοδο ή την έξοδο ή τον αποκλεισµό εταίρων, µελών υπόχρεων νοµικών προσώπων και ενώσεων προσώπων,
iv. επιφέρουν τον διορισµό ή την παύση εκπροσώπων
των υπόχρεων νοµικών προσώπων, ενώσεων προσώπων
και υποκαταστηµάτων,
v. είναι τελεσίδικες ή οριστικές και δεν προκύπτει η αναστολή της εκτελεστότητάς τους. Σε διαφορετική περίπτωση, καταχωρούνται οι αποφάσεις που επιδρούν στην
εκτελεστότητα της καταχωρισθείσας πρωτόδικης απόφασης, καθώς επίσης οι αποφάσεις επί ενδίκων µέσων
κατά της καταχωρισθείσας πρωτόδικης απόφασης,
γ. έγγραφες δηλώσεις των προσώπων που αποχωρούν
από το νοµικό πρόσωπο ή από τη διοίκηση και εκπροσώπηση νοµικού προσώπου ή από την κοινή εκκαθάριση εφόσον δεν έχουν επιλεγεί από το δικαστήριο της έδρας.
Άρθρο 109
Υποχρεώσεις δηµοσίων υπηρεσιών
και δηµοσίων λειτουργών προς το Γ.Ε.ΜΗ.
1. Οι γραµµατείες των κατά τόπους αρµόδιων δικαστηρίων υποχρεούνται να διαβιβάζουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, στις αρµόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ., τις δικαστικές αποφάσεις, τις αιτήσεις
και τις δηλώσεις, που αναφέρονται στην περίπτωση β΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 108 του παρόντος νόµου,
στις περιπτώσεις που αυτές δεν διαβιβάζονται µέσω του
Ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων ΟΣΔΔΥ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Δικαιοσύνης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαβίβασης και καταχώρισης
των ανωτέρω στοιχείων και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.
2. Με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της
κείµενης νοµοθεσίας περί απορρήτου, οι δηµόσιες υπηρεσίες και οι δηµόσιοι λειτουργοί υποχρεούνται να ενηµερώνουν εγγράφως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τις
αρµόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ., όταν στο πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητας ή αρµοδιότητάς τους διαπιστώνουν ότι παραλείφθηκε η εγγραφή υπόχρεου ή η καταχώριση νοµικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, για τα οποία απαιτείται εγγραφή ή καταχώριση ή
συντρέχει περίπτωση παράνοµης, αναληθούς ή ανακριβούς καταχώρισης, µεταβολής ή διαγραφής.
Άρθρο 110
Έννοµη προστασία
1. Η άρνηση της αρµόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. να κάνει δεκτή
καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή και η παράλειψη της,
επί είκοσι µία (21) ηµέρες, να απαντήσει αιτιολογηµένα
σε αίτηση, γεννούν δικαίωµα στον έχοντα έννοµο συµφέρον να ζητήσει από το αρµόδιο δικαστήριο να διατάξει
την καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή.
Αρµόδιο δικαστήριο είναι το Μονοµελές Πρωτοδικείο
της Περιφέρειας, όπου εδρεύει η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., το

οποίο και αποφασίζει µε την διαδικασία των άρθρων 739
επ. ΚΠολΔ.
Αν στην ίδια Περιφέρεια υφίστανται περισσότερα
Πρωτοδικεία, αρµόδιο είναι το Πρωτοδικείο που βρίσκεται εγγύτερα στην ανωτέρω αρµόδια υπηρεσία.
Κατά το άρθρο 748 παράγραφος 3 ΚΠολΔ κλητεύονται
υποχρεωτικώς ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 2 του άρθρου 87
του παρόντος νόµου και ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου
της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 87 του παρόντος νόµου καθώς και όποιος άλλος
έχει έννοµο συµφέρον. Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, κλητεύεται υποχρεωτικώς και ο θιγόµενος υπόχρεος.
Αν η άρνηση της καταχώρισης οφείλεται στη σύγκρουση της επωνυµίας ή του διακριτικού τίτλου του υπόχρεου µε δικαίωµα σε προγενέστερη διακριτική ένδειξη ή
σήµα, κλητεύεται υποχρεωτικά ο δικαιούχος αυτού του
δικαιώµατος. Για ρύθµιση επείγουσας κατάστασης εκδίδεται από το αρµόδιο δικαστήριο σχετική πράξη κατά τα
άρθρα 781 και732 ΚΠολΔ για την οποία εφαρµόζεται η επόµενη παράγραφος.
2. Η απόφαση του δικαστηρίου που διατάζει την καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ., διαβιβάζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κοινή υπουργική απόφαση 48652/2019 (Β΄ 1691). Έως την υλοποίηση της
ηλεκτρονικής διασύνδεσης των δύο Mητρώων για τη
γνωστοποίηση της απόφασης µε ηλεκτρονικά µέσα, η απόφαση επιδίδεται από τον ενδιαφερόµενο στην αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ, η οποία µε
την παραλαβή ενεργεί πάραυτα για τη συµµόρφωσή της.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Δικαιοσύνης καθορίζονται η διαδικασία
και οι όροι διαβίβασης των δικαστικών αποφάσεων κατά
το προηγούµενο εδάφιο, οι τυχόν κυρώσεις και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 111
Πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ.
1. Κάθε ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα δωρεάν πρόσβασης, λήψης, ψηφιακής αποθήκευσης σε δικά του ηλεκτρονικά µέσα εκτύπωσης και εν γένει αναπαραγωγής
κάθε πράξης, στοιχείου ή ανακοίνωσης που αναρτάται
δηµόσια στον δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. είτε από την
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. είτε αυτοµατοποιηµένα µε επιµέλεια των υπόχρεων προσώπων.
2. Κάθε ενδιαφερόµενος δύναται να λάβει πιστοποιητικά, αντίγραφα ή αποσπάσµατα των πράξεων και στοιχείων που εµφανίζονται στη µερίδα των υπόχρεων, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τα οποία έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ. Τα ως άνω πιστοποιητικά αντίγραφα ή αποσπάσµατα χορηγούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή. Με τον ίδιο τρόπο οποιοσδήποτε έχει
έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει αντίγραφα, αποσπάσµατα ή πιστοποιητικά των πράξεων και στοιχείων
που τηρούνται στο φάκελο και δεν δηµοσιεύονται στο
δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..
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3. Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας (Good Standing)
χορηγείται από τις αρµόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στους εγγεγραµµένους στο Γ.Ε.ΜΗ. εφόσον το εγγεγραµµένο πρόσωπο:
α. δεν έχει διαγραφεί,
β. δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης και σε διαδικασία εκκαθάρισης,
γ. δεν έχει κατατεθεί για το πρόσωπο αυτό αίτηση
συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών (ιδίως πτώχευσης, εξυγίανσης, συνδιαλλαγής, ειδικής
διαχείρισης, ειδικής εκκαθάρισης), εκτός αν υπάρχει τέτοια αίτηση και το πρόσωπο αυτό έχει υπαχθεί στην συλλογική διαδικασία, αλλά έχει εξέλθει αυτής ή υπάρχει
καταχώριση του άρθρου 3 παράγραφος 4 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007) ή έχει επικυρωθεί το σχέδιο
αποπληρωµής των πιστωτών από το δικαστήριο ή έχει απαλλαγεί κατά τα άρθρα 167 επ. του ν. 3588/2007,
δ. έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις δηµοσίευσης
πράξεων ή νοµίµως έχει απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις
αυτές,
ε. δεν τελεί σε καθεστώς αναστολής καταχωρήσεων
από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
4. Το πιστοποιητικό ισχύει για δύο (2) µήνες και δηµιουργεί µαχητό τεκµήριο ισχύος των βεβαιούµενων σ’ αυτό έναντι κάθε τρίτου.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των ανωτέρω πιστοποιητικών, αντιγράφων ή αποσπασµάτων. Στην ίδια απόφαση µπορούν να ορίζονται
συγκεκριµένες περιπτώσεις όπου κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών, αντιγράφων ή αποσπασµάτων σε έντυπη µορφή. Στην ίδια απόφαση µπορεί να οριστούν τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε το περιεχόµενο πιστοποιητικού της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, τη διαδικασία και το
κόστος χορήγησής του και τη διάρκεια ισχύος του.
Άρθρο 112
Ξενόγλωσσες καταχωρίσεις
1. Οι καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. µπορεί να λάβουν χώρα και σε µία ή περισσότερες από τις επίσηµες γλώσσες
της Ε.Ε., µετά από σχετική αίτηση των υπόχρεων, εφόσον αυτοί προσκοµίζουν τις σχετικές δηλώσεις και αιτήσεις και όλα τα προς καταχώριση έγγραφα σε νοµίµως επικυρωµένη µετάφραση. Αν διαπιστώνεται απόκλιση µεταξύ ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης καταχώρισης
στο Γ.Ε.ΜΗ., υπερισχύει η καταχώριση στην ελληνική
γλώσσα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις προϋποθέσεις διενέργειας ξενόγλωσσων καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ..
Άρθρο 113
Ανταποδοτικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ.
1. Τα ανταποδοτικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ. εξειδικεύονται ως εξής:
α. Ανταποδοτικά τέλη τήρησης µερίδας.
Η τήρηση της µερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. προϋποθέτει την καταβολή ετήσιου τέλους τήρησης µερίδας, το οποίο είναι ενιαίο για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και κα-

θορίζεται ανά κατηγορία υπόχρεου. Τα εν λόγω τέλη καταβάλλονται από τους ήδη εγγεγραµµένους υπόχρεους
εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους. Στις περιπτώσεις νεοσύστατων υπόχρεων το ύψος των τελών υπολογίζεται αναλογικά και καταβάλλεται εντός του πρώτου
τριµήνου του εποµένου της σύστασής έτους. Στις περιπτώσεις υπόχρεων που διαγράφονται πριν το πέρας του
έτους, το ύψος των τελών υπολογίζεται αναλογικά µε
τους µήνες κατά τους οποίους ήταν ενεργοί. Σε περιπτώσεις υπόχρεων που βρίσκονται σε πτωχευτική διαδικασία δεν οφείλεται τέλος τήρησης µερίδας. Σε περίπτωση που τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν τεθεί σε λύση,
το τέλος τήρησης µερίδας λογίζεται στο µισό.
β. Ανταποδοτικά τέλη καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..
Η αρχική καταχώριση και οποιαδήποτε µεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και η δέσµευση επωνυµιών και
διακριτικών τίτλων στο «Ειδικό Μητρώο Επωνυµιών και
Διακριτικών Τίτλων Υπό Έγκριση», προϋποθέτουν την
προηγούµενη καταβολή σχετικού τέλους, το οποίο είναι
ενιαίο για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και καθορίζεται ανά κατηγορία υπόχρεου. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωµής
ο ενδιαφερόµενος δεν υποχρεούται να προσκοµίζει το
αποδεικτικό πληρωµής σε έντυπη µορφή στην αρµόδια
Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
γ. Ανταποδοτικά τέλη για λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων.
Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών, των αντιγράφων
και των αποσπασµάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 111 του παρόντος νόµου, ο αιτών
καταβάλλει προηγουµένως στην αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ενιαίο ειδικό τέλος. Οι υπόχρεοι δικαιούνται ετησίως να
λαµβάνουν ατελώς ένα από τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.
δ. Ανταποδοτικά τέλη προέγκρισης επωνυµίας.
Τα τέλη προέγκρισης επωνυµίας διαφοροποιούνται ανάλογα µε το αν η δέσµευση γίνεται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας ή σε πανελλήνιο επίπεδο.
2. Τα τέλη που καταβάλλονται στην ειδική Υ.Γ.ΕΜΗ.
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποτελούν
εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων αποτελούν πόρους των Επιµελητηρίων, οι οποίοι διατίθενται κατά προτεραιότητα, για την κάλυψη
των δαπανών λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Από τους πόρους αυτούς, τα Επιµελητήρια διαθέτουν ετησίως, κατ’
ελάχιστο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των ανωτέρω τελών, στην ΚΕΕΕ που αποτελούν έσοδά της
και διατίθενται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη: α)
των δαπανών λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης
και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων
Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ, β) των δαπανών λειτουργίας, αναβάθµισης και συντήρησης των πληροφοριακών
συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, γ) των δαπανών λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ Επιµελητηρίων των οποίων οι πόροι
από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ., αποδεδειγµένα δεν επαρκούν για
τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών, καθώς και των δαπανών νοµικής κάλυψης κατά τα οριζόµενα της παραγράφου 6 του άρθρου 86.
3. Οι δηµόσιες Υπηρεσίες αιτούνται και λαµβάνουν ατελώς πράξεις και στοιχεία που είναι καταχωρισµένα
στο Γ.Ε.ΜΗ. αποκλειστικά µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Γ.Ε.ΜΗ..
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4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µετά την αποστολή από την
Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ όλων των οικονοµικών και λογιστικών καταστάσεων ή άλλων στοιχείων
που θα ζητηθούν από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορίζεται το ύψος,
η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι είσπραξης
και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών του παρόντος
νόµου, η κατανοµή, τα κριτήρια κατανοµής αυτών µεταξύ των δικαιούχων, ο φορέας συγκέντρωσης, ο τρόπος
συλλογής και διαχείρισης αυτών των τελών, καθώς και
το ποσοστό από αυτά τα τέλη που διατίθεται πέραν του
ελαχίστου για την κάλυψη των δαπανών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το ύψος των τελών και το
ποσοστό που διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου επανεξετάζονται ανά διετία. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα
παραστατικά της καταβολής και η διαδικασία ελέγχου
τους.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασµάτων σε έντυπη ή
ηλεκτρονική µορφή.
5. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόµενων στον νόµο προθεσµιών καταχώρισης πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ., µε υπαιτιότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ο υπόχρεος που είχε υποβάλει
τη σχετική αίτηση απαλλάσσεται αυτόµατα από το σύνολο των τελών τήρησης µερίδας Γ.Ε.ΜΗ. του επόµενου έτους.
6. Για την εφαρµογή της παραγράφου 5 του παρόντος
άρθρου, η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί στον υπόχρεο, κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης, έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο της πρωτοκολληµένης και χρονολογηµένης αίτησης καταχώρησης πράξης. Το αντίγραφο
συνοδεύεται από γραπτή ενηµέρωση σχετικά µε τις προϋποθέσεις απαλλαγής από τα τέλη τήρησης µερίδας του
επόµενου έτους.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά την εφαρµογή
των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 114
Διοικητικές Κυρώσεις για Παράβαση
των Διατάξεων από τους Υπόχρεους

παράβαση διαπιστώνεται από τον προϊστάµενο της αρµόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου και τα πρόστιµα επιβάλλονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
Επιµελητήριου η παράβαση διαπιστώνεται από τον προϊστάµενο της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τα πρόστιµα βεβαιώνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελούν εν µέρει έσοδα των Υπηρεσιών αυτών (50%) και εν
µέρει έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού (50%).
Το Πληροφοριακό Σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να επιβάλει και µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο πρόστιµα στους
υπόχρεους.
Η είσπραξη των προστίµων διενεργείται µε βάση τις
διατάξεις του ΚΕΔΕ και µε ηλεκτρονικό τρόπο.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται ειδικότερα τα
ειδικότερα κριτήρια επιβολής, το ύψος του προστίµου ανάλογα µε το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η
διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίµων, το
ποσοστό κατανοµής µεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ- ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ –
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 115
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
α. Τα άρθρα 57-59 του ν. 3190/1955.
β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 170 και τα άρθρα 172175 του ν. 4548/2018.
γ. Το άρθρο 42 του Εµπορικού Νόµου.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 170 του ν. 4548/2018
τροποποιείται ως εξής:
«1. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής µεριµνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.. Τη
διαγραφή µπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που
έχουν έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του άρθρου 107.»
3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
238 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) οι λέξεις «εντός εξαµήνου
από τη δηµοσίευση του παρόντος» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «έως την 31η Δεκεµβρίου 2019».
Άρθρο 116

1. Για παραβάσεις των διατάξεων του νόµου αυτού επιβάλλεται πρόστιµο από 500 έως 100.000 ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης κατόπιν ηλεκτρονικής
προειδοποίησης των υπόχρεων ή των νοµίµων εκπροσώπων τους. Σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριετίας, το ποσό του επιβαλλόµενου προστίµου διπλασιάζεται και σε περίπτωση επανειληµµένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήµατος το ποσό του προστίµου τριπλασιάζεται.
2. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται στην ειδική
Υ.Γ.ΕΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων η

1. Όπου στον ν. 4548/2018 και στον ν. 4601/2019 γίνεται αναφορά σε έλεγχο νοµιµότητας, έλεγχο πληρότητας, έγκριση ή εγκριτική απόφαση της Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Περιφερειάρχη νοείται πλέον έλεγχος της αρµόδιας για τον υπόχρεο Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και
απόφαση του Προϊσταµένου αυτής.
2. Όπου γίνεται αναφορά στον ν. 3419/2005 νοείται ο
παρών νόµος από την έναρξη ισχύος του, καταργουµένου του ν. 3419/2005 από τα άρθρα 1 έως 12 και 14 έως
18.
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3. Όπου γίνεται αναφορά στην αρµοδιότητα των Ειρηνοδικών σχετικά µε την καταχώριση ή µη των καταστατικών των Αστικών Συνεταιρισµών, καταργείται και στο εξής αρµόδια είναι η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στην οποία ανήκει ο υπόχρεος.
Η ισχύς των άρθρων 85-116 αρχίζει τρεις µήνες από τη
δηµοσίευση του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΙΖ΄
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ
Άρθρο 117
Ζητήµατα Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίων
Εφηµερίδων Αθηνών
Στον ν. 1798/1951 «Περί οργανώσεως της «Ενώσεως
Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών»» (Α΄125)
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Προστίθεται νέο άρθρο 1Α ως εξής:
«Άρθρο 1Α
1. Η «Ένωσις Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών» ιδρυθείσα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, το Καταστατικό της οποίας είχε κυρωθεί και
τροποποιηθεί µε υπουργικές αποφάσεις (ιδίως ΥΑ
1956/Γ/1953 ΦΕΚ Β΄ 51, ΥΑ 32831/Δ/1972 ΦΕΚ Β΄ 1042)
λειτουργεί εφεξής και από της τροποποιήσεως του Καταστατικού της από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών
µελών σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 και
6 του παρόντος και τις σχετικές προβλέψεις του Καταστατικού της, ακόµα και αν αυτά είναι λιγότερα από είκοσι (20), κατά τα κατωτέρω, ως διεπόµενη από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, τις περί σωµατείων διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εξαιρουµένων των διατάξεων
των άρθρων 78 δεύτερο εδάφιο, 83 και 100 του Αστικού
Κώδικα, και τις ειδικότερες διατάξεις του Καταστατικού
της.
2. H Ένωση έχει νοµική προσωπικότητα, ως αυτή ορίσθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, η δε για πρώτη φορά εγγραφή της Ένωσης στο ειδικό δηµόσιο βιβλίο των σωµατείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο της έδρας της, κατά τα αναφερόµενα στην επόµενη παράγραφο, δεν επάγεται µεταβολή στον χρόνο
της αρχικής απόκτησης νοµικής προσωπικότητας, στα
προνόµια, δικαιώµατα, υποχρεώσεις, περιουσία της ή
στη φορολογική της ταυτότητα και στον αριθµό φορολογικού µητρώου που της έχει ήδη χορηγηθεί.
3. Για την εγγραφή της Ένωσης στο ειδικό δηµόσιο βιβλίο των σωµατείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο της
έδρας της ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται
στα Άρθρα 79, 80, 81, 82 ΑΚ. Στη σχετική αίτηση που υποβάλλεται στο αρµόδιο δικαστήριο προς έγκριση, αναφέρονται τα ονόµατα των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και επισυνάπτεται η πρώτη µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τροποποίηση του Καταστατικού
της Ένωσης µε σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ταµειακώς ενήµερων τακτικών µελών της, ακόµα και αν αυτά είναι λιγότερα από είκοσι (20), φέρουσα
τις υπογραφές αυτών καθώς και τη χρονολογία λήψης

της σχετικής απόφασης.»
2. Η παραγραφος 2 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Μέλος της Ένωσης, τακτικό, δόκιµο ή πάρεδρο,
που δεν συµµορφώνεται µε τις νόµιµες και σύµφωνες
προς το καταστατικό της αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συµβουλίου, καλείται από τα
τελευταία να συµµορφωθεί µέσα σε ορισµένη, εύλογη
προθεσµία. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, το
διοικητικό συµβούλιο δικαιούται µε απόφασή του να διαγράψει το µέλος. Προσφυγή κατά της απόφασης διαγραφής ασκείται ενώπιον της γενικής συνέλευσης µέσα σε
προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης στο µέλος που διαγράφηκε. Για την εξέταση
της προσφυγής, η γενική συνέλευση συγκαλείται έκτακτα και υποχρεωτικά µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την
κοινοποίηση της προσφυγής και αποφασίζει ανέκκλητα
γι αυτή µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων των τακτικών
της µελών. Ειδικά για παράβαση των αρχών που διακηρύσσονται στο άρθρο 2, το διοικητικό συµβούλιο εκτός
από τη διαγραφή ή και αντί για αυτή δικαιούται να παραπέµψει την υπόθεση στο συµβούλιο τιµής του άρθρου
7Α. Μετά την έκδοση της απόφασης του συµβουλίου τιµής και ανάλογα προς το περιεχόµενό της, το διοικητικό
συµβούλιο αποφασίζει για τη διαγραφή ή όχι του µέλους. Εάν µετά τη διαγραφή το µέλος υποβάλει αίτηση
επανεγγραφής και αυτή γίνει δεκτή (σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο άρθρο 5 του παρόντος), το συγκεκριµένο µέλος καθίσταται αµέσως τακτικό.»
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως
εξής:
«5. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίστανται τα µισά τουλάχιστον τακτικά της µέλη. Η απαρτία των τακτικών µελών υπολογίζεται µόνο επί των
ταµειακώς ενήµερων τακτικών µελών.»
4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως
εξής:
«6. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, στην οποία
παρίστανται και τα δόκιµα µέλη της Ένωσης χωρίς ψήφο, λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
τακτικών µελών. Εξαιρετικά απαιτείται πλειοψηφία των
τριών τετάρτων των τακτικών µελών αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης ή προκειµένου να ληφθεί απόφαση σε προσφυγή
κατά απόφασης του διοικητικού συµβουλίου µε την οποία διαγράφηκε µέλος της Ένωσης.»
5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 7Α, αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Οι λεπτοµέρειες ρύθµισης του τρόπου είσπραξης
των παραπάνω οφειλών καθορίζονται µε απόφαση της
γενικής συνέλευσης µετά από σχετική εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου της Ένωσης.»
6. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 7Β,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Για κάθε συναλλαγή µεγαλύτερη των τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ είναι απαραίτητη και η συνυπογραφή του
προέδρου του διοικητικού συµβουλίου ή του γραµµατέα
του.»
7.Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 11
1. Ως τρέχον Καταστατικό της Ένωσης λογίζονται οι
διατάξεις του παρόντος. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόµου και των µνηµονευόµενων ως
ισχυουσών ή µη διατάξεων περί σωµατείων του Αστικού
Κώδικα, το Καταστατικό της Ένωσης εφεξής τροποποιείται, µερικώς ή στο σύνολό του, κατά την ελεύθερη βούληση των µελών της, σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα
κατωτέρω.
2. Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού λαµβάνει χώρα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συνεδριάζει µε τα παρόντα ταµειακώς ενήµερα τακτικά µέλη της,
κατά τις προβλέψεις του άρθρου 99 ΑΚ, µη εφαρµοζοµένου του άρθρου 100 ΑΚ, η δε ισχύς εκάστης τροποποίησης άρχεται µετά την έγκρισή της από το αρµόδιο δικαστήριο και την εγγραφή της στο τηρούµενο ειδικό δηµόσιο βιβλίο των σωµατείων κατά τις διατάξεις περί σωµατείων του Αστικού Κώδικα µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 1Α του παρόντος.
3. Κατά την πρώτη τροποποίηση του Καταστατικού της
Ένωσης, µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, πριν
από την αναφορά στο άρθρο πρώτο του Καταστατικού
της, προστίθεται σε αυτό προοίµιο, µε το ακόλουθο περιεχόµενο: «Η Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών που συστάθηκε µε τον ν. 1798/1951, πλέον
των διατάξεων του ιδρυτικού του ν. 1798/1951 διέπεται
από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού της, όπως
εκάστοτε αυτές τροποποιούνται από τη Γενική Συνέλευση των ταµειακώς ενήµερων τακτικών µελών της και από
τις διατάξεις περί σωµατείων του Αστικού Κώδικα, εξαιρουµένων των διατάξεων των άρθρων 78 δεύτερο εδάφιο, 83 και 100 του Αστικού Κώδικα.» Κάτωθι του Προοιµίου γίνεται αναφορά στην εκάστοτε Γενική Συνέλευση
των ταµειακώς ενήµερων τακτικών µελών της Ένωσης
µε την οποία αποφασίζεται τροποποίηση του Καταστατικού αυτής.»
8. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
1. Η διάρθρωση και εσωτερική λειτουργία της Ένωσης
ρυθµίζεται από το διοικητικό συµβούλιο.
2. Η Ένωση έχει σφραγίδα στην οποία αναγράφεται µε
κεφαλαία γράµµατα ο τίτλος «ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ», µε αναφορά στη
διεύθυνση της έδρας της και του Α.Φ.Μ. της κατ’ ελάχιστον.
3. Η Ένωση διαλύεται κατά τις προβλέψεις του Καταστατικού της και κατά τις προβλέψεις των διατάξεων περί σωµατείων του Αστικού Κώδικα. 4. Κάθε ζήτηµα που
δεν προβλέπεται από τον νόµο ή το καταστατικό της Ένωσης ρυθµίζεται από τη γενική συνέλευση και το διοικητικό της συµβούλιο.»
9. Το άρθρο 13 καταργείται.

ΜΕΡΟΣ ΙΗ΄
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 118
Αντικείµενο - πεδίο εφαρµογής
Αντικείµενο του παρόντος είναι η θέσπιση των κανόνων που διέπουν την κατάρτιση, τον συντονισµό, τη διαχείριση, τη χρηµατοδότηση, τον έλεγχο και την εφαρµογή των αναπτυξιακών παρεµβάσεων του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και των επιµέρους προγραµµάτων του, που χρηµατοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ).
Άρθρο 119
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισµοί:
1. Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης (ΕΠΑ): Έγγραφο,
που βασίζεται σε ένα σχέδιο ανάπτυξης της χώρας για
την παραγωγική ανάταξη, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και περιλαµβάνει
τους στόχους του εθνικού µεσοπρόθεσµου αναπτυξιακού προγραµµατισµού, µε την αξιοποίηση των εθνικών
πόρων του ΠΔΕ.
2. Τοµεακό και Περιφερειακό Πρόγραµµα Ανάπτυξης
(ΤΠΑ και ΠΠΑ): Έγγραφο, που καταρτίζεται από το αρµόδιο Υπουργείο ή Περιφέρεια και περιλαµβάνει τους
στόχους του µεσοπρόθεσµου αναπτυξιακού προγραµµατισµού στον τοµέα ευθύνης του οικείου φορέα, µε βάση
τον αντίστοιχο προγραµµατισµό του ΕΠΑ και την κατανοµή των πόρων του ΕΠΑ, που του αναλογούν.
3. Άξονας Προτεραιότητας: Κάθε προτεραιότητα του
σχεδίου ανάπτυξης της χώρας στο πλαίσιο του ΕΠΑ και
των προγραµµάτων του, που έχει συγκεκριµένους µετρήσιµους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους.
4. Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ): Το σύνολο
των κανόνων και διαδικασιών, που εφαρµόζουν οι διοικητικές αρχές διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠΑ, µε σκοπό
τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση των πόρων και την
αποτελεσµατική εφαρµογή του ΕΠΑ και των ΤΠΑ και
ΠΠΑ.
5. Υπηρεσία Συντονισµού του ΕΠΑ: Η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, η οποία συντονίζει τον σχεδιασµό και
την υλοποίηση του ΕΠΑ και των προγραµµάτων του και
υποστηρίζεται, για τον σκοπό αυτό, από τη Διεύθυνση
Διαχείρισης Εθνικού Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.).
6. Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραµµάτων και Αποθεµατικών: H υπηρεσία ή ο φορέας, στον οποίο ανατίθεται η
διαχείριση του συνόλου ή µέρους προγράµµατος του ΕΠΑ και των σχετικών πόρων.
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7. Ειδικό Πρόγραµµα: Πρόγραµµα αναπτυξιακών και επενδυτικών παρεµβάσεων ή παρεµβάσεων για την αποκατάσταση ζηµιών ή την αντιµετώπιση κρίσεων, στο χρηµατοδοτικό σχήµα του οποίου µπορεί να συµµετέχουν
χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, αναπτυξιακές τράπεζες,
δηµόσια και ιδιωτικά ιδρύµατα ειδικού χρηµατοδοτικού
σκοπού και επενδυτικά ταµεία, µε σύστηµα διαχείρισης,
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και πόρους, για την αντιµετώπιση ειδικών τοµεακών ή περιφερειακών προβληµάτων και αναγκών και την αξιοποίηση αναπτυξιακών ευκαιριών.
8. Έργο: Η κατασκευή, προµήθεια, υπηρεσία, µελέτη,
εµπειρογνωµοσύνη, σύµβαση, κρατική ενίσχυση, αποζηµίωση, ενέργεια Τεχνικής Βοήθειας, χρηµατοδοτική συνεισφορά και δράση, η οποία συµβάλλει στην επίτευξη
των στόχων της σχετικής προτεραιότητας ή των σχετικών προτεραιοτήτων.
9. Έργο Στρατηγικής Σηµασίας: Έργο που επιφέρει αποτελέσµατα σηµαντικής εντάσεως στη συνολική οικονοµία και δηµιουργεί προστιθέµενη αξία τόσο για τη χώρα όσο και για τους πολίτες της, σύµφωνα µε το θεσµικό
πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις.
10. Έργο Μεγάλου Προϋπολογισµού: Έργο µε κατώφλι προϋπολογισµού που προσδιορίζεται στην απόφαση
της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 129 του παρόντος και το
οποίο δεν µπορεί να είναι χαµηλότερο από το ποσό των
20.000.000 ευρώ.

της εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας, καθώς και των
διεθνών συµφωνιών τις οποίες έχει κυρώσει η Ελλάδα, ιδίως, όσον αφορά το περιβάλλον, το χωροταξικό σχεδιασµό, τη βιώσιµη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώµατα,
την προσβασιµότητα χωρίς διακρίσεις, ιδίως, των ευπαθών οµάδων όπως τα άτοµα µε αναπηρία, την άρση και
αποτροπή ανισοτήτων, τον ανταγωνισµό, καθώς και τις
κρατικές ενισχύσεις.
5. Αναπόσπαστα τµήµατα του ΕΠΑ είναι τα ΤΠΑ και τα
ΠΠΑ.

Άρθρο 120
Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης

1. Το ΕΠΑ υλοποιείται µε τους εθνικούς πόρους του
ΠΔΕ που προσδιορίζονται µε την πράξη έγκρισης της
παραγράφου 1 του άρθρου 120 του παρόντος. Για τον
προσδιορισµό των πόρων του ΕΠΑ λαµβάνονται υπόψη,
ιδίως, οι δεσµεύσεις από το εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, οι προοπτικές της οικονοµίας για το χρονικό διάστηµα προγραµµατισµού, η συµπληρωµατικότητα µε τις συγχρηµατοδοτούµενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρεµβάσεις, οι ανάγκες που προκύπτουν από άλλα προγράµµατα ανάπτυξης που χρηµατοδοτούνται από το ΠΔΕ ή από άλλες
πηγές χρηµατοδότησης, οι ανάγκες που προκύπτουν από έργα της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου
που δεν ολοκληρώνονται εντός αυτής και οι ανάγκες ωρίµανσης έργων για µελλοντική ένταξη στο ΕΠΑ, στο ΕΣΠΑ, στα προγράµµατα του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή σε άλλα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράµµατα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών µπορεί να αυξάνεται ο συνολικός προϋπολογισµός του ΕΠΑ κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής
περιόδου.
2. Για την κατάρτιση του προϋπολογισµού της πρώτης
προγραµµατικής περιόδου του ΕΠΑ, επιπλέον των προβλεπόµενων στην παράγραφο 1, και στο πλαίσιο της
προσαρµογής στις νέες διαδικασίες του προγραµµατισµού, λαµβάνονται υπόψη οι δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες στο πλαίσιο της, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, χρηµατοδότησης έργων από εθνικούς πόρους.
3. Επιλέξιµες κατηγορίες έργων για χρηµατοδότηση
από το ΕΠΑ, σύµφωνα µε την περίπτωση 8 του άρθρου
119 του παρόντος νόµου είναι:

1. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων καταρτίζει το ΕΠΑ, αντικείµενο του οποίου αποτελεί ο µεσοπρόθεσµος αναπτυξιακός προγραµµατισµός αξιοποίησης
των εθνικών πόρων του ΠΔΕ, µε βάση τις κατευθύνσεις
και τις ανάγκες που προκύπτουν από ένα σχέδιο ανάπτυξης της χώρας για την παραγωγική ανάταξη, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Το
ΕΠΑ εγκρίνεται µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου.
2. Το ΕΠΑ, για κάθε προγραµµατική περίοδο, καθορίζει
τις προτεραιότητες ανά τοµέα πολιτικής στο πλαίσιο των
εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους
και δράσεις, τη διάρκεια της εφαρµογής του, το συνολικό και ανά Πρόγραµµα προϋπολογισµό, καθώς και τα αποτελέσµατα που επιδιώκονται µε την εφαρµογή του.
3. Ο αναπτυξιακός προγραµµατισµός διέπεται από τις
αρχές της συµπληρωµατικότητας προς τις συγχρηµατοδοτούµενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρεµβάσεις και
της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών, των προγραµµάτων και των δράσεων και λαµβάνει υπόψη του και εξειδικεύει τις δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί από τη
χώρα για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, καθώς και
τις ανάγκες που έχουν προκύψει από όλα τα στάδια διαβούλευσης. Στο πλαίσιο των αρχών αυτών, το κάθε επίπεδο προγραµµατισµού µεριµνά, ώστε να επιτυγχάνεται
ο τοµεακός και ο χωρικός συντονισµός των παρεµβάσεων του ΕΠΑ µε τις ενωσιακές πολιτικές µε στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση κάθε πηγής πόρων.
4. Στις διαδικασίες του αναπτυξιακού προγραµµατισµού, καθώς και κατά την υλοποίηση του ΕΠΑ και των
προγραµµάτων του, τηρούνται οι αρχές και οι κανόνες

Άρθρο 121
Διάρκεια προγραµµατικής περιόδου
Η προγραµµατική περίοδος του ΕΠΑ είναι πενταετούς
διάρκειας. Με την πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου
που εγκρίνει το ΕΠΑ µπορεί να ορίζεται µικρότερη ή µεγαλύτερη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου, αν
τούτο επιβάλλεται για ειδικούς λόγους, όπως ο προγραµµατισµός των Επενδυτικών και Διαρθρωτικών Ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλες δεσµεύσεις της
χώρας, οι φάσεις του οικονοµικού κύκλου και το ύψος
των διαθέσιµων πόρων.
Άρθρο 122
Πόροι, επιλέξιµες κατηγορίες
και προϋπολογισµός του ΕΠΑ
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α) Εκείνες που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το
ΠΔΕ, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
β) Οι δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελµατιών και επιστηµόνων, οι δράσεις µεταρρύθµισης του δηµόσιου τοµέα και της εκπαίδευσης του προσωπικού του, οι δράσεις ενίσχυσης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τοµέα, οι επιχορηγήσεις ιδιωτικών και δηµόσιων φορέων για την παροχή Υπηρεσιών
Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος (ΥΓΟΣ), οι κάθε είδους πρόδροµες ενέργειες που απαιτούνται για την ωρίµανση και κατασκευή ή υλοποίηση έργων και δράσεων,
συµπεριλαµβανοµένων των µελετών, απαλλοτριώσεων
και αρχαιολογικών εργασιών, τα έργα Τεχνικής Βοήθειας, σύµφωνα µε τα άρθρα 134 και 139 παράγραφος 2 του
παρόντος νόµου, οι δράσεις για τη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών, καθώς και οι δράσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης και την ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναµικού, όπως η κατάρτιση και η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε ανέργους και εργαζοµένους και οι
δράσεις εναρµόνισης της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής.
γ) Οι δράσεις χρηµατοδότησης πράξεων που υλοποιούνται µε την αξιοποίηση χρηµατοδοτικών µέσων µε τη
συµµετοχή του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων,
όπως η χρηµατοδοτική µίσθωση, η συµµετοχή του Δηµοσίου σε επενδυτικά ταµεία ή άλλα µέσα επιµερισµού κινδύνου, καθεστώτα χορήγησης επιδοτήσεων, δανείων και
εγγυήσεων, καθώς και προγράµµατα επενδυτικών δανείων που αποπληρώνονται από το ΠΔΕ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού προσδιορίζονται τα
ανωτέρω χρηµατοδοτικά µέσα, καθορίζεται η διαδικασία
και ο τρόπος συµµετοχής και διάθεσης πόρων του ΕΠΑ
σε αυτά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
δ) Οι δράσεις και τα έργα που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της τρέχουσας, των προηγούµενων ή και των επόµενων προγραµµατικών περιόδων των Επενδυτικών και Διαρθρωτικών Ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΠΑ µπορεί να χρηµατοδοτεί τα
εν λόγω έργα είτε παρέχοντας επιπλέον πόρους για την
έναρξη και την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου
έργου, είτε συνεχίζοντας τη χρηµατοδότηση, µετά από
την απένταξή του εν όλω ή εν µέρει, ή µετά τη λήξη της
περιόδου επιλεξιµότητας που προβλέπεται για τη συγχρηµατοδότηση.
ε) Τα ποσά που είναι καταβλητέα δυνάµει εκτελεστών
δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων ή λόγω συµβατικών αποζηµιώσεων και αφορούν έργα που χρηµατοδοτούνται ή χρηµατοδοτήθηκαν από το ΕΠΑ, καθώς και από άλλα εθνικά ή συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.
στ) Οι δαπάνες διαχείρισης και διοίκησης των ανωνύµων εταιρειών του Δηµοσίου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, ΟΣΕ ΑΕ, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΑΕ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ
της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ, καθώς και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.,
για την υλοποίηση έργων χρηµατοδοτούµενων από το ΕΠΑ, καθώς και άλλα εθνικά ή συγχρηµατοδοτούµενα
προγράµµατα και οι οποίες δεν µπορεί να υπερβαίνουν
το 4% της συνολικής δηµόσιας δαπάνης των έργων στα
οποία αντιστοιχούν. Με την απόφαση της παραγράφου

Γ΄ του άρθρου 129 εξειδικεύεται η µέθοδος προσδιορισµού του ποσοστού των ανωτέρω δαπανών, λαµβανοµένου υπόψη του προϋπολογισµού και του τύπου των δράσεων, των δικαιολογητικών, καθώς και των καθηκόντων
που αναλαµβάνουν οι φορείς. Οι διατάξεις του παρόντος
εδαφίου ισχύουν ανεξάρτητα από το ρυθµιστικό πλαίσιο
της τεχνικής βοήθειας κατά τα άρθρα 134 και 139 του
παρόντος νόµου.
4. Το ΕΠΑ δεν χρηµατοδοτεί πάγιες λειτουργικές ανάγκες του Δηµοσίου τοµέα κατά την έννοια του άρθρου
14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
5. Το ΕΠΑ, όπως εγκρίνεται µε την πράξη της παραγράφου 1 του άρθρου 120, µπορεί να προβλέπει τη σύσταση αποθεµατικών, τα οποία εντάσσονται στο Τοµεακό Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, για την αντιµετώπιση, µεταξύ άλλων,
των άµεσων συνεπειών κρίσεων, έκτακτων αναγκών ή
φυσικών καταστροφών. Η διάθεση και η διαχείριση των
αποθεµατικών καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών
µπορεί να αυξάνεται ο προϋπολογισµός των αποθεµατικών κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου του
ΕΠΑ.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, µπορεί να συµπληρώνονται
οι κατηγορίες επιλέξιµων έργων. Από την έναρξη ισχύος
του παρόντος όλες οι κατηγορίες έργων και δαπανών
που µπορεί να περιλαµβάνονται στο ΕΠΑ σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο θεωρούνται δηµόσιες επενδύσεις και µπορεί να χρηµατοδοτηθούν από το ΠΔΕ.
Άρθρο 123
Κατάρτιση του ΕΠΑ
1. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καταρτίζει σχέδιο του ΕΠΑ
σύµφωνα µε το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας για την παραγωγική ανάταξη, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή συνεκτιµώντας τις προτάσεις των αρµόδιων φορέων. Το σχέδιο του ΕΠΑ περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο:
α) την εξειδίκευση των εθνικών στόχων ανάπτυξης
που θα καλυφθούν εν όλω ή εν µέρει από το ΕΠΑ σε ειδικούς στόχους και προτεραιότητες, καθώς και σε ενδεικτικές κατηγορίες έργων, σε συνδυασµό µε την ανάλυση
των αντίστοιχων αναπτυξιακών αναγκών και δυνατοτήτων,
β) τα επιµέρους Τοµεακά και Περιφερειακά Προγράµµατα της περιόδου,
γ) τη συνολική και την ετήσια κατανοµή του προϋπολογισµού ανά Πρόγραµµα, καθώς και την ενδεικτική κατανοµή σε προτεραιότητες,
δ) το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης,
ε) τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα µε τους µετρήσιµους προς επίτευξη στόχους,
στ) το σύστηµα και τις διατάξεις εφαρµογής του ΕΠΑ.
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2. Το ΕΠΑ µπορεί να περιλαµβάνει και Ειδικά Προγράµµατα του άρθρου 130 του παρόντος νόµου, καθώς
και συγκεκριµένα έργα και δράσεις στρατηγικής σηµασίας. Επίσης, µπορεί να προβλέπει τη συγκέντρωση πόρων σε συγκεκριµένες κατηγορίες δράσεων ή σε συγκεκριµένες δράσεις που συνδέονται µε την τήρηση δεσµεύσεων, µε προτεραιότητα σε διεθνείς δεσµεύσεις ή
δεσµεύσεις έναντι της Ε.Ε., η µη τήρηση των οποίων
µπορεί να έχει δυσµενείς συνέπειες και να συνεπάγεται
την επιβολή κυρώσεων για τη χώρα.
3. Το σχέδιο του ΕΠΑ καταρτίζεται το αργότερο µέχρι
το τέλος του µηνός Μαΐου του προηγούµενου της έναρξης της προγραµµατικής περιόδου έτους και στη συνέχεια τίθεται σε διαβούλευση µε ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr, για διάστηµα τριάντα (30) τουλάχιστον ηµερών, µε στόχο τη διατύπωση απόψεων από
τα Υπουργεία, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης
α΄ και β΄ βαθµού, τους κοινωνικούς και οικονοµικούς εταίρους και τους πολίτες.
4. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, το τελικό
σχέδιο του ΕΠΑ διαµορφώνεται από τη Δι.Δι.Ε.Π. πριν από την έναρξη της προγραµµατικής περιόδου στην οποία
αφορά και αποτελεί την εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων προς το Υπουργικό Συµβούλιο.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εκδίδεται µετά την έγκριση του ΕΠΑ καλούνται τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες να υποβάλουν
προς έγκριση τα επιµέρους τοµεακά και περιφερειακά
προγράµµατα, ανάλογα µε την αρµοδιότητά τους, και
καθορίζονται η διαδικασία και το χρονοδιάγραµµα κατάρτισης, διαβούλευσης και υποβολής, καθώς και οι προδιαγραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης των προγραµµάτων αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 124
Παρακολούθηση, αξιολόγηση
και αναθεώρηση του ΕΠΑ
1. Η πρόοδος της υλοποίησης του ΕΠΑ παρακολουθείται περιοδικά. Σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου Γ΄ του άρθρου
129 του παρόντος, η Δι.Δι.Ε.Π. υποβάλλει στον Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενδιάµεση έκθεση προόδου
για την εφαρµογή και υλοποίηση του ΕΠΑ, µε βάση τα
στοιχεία των εκθέσεων προόδου που υποβάλλονται από
τις υπηρεσίες διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 128 του παρόντος, καθώς
και τα δεδοµένα παρακολούθησης της υλοποίησης του
ΕΠΑ, όπως προκύπτουν από το πληροφοριακό σύστηµα
του άρθρου 135 του παρόντος. Στην έκθεση περιγράφεται η συµβολή του ΕΠΑ στην επίτευξη των στόχων και
προτεραιοτήτων του σχεδίου ανάπτυξης της χώρας και
παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την πρόοδο των
επιµέρους προγραµµάτων, καθώς και οι χρονικές ή άλλες αποκλίσεις που διαπιστώνονται κατά την υλοποίηση.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων το ΕΠΑ µπορεί να αναθεωρείται, αν:

α) αναθεωρείται το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας, προκειµένου να ληφθούν υπόψη σηµαντικές µεταβολές εθνικών ή περιφερειακών προτεραιοτήτων,
β) από τις περιοδικές εκθέσεις προόδου και τα λοιπά
δεδοµένα της παρακολούθησης του προγράµµατος προκύπτει ότι δεν έχει συντελεστεί η προγραµµατισµένη
πρόοδος της υλοποίησής του και απαιτούνται προσαρµογές,
γ) επιβάλλεται εξαιτίας της µεταβολής των οικονοµικών ή άλλων συνθηκών.
Η Δι.Δι.Ε.Π. καταρτίζει σχέδιο του αναθεωρηµένου
ΕΠΑ, που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο
www.opengov.gr για διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών µε
στόχο τη διατύπωση απόψεων από τα Υπουργεία, τους
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού
και τους κοινωνικούς και οικονοµικούς εταίρους. Το αναθεωρηµένο ΕΠΑ εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων µε την επιφύλαξη εφαρµογής του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 122
του παρόντος στην περίπτωση αύξησης του συνολικού
προϋπολογισµού του ΕΠΑ κατά τη διάρκεια της ίδιας
προγραµµατικής περιόδου.
Άρθρο 125
Τοµεακά και Περιφερειακά Προγράµµατα ΕΠΑ
(ΤΠΑ και ΠΠΑ)
1. Μέσα σε τρεις (3) µήνες από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 5 του άρθρου 123 του παρόντος, τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες καταρτίζουν τα
ΤΠΑ και ΠΠΑ αντίστοιχα, εξειδικεύοντας τους στόχους
του µεσοπρόθεσµου αναπτυξιακού προγραµµατισµού
στον τοµέα ευθύνης τους, κατανέµοντας τους πόρους
του ΕΠΑ που τους αναλογούν σε δράσεις και έργα µε υψηλή προτεραιότητα και προβλέποντας µέτρα για την έγκαιρη και αποτελεσµατική υλοποίησή τους εντός του
πλαισίου του ΕΠΑ. Τα ΤΠΑ και ΠΠΑ τίθενται σε διαβούλευση από τους φορείς κατάρτισης µε τη διαδικασία της
παραγράφου 3 του άρθρου 123 του παρόντος.
2. Τα ΤΠΑ και ΠΠΑ περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο:
α) περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και των
σχετικών αναγκών,
β) τους ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους για τον τοµέα πολιτικής ή την οικεία Περιφέρεια, µε τους οποίους
προβλέπεται να αντιµετωπισθούν εν όλω ή εν µέρει οι
διαπιστωµένες ανάγκες, την αντιστοίχιση των αναπτυξιακών στόχων µε προτεραιότητες και συγκεκριµένες
προτεινόµενες κατηγορίες έργων ή και συγκεκριµένα
έργα, καθώς και την τεκµηρίωση της εκτιµώµενης αναπτυξιακής επίδρασης και συµβολής τους στην επίτευξη
των τιθέµενων στόχων,
γ) τους δείκτες εκροών και τους δυνητικούς δικαιούχους,
δ) τους αναλυτικούς χρηµατοδοτικούς πίνακες,
ε) τα γενικά κριτήρια επιλογής των προς ένταξη προτεινόµενων έργων,
στ) την προτεινόµενη Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράµµατος,
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ζ) την τεκµηρίωση της συµβατότητας µε τις προτεραιότητες του ΕΠΑ και της συνάφειας µε άλλες πολιτικές.
3. Τα Προγράµµατα διαρθρώνονται, εφόσον απαιτείται, σε Υποπρογράµµατα, για τα οποία δύναται να ορίζεται διακριτή Υπηρεσία Διαχείρισης. Κάθε Πρόγραµµα ή
Υποπρόγραµµα διαρθρώνεται σε άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι περιλαµβάνουν τις επιλεγµένες προτεραιότητες για τον τοµέα πολιτικής ή την οικεία Περιφέρεια
αντίστοιχα. Έργα και δράσεις που δεν είναι συµβατά µε
τα κριτήρια του άρθρου 127 του παρόντος δεν περιλαµβάνονται στα ΤΠΑ και ΠΠΑ.
4. Τα ΠΠΑ τελούν σε συνάφεια µε τα αντίστοιχα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράµµατα του άρθρου 268 του
ν. 3852/2010 (Α΄87). Με την απόφαση της παραγράφου
5 του άρθρου 123 του παρόντος εξειδικεύεται η διαδικασία µε την οποία ο αναπτυξιακός σχεδιασµός των οργανισµών της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης λαµβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση των ΠΠΑ, καθώς και
των ΤΠΑ, αναφορικά µε τον προγραµµατισµό δράσεων
τοπικής σηµασίας.
5. Μετά το πέρας της διαβούλευσης και την οριστικοποίησή τους, τα ΤΠΑ και ΠΠΑ υποβάλλονται στη
Δι.Δι.Ε.Π., η οποία αξιολογεί τη συµβατότητά τους µε το
ΕΠΑ, µε βάση τα προβλεπόµενα στο άρθρο 127 του παρόντος κριτήρια, και εισηγείται την έγκρισή τους από τον
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τα ΤΠΑ και ΠΠΑ
εγκρίνονται µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή
τους. Με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου
123 του παρόντος µπορεί να προβλέπεται µεγαλύτερη
προθεσµία έγκρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ, ιδίως στην περίπτωση που η Δι.Δι.Ε.Π. ζητά τη διόρθωση και επανυποβολή του προγράµµατος από τον φορέα κατάρτισης.
6. Τα εγκεκριµένα ΤΠΑ και ΠΠΑ αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
του φορέα κατάρτισης.
7. Με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 123
του παρόντος µπορεί να ορίζεται η διαδικασία µε την οποία η Βουλή των Ελλήνων και οι ανεξάρτητες αρχές
µπορούν να συµµετέχουν στα προγράµµατα κάθε προγραµµατικής περιόδου.
Άρθρο 126
Αρχές που διέπουν τον σχεδιασµό
και την υλοποίηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ
Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ διέπονται από τις εξής αρχές προγραµµατισµού:
α) Ο συνολικός προϋπολογισµός κάθε ΤΠΑ και ΠΠΑ
δεν µπορεί να υπερβαίνει τον προβλεπόµενο για αυτό
στο ΕΠΑ. Ο φορέας κατάρτισης συµπεριλαµβάνει τον
προϋπολογισµό όλων των έργων του που έχουν ήδη ενταχθεί σε συλλογικές αποφάσεις εθνικών πόρων του
ΠΔΕ ή πρόκειται να ενταχθούν µέσα στην προβλεπόµενη προγραµµατική περίοδο.
β) Ο προϋπολογισµός περιλαµβάνει κάθε έργο, το οποίο υλοποιείται εν όλω ή εν µέρει κατά τη συγκεκριµένη προγραµµατική περίοδο.

γ) Με την απόφαση της παραγράφου Γ του άρθρου
129 του παρόντος, µπορεί να προβλέπονται ειδικότερες
ρυθµίσεις στο πλαίσιο των διαδικασιών υλοποίησης των
προγραµµάτων, καθώς και ιδιαίτερες προϋποθέσεις ένταξης ειδικών κατηγοριών έργων, όπως τα έργα στρατηγικής σηµασίας και τα έργα µεγάλου προϋπολογισµού. Προϋπόθεση για την ένταξη στο ΕΠΑ έργων υποδοµής προϋπολογισµού µεγαλύτερου των 20.000.000
ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, αποτελεί η κατάρτιση µελέτης κόστους - οφέλους.
δ) Το ΣΔΕ προβλέπει τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων για τις περιπτώσεις διαπιστούµενης µη συµµόρφωσης µε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηµατοδότησης των έργων στο πλαίσιο του ΕΠΑ και του ΠΔΕ, καθώς
και µε τους όρους των αποφάσεων ένταξης. Οι εν λόγω
κυρώσεις µπορούν να σχετίζονται ιδίως, µε τη µείωση
των πόρων που κατανέµονται στον φορέα κατά τον σχεδιασµό της επόµενης προγραµµατικής περιόδου, µε την
απένταξη έργων ή / και µε την επιβολή δηµοσιονοµικών
διορθώσεων και ανακτήσεων, κατά την έννοια των άρθρων 22 και 71 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265).
Άρθρο 127
Κριτήρια αξιολόγησης ΤΠΑ και ΠΠΑ κατά την υποβολή
Η αξιολόγηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ κατά την υποβολή
τους γίνεται µε βάση κριτήρια αναπτυξιακού σχεδιασµού, τα οποία αφορούν το τοµεακό ή το περιφερειακό
πρόγραµµα συνολικά, βάσει των οποίων αξιολογείται, ιδίως, αν το πρόγραµµα έχει καταρτιστεί σύµφωνα µε τις
τεθείσες προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους του ΕΠΑ και είναι συµβατό µε το χρονοδιάγραµµα και τους κατανεµηµένους πόρους του. Έργα και δράσεις που δεν είναι συµβατά µε τα ανωτέρω κριτήρια δεν περιλαµβάνονται στα ΤΠΑ και ΠΠΑ. Η Δι.Δι.Ε.Π. προτείνει στα Υπουργεία και τις Περιφέρειες τις απαιτούµενες τροποποιήσεις για τη διασφάλιση της συµβατότητας των ΤΠΑ
και ΠΠΑ µε το ΕΠΑ.
Άρθρο 128
Παρακολούθηση, αξιολόγηση
και αναθεώρηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ
1. Σύµφωνα µε τις διαδικασίες της απόφασης της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 129 του παρόντος, η Υπηρεσία
Διαχείρισης του ΤΠΑ ή ΠΠΑ συντάσσει και υποβάλλει
στη Δι.Δι.Ε.Π. ενδιάµεση έκθεση προόδου σχετικά µε
την εφαρµογή και υλοποίηση του προγράµµατος, µε συγκεντρωτικά στοιχεία για την οικονοµική και φυσική πρόοδό του. Στην έκθεση αναφέρονται επίσης οι χρονικές ή
άλλες αποκλίσεις που διαπιστώνονται κατά την υλοποίηση του προγράµµατος και ο βαθµός επίτευξης των στόχων του ΕΠΑ. Στις εκθέσεις οι αρµόδιες υπηρεσίες διαχείρισης οφείλουν να χρησιµοποιούν δείκτες εκροής ή
άλλους δείκτες, οι οποίοι περιλαµβάνονται αντίστοιχα
στα κείµενα των οικείων προγραµµάτων και προσκλήσεων για να αποτυπώσουν την πρόοδο της υλοποίησης.
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2. Με πρωτοβουλία του φορέα κατάρτισης ή του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα ΤΠΑ και ΠΠΑ
µπορεί να επανεξετάζονται και, αν απαιτείται, να αναθεωρούνται, σε µια ή περισσότερες από τις εξής περιπτώσεις:
α) ύστερα από αναθεώρηση του ΕΠΑ,
β) εφόσον από τις εκθέσεις προόδου της παραγράφου
1 και τα λοιπά δεδοµένα της παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράµµατος προκύπτει ότι δεν έχει συντελεστεί η προγραµµατισµένη πρόοδος της υλοποίησής του,
γ) µετά την κατανοµή των αποθεµατικών.
3. Οι υπηρεσίες διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ συντάσσουν το αναθεωρηµένο πρόγραµµα, το οποίο εγκρίνεται
από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και δηµοσιεύεται σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 125
του παρόντος.
4. Εντός έξι (6) µηνών από τη λήξη της περιόδου εφαρµογής των ΤΠΑ και ΠΠΑ, οι αρµόδιες υπηρεσίες διαχείρισης υποβάλλουν στη Δι.Δι.Ε.Π. έκθεση ολοκλήρωσης του προγράµµατος, σύµφωνα µε τις οριζόµενες
στην απόφαση της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 129 προδιαγραφές.
Άρθρο 129
Διαχείριση και έλεγχος των ΤΠΑ
και ΠΠΑ και των έργων τους
Η διαχείριση και ο έλεγχος των ΤΠΑ και ΠΠΑ, καθώς
και των έργων τους από τους αρµόδιους φορείς περιλαµβάνει τις εξής γενικές κατηγορίες ενεργειών, οι οποίες εξειδικεύονται περαιτέρω στο ΣΔΕ:
Α. Ενεργοποίηση ΤΠΑ και ΠΠΑ και ένταξη έργων.
1. Για την ένταξη έργων προς χρηµατοδότηση από τα
ΤΠΑ και ΠΠΑ εκδίδεται πρόσκληση από τον αρµόδιο Υπουργό, Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα ή Περιφερειάρχη, η
οποία περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενηµέρωσης των δυνητικών δικαιούχων σχετικά µε τις δυνατότητες και τους όρους χρηµατοδότησης των έργων. Για
την ένταξη συγκεκριµένων έργων ή έργων στρατηγικής
σηµασίας δεν απαιτείται πρόσκληση και αρκεί η ανακοίνωση της πρόθεσης χρηµατοδότησης προς τον φορέα υλοποίησης του συγκεκριµένου έργου.
Οι προτάσεις αξιολογούνται από την Υπηρεσία Διαχείρισης, σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται
στην πρόσκληση ή στην ανακοίνωση της πρόθεσης χρηµατοδότησης και κατηγοριοποιούνται, κατ’ ελάχιστον,
στις ακόλουθες «οµάδες κριτηρίων», οι οποίες εξειδικεύονται στο ΣΔΕ: α) πληρότητα και σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης και τήρηση του θεσµικού πλαισίου, β) σκοπιµότητα του έργου, γ) ωριµότητα του έργου
και δ) επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου.
Σε ειδικές περιπτώσεις και για λόγους που τεκµηριώνονται στην πρόσκληση, µπορεί σε αυτή να προβλέπεται
η αξιολόγηση των υποβαλλόµενων προτάσεων από την
Υπηρεσία Διαχείρισης µε τη συνδροµή αξιολογητών εγγεγραµµένων είτε σε Μητρώο Αξιολογητών που συστήνεται, για τον σκοπό αυτόν, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή Περιφερειάρχη, είτε στο Μητρώο Αξιολογη-

τών του Ενδιάµεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηµατικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) ή σε άλλο υφιστάµενο Μητρώο. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος της καταβαλλόµενης στους αξιολογητές αποζηµίωσης, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα όρια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του ν. 4369/2016
(Α΄ 33) και την παράγραφο 5 του άρθρου 35 του
ν. 4484/2017 (Α΄ 110).
2. Η απόφαση ένταξης των έργων στα ΤΠΑ και στα
ΠΠΑ εκδίδεται από τον αρµόδιο Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα ή Περιφερειάρχη και περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τον
τίτλο, τον προϋπολογισµό και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου, συνοπτική περιγραφή του φυσικού
αντικειµένου του, τις υποχρεώσεις του δικαιούχου και
άλλους ειδικούς όρους, όταν απαιτείται.
3. Η απόφαση ένταξης έργου σε ΤΠΑ ή ΠΠΑ αποτελεί
αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ. Η εγγραφή
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κανονιστικό πλαίσιο του ΠΔΕ.
4. Σε κάθε ΤΠΑ και ΠΠΑ µπορεί να εντάσσονται έργα
συνολικού προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβεί το 130% της συνολικής δηµόσιας δαπάνης του οικείου ΤΠΑ ή ΠΠΑ, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στην απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 123 του παρόντος. Μετά την έγκριση του ΕΠΑ, το
παραπάνω ποσοστό µπορεί να τροποποιείται ανά ΤΠΑ ή
ΠΠΑ µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
5. Για τα έργα τα οποία εντάσσονται στα ΤΠΑ και ΠΠΑ
οι νοµικές δεσµεύσεις αναλαµβάνονται το αργότερο µέσα σε δεκαοκτώ (18) µήνες από την ένταξή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, προκειµένου να µην απενταχθούν, απαιτείται αιτιολογηµένη έκθεση της Υπηρεσίας Διαχείρισης και έγκριση της Δι.Δι.Ε.Π. µε την οποία παρέχεται
εύλογη παράταση.
Β. Παρακολούθηση, επαλήθευση και έλεγχος των έργων των ΤΠΑ και ΠΠΑ.
1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου των ενταγµένων έργων πραγµατοποιείται µε τη συγκέντρωση και την καταχώρηση
των δεδοµένων στο πληροφοριακό σύστηµα του άρθρου
135 του παρόντος.
2. Η Δι.Δι.Ε.Π. σχεδιάζει σύστηµα διοικητικών επαληθεύσεων, επιτόπιων επιθεωρήσεων και ελέγχων που
πρέπει να διενεργούνται, από την αρµόδια, κατά περίπτωση υπηρεσία, προκειµένου να επιβεβαιώνεται η πορεία της ορθής υλοποίησης των έργων. Ειδικότερα:
α) διοικητικές επαληθεύσεις διενεργούνται από τις Υπηρεσίες Διαχείρισης µε βάση τα στοιχεία των έργων
που υποβάλλονται από τους δικαιούχους,
β) επιτόπιες επιθεωρήσεις στα έργα διενεργούνται
δειγµατοληπτικά από την Δι.Δι.Ε.Π. και από τις Υπηρεσίες Διαχείρισης,
γ) έλεγχοι στα έργα διενεργούνται δειγµατοληπτικά
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
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µε την οποία συνιστώνται ad hoc οµάδες ελέγχου, που
µπορεί να συνεπικουρούνται στο έργο τους από εµπειρογνώµονες εγγεγραµµένους στο «Μητρώο Εµπειρογνωµόνων σε Δηµοσιονοµικούς Ελέγχους και Ελέγχους» της Επιτροπής Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, να ανατίθεται η
διενέργεια των ελέγχων σε ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες του ν. 4449/2017.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι την
έκδοση της απόφασης της παραγράφου Γ΄, η Δι.Δι.Ε.Π.
µπορεί να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις σε έργα που
χρηµατοδοτήθηκαν ή χρηµατοδοτούνται από εθνικούς
πόρους του ΠΔΕ. Η διαδικασία διενέργειας και το πρόγραµµα των επιτόπιων επιθεωρήσεων της παρούσας καθορίζονται από τη Δι.Δι.Ε.Π. και εγκρίνονται µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Γ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται το Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου
(ΣΔΕ) του ΕΠΑ, στο οποίο προβλέπονται, ιδίως, η διαδικασία ενεργοποίησης και υλοποίησης των προγραµµάτων και επιλογής των έργων, οι κανόνες επιλεξιµότητας
των δαπανών, το σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης, οι προϋποθέσεις χρηµατοδότησης, τροποποίησης και ολοκλήρωσης των έργων, το σύστηµα διοικητικών επαληθεύσεων, επιτόπιων επιθεωρήσεων και ελέγχων, συµπεριλαµβανοµένων των ελέγχων από ορκωτούς
ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες, η µεθοδολογία δειγµατοληψίας, καθώς και οι οµάδες που µπορεί να συνιστώνται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη διενέργεια ελέγχων σύµφωνα µε την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου Β΄ του παρόντος άρθρου. Με όµοια απόφαση µπορεί να εγκρίνονται πρότυπα προσκλήσεων, τεχνικών δελτίων, εκθέσεων, αναφορών και αποφάσεων για την εφαρµογή των ανωτέρω. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη
της Ε.Λ.Τ.Ε., καθορίζεται το ελεγκτικό πλαίσιο (Διεθνή
Πρότυπα) βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4449/2017.
Άρθρο 130
Ειδικά Προγράµµατα
1. Το ΕΠΑ µπορεί να χρηµατοδοτεί Ειδικά Προγράµµατα, τα οποία έχουν στόχο την άµεση και ολοκληρωµένη
αντιµετώπιση ειδικών προβληµάτων ή αναγκών ή αναπτυξιακών ευκαιριών που προκύπτουν σε εθνικό ή τοπικό
επίπεδο, στο χρηµατοδοτικό σχήµα των οποίων µπορεί
να συµµετέχουν χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, αναπτυξιακές τράπεζες, δηµόσια και ιδιωτικά ιδρύµατα ειδικού χρηµατοδοτικού σκοπού, καθώς και επενδυτικά ταµεία.
2. Τα Ειδικά Προγράµµατα της παραγράφου 1 καταρτίζονται από τη Δι.Δι.Ε.Π., η οποία ορίζεται αρµόδια και
για τη διαχείρισή τους. Τα Ειδικά Προγράµµατα περιλαµβάνουν συγκεκριµένο προϋπολογισµό, χρονοδιάγραµµα,

στόχους, καθώς και σύστηµα διαχείρισης και εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3. Ειδικά Προγράµµατα µπορεί επίσης να καταρτίζονται και να υποβάλλονται στη Δι.Δι.Ε.Π. του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων από Υπουργεία ή Περιφέρειες, για τα θέµατα αρµοδιότητάς τους. Τα Ειδικά Προγράµµατα της παρούσας παραγράφου κατά την υποβολή
τους περιλαµβάνουν τα στοιχεία της παραγράφου 2, καθώς και την προτεινόµενη Υπηρεσία Διαχείρισης. Τα Ειδικά Προγράµµατα των Υπουργείων εγκρίνονται, µετά από εισήγηση της Δι.Δι.Ε.Π., µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Τα Ειδικά Προγράµµατα των
Περιφερειών εγκρίνονται, µετά από εισήγηση της
Δι.Δι.Ε.Π., µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η κατάρτιση,
έγκριση και διαχείριση νέων Ειδικών Προγραµµάτων διέπεται αποκλειστικά από τις παραγράφους 1, 2 και 3. Για
την υλοποίηση και τροποποίηση Ειδικών Προγραµµάτων
που έχουν εγκριθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να εφαρµόζονται το άρθρο 110 του
ν. 4497/2017 (Α΄ 171), καθώς και τα άρθρα 69, 70 και 71
του ν. 4509/2017 (Α΄ 201).
Άρθρο 131
Υπηρεσία Συντονισµού του ΕΠΑ
1. Η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Επενδύσεων αποτελεί την κεντρική Υπηρεσία Συντονισµού του ΕΠΑ (ΥΣ–ΕΠΑ). Για τον σκοπό αυτόν υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.).
2. Η Δι.Δι.Ε.Π. θέτει διαχειριστικούς στόχους και παρακολουθεί την υλοποίησή τους σε σχέση µε τον σχεδιασµό και την εφαρµογή του ΕΠΑ. Ειδικότερα:
α) συντονίζει τη διαδικασία κατάρτισης του ΕΠΑ και
των προγραµµάτων του, µεριµνώντας για τη βέλτιστη
συνέργεια µεταξύ αυτών και των προγραµµάτων που
συγχρηµατοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά
και Διαρθρωτικά Ταµεία, καθώς και για τη συµβατότητά
τους µε το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας για την παραγωγική ανάταξη, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη
και την κοινωνική συνοχή,
β) συντονίζει τη συγκέντρωση των πόρων σε ειδικές
κατηγορίες δράσεων, κατά τα οριζόµενα στο ΕΠΑ,
γ) παρακολουθεί την εφαρµογή των προγραµµάτων, ιδίως ως προς την επίτευξη των στόχων τους, προτείνει
διορθωτικές παρεµβάσεις, όταν κριθεί αναγκαίο, και εισηγείται την κατανοµή των προβλεπόµενων αποθεµατικών,
δ) εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου Γ΄
του άρθρου 129 του παρόντος νόµου,
ε) αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την απλούστευση
και επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων
του ΕΠΑ, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια υπουργεία,
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στ) παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη σύνταξη
των προβλεπόµενων στο ΣΔΕ εκθέσεων και τη διενέργεια των αξιολογήσεων, όταν απαιτείται, επεξεργάζεται
τα πορίσµατα των αξιολογήσεων και παρέχει κατευθύνσεις σχετικά µε την αναθεώρηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ,
ζ) συντάσσει τις προδιαγραφές για τη διαµόρφωση
των αναγκαίων Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΠΣ) της
Γενικής Διεύθυνσης για το ΕΠΑ, µεριµνώντας για την ανάπτυξη των αναγκαίων διεπαφών και διασφαλίζοντας
τη συµµόρφωση των συστηµάτων µε τις κανονιστικές απαιτήσεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου,
η) διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις, σύµφωνα µε την
περίπτωση β΄ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου
Β΄ του άρθρου 129 του παρόντος,
θ) καταρτίζει το Τοµεακό Πρόγραµµα Τεχνικής Βοήθειας για την υλοποίηση του ΕΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο
134 του παρόντος.
Άρθρο 132
Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ
1. Οι επιµέρους αρµοδιότητες που αφορούν τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ΤΠΑ και
ΠΠΑ ανατίθενται σε Υπηρεσίες Διαχείρισης που υποδεικνύονται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από το αρµόδιο Υπουργείο ή Περιφέρεια κατά την υποβολή του οικείου
προγράµµατος. Ως Υπηρεσίες Διαχείρισης µπορούν να
ορίζονται και οι Ειδικές Υπηρεσίες των άρθρων 5, 7, 16,
62 και 63 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), καθώς και η ΜΟΔ
Α.Ε.. Στην περίπτωση ορισµού Ειδικής Υπηρεσίας ως Υπηρεσίας Διαχείρισης, οι αρµοδιότητες που αφορούν το
ΕΠΑ ανατίθενται σε µία ή περισσότερες ειδικές, για τον
σκοπό αυτό οργανικές µονάδες της, οι οποίες προσδιορίζονται µε αντίστοιχη τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου που διέπει τη σύσταση και τις αρµοδιότητές της.
Στην πρόταση του φορέα κατάρτισης κατά την υποβολή
του ΤΠΑ ή ΠΠΑ περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον η υπηρεσία ή ο φορέας που αναλαµβάνει τη διαχείριση, οι κατηγορίες έργων και δράσεων που αναλαµβάνονται και ο
αντίστοιχος προϋπολογισµός τους. Με την απόφαση έγκρισης του προγράµµατος από τον Υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 125 του παρόντος, κατανέµεται στο Υπουργείο ή
την Περιφέρεια ο προϋπολογισµός του οικείου προγράµµατος και ορίζονται οι Υπηρεσίες Διαχείρισης, στις οποίες ανατίθεται η διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Υπουργού ή Περιφερειάρχη, µπορεί να ανακαλείται ολικά
ή µερικά ή να τροποποιείται η απόφαση ορισµού Υπηρεσίας Διαχείρισης. Με όµοια απόφαση, η οποία περιλαµβάνει όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1, µπορεί να ορίζονται άλλες υπηρεσίες ή φορείς που αναλαµβάνουν,
µε την κατανοµή των αντίστοιχων πόρων, τη διαχείριση
προγραµµάτων ή ταµείων αποθεµατικών του ΕΠΑ ή συγκεκριµένα καθήκοντα διαχείρισης.
3. Αρµοδιότητες των Υπηρεσιών Διαχείρισης των ΤΠΑ
και ΠΠΑ είναι ιδίως:
α) η ενεργοποίηση των προγραµµάτων σύµφωνα µε
την παράγραφο Α΄ του άρθρου 129 του παρόντος, η σύνταξη των προσκλήσεων, καθώς και η µέριµνα για την

έκδοση και δηµοσιοποίησή τους,
β) η συγκέντρωση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων για την ένταξη έργων στο Πρόγραµµα,
γ) η παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων επί του
συστήµατος διαχείρισης,
δ) ο έλεγχος της πληρότητας και αρτιότητας των προτάσεων για την ένταξη έργων στο Πρόγραµµα, που κατατίθενται από τους δυνητικούς δικαιούχους, η αξιολόγησή τους και η εισήγηση προς τον Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα ή τον Περιφερειάρχη για την ένταξη των έργων
στο Πρόγραµµα,
ε) η µέριµνα για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ και τη
χρηµατοδότησή τους, µε βάση την ισχύουσα διαδικασία,
στ) η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων από
τους δικαιούχους και η σύνταξη των προβλεπόµενων εκθέσεων, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 128 του παρόντος,
ζ) η ενηµέρωση και ο συντονισµός των ενεργειών των
δικαιούχων και των εµπλεκόµενων αρχών στην υλοποίηση του Προγράµµατος,
η) η µέριµνα για τη δηµοσιοποίηση και προβολή των
δράσεων και των στόχων του Προγράµµατος µε βάση το
ΣΔΕ,
θ) η µέριµνα για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων
εργαλείων, προκειµένου να παρακολουθείται η εξέλιξη
του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, καθώς και οι
χρηµατορροές των έργων και των µελετών,
ι) η διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων και επιτόπιων επιθεωρήσεων, σύµφωνα µε την υποπαράγραφο 2
της παραγράφου Β΄ του άρθρου 129 του παρόντος,
ια) η αξιολόγηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ, καθώς και της
πρότασης αναθεώρησής τους, όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη,
ιβ) η σύνταξη εκθέσεων ολοκλήρωσης των ΤΠΑ και
ΠΠΑ.
Άρθρο 133
Υλοποίηση και πληρωµή των έργων του ΕΠΑ
Η υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στα ΤΠΑ και
ΠΠΑ και στα Ειδικά Προγράµµατα και εγκρίνονται για
χρηµατοδότηση από το ΠΔΕ γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία. Για τις
πληρωµές των έργων εφαρµόζεται η διαδικασία που
προβλέπεται για τις πληρωµές των έργων του ΠΔΕ.
Άρθρο 134
Τεχνική Βοήθεια
1. Οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας (τεχνικής υποστήριξης) αφορούν τον προγραµµατισµό, τον σχεδιασµό, την
προετοιµασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δηµοσιότητα, την εφαρµογή και τον έλεγχο των προγραµµάτων του ΕΠΑ, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Υπηρεσίας Συντονισµού, των Υπηρεσιών Διαχείρισης και
των δικαιούχων για την υλοποίηση των προγραµµάτων.
Συνίστανται ιδίως στην προµήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών, στην κάλυψη δαπανών, καθώς και σε κάθε άλλη
απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης των στόχων και των προγραµµάτων του ΕΠΑ.
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2. Δικαιούχοι ενεργειών στο πλαίσιο του Τοµεακού
Προγράµµατος Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠΑ, που καταρτίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
είναι οι αναφερόµενοι στο Πρόγραµµα. Δικαιούχοι ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας του οικείου ΤΠΑ ή ΠΠΑ είναι οι Υπηρεσίες Διαχείρισης, η ΜΟΔ Α.Ε., καθώς και άλλοι φορείς και υπηρεσίες, εφόσον προβλέπονται από την έγκριση των προγραµµάτων.
3. Οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας χρηµατοδοτούνται
από εθνικούς πόρους µέσω του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων. Ο προϋπολογισµός του τοµεακού
προγράµµατος Τεχνικής Βοήθειας καθορίζεται ως ποσοστό µέχρι το 1% των συνολικών πιστώσεων του ΕΠΑ. Ο
προϋπολογισµός του αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας των επιµέρους προγραµµάτων του ΕΠΑ καθορίζεται
ως ποσοστό µέχρι 1% των συνολικών πιστώσεών τους.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
τα ποσοστά αυτά µπορεί να οριστούν µέχρι το διπλάσιο
των ανωτέρω. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών µπορεί ο προϋπολογισµός του τοµεακού προγράµµατος Τεχνικής Βοήθειας να καθορίζεται σε ποσοστό µεγαλύτερο του προβλεπόµενου στο προηγούµενο εδάφιο της παρούσας.
Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος Τεχνικής Βοήθειας της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του παρόντος
µπορεί να ανέρχεται µέχρι το 1% του ορίου δαπανών
του Εθνικού ΠΔΕ που ισχύει για το έτος κατά το οποίο
εκδίδεται η απόφαση έγκρισής του.
4. Τα άρθρα 119 παράγραφοι 1 - 7, 200 παράγραφος 8
και 329 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) εφαρµόζονται και για
τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας που χρηµατοδοτούνται
από το ΕΠΑ.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης
των προγραµµάτων, εξειδικεύονται περαιτέρω οι επιλέξιµες κατηγορίες ενεργειών και ορίζονται, αν απαιτείται,
και άλλοι δικαιούχοι ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας πέραν των οριζόµενων στο παρόν άρθρο.
6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου
5, καθώς και των αποφάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 120 και της παραγράφου 4 του άρθρου 329 του
ν. 4412/2016, εφαρµόζεται αναλογικά η 23451/ΕΥΣΣΑ
493/24.02.2017 (Β΄ 677) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, χωρίς διάκριση υποπρογραµµάτων και χωρίς περιορισµό στον προϋπολογισµό κάθε κατηγορίας επιλέξιµων ενεργειών, όπως αυτές
αναφέρονται στο Παράρτηµα αυτής. Στις επιµέρους κατηγορίες επιλέξιµων ενεργειών της παραπάνω απόφασης προστίθενται οι ενέργειες επίβλεψης έργων του ΕΠΑ µέσα από τις διαδικασίες του άρθρου 137 παράγραφος 5 του παρόντος. Μέχρι τη δηµιουργία καταλόγου
προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών δικαιούχων Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΑ, η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Επενδύσεων και η Δι.Δι.Ε.Π. µπορούν, για την εκτέλεση των
ενεργειών των οποίων είναι δικαιούχοι, να χρησιµοποι-

ούν τους καταλόγους προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισµού του άρθρου 14 του
ν. 4314/2014, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 10 της ανωτέρω απόφασης.
7. Η απόφαση της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του
ν. 4314/2014 εφαρµόζεται αναλόγως και για τις ενέργειες τεχνικής υποστήριξης που χρηµατοδοτούνται από το
ΕΠΑ.
Άρθρο 135
Πληροφοριακό Σύστηµα
Τα δεδοµένα που αφορούν την υλοποίηση και παρακολούθηση του ΕΠΑ και των προγραµµάτων του καταχωρούνται σε πληροφοριακό σύστηµα. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, µεταξύ άλλων, οι προδιαγραφές λειτουργίας του εν λόγω
πληροφοριακού συστήµατος, οι διεπαφές που προβλέπεται να αναπτυχθούν, καθώς και ο τρόπος αξιοποίησης
της τεχνολογικής υποδοµής υφιστάµενων εφαρµογών
για το ΠΔΕ και τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.
Άρθρο 136
Θέµατα προσωπικού της Υπηρεσίας Συντονισµού και
των Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΠΑ
1. Η Δι.Δι.Ε.Π. και οι Υπηρεσίες Διαχείρισης των προγραµµάτων του ΕΠΑ µπορεί να στελεχώνονται και µε
προσωπικό που αποσπάται από τη ΜΟΔ Α.Ε., σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο καταστατικό αυτής, το οποίο κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο 33 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267).
2. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, των Ειδικών Υπηρεσιών των άρθρων 5, 7,16, 62 και 63 του
ν. 4314/2014 στις οποίες ανατίθενται καθήκοντα διαχείρισης σύµφωνα µε το άρθρο 132 ή κατάρτισης των τοµεακών και περιφερειακών προγραµµάτων σύµφωνα µε το
άρθρο 125, καθώς και του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε., που απασχολείται σε έργα του
ΕΠΑ, εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριµένα στοιχεία που δικαιολογούν την υπερωριακή
εργασία. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται ο αριθµός των
υπαλλήλων, καθώς και οι όροι πραγµατοποίησης, οι πηγές χρηµατοδότησης, το χρονικό διάστηµα και οι ώρες
υπερωριακής απασχόλησής τους, τηρουµένων των ορίων των περιπτώσεων 2 και 3 της παραγράφου Α΄ του
άρθρου 20 του ν. 4354/2015. Η αποζηµίωση της υπερωριακής απασχόλησης για το σύνολο του προσωπικού της
παρούσας µπορεί να καταβάλλεται από τη ΜΟΔ Α.Ε., µε
επιχορήγησή της από το ΠΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι πιστώσεις για την υπερωριακή απασχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων που βαρύνουν το
ΠΔΕ εγγράφονται σε ειδικό έργο συλλογικής απόφασης
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κάθε έτους.
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Άρθρο 137
Επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων ΠΔΕ
1. Οι δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών
που προκαλούνται κατά την εκτέλεση έργων του ΕΠΑ
που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3669/2008
(Α΄116) και του ν. 4412/2016 χρηµατοδοτούνται από τον
κύριο του έργου και αφορούν: α) την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών από την αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, β) τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών, κατά την έννοια του άρθρου 37 του ν. 3028/2002 (A΄ 153), γ) τη λήψη προληπτικών µέτρων προστασίας των µνηµείων έναντι κινδύνων
κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου ή και κατά
τη φάση λειτουργίας του. Αν ο προϋπολογισµός των δαπανών αυτών υπερβαίνει το ποσοστό 5% επί του συνολικού προϋπολογισµού του έργου, ο προϋπολογισµός εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη
γνώµη των αρµόδιων κατά περίπτωση Κεντρικών Συµβουλίων του ίδιου Υπουργείου.
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της
33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Α΄ 280), όπως
η παράγραφος αυτή συµπληρώθηκε µε το άρθρο 32 του
ν. 4587/2018 (Α΄ 218), προστίθεται περίπτωση κι΄ ως εξής:
«κι. Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου, οι συµβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
που προσλαµβάνεται για ορισµένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών
επί µνηµείων ή σωστικών ανασκαφών που υλοποιούνται
µε τη µέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο
πλαίσιο εφαρµογής προγραµµάτων του ΕΠΑ, καθώς και
οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις τους, χωρίς να δύναται
να θεωρηθεί ότι µε αυτές τις συµβάσεις καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες.»
3. Η επιλογή έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση
αρχαιολογικών εργασιών επί µνηµείων ή σωστικών ανασκαφών που υλοποιούνται µε τη µέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας πραγµατοποιείται µε τήρηση των αρχών της ίσης µεταχείρισης, της µη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. Ειδικά για τη σύναψη
συµβάσεων µίσθωσης έργου δηµοσιεύεται πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες στην ιστοσελίδα του δικαιούχου ή του φορέα στον
οποίο υπάγεται η Υπηρεσία Διαχείρισης του οικείου προγράµµατος. Η πρόσκληση περιλαµβάνει τα επαγγελµατικά προσόντα που υπαγορεύονται από τη φύση και τον
σκοπό του προς υλοποίηση έργου, καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των ενδιαφεροµένων.
4. Με απόφαση του οικείου διατάκτη δύναται να ορίζονται τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της περίπτωσης ιδ΄ του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ως υπόλογοι διαχειριστές έργων εθνικού και συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους ΠΔΕ υπαγόµενα στις διατάξεις των
άρθρων 150 επ. του ν. 4270/2014.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
δύναται να συστήνεται µητρώο εξειδικευµένων στελεχών προερχόµενων από τον ιδιωτικό τοµέα, προκειµένου να υποστηρίζουν για συγκεκριµένο χρόνο την επίβλεψη έργων του ΕΠΑ. Με την απόφαση αυτή ορίζονται
οι λεπτοµέρειες για τη δηµιουργία και τήρηση του µητρώου, όπως οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό,

η διαδικασία διάγνωσης των αναγκών των δικαιούχων, όπως ο τρόπος επιλογής των στελεχών από τους δικαιούχους, η κάλυψη του σχετικού κόστους, ο ρόλος τους
στην επίβλεψη των έργων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 138
Κρατικές ενισχύσεις
1. Κατά την κατάρτιση και την υλοποίηση δράσεων και
πράξεων κρατικών ενισχύσεων εφαρµόζεται η παράγραφος Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Οι
προκηρύξεις και οι προσκλήσεις που αφορούν δράσεις
και πράξεις κρατικών ενισχύσεων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΠΑ εκδίδονται από τον αρµόδιο Υπουργό ή
Περιφερειάρχη, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, η οποία αφορά την εναρµόνιση µε τις προδιαγραφές του
Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) του άρθρου 57 του ν. 4314/2014, εφόσον η χρήση του προβλέπεται από την απόφαση της παραγράφου
Γ΄ του άρθρου 129 του παρόντος. Στις προκηρύξεις και
στις προσκλήσεις ορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων, οι επιλέξιµες δαπάνες, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής, οι προθεσµίες και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 µπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα να πιστοποιούνται οι δαπάνες
των επί µέρους δράσεων και πράξεων κρατικών ενισχύσεων από ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι υποβάλλουν
σχετική βεβαίωση για τη νοµιµότητα και την κανονικότητα διενέργειας των δαπανών, την ορθή λογιστική καταχώριση και την εξόφλησή τους, καθώς και για το ότι οι
δαπάνες πραγµατοποιήθηκαν εντός της επιλέξιµης περιόδου, ότι αφορούν στο εγκεκριµένο έργο, ότι τηρήθηκαν οι όροι της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης και
ότι υπάρχουν επαρκή δικαιολογητικά. Ο ορκωτός λογιστής επιλέγεται από τον δικαιούχο και η δαπάνη για την
αµοιβή του είναι επιλέξιµη στο οικείο πρόγραµµα και µέχρι τρεις (3) µήνες µετά από τη λήξη του έργου.
3. Οι προκηρύξεις των κρατικών ενισχύσεων αναρτώνται στο Πρόγραµµα «Διαύγεια» σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112), καθώς και σε διαδικτυακό
χώρο του ΕΠΑ, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται όλες οι
διαθέσιµες µορφές δηµοσιοποίησης που κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της ενηµέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της διαφάνειας.
4. Οι φορείς που χορηγούν σύµφωνα µε την παράγραφο 1 κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας χρησιµοποιούν υποχρεωτικά το Πληροφοριακό Σύστηµα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας
(ΠΣΣΚΕΗΣ) του άρθρου 57 Α του ν. 4314/2014, το οποίο
προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του
ν. 4605/2019 (Α΄ 52).
5. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή Περιφερειάρχη µπορεί να ανατίθενται στην αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία µε την επωνυµία «Ενδιάµεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηµατικότητας» (δ.τ. ΕΦΕΠΑΕ) καθήκοντα διαχείρισης δράσεων κρατικών ενισχύσεων χρηµατοδοτούµενων από το ΕΠΑ. Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ ή ο αναπληρωτής του, που συµµετέχει
στη γενική συνέλευση και στο διοικητικό συµβούλιο του
ΕΦΕΠΑΕ, εκπροσωπεί και τους φορείς υλοποίησης ή
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διαχείρισης των δράσεων της παρούσας. Με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των φορέων αυτών, ορίζονται
εκπρόσωποί τους ως µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου
της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 13
του ν. 4314/2014 και εφαρµόζεται αναλόγως για την ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης της παρούσας, καθώς
και για τις λειτουργικές δαπάνες και τον προσδιορισµό
τους.
6. Για τις ανάγκες αξιολόγησης των προτάσεων δράσεων κρατικών ενισχύσεων: α) συστήνεται από κάθε αρµόδιο φορέα Μητρώο Αξιολογητών, µε απόφαση Υπουργού ή Περιφερειάρχη, η οποία καθορίζει, µεταξύ άλλων,
τη διαδικασία σύστασης και τήρησης του Μητρώου, τις
ειδικότητες, τα ειδικά προσόντα, τα δικαιολογητικά και
τη διαδικασία επιλογής των αξιολογητών και εγγραφής
τους στο Μητρώο, καθώς και τις ανατιθέµενες σε αυτούς αρµοδιότητες και τους όρους συµµετοχής τους στα
προβλεπόµενα στάδια της αξιολόγησης ή β) χρησιµοποιείται το Μητρώο Αξιολογητών του Ενδιάµεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ανταγωνιστικότητας και
Επιχειρηµατικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) ή γ) χρησιµοποιείται άλλο υφιστάµενο Μητρώο. Το ύψος της καταβαλλόµενης
στους αξιολογητές αποζηµίωσης καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Οικονοµικών και δεν µπορεί να υπερβαίνει τα όρια των
παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015,
όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του ν. 4369/2016 και την παράγραφο 5 του άρθρου 35 του ν. 4484/2017.
Άρθρο 139
Μεταβατική περίοδος
1. Μέχρι την έναρξη της πρώτης προγραµµατικής περιόδου του ΕΠΑ, η οποία λαµβάνει χώρα την 01.01.2021,
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον συντονισµό των φορέων και των ενεργειών για την προετοιµασία του ΕΠΑ
και τον προσδιορισµό των προγραµµατικών στόχων της
µεταβατικής περιόδου. Με όµοια απόφαση, µπορεί να
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη διαδικασία ένταξης
έργων στο ΠΔΕ για χρηµατοδότηση από το εθνικό σκέλος του, τη διαδικασία παρακολούθησής τους και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίνεται πρόγραµµα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας µεταβατικής περιόδου για την κατάρτιση του ΕΠΑ και
των προγραµµάτων του και την υποστήριξη έργων του εθνικού σκέλους, µε δικαιούχο τη Δι.Δι.Ε.Π. και µε περίοδο επιλεξιµότητας δαπανών που αρχίζει από την έναρξη
ισχύος του παρόντος και λήγει ένα (1) έτος µετά την έγκριση του πρώτου ΕΠΑ. Με την εν λόγω απόφαση καθορίζεται ο προϋπολογισµός του προγράµµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 134 του παρόντος, και µπορεί
να προσδιορίζονται και άλλοι δικαιούχοι των ενεργειών.
Κατά την κατάρτιση και εφαρµογή του προγράµµατος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας µεταβατικής περιόδου, ιδιαίτερη µέριµνα θα ληφθεί για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τις αναγκαίες ενέργειες που αφορούν: α) την κατάρτιση, την ενηµέρωση και τον σχεδιασµό της υλοποίησης του ΕΠΑ και των προγραµµάτων

του, β) την υποστήριξη της υλοποίησης των Ειδικών
Προγραµµάτων του άρθρου 110 του ν. 4497/2017 και γ)
την πραγµατοποίηση των επιτόπιων επιθεωρήσεων της
υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 129
του παρόντος. Η υλοποίηση του προγράµµατος γίνεται
σύµφωνα µε τα άρθρα 119 παράγραφοι 1 - 7, 200 παράγραφος 8 και 329 του ν. 4412/2016 και µε ανάλογη εφαρµογή: α) της 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 απόφασης
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
χωρίς διάκριση υποπρογραµµάτων και χωρίς περιορισµό
στον προϋπολογισµό κάθε κατηγορίας, και β) της απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του
ν. 4314/2014. Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος, η
Δι.Δι.Ε.Π. και οι λοιποί οριζόµενοι δικαιούχοι µπορούν
να χρησιµοποιούν τους καταλόγους προµηθευτών και
παρόχων υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισµού
του ν. 4314/2014 για την εκτέλεση των αντίστοιχων ενεργειών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων µπορεί να τροποποιείται το χρονοδιάγραµµα κατάρτισης, διαβούλευσης και έγκρισης του πρώτου ΕΠΑ,
καθώς και να καθορίζεται το χρονοδιάγραµµα κατάρτισης, διαβούλευσης και έγκρισης των επιµέρους προγραµµάτων του πρώτου ΕΠΑ.
Άρθρο 140
Καταργούµενες και τροποποιούµενες διατάξεις
1. Οι υποπεριπτώσεις ζζ΄, ηη΄, θθ΄ και ιι΄ της περίπτωσης α΄, καθώς και η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του π.δ. 147/2017
(Α΄ 192) καταργούνται.
2. Στις υποπεριπτώσεις αα΄, ββ΄, γγ΄ και δδ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του π.δ.
147 /2017 οι λέξεις «τεχνική υποστήριξη» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τεχνική βοήθεια».
3. Στην παράγραφο 1, καθώς και στις υποπεριπτώσεις
ιαια΄ της περίπτωσης α΄ και γγ΄ της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 40 του π.δ. 147/2017 η λέξη
«αµιγώς» διαγράφεται.
4. Στις υποπεριπτώσεις στστ΄ και ιαια΄ της περίπτωσης α΄, καθώς και στην υποπεριπτωση αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του π.δ.
147/2017 οι λέξεις «το Εθνικό Σκέλος» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «εθνικούς πόρους».
5. Στην υποπερίπτωση ιγιγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του π.δ. 147/2017 οι λέξεις
«εθνικού σκέλους» αντικαθίστανται από το αρκτικόλεξο
«ΕΠΑ».
6. Η υποπερίπτωση ηη΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του π.δ. 147/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «ηη. Διενεργεί, µε εντολή της πολιτικής ηγεσίας, έκτακτες επιθεωρήσεις σε οποιαδήποτε κατηγορία έργου του ΕΠΑ ή του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ.»
7. Τα άρθρα 119, 200 και 329 του ν. 4412/2016 (Α΄147)
τροποποιούνται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 119 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών κάτω των ορίων, οι οποίες αφορούν ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων, καθώς και των τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του Ε-
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θνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), οι αναθέτουσες αρχές ή/και οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας κατά την έννοια του ν. 4314/2014 και του θεσµικού
πλαισίου του ΕΠΑ µπορούν να προσφεύγουν και στις
διαδικασίες των παραγράφων 2 και 3 κατά περίπτωση.»
β) Η παράγραφος 6 του άρθρου 119 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας
των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ,
του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων, καθώς και των τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του ΕΠΑ, η σύναψη αυτών κατά το άρθρο 118, χωρεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας για την εκτέλεση
των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσίας. Το σχετικό
συµφωνητικό όπου απαιτείται υπογράφεται από αυτόν.»
γ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 200 αντικαθίσταται ως
εξής:
«8. Οι εντολές πληρωµής των ενεργειών τεχνικής
βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων
του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών
προγραµµάτων ή/και ταµείων, καθώς και των τοµεακών,
περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του Εθνικού
Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), του άρθρου 119, εκδίδονται από το όργανο που εξέδωσε την απόφαση ανάθεσης.»
δ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 329 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών κάτω των ορίων, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες
τεχνικής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή
διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων, καθώς και των τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του
Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), οι αναθέτοντες φορείς ή / και οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής
βοήθειας κατά την έννοια του ν. 4314/2014 και του θεσµικού πλαισίου του ΕΠΑ, µπορούν να προσφεύγουν και
στις διαδικασίες των παραγράφων 2 και 3 κατά περίπτωση.»
ε) Η παράγραφος 6 του άρθρου 329 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας
των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ,
του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων, καθώς και των τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του ΕΠΑ, η σύναψη αυτών κατά το άρθρο 328 χωρεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας για την εκτέλεση
των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσίας.»
Άρθρο 141
Μεταβατικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παράγραφος 2 του άρθρου 136 του παρόντος εφαρµόζεται και
για την υπερωριακή εργασία του προσωπικού των υπηρεσιών και φορέων του ίδιου άρθρου που απασχολείται
για τα έργα που χρηµατοδοτούνται από τους εθνικούς
πόρους του ΠΔΕ.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι την
έγκριση των ΤΠΑ και ΠΠΑ της πρώτης προγραµµατικής

περιόδου του ΕΠΑ οι διατάξεις του άρθρου 137 εφαρµόζονται και για τα έργα που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.
ΜΕΡΟΣ ΙΘ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Άρθρο 142
Εξωτερική Αξιολόγηση Ερευνητικών Κέντρων
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 31 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους αξιολογούνται εντός του πρώτου εξαµήνου κάθε πέµπτου έτους από την προηγούµενη αντίστοιχη αξιολόγηση, υπό
την επιµέλεια και εποπτεία της ΓΓΕΤ, από νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία, διεθνές κύρος και
διεθνή εµπειρία αξιολογήσεων ερευνητικών κέντρων ή
από επιτροπές εξωτερικών αξιολογητών, που αποτελούνται από πέντε (5) έως επτά (7) µέλη, τα οποία διαθέτουν τα αντίσοιχα µε τα ανωτέρω προσόντα.»
2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 31 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η σχετική έκθεση επιτόπιας αξιολόγησης υποβάλλεται από το νοµικό πρόσωπο ή την επιτροπή των εξωτερικών αξιολογητών, που διενήργησε την αξιολόγηση στο
ΕΣΕΤΕΚ και τη ΓΓΕΤ στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
τους, παρακολούθησης, συντονισµού, αξιολόγησης και
χρηµατοδότησης των ερευνητικών κέντρων.»
Άρθρο 143
Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας
και Καινοτοµίας
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας (ΕΣΕΤΕΚ) είναι το ανώτατο γνωµοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής
στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Ανάπτυξη της Καινοτοµίας (ΕΤΑΚ). Υποστηρίζει στο έργο
του τον αρµόδιο Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό για θέµατα Έρευνας και Τεχνολογίας (εφεξής
«Υπουργό») και τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στα ζητήµατα που άπτονται της αρµοδιότητάς τους.
2. Αποστολή του Εθνικού Συµβούλιου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας είναι:
α) Η παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και
διεθνών εξελίξεων στην ΕΤΑΚ και η υποβολή σχετικών
προτάσεων στον αρµόδιο για θέµατα Έρευνας και Τεχνολογίας Υπουργό και τη ΓΓΕΤ.
β) Η συµβολή στη διαµόρφωση και επικαιροποίηση της
ΕΤΑΚ και η παρακολούθηση της προόδου της εφαρµογής της.
γ) Η σύνταξη και δηµοσιοποίηση ετήσιας Έκθεσης
στρατηγικής για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτοµία, συνοδευόµενη από Απολογισµό προόδου για το περασµένο έτος, στη βάση της παρακολούθησης εφαρµογής της ΕΤΑΚ και των διεθνών εξελίξεων.
δ) Η υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση, τη στρατηγική διαµόρφωση και την κατανοµή της δηµόσιας χρηµατοδότησης για την ΕΤΑΚ.
ε) Η υποβολή προτάσεων και η ενθάρρυνση υιοθέτη-
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σης δηµόσιων πολιτικών στη βάση του ερευνητικού έργου που εκπονούν τα εποπτευόµενα από τη ΓΓΕΤ ερευνητικά κέντρα και µπορεί να έχουν ευεργετική επίδραση
στο κοινωνικό σύνολο.
στ) Η υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση πολιτικών µετασχηµατισµού της Έρευνας σε Καινοτοµία και εν
γένει της διασύνδεσης του παραγόµενου ερευνητικού αποτελέσµατος µε την επιχειρηµατικότητα και κάθε µορφής µη κρατική πρωτοβουλία.
ζ) Η συµβολή στη διασφάλιση στενής δηµιουργικής
συνεργασίας µεταξύ της έρευνας, της εκπαίδευσης και
των παραγωγικών κλάδων της οικονοµίας.
η) Η γνωστοποίηση στους δηµόσιους φορείς και η ενθάρρυνσή τους να ενσωµατώσουν στη λειτουργία τους
ερευνητικά αποτελέσµατα και καινοτοµικά προϊόντα, τα
οποία παράγονται από εποπτευόµενους φορείς της
ΓΓΕΤ.
θ) Η υποβολή προτάσεων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, που θα µπορούσαν να ενισχύσουν την
Έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτοµία στην Ελλάδα.
ι) Η συµβολή στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για τη διαµόρφωση ισχυρών δεσµών µεταξύ της ελληνικής και της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας.
ια) Η εξέταση και εισήγηση πάσης φύσεως κινήτρων
και διατύπωση προτάσεων για τη διευκόλυνση των επενδύσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Η δικτύωση νεοφυών
επιχειρήσεων µε υφιστάµενες εταιρίες, δυνητικούς χρηµατοδότες, αλλά και δεξαµενές σκέψης στο εσωτερικό
και το εξωτερικό.
ιβ) Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό, σχετικά
µε τη σύνθεση των εκλεκτορικών σωµάτων, από τα οποία επιλέγονται οι διευθυντές των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και εποπτευόµενων φορέων.
ιγ) Η υλοποίηση άλλων στόχων που ανατίθενται στο ΕΣΕΤΕΚ από την Κυβέρνηση, τον Υπουργό ή την κείµενη
νοµοθεσία.
3. Το ΕΣΕΤΕΚ αποτελείται από έντεκα (11) διεθνώς
καταξιωµένα στο αντικείµενό τους µέλη, τα οποία προέρχονται από τον ερευνητικό, ακαδηµαϊκό και επιχειρηµατικό χώρο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού, για τριετή θητεία, που
µπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζονται
ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΤΕΚ, καθώς και
ο υπάλληλος της ΓΓΕΤ που εκτελεί χρέη Γραµµατέα, µε
τον αναπληρωτή του.
4. Με ευθύνη του Υπουργού, τα µέλη κατανέµονται σε
δύο (2) πενταµελείς Επιτροπές: α) Την Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία εστιάζει σε ζητήµατα βασικής και εφαρµοσµένης Έρευνας, αλλά και συνολικής κατεύθυνσης και λειτουργίας του ερευνητικού ιστού στη
χώρα. β) Την Επιτροπή Καινοτοµίας και Νεοφυούς Επιχειρηµατικότητας, η οποία εστιάζει σε ζητήµατα ανάπτυξης της Καινοτοµίας και βελτίωσης του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος µέσα στο οποίο καλούνται οι νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Και στις δύο Επιτροπές
συµµετέχει ως έκτο µέλος και προΐσταται ο Πρόεδρος
του ΕΣΕΤΕΚ. Στόχος των δύο Επιτροπών είναι ο εντοπισµός των βασικών προβληµάτων, η κατάρτιση στρατηγικής και εν γένει η λειτουργία τους ως δεξαµενές σκέψης
για τις θεµατικές της αποστολής τους.
5. Οι δύο Επιτροπές συνεδριάζουν και λειτουργούν ανεξάρτητα, ενώ εισηγούνται προς την Ολοµέλεια του ΕΣΕΤΕΚ, η οποία λαµβάνει την τελική απόφαση. Ο τόπος
και ο χρόνος συνεδριάσεων κάθε Επιτροπής, καθώς και

τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως, ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου της κάθε Επιτροπής. Στις συνεδριάσεις του ΕΣΕΤΕΚ, αλλά και των δύο ανωτέρω Επιτροπών
δύναται να συµµετέχει, δίχως δικαίωµα ψήφου, εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. Επίσης, επιτρέπεται να καλούνται εµπειρογνώµονες, ειδικοί, καθώς
και άλλοι εκπρόσωποι φορέων που συµµετέχουν στο
Συµβούλιο, ανάλογα µε το θέµα συζήτησης κάθε συνεδρίασης.
6. Η Ολοµέλεια του ΕΣΕΤΕΚ βρίσκεται σε απαρτία και
λαµβάνει τις αποφάσεις της σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων της Ολοµελείας, καθώς και τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως, ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου του ΕΣΕTEK. Οι συνεδριάσεις του ΕΣΕΤΕΚ δύναται να πραγµατοποιούνται
µέσω τηλεδιάσκεψης.
7. Ο ΓΓΕΤ και το ΕΣΕΤΕΚ υποστηρίζονται στο έργο
τους από Τοµεακά Επιστηµονικά Συµβούλια (ΤΕΣ), τα οποία συνιστώνται µε απόφαση του Υπουργού µετά από
τη σύµφωνη γνώµη του ΕΣΕΤΕΚ και µε αντικείµενο τα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτοµία. Με την ίδια απόφαση, ο Υπουργός ορίζει τον αριθµό των µελών των ΤΕΣ, τον Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τα τακτικά και αναπληρωµατικά
µέλη τους, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη συγκρότηση και λειτουργία τους. Ο αριθµός των µελών δεν
απαιτείται να είναι ίδιος για όλα τα ΤΕΣ.
8. Η γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη για τη
λειτουργία του ΕΣΕΤΕΚ παρέχεται από τη ΓΓΕΤ. Η συµµετοχή υπαλλήλου στα έργα της γραµµατείας δεν θεωρείται δεύτερη θέση ή απασχόληση στον δηµόσιο τοµέα.
9. Με απόφαση του Υπουργού, το ΕΣΕΤΕΚ δύναται να
λαµβάνει δηµόσια χρηµατοδότηση για την εκτέλεση της
αποστολής του.
10. Η συµµετοχή στο ΕΣΕΤΕΚ είναι άµισθη και στη βάση εξυπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος. Τα έξοδα
µετακίνησης, διανυκτέρευσης, καθώς και ηµερήσιας αποζηµίωσης των µελών του ΕΣΕΤΕΚ και των ΤΕΣ για τη
συµµετοχή στις συνεδριάσεις, που προβλέπονται από
τις κείµενες διατάξεις, καταβάλλονται από τη ΓΓΕΤ.
11. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται το «Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Καινοτοµίας» (ΕΣΕΚ), νοείται το ΕΣΕΤΕΚ.
Άρθρο 144
Καταργούµενες διατάξεις
Με τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται κάθε γενική ή ειδική
διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση µε το ανωτέρω άρθρο 143 και, ιδίως, τα άρθρα 11 και 12 του ν. 4310/2014,
καθώς και τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4386/2016.
Άρθρο 145
Τροποποίηση Οργανισµού του Ιδρύµατος
Μείζονος Ελληνισµού
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Οργανισµού του
Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού, ο οποίος κυρώθηκε µε
το άρθρο 54 του ν. 2169/1993 (Α΄ 149) τροποποιείται ως
εξής:
«Το Ίδρυµα εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, επί της οδού
Πειραιώς 254.»
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2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Οργανισµού
του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο 54 του ν. 2169/1993 (Α΄ 149) προστίθεται
στους σκοπούς του Ιδρύµατος εδάφιο (β) ως εξής:
«(β) η ανάπτυξη της έρευνας, η διάδοση των ερευνητικών αποτελεσµάτων, η ανάπτυξη του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού, η σύνταξη ή η υποστήριξη στη σύνταξη µελετών ερευνητικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, κοινωνικού, οικονοµικού χαρακτήρα σε σχέση µε
τον Ελληνισµό, που θα προορίζονται να χρησιµοποιηθούν από το Κράτος, οργανισµούς ή άλλους φορείς και
από το Ίδρυµα.»
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Οργανισµού
του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο 54 του ν. 2169/1993 (Α΄ 149) προστίθεται
στα µέσα πραγµάτωσης των σκοπών του Ιδρύµατος εδάφιο (θ) ως εξής:
«(θ) τη συµµετοχή σε συγχρηµατοδοτούµενα ή µη ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα, πράξεις και
δράσεις, την εκπόνηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών
προγραµµάτων, την έκδοση βιβλίων και περιοδικών δελτίων, που σχετίζονται µε τους σκοπούς του Ιδρύµατος,
την ερευνητική και µελετητική συνεργασία του Ιδρύµατος µε αντίστοιχα ιδρύµατα στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, τη συγκρότηση πληροφοριακών συνόλων, την ψηφιοποίηση του υλικού το οποίο θα συγκεντρωθεί στο Ίδρυµα, µε στόχο τη δηµιουργία ηλεκτρονικών βάσεων
δεδοµένων και την απονοµή βραβείων σε συγγραφικά
έργα που αναφέρονται στον Ελληνισµό.»
Άρθρο 146
Στην παράγραφο 10 του άρθρου 29 του ν. 4310/2014,
όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 21 του
ν. 4386/2016, διαγράφεται το β΄ εδάφιο αυτής. Εποµένως η εν λόγω παράγραφος διαµορφώνεται πλέον ως εξής:
«Οι παραπάνω βαθµίδες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς. Οι νοµοθετηµένες θέσεις µπορούν, ανάλογα µε τις
ανάγκες των ερευνητικών κέντρων, να καταλαµβάνονται
από ερευνητές Γ΄, Β΄ ή Α΄ βαθµίδας αδιακρίτως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.»
ΜΕΡΟΣ Κ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 147
Τροποποίηση του β.δ. 748/1966
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966
(Α΄ 790) προστίθεται περίπτωση (ιε) ως εξής:
«(ιε) Κέντρων διανοµής εµπορευµάτων προς καταστήµατα λιανικής πωλήσεως.»
Άρθρο 148
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3377/2005
Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 3377/2005
(Α΄202), ως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του
ν. 4155/2013 (Α΄ 120), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η κατάσχεση και καταστροφή των προϊόντων, που
αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, επιβάλλεται από τα Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εµπορίου του άρθρου 7α του ν. 2323/1995

(Α΄145), την Ελληνική Αστυνοµία, τη Δηµοτική Αστυνοµία, το ΣΔΟΕ, το Λιµενικό Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή,
καθώς και από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες
των Περιφερειών και κάθε άλλη Ελεγκτική Υπηρεσία στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της. Για την εφαρµογή του
παρόντος παρέχεται η συνδροµή της ΕΛ.ΑΣ., σύµφωνα
µε τα άρθρα 159-162 του π.δ. 141/1991 (Α΄ 58) ή του
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον χώρο ευθύνης του, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.»
Άρθρο 149
Τροποποίηση του ν. 4072/2012
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 189 του ν. 4072/2012
(Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο φορέας απονοµής του σήµατος τηρεί συγκεκριµένες προδιαγραφές που διασφαλίζουν ότι έχει τη διοικητική συγκρότηση και την τεχνική επάρκεια και τεχνογνωσία για την απονοµή του Σήµατος και τη διενέργεια
ελέγχων για το συγκεκριµένο προϊόν ή υπηρεσία. Ως
φορείς απονοµής του Σήµατος µπορούν να οριστούν δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι αναφέρονται στον εκάστοτε Κανονισµό απονοµής. Οι ιδιωτικοί φορείς πρέπει να είναι διαπιστευµένοι κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN
ISO/IEC 17065 για το αντίστοιχο τεχνικό αντικείµενο
που καθορίζεται από το ΕΣΥΔ.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 192 του
ν. 4072/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για την απονοµή του δικαιώµατος χρήσης του Σήµατος σε προϊόντα, τα οποία έχουν ενταχθεί στο σύστηµα
προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης (Π.Ο.Π.),
προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων (Π.Γ.Ε.) ή
εγγυηµένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων
(Ε.Π.Ι.Π.) στην Ελλάδα, δεν απαιτείται η έκδοση Κανονισµού του άρθρου 187 ή η καταβολή τελών στον φορέα
απονοµής. Απαιτείται µόνον υποβολή της αίτησης εκ µέρους του ενδιαφεροµένου προς τον φορέα, ο οποίος εντάσσει τους ενδιαφερόµενους στο µητρώο εγκεκριµένων επιχειρήσεων και δικαιούχων χρήσης των ενδείξεων
Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε./Ε.Π.Ι.Π.»
3. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 192
του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Δήλωση ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πληρούν
τις προδιαγραφές που τάσσονται µε τον Κανονισµό που
εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 187. Στην περίπτωση
προϊόντων τα οποία φέρουν νόµιµα τις ενδείξεις
Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε./Ε.Π.Ι.Π. αρκεί η αναφορά της απόφασης
περί ένταξης του ενδιαφεροµένου στο µητρώο εγκεκριµένων επιχειρήσεων και δικαιούχων χρήσης των εν λόγω ενδείξεων.»
Άρθρο 150
Τροποποίηση του ν. 3299/2004
Η περίπτωση Ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του
ν. 3299/2004 (Α΄ 261), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ε. 1. Στην απόφαση υπαγωγής στις ενισχύσεις του
παρόντος καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κάλυψης της ίδιας συµµετοχής, καθώς και οι όροι που κρίνονται αναγκαίοι για την εξασφάλιση της υλοποίησης
της επένδυσης και του δηµοσίου συµφέροντος. Αν διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι αποσιωπήθηκαν τέτοια στοι-
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χεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισµό της υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος ή στη µε διαφορετικούς όρους υπαγωγή του ή σε µη πιστοποίηση της ολοκλήρωσής του ή
σε µη νόµιµη καταβολή της εγκριθείσας ενίσχυσης ή και
σε µη ορθή παρακολούθηση των µακροχρόνιων υποχρεώσεων: α) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο, ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται
τυχόν χορηγηθείσα ενίσχυση ή καταπίπτει η εγγυητική
επιστολή σύµφωνα µε την υποπερίπτωση iii της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8, β) εάν έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης.
2. Οι ανωτέρω κυρώσεις δεν εφαρµόζονται:
α. Αν υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µη νόµιµα παραστατικά δαπανών, των οποίων η µη νόµιµη αξία δεν υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ και η ενίσχυση που αφορά στη µη νόµιµη αξία αυτών δεν υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής
ενίσχυσης που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο. Τα παραστατικά αυτά, κατά το µέρος της µη νόµιµης αξίας τους,
δεν πιστοποιούνται για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται µε επιβολή κύρωσης ίσης µε το διπλάσιο ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στη µη νόµιµη αξία των παραστατικών. Η ρύθµιση αυτή δεν καταλαµβάνει περιπτώσεις
πλαστών παραστατικών ή στοιχείων. Αν κατά το χρόνο
διαπίστωσης των παραβάσεων η ενίσχυση έχει καταβληθεί, το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο διπλάσιο της
µη νόµιµης αξίας των σχετικών παραστατικών ανακτάται. Η παρούσα διάταξη έχει εφαρµογή για τις διαπιστώσεις που λαµβάνουν χώρα από όργανα που είναι κατά
νόµο αρµόδια για τον έλεγχο των κατά περίπτωση στοιχείων, µετά την πρώτη εφαρµογή της.
β. Αν κατά την περίοδο υλοποίησης της επένδυσης καλύφθηκε νόµιµα η ιδία συµµετοχή και τεκµηριώνεται η
δυνατότητα ολοκλήρωσης της επένδυσης. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται είτε η µερική παρακράτηση, είτε η µερική επιστροφή της ενίσχυσης, το ύψος της οποίας δεν µπορεί να είναι χαµηλότερο από το δέκα τοις εκατό (10%) της εγκριθείσας ενίσχυσης. Για την εκτίµηση
του τελικού ύψους της µερικής παρακράτησης ή επιστροφής της ενίσχυσης λαµβάνονται υπόψη οι ειδικότερες περιστάσεις στη βάση κριτηρίων, όπως ο βαθµός ολοκλήρωσης της επένδυσης σύµφωνα µε τους όρους
της απόφασης υπαγωγής και ο χρόνος διαπίστωσης των
παραβάσεων.
Οι ανωτέρω συνέπειες επέρχονται εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός δεκαετίας από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από
όργανα που είναι κατά νόµο αρµόδια για τον έλεγχο των
κατά περίπτωση στοιχείων.
3. Οι ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται
αναλόγως και για τις ρυθµίσεις των παραγράφων 4 και 7
του άρθρου 14 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8).»
Άρθρο 151
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.
Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του
ν. 4608/2019 (Α΄ 66) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 7 του
ν. 4608/2019 (Α΄ 66), η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Α.Ε. εποπτεύεται από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το δε ποσοστό του Ελληνικού Δηµοσίου στην
Εταιρεία, όπως εκπροσωπείται για την άσκηση των µετοχικών του δικαιωµάτων από τον Υπουργό Οικονοµικών
και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δεν επιτρέπεται να κατέλθει του πενήντα τοις εκατό (50%) και
µιας επιπλέον µετοχής επί του συνόλου των µετοχών
της Εταιρείας µε δικαίωµα ψήφου.»
Άρθρο 152
Τροποποίηση του ν. 4548/2018
Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του
ν. 4548/2018 (Α΄ 104) αντικαθίσταται ως εξής: «β) των εταιρειών που προβλέπονται ρητά από διάταξη νόµου».
Άρθρο 153
Διακριτικός τίτλος για ενοικιαζόµενα επιπλωµένα
δωµάτια-διαµερίσµατα (ΕΕΔΔ)
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του ν. 4582/2018
(Α΄ 208) η ηµεροµηνία «31.05.2019» αντικαθίσταται, από
τότε που ίσχυσε, από την ηµεροµηνία «31.12.2019».
Άρθρο 154
Διατάξεις για το Ελληνικό
Εγκρίνεται ως κατάλληλη θέση για τη µετεγκατάσταση και προσωρινή λειτουργία του Κεντρικού Σταθµού
Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) που ευρίσκεται εντός
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά,
σύµφωνα µε τη χωροθέτηση που έγινε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του ν. 3164/2003 (Α΄ 176), το τµήµα
του νεκροταφείου του Δήµου Ελληνικού-Αργυρούπολης, επί της οδού Αθανασίου Διάκου, επιφάνειας 3.338
τ.µ., που εµφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:200 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δηµοσιεύεται σε φωτοσµίκρυνση ως Παράρτηµα Α΄ µε τον νόµο αυτόν στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μετά την πάροδο ενός
µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου η λειτουργία του παραπάνω ΣΜΑ επιτρέπεται µόνο στη θέση
που καθορίζεται µε την παρούσα διάταξη και µέχρι την
τροποποίηση του υφισταµένου Γενικού Πολεοδοµικού
Σχεδίου (ΓΠΣ) της περιοχής ή τη θεσµοθέτηση Τοπικού
Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ). Εάν η τροποποίηση του ΓΠΣ ή η
θεσµοθέτηση του ΤΧΣ δεν πραγµατοποιηθούν εντός
χρονικού διαστήµατος πέντε (5) ετών που εκκινεί από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ο ΣΜΑ παύει να λειτουργεί νοµίµως.
Άρθρο 155
Ερευνητικά κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών και ΙΙΒΕΑΑ
1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 73 του ν. 4610/2019
τροποποιείται ως εξής:
«6. α) Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών
Η περίπτωση 11 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 13Α
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 12 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών για
τα οποία ως προς τα ζητήµατα που αφορούν το πάσης
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φύσεως προσωπικό (προσλήψεις, κρίσεις, προαγωγές,
ωράριο, άδειες κ.λπ.) εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος. Ως προς τα όργανα διοίκησης και τα λοιπά θέµατα, για τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών εφαρµόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσµικού πλαισίου
που τα διέπουν και συµπληρωµατικά οι διατάξεις του παρόντος.»
β) Λειτουργία του ΙΙΒΕΑΑ
2. Στο άρθρο 13Α του ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), προστίθεται η εξής παράγραφος Ε΄:
«Ε. Το Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς:
αα) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και
εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού, τα δικαιώµατα
και υποχρεώσεις αυτού και τα πάσης φύσεως ζητήµατα
που αφορούν το ερευνητικό προσωπικό και το ειδικό τεχνικό προσωπικό (π.χ. ωράριο, άδειες, κ.λπ.),
ββ) την κάλυψη των δαπανών για τη µισθοδοσία του
τακτικού προσωπικού,
γγ) την ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών
προγραµµάτων/έργων,
δδ) την αξιολόγηση του Ιδρύµατος, των συλλογικών
και µονοµελών οργάνων του και του ερευνητικού και
λοιπού προσωπικού του,
εε) τον Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του.
Για τα λοιπά θέµατα εφαρµόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσµικού πλαισίου του Ιδρύµατος.»
γ) Εποπτεία και οργάνωση του ΙΙΒΕΑΑ
Για την εποπτεία του ΙΙΒΕΑΑ, τον Επιστηµονικό Διευθυντή, το Διοικητικό Συµβούλιο και τον Πρόεδρό του ισχύουν τα εξής:
αα) Εποπτεία. Στο άρθρο 3 του π.δ. 420/1991 (Α΄ 153)
η φράση «την Ακαδηµία Αθηνών και τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» αντικαθίσταται από τη
φράση «την Ακαδηµία Αθηνών και τη Γενική Γραµµατεία
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων».
ββ) Επιστηµονικός Διευθυντής.
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του π.δ. 420/1991
(Α΄153), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του
π.δ. 138/2013 (Α΄ 221), αντικαθίσταται ως εξής:
«2.Α. Για τον συντονισµό όλων των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΙΙΒΕΑΑ και τη δηµιουργία των προϋποθέσεων που εξασφαλίζουν στρατηγικές και αναπτυξιακές κατευθύνσεις για την έρευνα, σύµφωνα µε τις διεθνείς προτεραιότητες και τις ανάγκες της επιστήµης, θεσµοθετείται θέση Επιστηµονικού Διευθυντή. Ο Επιστηµονικός Διευθυντής του ΙΙΒΕΑΑ έχει τα προσόντα
διευθυντή ερευνητικού κέντρου του άρθρου 16 του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258).
Β. Ο Επιστηµονικός Διευθυντής του Ιδρύµατος έχει τα
εξής καθήκοντα:
i) Σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού
Συµβουλίου εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο, στο οποίο παρίσταται άνευ ψήφου, το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα του Ιδρύµατος και τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισµό, µε βάση τις επιµέρους προτάσεις
των κέντρων έρευνας και το σχέδιο δράσης του ΙΙΒΕΑΑ,
ii) εποπτεύει την υλοποίηση του επιστηµονικού έργου
του Ιδρύµατος,
iii) ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΙΙΒΕΑΑ ή µε από-

φαση του διοικητικού συµβουλίου.
Γ. Για την πλήρωση της θέσης του Επιστηµονικού Διευθυντή ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 16 του ν.
4310/2014.
γγ) Διοικητικό Συµβούλιο. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 υπό α) και β) του άρθρου 6 του π.δ. 420/1991, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε την παράγραφο 6 του
άρθρου 73 του ν. 4610/2019, αντικαθίστανται ως εξής:
«Το Διοικητικό Συµβούλιο του ΙΙΒΕΑΑ είναι επταµελές
και αποτελείται από τακτικά µέλη της Ακαδηµίας Αθηνών. Τα πέντε (5) µέλη εκλέγονται από την Τάξη των Θετικών Επιστηµών της Ακαδηµίας Αθηνών µεταξύ των µελών της Τάξης, κατά προτεραιότητα ιατροί και βιολόγοι
και, αν αυτοί δεν επαρκούν, Ακαδηµαϊκοί συναφών κλάδων. Τα λοιπά δύο µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από την Ολοµέλεια της Ακαδηµίας Αθηνών. Η
θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής µε
δυνατότητα επανεκλογής. Μετά την εκλογή των επτά
(7) µελών το Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραµµατέα.
Η εκλογή και η συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου
επικυρώνονται µε απόφαση του Υπουργού, ο οποίος ελέγχει τη νοµιµότητα των πράξεων αυτών.»
δδ) Πρόεδρος Δ.Σ..
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του π.δ. 420/1991
(Α΄ 153) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου υλοποιεί
τις αποφάσεις του Δ.Σ. και προβαίνει στην έκδοση οποιασδήποτε πράξεως που αφορά στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Ιδρύµατος. Ο Πρόεδρος σε περίπτωση που απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος του Ιδρύµατος ασκεί ιδίως τις εξής αρµοδιότητες:
i) Εκπροσωπεί το Ίδρυµα ενώπιον κάθε Δηµόσιας ή Δικαστικής Αρχής, καθώς και έναντι παντός τρίτου.
ii) Συγκαλεί το Διοικητικό Συµβούλιο, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του.
iii) Εποπτεύει την πορεία των οικονοµικών και διοικητικών υποθέσεων του Ιδρύµατος.
iv) Προΐσταται των οικονοµικών και διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύµατος.
v) Μεριµνά για τη στελέχωση του Ιδρύµατος µε το αναγκαίο προσωπικό.
vi) Μεριµνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων οικονοµικών πόρων και την αξιοποίηση των περιουσιακών
στοιχείων του ιδρύµατος.
vii) Καταρτίζει τον προϋπολογισµό του Ιδρύµατος, τον
υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συµβούλιο και παρακολουθεί την εκτέλεσή του.
viii) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπεται από ειδική διάταξη νόµου ή µεταβιβάζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. µπορεί να µεταβιβάσει αρµοδιότητά του σε άλλο µέλος του Δ.Σ.. Μπορεί επίσης να εξουσιοδοτήσει τους Διευθυντές των Κέντρων Έρευνας,
τον Γενικό Διευθυντή, τους Διευθυντές ή τους προϊσταµένους των λοιπών οργανικών υπηρεσιακών µονάδων να
υπογράφουν µε εντολή του πράξεις ή άλλα έγγραφα της
αρµοδιότητάς του.
δ) Εσωτερικός Κανονισµός
5. Το άρθρο 12 του π.δ. 420/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το ΙΙΒΕΕΑ οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει
στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός έξι (6)
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µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Οργανισµό
και Εσωτερικό Κανονισµό σύµφωνα µε το άρθρο 19 του
ν. 4310/2014, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
14 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199) και το ειδικό θεσµικό πλαίσιο που το διέπει.»
2. Εκτός από τις καταργούµενες ή τροποποιούµενες
µε το παρόν άρθρο διατάξεις του π.δ. 420/1991, οι λοιπές διατάξεις του διατάγµατος αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί, διατηρούνται σε ισχύ.
3. Μέχρις ότου δηµοσιευθεί η κυρωτική υπουργική απόφαση για το εκλεγόµενο βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου νέο Διοικητικό Συµβούλιο, λειτουργεί ανασυγκροτούµενο το κατά το άρθρο 19 του ν. 4598/2019
και την Υπουργική Απόφαση 82792/Ζ1 της 24.05.2019
(ΦΕΚ – Τεύχ. ΥΟΔΔ 370/11.6.2019) επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο, συγκαλούµενο από τον Πρόεδρο ή, τούτου κωλυοµένου για οποιονδήποτε λόγο, από τον Αντιπρόεδρο. Μετά τη δηµοσίευση της παραπάνω υπουργικής απόφασης για το νέο Διοικητικό Συµβούλιο, το άρθρο 19 του ν. 4598/2019 καταργείται.
4. Καταργείται η περίπτωση εε΄ της παραγράφου 6γ
του άρθρου 73 του ν. 4610/2019 και επανέρχεται σε ισχύ
το άρθρο 7 του π.δ. 420/1991.
5. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ισχύουν από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 156
Eπείγουσα αντιµετώπιση στατικών και τεχνικών ζητηµάτων σε κτιριακές υποδοµές
Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται άµεση ανάγκη εκτέλεσης τεχνικών εργασιών για επείγουσα αντιµετώπιση στατικών και τεχνικών ζητηµάτων σε κτιριακές υποδοµές οι οποίες στεγάζουν υπηρεσίες Υπουργείων και
των εποπτευόµενων φορέων αυτών, τα οποία είτε τα ίδια είτε τα συστεγαζόµενα ή συνεργαζόµενα µε αυτά σε
κοινές δράσεις δεν διαθέτουν, τεχνική υπηρεσία ή η τεχνική υπηρεσία τους δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), είναι δυνατή η ανάθεση των οριζοµένων στο επόµενο εδάφιο σε τεχνικό
σύµβουλο που πληροί τα απαιτούµενα κριτήρια τεχνικής
επάρκειας. Ο τεχνικός σύµβουλος αναλαµβάνει τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την
επίβλεψη των δηµοσίων συµβάσεων των απαιτούµενων
έργων ή µελετών κατά παρέκκλιση των διατάξεων της
παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 157
Τροποποιήσεις των νόµων 4339/2015, 2664/1998,
2328/1995, 1746/1988
1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του
ν. 4339/2015 (Α΄ 133) προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:
«Επίσης, η υποχρέωση ονοµαστικοποίησης δεν ισχύει
για τις µετοχές ή µερίδια που ανήκουν σε ή ελέγχονται
από: α) Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), όπως ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, που εδρεύουν σε κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές
των κρατών-µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., ανεξάρτητα
από το εάν είναι εισηγµένοι ή όχι σε ρυθµιζόµενες
αγορές, β) Οργανισµούς Εναλλακτικών Επενδύσεων

(Ο.Ε.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές
των κρατών-µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και είναι εισηγµένοι σε ρυθµιζόµενες αγορές και γ) Οργανισµούς
Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη - µέλη του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), οι οποίοι είναι εισηγµένοι σε ρυθµιζόµενες αγορές. Οι εξαιρέσεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και στους νοµίµως λειτουργούντες παρόχους περιεχοµένου εθνικής εµβέλειας, µέχρι
την ολοκλήρωση της αδειοδότησης για τον τύπο προγράµµατος που αφορά η ενεστώσα λειτουργία τους.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
2 του ν. 2644/1998 (Α΄ 233) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επίσης, η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για τις µετοχές ή µερίδια των εισηγµένων στις ρυθµιζόµενες αγορές των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρειών, καθώς και για τις µετοχές που
ανήκουν σε ή ελέγχονται από: α) Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), όπως ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, που εδρεύουν σε κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές των κρατών-µελών της Ε.Ε.
και του Ε.Ο.Χ., ανεξάρτητα από το εάν είναι εισηγµένοι
ή όχι σε ρυθµιζόµενες αγορές, β) Οργανισµούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται
από Εποπτικές Αρχές των κρατών-µελών της Ε.Ε. και
του Ε.Ο.Χ. και είναι εισηγµένοι σε ρυθµιζόµενες αγορές
και γ) Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.),
που εδρεύουν σε κράτη - µέλη του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), οι οποίοι
είναι εισηγµένοι σε ρυθµιζόµενες αγορές.»
3. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995
(Α΄ 159) µετά το εδάφιο «Οι εταιρείες αυτές δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της προηγούµενης παραγράφου.» προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης, η υποχρέωση ονοµαστικοποίησης δεν ισχύει
για τις µετοχές ή µερίδια που ανήκουν σε ή ελέγχονται
από: α) Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), όπως ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, που εδρεύουν σε κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές
των κρατών-µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., ανεξάρτητα
από το εάν είναι εισηγµένοι ή όχι σε ρυθµιζόµενες αγορές, β) Οργανισµούς Εναλλακτικών Επενδύσεων
(Ο.Ε.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές
των κρατών-µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και είναι εισηγµένοι σε ρυθµιζόµενες αγορές και γ) Οργανισµούς
Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη - µέλη του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), οι οποίοι είναι εισηγµένοι σε ρυθµιζόµενες αγορές.»
4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του
ν. 1746/1988 (Α΄ 2) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης, η υποχρέωση ονοµαστικοποίησης δεν ισχύει
για τις µετοχές ή µερίδια που ανήκουν σε ή ελέγχονται
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από: α) Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), όπως ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, που εδρεύουν σε κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές
των κρατών-µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., ανεξάρτητα
από το εάν είναι εισηγµένοι ή όχι σε ρυθµιζόµενες
αγορές, β) Οργανισµούς Εναλλακτικών Επενδύσεων
(Ο.Ε.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές
των κρατών-µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και είναι εισηγµένοι σε ρυθµιζόµενες αγορές και γ) Οργανισµούς
Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη - µέλη του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), οι οποίοι είναι εισηγµένοι σε ρυθµιζόµενες αγορές.»
5. Η περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιη. Οι ιδιοκτήτες, οι µέτοχοι, οι εταίροι, οι Πρόεδροι,
οι Διευθύνοντες Σύµβουλοι και τα εκτελεστικά µέλη του
Δ.Σ., οι διαχειριστές, καθώς και οι Γενικοί Διευθυντές και
οι Διευθυντές ειδήσεων και ενηµέρωσης κάθε µορφής επιχειρήσεων ή εταιριών, που κατέχουν άδεια λειτουργίας ή εν γένει έχουν την εκµετάλλευση τηλεοπτικών
σταθµών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε µορφής
συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και ραδιοφωνικών σταθµών, όπως και των βασικών µετόχων
αυτών, µε την εξαίρεση των βασικών µετόχων που
εµπίπτουν στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του
ν. 4339/2015, καθώς και των µετόχων αυτών.»
6. Η περίπτωση ιθ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιθ. Οι ιδιοκτήτες, οι εκδότες, οι µέτοχοι, οι εταίροι, οι
Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες Σύµβουλοι και τα εκτελεστικά µέλη του Δ.Σ., οι διαχειριστές, καθώς και οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές ειδήσεων και ενηµέρωσης
κάθε µορφής επιχειρήσεων ή εταιριών, που εκµεταλλεύονται διαδικτυακά ενηµερωτικά µέσα ή εκδίδουν ηµερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας κυκλοφορίας, όπως
και των βασικών µετόχων αυτών, µε την εξαίρεση των
βασικών µετόχων που εµπίπτουν στην παράγραφο 4 του
άρθρου 5 του ν. 4339/2015, καθώς και των µετόχων αυτών.»
Άρθρο 158
Ρυθµίσεις για τη λειτουργία δραστηριοτήτων και την
προστασία του καταναλωτή
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11
του ν. 3345/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος,
µαζί µε τους κοινόχρηστους χώρους τους, που λειτουργούν στην Κεντρική Δηµοτική Αγορά και στη Βαρβάκειο
Αγορά του Δήµου Αθηναίων, καθώς και για όσα ανήκουν
στον Οργανισµό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.)
και λειτουργούν στο Δήµο Αγίου Ιωάννη Ρέντη και της
Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ Α.Ε.), δεν απαιτείται χορήγηση άδειας νοµιµοποίησης υφιστάµενων εγκαταστάσεων και αυτοτελούς άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.»
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 100 του ν. 4497/2017
τροποποιείται αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο ΣΥΚΕΑΑΠ διατίθενται για αποκλειστική απασχό-

ληση, µε διετή θητεία, υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή µε προϋπηρεσία σε οργανική µονάδα µε κυρωτικές αρµοδιότητες και
δύο (2) ελεγκτές της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας
(Μετρολογία) της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας οι οποίοι εντέλλονται για κατ’ αρµοδιότητα ελέγχους από το
Συντονιστικό Κέντρο.»
3. Στο άρθρο 78 του ν. 4442/2016 προστίθενται οι παράγραφοι 3 έως 6 ως εξής:
«3. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κεφαλαίου εµπίπτουν οι χώροι παιδικής αναψυχής. Ως τέτοιοι ορίζονται οι χώροι στους οποίους παρέχεται ευρύ φάσµα υπηρεσιών ψυχαγωγίας σε παιδιά και τις οικογένειες ή τους
συνοδούς τους. Οι χώροι παιδικής αναψυχής µπορούν
να περιλαµβάνουν εκπαιδευτικά παιχνίδια, παιχνίδια
δράσης, παιχνιδοκατασκευές, εκθέµατα και χώρους εκθέσεων εκπαιδευτικής ή µη φύσης, εκθέσεις ζώων - ενυδρεία, διαδραστικές δραστηριότητες και διαδραστικούς
χώρους, χώρους παραστάσεων και προβολών, χώρους
για πάρτι και εκδηλώσεις, καθώς και πωλητήρια.
4. Οι χώροι παιδικής αναψυχής είναι υπαίθριοι ή στεγασµένοι ή βρίσκονται εντός κτηρίων, σε οικόπεδα ή γήπεδα, και λειτουργούν αυτοτελώς ή συµπληρωµατικά
προς άλλες χρήσεις.
5. Η λειτουργία των χώρων παιδικής αναψυχής υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 7, η οποία χορηγείται από την κατά τόπο αρµόδια Περιφέρεια.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
καθορίζονται οι προδιαγραφές λειτουργίας τους, συµπεριλαµβανοµένης της τήρησης των αναγκαίων προτύπων,
καθώς και τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και το περιεχόµενο της έγκρισης, οι αναγκαίοι όροι για την έκδοση
της, ο τρόπος υποβολής και εφαρµογής της διαδικασίας
έγκρισης µέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι επιβαλλόµενες κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που είναι αναγκαίο για τη χορήγηση προηγούµενης
έγκρισης στον φορέα άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας.
6. Αναψυκτήρια και χώροι εστίασης που λειτουργούν
σε χώρους παιδικής αναψυχής αδειοδοτούνται αυτοτελώς βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.»
Άρθρο 159
Ορισµός Αρχής Σχεδιασµού για την εκπόνηση
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) των Λιµένων
Ως «Αρχή Σχεδιασµού» που προβαίνει στην εκπόνηση
Σχεδίου ή Προγράµµατος κατά την έννοια των οριζοµένων στην περίπτωση ζ΄ του άρθρου 2 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ. 107017 (Β΄ 1225/2006) ορίζεται:
α) Ο ίδιος ο φορέας, στην περίπτωση των λιµένων που
φορέας διαχείρισής τους είναι Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου ή Ανώνυµη Εταιρεία Oργανισµού Λιµένα που
την πλειοψηφία των µετοχών της κατέχει το Ελληνικό
Δηµόσιο ή το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
β) Το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), στην περίπτωση των λιµένων που
φορέας διαχείρισής τους είναι Ανώνυµη Εταιρεία της οποίας µέτοχος είναι το ΤΑΙΠΕΔ, αλλά την πλειοψηφία
των µετοχών της κατέχει ιδιώτης επενδυτής. Η λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ όταν ενεργεί ως «Αρχή Σχεδιασµού»
χρηµατοδοτείται από τα έσοδά του.
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Άρθρο 160
Σύσταση Ενδιάµεσου Φορέα Διαχείρισης τοµέων Βιοµηχανίας, Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στο
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Στο άρθρο 53 του ν. 4314/2014 (Α΄265) προστίθεται
παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής Τοµέων Βιοµηχανίας, Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
(ΕΥΔΕ - ΒΕΚ), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε σκοπό την ανάληψη
διαχείρισης µέρους Επιχειρησιακού Προγράµµατος, καθώς και την υλοποίηση πράξεων αποκλειστικά στους εν
λόγω τοµείς. Η Ειδική Υπηρεσία έχει, επιπλέον, τις αρµοδιότητες του άρθρου 17 του παρόντος και δύναται, µε
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων να
αναλαµβάνει τη διαχείριση µέρους του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ή άλλου τοµεακού ή περιφερειακού Ε.Π. ή συγκεκριµένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω Ε.Π. όσον αφορά σε δράσεις
κρατικών ενισχύσεων και µη στους τοµείς βιοµηχανίας,
εµπορίου και προστασίας καταναλωτή, ή και την υλοποίηση άλλων ευρωπαϊκών προγραµµάτων πέραν των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 17. Η ΕΥΔΕ ΒΕΚ, διαρθρώνεται σε τέσσερις µονάδες, ως εξής: (α)
Μονάδα Α΄: Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης, (β) Μονάδα Β1: Διαχείρισης Πράξεων, (γ) Μονάδα Β2: Υλοποίησης Πράξεων, (δ) Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.»
2. Η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού Τοµέων Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή» (ΕΔ Ε και ΠΚ), η
οποία αναδιαρθρώθηκε µε την κ.υ.α. 47677/ΕΥΘΥ
489/2016 (Β΄ 1406) καταργείται. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση ή µετακίνηση στις
οργανικές µονάδες της ΕΔ Ε και ΠΚ που καταργείται µε
το προηγούµενο εδάφιο µεταφέρεται στην ΕΥΔΕ-ΒΕΚ
και υπηρετεί σε αυτήν.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται ο οργανισµός και οι αρµοδιότητες
της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ και των µονάδων της. Η στελέχωση της
ΕΥΔΕ-ΒΕΚ γίνεται σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του
ν. 4314/2014.
4. Η παύση λειτουργίας της ΕΔ Ε και ΠΚ και η έναρξη
της πλήρους λειτουργίας της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ πραγµατοποιείται µετά την τοποθέτηση των προϊσταµένων, σύµφωνα
µε την παράγραφο 3 και όχι αργότερα από τις
31.12.2019 και διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Συγχρηµατοδοτούµενες από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 πράξεις, καθώς και πράξεις χρηµατοδοτούµενες από το εθνικό ΠΔΕ, που υλοποιούνται από την ΕΔ Ε και ΠΚ που καταργείται µε την
παράγραφο 2, συνεχίζουν να υλοποιούνται από την ΕΥΔΕ-ΒΕΚ, η οποία θεωρείται καθολικός διάδοχος ως προς
τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από
τις πράξεις αυτές. Η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ αναλαµβάνει επιπλέον
τυχόν ενέργειες που προκύπτουν ως απόρροια της ά-

σκησης των αρµοδιοτήτων της ΕΔ Ε και ΠΚ κατά την
Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013.
Άρθρο 161
Τροποποιήσεις του ν. 4512/2018
Η παράγραφος 18 του άρθρου 378 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Κάθε µη έγκαιρη και πλήρης καταβολή της συµµετοχής του Ελληνικού Δηµοσίου της παραγράφου 15, και
των οικονοµικών υποχρεώσεων της παραγράφου 16 του
παρόντος άρθρου, συνιστά αυτοτελή παράβαση, η οποίαδιαπιστώνεται µε την πράξη που εκδίδει η ΕΕΕΠ, µε βάση τη διάταξη της παραγράφου 17 του άρθρου αυτού. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες της παραγράφου 17, η διαπίστωση τριών (3) τέτοιων παραβάσεων, ανά έτος, ή και
η άνω των εξήντα (60) ηµερών καθυστέρηση καταβολής
ή ρύθµισης των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών,
επιφέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας για δύο (2) µήνες. Προσωρινή ανάκληση της άδειας, πριν την παρέλευση των δύο (2) επόµενων της προηγούµενης ανάκλησης,
οικονοµικών ετών, επιφέρει οριστική ανάκληση της άδειας και καταγγελία της σύµβασης από την ΕΕΕΠ.»
Άρθρο 162
Αρµοδιότητα έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων
To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 69ΙΒ
του ν. 4387/2016, που προστέθηκε µε το άρθρο 51 του
ν. 4445/2016 τροποποιείται και διαµορφώνεται, ως εξής:
«1. Η αρµοδιότητα της έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων που ασκούσαν οι υπηρεσίες των άρθρων 69 Α΄
έως και 69 ΙΑ΄ του ν. 4387/2016 και πλέον έχουν µεταφερθεί στην κεντρική υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α., ασκείται από αυτές µέχρι την πλήρη εφαρµογή του Οργανισµού
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης σύµφωνα µε
το π.δ 8/2019 (Α΄ 8), µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται
διαφορετικά. Η άσκηση της εν λόγω αρµοδιότητας που
προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 17, 18, 20,
21, 25 και 27 του π.δ. 8/2019 αναστέλλεται κατά το ίδιο
χρονικό διάστηµα.
Η παρούσα ρύθµιση ισχύει από τη δηµοσίευσή της.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, µετά από πρόταση του Διοικητή του
Ε.Φ.Κ.Α., δύναται να προστίθενται ή να καταργούνται
αρµοδιότητες των οργανικών µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και να µεταφέρονται υφιστάµενες τέτοιες µεταξύ
των οργανικών µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α., του Ν.Α.Τ. και του
Ο.Γ.Α..
2. Οι Υπηρεσίες των εντασσοµένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών οι οποίες ασκούσαν αρµοδιότητες που δεν περιγράφονται στις οργανικές µονάδες του Ε.Φ.Κ.Α., διατηρούνται σε ισχύ ως
Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. µε την ίδια οργανωτική δοµή,
αρµοδιότητες και προσωπικό.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από πρόταση του ΔΣ του Ε.Φ.Κ.Α.
καθορίζονται οι υπηρεσίες της προηγούµενης παραγράφου και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία
τους.
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Άρθρο 163
Παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης επενδυτικών
σχεδίων του ν. 3299/2004 (Α΄ 261)
και του ν. 3908/2011 (Α΄8)
1. Στο δεύτερο και το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016
(Α΄117) οι λέξεις «31 Δεκεµβρίου 2019» αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «31 Δεκεµβρίου 2020».
2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 οι λέξεις
«31ης Δεκεµβρίου 2019» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«31ης Δεκεµβρίου 2020».
3. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
76 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117) οι λέξεις «31η Δεκεµβρίου
2019» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «31η Δεκεµβρίου
2020».
4. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 οι λέξεις «31 Δεκεµβρίου 2019» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «31 Δεκεµβρίου 2020».
5. Η παράταση της 31ης Δεκεµβρίου 2020 καταλαµβάνει και τα επενδυτικά σχέδια στα οποία έχει µεν πραγµατοποιηθεί, βάσει παραστατικών, η υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριµένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου στις προκαθορισµένες ηµεροµηνίες,
όπως αυτές προσδιορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016, εντούτοις
δεν έχει γνωστοποιηθεί η υλοποίηση αυτή στην αρµόδια
Υπηρεσία, µε την υποβολή είτε υπεύθυνης δήλωσης είτε
αιτήµατος ελέγχου.
6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για όσες περιπτώσεις έως την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος της διάταξης της παρούσας παραγράφου, δεν έχει εκδοθεί απόφαση χορήγησης παράτασης της προθεσµίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόµων 3299/2004 και
3908/2011 για λόγους ανωτέρας βίας, η διάρκεια της παράτασης που εγκρίνεται µε την οικεία απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου, υπολογίζεται µετά τις
31.12.2020.»
ΜΕΡΟΣ ΚΑ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 164
Τροποποίηση του ν. 4478/2017 (Α΄ 91)
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 56 του
ν. 4478/2017 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. H Αστυνοµία ή άλλη αρµόδια αρχή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να βοηθά το θύµα να κατανοεί και να
γίνεται κατανοητό, από την πρώτη επαφή και σε κάθε
περαιτέρω αναγκαία επικοινωνία του, στο πλαίσιο της
ποινικής διαδικασίας, καθώς και να κατανοεί τις πληροφορίες που παρέχονται από τις αρχές αυτές.
2. Σε κάθε επικοινωνία της µε το θύµα, η Αστυνοµία ή

άλλη αρµόδια αρχή χρησιµοποιεί γλώσσα απλή και κατανοητή, προφορικά ή γραπτά. Στις επικοινωνίες αυτές
λαµβάνονται υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά του
θύµατος, ιδίως, η ηλικία, η ωριµότητα, οι πνευµατικές και
διανοητικές ικανότητες, το µορφωτικό επίπεδο, η γλωσσική επάρκεια, τυχόν προβλήµατα ακοής ή όρασης ή τυχόν αναπηρία, καθώς και η έντονη συναισθηµατική φόρτιση αυτού, τα οποία ενδεχοµένως επηρεάζουν την ικανότητά του να κατανοεί ή να γίνεται κατανοητό. Για αυτό
το σκοπό διατίθεται οδηγός δικαιωµάτων διατυπωµένος
στις πιο συχνά καθοµιλούµενες γλώσσες, καθώς και στη
γραφή Mπράιγ (Braille).»
2. Στον τίτλο του άρθρου 59 του ν. 4478/2017 µετά τις
λέξεις «άρθρο 6» προστίθενται οι λέξεις «και 11 παρ. 3»
και στο τέλος της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του
άρθρου αυτού µετά τη λέξη «βουλεύµατος» προστίθεται
η φράση:
«, καθώς και το δικαίωµά του να λαµβάνει πληροφορίες προκειµένου να αποφασίσει αν θα ζητήσει να επανεξετασθεί η απόφαση µη άσκησης δίωξης σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας».
3. Μετά το άρθρο 63 του ν. 4478/2017 προστίθεται άρθρο 63Α που έχει ως εξής:
«Άρθρο 63Α
Επιστροφή περιουσιακών στοιχείων
(Άρθρο 15 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)
Τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία κατασχέθηκαν κατά
την ποινική διαδικασία και κρίθηκε ότι πρέπει να αποδοθούν στα θύµατα, επιστρέφονται σε αυτά αµελλητί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.»
4. Στον τίτλο του άρθρου 65 του ν. 4478/2017 µετά τη
λέξη «δράστη» τίθεται τελεία και προστίθενται οι λέξεις
«Προστασία θυµάτων και οικείων τους» και οι λέξεις
«άρθρο 19» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρα 18
και 19». Στο τέλος του ιδίου άρθρου προστίθεται παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής:
«3. Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων της υπεράσπισης, τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα νόµο,
καθώς και σε ειδικούς νόµους για την προστασία των θυµάτων από δευτερογενή και επαναλαµβανόµενη θυµατοποίηση και εκφοβισµό, από τους κινδύνους ψυχικής,
συναισθηµατικής ή ψυχολογικής βλάβης, και για την
προστασία της αξιοπρέπειας των θυµάτων κατά τη διάρκεια της εξέτασης ή της κατάθεσής τους, καθώς και οι
διαδικασίες για τη σωµατική προστασία των θυµάτων
µπορούν να εφαρµόζονται και για την προστασία των οικείων τους.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 165
Κατάργηση Τµηµάτων Ελεύθερης Πρόσβασης
1. Το άρθρο 4 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 100 του
ν. 4610/2019 (Α΄ 70) για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση από το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021, αντικαθίσταται ως εξής:

100

«Άρθρο 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1. Οι απόφοιτοι του ηµερήσιου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.)
εισάγονται στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση κατά το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης ως εξής:
α) Στις Σχολές, τα Τµήµατα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τµηµάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισµού: µέσω
εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο µε θέµατα από την εξεταστέα ύλη της Γ΄ τάξης ηµερησίου ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από
Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) (εφεξής «πανελλαδικές εξετάσεις»).
β) Στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών
Σχολών Υπαξιωµατικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνοµικής και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και των Σχολών Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ. και Λιµενοφυλάκων µέσω πανελλαδικών εξετάσεων µε την επιφύλαξη ειδικών
προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις.
2. α) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ. εισάγονται στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση, κατά το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθµού εισακτέων, το οποίο ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, ως εξής:
αα) στις Σχολές, τα Τµήµατα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τµηµάτων των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α. και των
Α.Σ.Τ.Ε. µέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται
σε πανελλαδικό επίπεδο µε θέµατα από την εξεταστέα
ύλη της Γ΄ τάξης εσπερινού ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.),
ββ) στις Σχολές της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού
µέσω πανελλαδικών εξετάσεων µε την επιφύλαξη ειδικών προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής
που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις. Στην περίπτωση
αυτή το ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθµού εισακτέων ορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
β) Η περίπτωση α΄ εφαρµόζεται για υποψηφίους που:
αα) έχουν πλήρη φοίτηση, από την έναρξη και έως τη
λήξη κάθε διδακτικού έτους, και στις τρεις τάξεις του εσπερινού ΓΕ.Λ., ή
ββ) εγγράφονται ή µετεγγράφονται στην Γ΄ τάξη του
εσπερινού ΓΕ.Λ. µετά την αποφοίτησή τους από τη Β΄
τάξη του ηµερήσιου ΓΕ.Λ. ή στη Β΄ τάξη του εσπερινού
ΓΕ.Λ. µετά την αποφοίτησή τους από την Α΄ τάξη του ηµερήσιου ΓΕ.Λ., εργάζονται και µετά την αποφοίτησή
τους από την Β΄ ή την Α΄τάξη ηµερήσιου ΓΕ.Λ. αντίστοιχα ή κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις τάξεις αυτές, επήλθε: ααα) θάνατος του ενός γονέα ή βββ) αναπηρία του ενός γονέα, ο οποίος ασκεί µόνος ή από κοινού µε τον άλλο γονέα την επιµέλεια, σε ποσοστό άνω
του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), ή
γγ) εγγράφονται στη Β΄ ή στη Γ΄ τάξη του εσπερινού

ΓΕ.Λ. είτε µετά τη συµπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας
είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτηµένων ατόµων, σε πρόγραµµα απεξάρτησης ή δδ) µετεγγράφονται από την Α΄
τάξη ηµερησίου ΓΕ.Λ. στην Α΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντός της προβλεπόµενης από τις κείµενες διατάξεις
προθεσµίας για µετεγγραφή.
γ) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ., ανεξάρτητα αν πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄, µπορούν εναλλακτικά να συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, κατά το
αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έτος
αποφοίτησης, ως υποψήφιοι στην κατηγορία αποφοίτων
ηµερήσιου ΓΕ.Λ., µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν γι’ αυτούς.
3. Οι µαθητές της Γ΄ Τάξης Ηµερήσιου και Εσπερινού
ΓΕ.Λ. µε την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ης Σεπτεµβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την
Αρχική Δήλωση Οµάδας Προσανατολισµού, που έχουν
υποβάλει στη σχολική τους µονάδα, προ της λήξης του
προηγούµενου διδακτικού έτους. Έκαστος µαθητής επιλέγει υποχρεωτικά µία (1) Οµάδα Μαθηµάτων Προσανατολισµού.
Οι Οµάδες Προσανατολισµού επιτρέπουν την πρόσβαση σε συγκεκριµένα Επιστηµονικά Πεδία σύµφωνα µε το
άρθρο 4Α του παρόντος νόµου.
4. Οι µαθητές της Γ΄ Λυκείου που συµµετέχουν στις
πανελλαδικές εξετάσεις, µετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθµών της τελικής
τους επίδοσης, συµπληρώνουν το µηχανογραφικό. Σε
αυτό επιλέγουν όσα Τµήµατα επιθυµούν από το επιστηµονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύµφωνα µε
το άρθρο 4Α.
5. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ισχύουν τα εξής:
α) προσµετράται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό
(90%) ο µέσος όρος των βαθµών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα του οικείου επιστηµονικού πεδίου, σύµφωνα µε το άρθρο 4Α, και σε ποσοστό
δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθµός του απολυτηρίου της Γ΄
Τάξης ΓΕ.Λ.. Κατ’ εξαίρεση, για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021
υπολογίζεται µόνο ο µέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων,
β) στα Τµήµατα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού µαθήµατος ή πρακτικής δοκιµασίας για την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειµένου που θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού µαθήµατος ή της πρακτικής δοκιµασίας γίνεται πανελλαδικά.
Σε κάθε ειδικό µάθηµα ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει
βαθµολογία τουλάχιστον ίση µε το µισό της προβλεπόµενης µέγιστης δυνατής. Για τον υπολογισµό της συνολικής βαθµολογίας, προστίθεται στην βαθµολογία, όπως
έχει υπολογιστεί σύµφωνα µε την περίπτωση α΄, η βαθµολογία που προκύπτει από το γινόµενο του βαθµού των
ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών µε τον αντίστοιχο συντελεστή, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 45 του ν. 4589/2019 (Α΄13).
γ) αν µε το σύνολο της βαθµολογίας που έχει επιτύχει
ο υποψήφιος µπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από
µία σχολές ή τµήµατα, εισάγεται τελικά µόνο σε εκείνη
τη σχολή ή τµήµα που προσδιόρισε στο µηχανογραφικό
του µε σειρά προτίµησης υψηλότερη σε σχέση µε τις άλλες, σχολές ή τµήµατα που έχει δηλώσει.»
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2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013,
όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε την παράγραφο 8
του άρθρου 100 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται:
α) Ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος υποβολής της αίτησης δήλωσης των υποψηφίων Λυκείων για συµµετοχή
στις πανελλαδικές εξετάσεις και στις εξετάσεις ειδικών
µαθηµάτων, µουσικών µαθηµάτων και πρακτικών δοκιµασιών, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
β) Ο τρόπος υπολογισµού του συνολικού αριθµού µορίων εισαγωγής µε βάση τους γραπτούς βαθµούς των
Πανελλαδικών Εξετάσεων και το βαθµό απολυτηρίου όπου απαιτείται.
γ) Ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης
προτίµησης (µηχανογραφικού) των υποψηφίων, µαθητών
και αποφοίτων, που συµµετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και των αποφοίτων της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 13Γ, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
δ) Μετά από πρόταση των οικείων Τµηµάτων και Σχολών, τα Τµήµατα και οι Σχολές, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά µαθήµατα, πρακτικές
δοκιµασίες ή υγειονοµικές εξετάσεις, καθώς και τα ειδικά αυτά µαθήµατα, οι πρακτικές δοκιµασίες ή οι υγειονοµικές εξετάσεις που απαιτούνται.
ε) Ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθµολόγησης των ειδικών µαθηµάτων, των µουσικών µαθηµάτων, των πρακτικών δοκιµασιών ή υγειονοµικών εξετάσεων, η προθεσµία υποβολής της σχετικής αίτησης
των υποψηφίων για συµµετοχή στις εξετάσεις αυτές και
εκδήλωσης της προτίµησης των υποψηφίων, η ανακοίνωση της επίδοσης στους υποψηφίους και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
στ) Η ακριβής κατάταξη των Τµηµάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 στα Επιστηµονικά Πεδία. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται έως τα
µέσα Μαΐου του κάθε σχολικού έτους και ισχύει για τις
πανελλαδικές εξετάσεις του επόµενου σχολικού έτους.
Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019-2010, η ανωτέρω απόφαση κατάταξης εκδίδεται έως τα τέλη Οκτωβρίου 2019.
ζ) Ο καθορισµός του αριθµού εισακτέων ανά Σχολή,
Τµήµα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α.
και των Α.Σ.Τ.Ε.. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται έως τα µέσα Απριλίου κάθε έτους ύστερα
από γνώµη των Τµηµάτων και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του ίδιου σχολικού έτους.
η) Ο αριθµός των θέσεων εισακτέων υποψηφίων που
ορίζονται στις εξής διατάξεις: αα) άρθρο 34 του
ν. 2725/1999 (Α΄ 121), ββ) παράγραφο 4 του άρθρου 2
του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) και γγ) άρθρο 35 του
ν. 3794/2009 (Α΄ 156).
θ) Οι διαδικασίες σχετικά µε τις εξετάσεις εισαγωγής
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση που αφορούν τον τόπο και
χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, το πρόγραµµα των εξετάσεων, τον τρόπο εξέτασης των διαφόρων µαθηµάτων, τον τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεµάτων,
τον τρόπο ορισµού και υποχρεώσεις των επιτηρητών, υποχρεώσεις των µαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τον τρόπο βαθµολόγησης και αναβαθµολόγησης
των γραπτών, τον τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τον

τρόπο ορισµού των βαθµολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθµών των γραπτών.
ι) Η σύσταση και συγκρότηση των αναγκαίων ατοµικών
και συλλογικών οργάνων για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
ια) Ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθµών.
ιβ) Οι συντελεστές βαρύτητας των ειδικών µαθηµάτων,
των µουσικών µαθηµάτων και των πρακτικών δοκιµασιών.
ιγ) Ο τρόπος επεξεργασίας των βαθµολογικών στοιχείων και των δηλώσεων προτίµησης υποψηφίων (µηχανογραφικό), τα κριτήρια ισοβαθµίας, η κατάρτιση των πινάκων εισαγοµένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους
υποψηφίους και στα οικεία Τµήµατα ή Σχολές εισαγωγής.
ιδ) Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των
εισαγοµένων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και
κάθε σχετικό θέµα µε την οργάνωση και την εφαρµογή
των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής για εισαγωγή
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
ιε) Κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.»
3. Η παράγραφος 11 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019
καταργείται και οι παράγραφοι 12, 13 και 14 αναριθµούνται σε 11, 12 και 13.
Άρθρο 166
Εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση µέσω πανελλαδικών εξετάσεων
το σχολικό έτος 2019-2020
1. Στο άρθρο 13Γ του ν. 4186/2013, το οποίο προστέθηκε µε την παράγραφο 8 του άρθρου 100 του
ν. 4610/2019, µετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 1A ως εξής:
«1A. Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 οι απόφοιτοι της παραγράφου 1, οι οποίοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων γενικού
λυκείου µπορούν να επιλέξουν να συµµετάσχουν σε αυτές είτε α) µε τους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν το σχολικό έτος 2019-2020 είτε β) µε τους όρους,
προϋποθέσεις, εξεταστέα ύλη και διαδικασίες, που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018-2019. Η επιλογή θα γίνει κατά
την περίοδο υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων των υποψηφίων Γενικού Λυκείου.
Οι υποψήφιοι, που θα επιλέξουν να εξεταστούν σύµφωνα µε την περίπτωση β) του πρώτου εδαφίου θα διεκδικήσουν ποσοστό των θέσεων των σχολών και τµηµάτων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Το ποσοστό
αυτό ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, αφού οριστικοποιηθεί ο αριθµός των αποφοίτων των προηγούµενων ετών που θα διαγωνισθούν
µε το σύστηµα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-2019,
ώστε να τους αποδοθεί ποσοστό θέσεων κατά προσέγγιση ανάλογο µε το ποσοστό τους σε σχέση µε το σύνολο
των υποψηφίων του σχολικού έτους 2019-2020. Το ανωτέρω ποσοστό θα αποδοθεί στα κατά περίπτωση συναρµόδια Υπουργεία, προκειµένου να ορισθεί ο αριθµός εισακτέων της κατηγορίας αυτής για τα Τµήµατα και τις
Σχολές που τα αφορούν, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και των κατά περίπτω-
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ση αρµόδιων Υπουργών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις.»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013,
το οποίο προστέθηκε µε την παράγραφο 8 του άρθρου
100 του ν. 4610/2019, καταργείται και η παράγραφος 5
του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 αναριθµείται σε 4.
Άρθρο 167
Ρυθµίσεις για τα πειραµατικά και τα πρότυπα σχολεία
1. Το άρθρο 83 του ν. 4610/2019 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η εγγραφή των µαθητών των πειραµατικών σχολείων στους οµίλους γίνεται µε αίτηση των ασκούντων
τη γονική µέριµνα προς το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου. Η εγγραφή των µαθητών στους οµίλους για µαθητές που φοιτούν στις δηµόσιες σχολικές µονάδες που υπάγονται
στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση γίνεται µε απόφαση
του ΕΠ.Ε.Σ. του πειραµατικού σχολείου, κατόπιν αίτησης
των ασκούντων τη γονική µέριµνα. Αν δεν λειτουργούν
όµιλοι στο συγκεκριµένο πειραµατικό σχολείο για τον
γνωστικό τοµέα για τον οποίο ενδιαφέρονται οι µαθητές, µπορούν να εγγραφούν µε την ίδια διαδικασία σε οµίλους άλλου πειραµατικού σχολείου, εφόσον αυτοί λειτουργούν.»
β) Η παράγραφος 4 καταργείται.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 89 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα πρότυπα σχολεία υπηρετούν τους σκοπούς του
άρθρου 74, εντάσσονται σε οµάδα σχολείων του άρθρου
48 του ν. 4547/2018 και υπάγονται διοικητικά στην οικεία
Διεύθυνση Εκπαίδευσης.»
3. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 94 του ν. 4610/2019
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. έχει, ιδίως, τις εξής αρµοδιότητες:
α) Γνωµοδοτεί για τη µετατροπή σχολείου ως πειραµατικού.
β) Γνωµοδοτεί για την ίδρυση νέας σχολικής µονάδας
ως πειραµατικής.
γ) Γνωµοδοτεί για τον χαρακτηρισµό τµήµατος ή τµηµάτων σχολείου ως πειραµατικών.
δ) Γνωµοδοτεί για τη διαδικασία εισαγωγής µαθητών
στα πειραµατικά σχολεία.
ε) Γνωµοδοτεί για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής µαθητών και µαθητριών στα πρότυπα γυµνάσια.
στ) Γνωµοδοτεί για τη συνεργασία πειραµατικών και
πρότυπων σχολείων µε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικούς φορείς.
ζ) Γνωµοδοτεί για την τροποποίηση του αναλυτικού
και του ωρολογίου προγράµµατος, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος.
η) Επιλύει οποιοδήποτε άλλο θέµα, το οποίο αφορά
στη λειτουργία των οµίλων και δεν προβλέπεται από την
ισχύουσα νοµοθεσία.
θ) Γνωµοδοτεί για τη διάθεση των εκπαιδευτικών των
οποίων παρατάθηκε η θητεία, εφόσον πλεονάζουν στο
πειραµατικό ή πρότυπο σχολείο όπου υπηρετούν, σε άλλο πειραµατικό ή πρότυπο σχολείο για κατά προτεραιότητα κάλυψη λειτουργικών κενών ή για την κάλυψη αναγκών που έχουν σχέση µε τους σκοπούς των πρότυπων
και πειραµατικών σχολείων στην ίδια περιφέρεια που ανήκει το πρότυπο ή πειραµατικό σχολείο. Αν ο εκπαιδευτικός δεν επιθυµεί να υπηρετήσει µε την παραπάνω δια-

δικασία, τότε τίθεται στη διάθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ή Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.). Σε
αυτή την περίπτωση διατηρεί όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από την παράταση της θητείας του στο συγκεκριµένο πρότυπο ή πειραµατικό σχολείο.
ι) Γνωµοδοτεί για τη διάθεση εκπαιδευτικών των οποίων ανανεώθηκε η απόσπαση σε πρότυπο ή πειραµατικό
σχολείο, εφόσον πλεονάζουν, για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε άλλο πρότυπο ή πειραµατικό σχολείο. Αν
οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να πλεονάζουν, επιστρέφουν στη θέση από την οποία αποσπάστηκαν.
ια) Διαβιβάζει στα οικεία Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. τα
λειτουργικά κενά και είναι αρµόδια για την εφαρµογή
της παραγράφου 6 του άρθρου 76.»
β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν
την ισχύ των παραγράφων 4,5 και 6 του άρθρου 76 του ν.
4610/2019.
4. Το άρθρο 96 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 96
1. Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις
του παρόντος εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις που ισχύουν για τις σχολικές µονάδες της δηµόσιας
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να τροποποιείται το διδακτικό ωράριο των
υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα πειραµατικά και στα
πρότυπα σχολεία. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται
και οι σχετικές λεπτοµέρειες της ρύθµισης.»
5. Μεταβατικά και έως την συγκρότηση των ΕΠ.Ε.Σ.
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 95 ν. 4610/2019,
αυτά συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και λειτουργούν νοµίµως µε τα εξής µέλη:
α) Ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ως Πρόεδρο.
β) Τον διευθυντή ή τους διευθυντές του οικείου πειραµατικού ή πρότυπου σχολείου.
γ) Έναν (1) εκπαιδευτικό του πειραµατικού ή του πρότυπου σχολείου, κατά περίπτωση, ο οποίος επιλέγεται από τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου εντός σαράντα οκτώ ωρών από την περιέλευση σε αυτόν του σχετικού αιτήµατος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της
ως άνω προθεσµίας, ως µέλος ορίζεται εκπαιδευτικός
του σχολείου.
δ) Τον υπεύθυνο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του
πειραµατικού ή του πρότυπου σχολείου.
Η επιλογή των προσώπων γίνεται σύµφωνα µε τα προσόντα που ορίζονται στην 87633/Δ6/21.5.2019 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
(Β΄ 2190).
Η λήξη της κατά τα ανωτέρω µεταβατικής συγκρότησης και λειτουργίας των ΕΠ.Ε.Σ. και η έναρξη της κατά
το άρθρο 95 ν. 4610/2019 συγκρότησή τους διαπιστώνονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Τα ΕΠ.Ε.Σ. που συγκροτούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 ασκούν όλες τις κατά νόµον αρµοδιότητες
των υπό συγκρότηση µε τη διαδικασία του άρθρου 95
του ν. 4610/2019 ΕΠ.Ε.Σ..
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7. Από τις 09.08.2019, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
παραγράφου 3 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134),
τα άρθρα 82, 83, 84 και 85 του ν. 4610/2019 εφαρµόζονται και στα πρότυπα σχολεία.
Άρθρο 168
Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78)
Στο π.δ. 38/2010 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 2, οι οποίες καταργήθηκαν µε την παράγραφο 2 του άρθρου 98 του
ν. 4610/2019 (Α΄ 70), επαναφέρονται σε ισχύ ως εξής:
«3. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
1 του παρόντος διατάγµατος, εφαρµόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους - µέλους ή τρίτης χώρας ο οποίος, έχοντας αποκτήσει τίτλο τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης
άλλου κράτους-µέλους ή τρίτης χώρας, δεν πληροί τις
προϋποθέσεις εφαρµογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4. Εξαιρούνται της εφαρµογής των διατάξεων περί αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου τα επαγγέλµατα του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ για τα οποία, όταν δεν πληρούνται
οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ (αναγνώριση βάσει του συντονισµού των ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης), εφαρµόζονται αποκλειστικά οι
διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου ΙΙΙ περί γενικού συστήµατος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης.»
β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 3, όπως η παράγραφος
αυτή αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 28 του άρθρου 30 ν. 4111/2013 (Α΄ 18), αντικαθίσταται ως εξής: « 5. Για τους σκοπούς της παραγράφου
3 του άρθρου 2 νοείται ως «τίτλος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης» ο αναγνωρισµένος τίτλος τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται
για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, µικρότερο τριετούς
διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης και τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται
για διδακτορικό κύκλο σπουδών, που απονέµεται από ίδρυµα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την
εθνική νοµοθεσία κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας.»
γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 4, η οποία καταργήθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019,
επαναφέρεται σε ισχύ ως εξής:
«3. Η αναγνώριση επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλου
τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας µε αυτόν που απονέµεται στο πλαίσιο του ηµεδαπού εκπαιδευτικού συστήµατος, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του
παρόντος, παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα ως µισθωτός ή αυτοαπασχολούµενος µε τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους µε
τους κατόχους συγκρίσιµων τίτλων του ηµεδαπού εκπαιδευτικού συστήµατος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξηµένα ακαδηµαϊκά προσόντα και ιδίως
για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστηµονικού προσωπικού.»
δ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 12 του άρθρου 1 του

π.δ. 51/2017 (Α΄ 82), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το άρθρο 13 δεν κωλύει την αρµόδια αρχή του άρθρου 54, σε περίπτωση αίτησης αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων, να απαιτεί από τον αιτούντα την
πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρµογής επί
τρία έτη, κατ’ ανώτατο όριο, ή την υποβολή σε δοκιµασία
επάρκειας σε µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις εάν:
α) η εκπαίδευση που έχει λάβει ο αιτών αφορά τοµείς
γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που
καλύπτονται από την εκπαίδευση στην Ελλάδα,
β) το νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα στην Ελλάδα περιλαµβάνει µία ή περισσότερες νοµοθετικά ρυθµιζόµενες επαγγελµατικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν
υπάρχουν στο αντίστοιχο επάγγελµα στο κράτος µέλος
καταγωγής του αιτούντος, και η εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα αφορά τοµείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από τη βεβαίωση επάρκειας ή τον τίτλο εκπαίδευσης που διαθέτει ο
αιτών.»
ε) Η παράγραφος 6 του άρθρου 14, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η δοκιµασία επάρκειας ή η πρακτική άσκηση προσαρµογής για την αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων, διενεργείται από την οικεία επαγγελµατική οργάνωση, εφόσον αυτή είναι οργανωµένη ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας πρακτικής άσκησης ή της
δοκιµασίας.»
στ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 54, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αρµόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων και να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων και αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων σπουδών των κρατώνµελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών είναι το
Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων συνοδεύονται
από παράβολο υπέρ του Δηµοσίου ποσού εκατό (100)
ευρώ.»
ζ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 54, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου
98 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Αρµόδιες αρχές για την αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων είτε επί τη βάσει του γενικού συστήµατος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου Ι, είτε επί τη
βάσει της αναγνώρισης της επαγγελµατικής πείρας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ του Τίτλου
ΙΙΙ είναι οι οικείες επαγγελµατικές οργανώσεις, εφόσον
είναι οργανωµένες ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.»
η) Ύστερα από την παράγραφο 5 του άρθρου 54, όπως
η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 5
του άρθρου 98 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και αντικαθίσταται µε την περίπτωση ζ΄ του παρόντος άρθρου, προστίθεται παράγραφο 6 ως εξής:
«6. Εφόσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, η απόφαση αναγνώρισης της αρµόδιας, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 5, αρχής εκδίδεται εντός προθεσµίας
τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή ή την περιέλευση
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της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών. Εφόσον
απαιτείται πρακτική άσκηση ή δοκιµασία, εκδίδεται εντός
της ίδιας προθεσµίας απόφαση της αρµόδιας αρχής που
ορίζει τα σχετικά µε την πρακτική άσκηση ή τη δοκιµασία.
Μετά την ολοκλήρωση της δοκιµασίας ή της πρακτικής άσκησης, η απόφαση αναγνώρισης εκδίδεται από την αρµόδια αρχή εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30)
ηµερών από την γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων της
δοκιµασίας ή της πρακτικής άσκησης σε αυτή.»
θ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 57, η οποία καταργήθηκε µε την παράγραφο 9 του άρθρου 98 του ν. 4610/ 2019,
επαναφέρεται σε ισχύ ως εξής:
«8. Ο ενδιαφερόµενος δύναται να ασκήσει άπαξ ενδικοφανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. και
να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εντός αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίησή της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο
υπέρ του Δηµοσίου ύψους πενήντα (50) ευρώ. Το
Α.Τ.Ε.Ε.Ν. γνωστοποιεί στον προσφεύγοντα την απόφαση του το αργότερο µέσα σε τρεις (3) µήνες.»
ι) Το άρθρο 57Α, το οποίο καταργήθηκε µε την παράγραφο 10 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019, επαναφέρεται
σε ισχύ ως εξής:
«Άρθρο 57 Α
Γραπτή δοκιµασία επαγγελµατικής ισοδυναµίας
1. Ο προϊστάµενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. κατόπιν εξέτασης
του φακέλου και της αίτησης, µπορεί να εκδώσει απόφαση για πρακτική άσκηση προσαρµογής ή δοκιµασία επάρκειας, στη περίπτωση αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14. Στην περίπτωση αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας, ο προϊστάµενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν.,
κατόπιν εξέτασης της αίτησης και του φακέλου µπορεί να
εκδώσει απόφαση για γραπτή δοκιµασία επαγγελµατικής
ισοδυναµίας, εφόσον από την εξέταση της αίτησης και
του φακέλου προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές µεταξύ
του προγράµµατος σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών και του προγράµµατος σπουδών συγκρίσιµου τίτλου
σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) της
ηµεδαπής.
2. Η γραπτή δοκιµασία επαγγελµατικής ισοδυναµίας
σε επιστηµονικά αντικείµενα - µαθήµατα του Α.Τ.Ε.Ε.Ν.
λαµβάνει χώρα σε κάθε εξεταστική περίοδο που ορίζεται
για το συγκεκριµένο µάθηµα - επιστηµονικό αντικείµενο
σε Τµήµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής. Ο ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα να επιλέξει το Τµήµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής όπου επιθυµεί να εξεταστεί στο συγκεκριµένο µάθηµα - επιστηµονικό αντικείµενο και υποβάλει σχετική αίτηση στη
Γραµµατεία του Tµήµατος. Η αίτηση συνοδεύεται από
την απόφαση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. για την επιβολή αντισταθµιστικών µέτρων. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος εκδίδει ειδική
άδεια συµµετοχής στις εξετάσεις, οι οποίες µπορεί να είναι γραπτές ή/και προφορικές, ανάλογα µε το πρόγραµµα
σπουδών του τµήµατος ή της σχολής των συγκεκριµένων
αντικειµένων. Μετά την εξέταση, η Γραµµατεία του Τµήµατος εκδίδει βεβαίωση αποτελέσµατος, µε ένδειξη «επιτυχώς» ή µη και χωρίς βαθµολόγηση, την οποία ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. προκειµένου να
διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι για την αναγνώριση
που αποφασίστηκαν µε την προηγούµενη απόφαση του
Α.Τ.Ε.Ε.Ν..»

Άρθρο 169
Μεταβατικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύει η λειτουργία του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών
Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), το οποίο καταργήθηκε µε το άρθρο 98 του ν. 4610/2019 και το οποίο διατηρήθηκε µεταβατικά σε λειτουργία, δυνάµει της παραγράφου 1 του
άρθρου 99 του ίδιου νόµου.
2. Αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων
και αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων
σπουδών των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
τρίτων χωρών που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν υποβληθεί για εξέταση από το Σ.Α.Ε.Π., καθώς και ενδικοφανείς προσφυγές κατά των αποφάσεων
του Σ.Α.Ε.Π. που έχουν ασκηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος, εξετάζονται από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων σύµφωνα µε τις
διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), όπως τροποποιείται
µε τον παρόντα νόµο.
3. Οι αιτήσεις και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για
την αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων που έχουν
υποβληθεί στο Σ.Α.Ε.Π. µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος επιστρέφονται από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. στους αιτούντες και υποβάλλονται µε µέριµνα των αιτούντων στις
οικείες επαγγελµατικές οργανώσεις. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ενηµερώνει, µε κάθε πρόσφορο µέσο, τους αιτούντες για
την ως άνω µεταβολή της αρµοδιότητας εξέτασης, εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
4. Στην περίπτωση που µε απόφαση του Σ.Α.Ε.Π. έχουν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος επιβληθεί αντισταθµιστικά µέτρα για την αναγνώριση επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων σπουδών ή επαγγελµατικών
προσόντων, η βεβαίωση για την ολοκλήρωση των αντισταθµιστικών µέτρων υποβάλλεται στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή
στην αρµόδια επαγγελµατική οργάνωση, η οποία είναι
οργανωµένη ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, και η
σχετική διαδικασία ολοκληρώνεται µε την έκδοση της απόφασης αναγνώρισης από την κατά περίπτωση Αρµόδια Αρχή.
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 57Α του
π.δ. 38/2010 εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση που έχει οριστεί γραπτή δοκιµασία επαγγελµατικής ισοδυναµίας σε επιστηµονικά αντικείµενα – µαθήµατα µε
απόφαση του Σ.Α.Ε.Π..
Άρθρο 170
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 9 και η παράγραφος 12 του άρθρου 98, καθώς και το άρθρο 99 του
ν. 4610/2019 (Α΄ 70),
β) η παράγραφος 2 του άρθρου 54 του π.δ. 38/2010, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019,
γ) η υπ’ αρίθµ. 48066/ΙΑ/31.03.2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β΄ 896),
δ) η υπ’ αρίθµ. 107282/Κ4/03.07.2019 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
(Β΄ 2813).
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Άρθρο 171
Τροποποιήσεις στον ν. 4485/2017 (Α΄ 114)
6. Στο άρθρο 37 του ν. 4485/2017 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Ο προϋπολογισµός κάθε Π.Μ.Σ. δύναται να αναµορφώνεται µε απόφαση της Συνέλευσης, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του οικείου Π.Μ.Σ., στο σύνολο
του υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαφοροποίηση
στα έσοδα, ή ανά κατηγορία δαπάνης υπό την προϋπόθεση ότι οι πόροι που µεταφέρονται δεν υπερβαίνουν το
είκοσι τοις εκατό (20%) του προϋπολογισµού, και υπό
τον όρο τήρησης και διασφάλισης της δηµοσιονοµικής
ουδετερότητας του προϋπολογισµού κάθε Π.Μ.Σ.»
2. Η παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου
4 και τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παραγράφου 5 του
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 καταργούνται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 172
Αναστολή ισχύος του π.δ. 62/2019
1. Το άρθρο 27 του π.δ. 62/2019 µε τίτλο «Αναδιάρθρωση υπηρεσιών Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
Ελληνικής Αστυνοµίας, Πυροσβεστικού Σώµατος, Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας και ρύθµιση λοιπών θεµάτων» (Α΄ 101), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις του παρόντος τίθενται σε ισχύ την 1η.02.2020.»
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
τίθεται σε ισχύ από 19.09.2019.
Άρθρο 173
Τροποποίηση του ν. 4249/2014
Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του
ν. 4249/2014 (Α΄ 73) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του οικείου Υπουργού δύναται να ορίζεται Αναπληρωτής Γενικός
Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος είναι µετακλητός υπάλληλος µε βαθµό 2ο της κατηγορίας ειδικών
θέσεων. Με όµοια απόφαση ορίζονται οι αρµοδιότητες
του Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
Άρθρο 174
Τροποποιήσεις του ν. 4622/2019
1. Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος νόµου, τα µέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί δύνανται, µε απόφασή τους να µεταβιβάζουν σε Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς του Υπουργείου ή σε Προϊσταµένους οργανικών µονάδων, µέρος των αρµοδιοτήτων τους ή την εξουσία υπογραφής «µε εντολή τους».
Ως Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων κατά το πρώτο εδάφιο θεωρούνται και οι αρχηγοί επιτελείων και µεγάλων µονάδων των Ενόπλων Δυνάµεων και των σωµάτων
ασφαλείας. Μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί στους
οποίους δεν υπάγονται οργανικές µονάδες δύνανται να

µεταβιβάζουν εξουσία υπογραφής «µε εντολή τους»
στον Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου τους για τις αρµοδιότητες που ασκούν ή τους έχουν ανατεθεί. Με την ίδια απόφαση, δύναται να προβλέπεται ότι η αρµοδιότητα
ή η εξουσία υπογραφής «µε εντολή» που µεταβιβάζεται
κατά την παρούσα παράγραφο, µπορεί να ασκείται και από το µεταβιβάζον διοικητικό όργανο. Η απόφαση µεταβίβασης αρµοδιότητας ή της εξουσίας υπογραφής εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την ανάκλησή της από το αρµόδιο όργανο ακόµα και αν αυτός που την εξέδωσε παύσει
να υπάρχει».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
23 µετά τη λέξη «µετακλητούς» προστίθενται οι λέξεις
«ή αποσπασµένους».
3. Στο τέλος της παράγραφο 2 του άρθρου 24 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Με απόφαση του Πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να ανατίθεται στη Γενική Γραµµατεία του
Πρωθυπουργού η διοικητική και οικονοµική υποστήριξη
των Ιδιαίτερων Γραφείων των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών Επικρατείας και Υφυπουργών στον
Πρωθυπουργό, εφόσον υφίστανται. Με όµοια απόφαση,
σε περίπτωση που Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ή Υπουργός Επικρατείας προΐσταται Υπουργείου δύναται η
διοικητική και οικονοµική υποστήριξη του Ιδιαίτερου Γραφείου του να ανατίθεται στις αρµόδιες οργανικές µονάδες του οικείου Υπουργείου.»
4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.
4622/2019 (Α΄ 133), προστίθενται δύο (2) εδάφια, ως εξής: «Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στα άρθρα 45
και 46 του παρόντος, στο ιδιαίτερο γραφείο του Υπουργού ή του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό στον οποίο
έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης συστήνονται δύο (2)
θέσεις συνεργατών µε αρµοδιότητα τη συνεργασία µε
τα Γραφεία Δηµόσιας Διπλωµατίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την προβολή του κυβερνητικού έργου στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται αποκλειστικά µέσω απόσπασης από το προσωπικό του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας που έχει µεταφερθεί
στο Υπουργείο Εξωτερικών σύµφωνα µε την παράγραφο
5 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119)».
5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
20 και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
29 διαγράφονται.
6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 διαγράφεται η
φράση «,πλην της Γενικής Διεύθυνσης του Εθνικού Τυπογραφείου,»
7. Η υποπερίπτωση (γγ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως εξής: «τον ορισµό υπηρεσιακών παραγόντων για τη συµµετοχή σε οµάδες εργασίας ή άλλα συλλογικά όργανα της Προεδρίας της Κυβέρνησης ή άλλων Υπουργείων ή του αυτού
Υπουργείου, καθώς και την παρακολούθηση της δραστηριότητας των εκπροσώπων του Υπουργείου σε υπερεθνικούς ή διεθνείς οργανισµούς, συλλογικά όργανα, συνέδρια, φόρουµ, σε συνεργασία µε τις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες,»
8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 39 αντικαθίσταται ως
εξής: «Τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 38 ισχύουν αναλόγως και για τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου.»
9. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 36
αντικαθίσταται ως εξής: «(α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαι-
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δευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής».
10. Οι υποπεριπτώσεις (αε) και (αστ) της περίπτωσης
(α) της παραγράφου 6 του άρθρου 36 αντικαθίστανται ως
εξής: «(αε) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής: 200 µόρια, (αστ)
2ο πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής: 150 µόρια».
11. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 36 η δεύτερη υποδιαίρεση (αστ) αναγραµµατίζεται ως (αη) και η υφιστάµενη υποδιαίρεση (αη) αναγραµµατίζεται ως (αθ). Οι νέες
υποδιαιρέσεις (αη) και (αθ) αντικαθίστανται ως εξής:
«(αη) πολύ καλή γνώση 2ης ξένης γλώσσας της Ε.Ε.: 30
µόρια και (αθ) άριστη γνώση 2ης ξένης γλώσσας της
Ε.Ε.: 60 µόρια.»
12. Οι υποπεριπτώσεις (βα) και (ββ) της περίπτωσης (β)
της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του ν. 4622/2019 αντικαθίστανται ως εξής: «(βα) 2,5 µόρια για κάθε µήνα
πραγµατικής προϋπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου επιπέδου Τµήµατος, (ββ) 3,5 µόρια για κάθε µήνα πραγµατικής προϋπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου επιπέδου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης,».
13. Η παράγραφος 11 του άρθρου 36 αντικαθίσταται
ως εξής: «Εάν η θητεία του Υπηρεσιακού Γραµµατέα λήξει πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο, αναλαµβάνει ο πρώτος επιλαχών για το υπόλοιπο της θητείας. Εάν δεν δύναται να αναλάβει ο πρώτος επιλαχών, αναλαµβάνει ο
δεύτερος επιλαχών και σε περίπτωση αδυναµίας του ο
τρίτος επιλαχών. Εάν είναι αδύνατη η ανάληψη καθηκόντων από τον τρίτο επιλαχόντα, η θέση καλύπτεται µεταβατικά µε απόφαση του οικείου Υπουργού, λαµβάνοντας
υπόψη τα σχετικά προσόντα διορισµού και εκκινεί η διαδικασία επιλογής νέου Υπηρεσιακού Γραµµατέα.»
14. Ο τίτλος του άρθρου 40 αντικαθίσταται ως εξής:
«Γραφεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης.» Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 40 όπου αναφέρονται οι φράσεις «Γραφείο Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας» και «Γραφεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας» αυτά αντικαθίστανται µε τα ορθά «Γραφείο Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης» και «Γραφεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης» αντιστοίχως.
15. Η παράγραφος 3 του άρθρου 46 τροποποιείται ως
εξής: «Οι θέσεις των συνεργατών δύνανται να καλύπτονται από: (α) ιδιώτες µέσω πρόσληψης, οι οποίοι καταλαµβάνουν αποκλειστικά θέσεις µετακλητών, (β) δηµοσίους υπαλλήλους ή λειτουργούς µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που
υπηρετούν σε φορείς του Δηµοσίου Τοµέα, όπως αυτός
ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) µέσω
απόσπασης, (γ) δικηγόρους µε έµµισθη εντολή του Δηµοσίου που υπηρετούν στους φορείς της προηγούµενης
περίπτωσης µέσω απόσπασης.»
16. Στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου
47 διαγράφεται η φράση «και η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως» και στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι πράξεις του
προηγούµενου εδάφιου δηµοσιεύονται, σε περίληψη,
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 47 αντικαθίσταται ως εξής: «(β) στην περίπτωση απόσπασης,
µε κοινή απόφαση του Υπουργού υποδοχής και του αρµόδιου Υπουργού προέλευσης.»
17. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
47 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αποσπάσεις συνεργατών

στα ιδιαίτερα γραφεία γίνεται κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισµό.»
18. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
47 αντικαθίσταται ως εξής: «Η λήξη της πρόσληψης ή
της απόσπασης συνεργάτη µπορεί να γίνει οποτεδήποτε
µε µόνη πράξη του οικείου Υπουργού».
19. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
48 αντικαθίσταται ως εξής: «Πρόσληψη ή απόσπαση δεν
µπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω θέσεις,
πλήν των περιπτώσεων της παραγράφου 7 του άρθρου
46, εφόσον συντρέχουν τα κωλύµατα του άρθρου 76 του
παρόντος.»
20. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
66 ο αριθµός «63» αντικαθίσταται από τον αριθµό «65».
21. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
66 µετά τη λέξη «παράγραφο» ο αριθµός «6» αντικαθίσταται από τον αριθµό «4».
22. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 88
αντικαθίσταται ως εξής: «Το Συµβούλιο Διοίκησης µπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, εάν κάποια από τα µέλη
της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο,
εφόσον τα λοιπά τακτικά µέλη επαρκούν για τον σχηµατισµό απαρτίας.»
23. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
96 µετά τη λέξη «πεντακόσιες» προστίθεται η λέξη
«τρεις».
24. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 96 η φράση «τριακόσιες εξήντα πέντε (365)» αντικαθίσταται από τη φράση «τριακόσιες είκοσι (320)».
25. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 96 µετά τη λέξη «φορές» προστίθεται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του η φράση «, µε µόνη απόφαση του Διοικητή.»
26. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 96 η φράση «είτε ιδιώτες είτε» διαγράφεται.
27. Η παράγραφος 3 του άρθρου 99 καταργείται από
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της. Οι παράγραφοι 4, 5
και 6 του ιδίου άρθρου αναριθµούνται σε 3, 4 και 5 αντιστοίχως.
28. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 102 αντικαθίσταται ως εξής, «Με
την επιφύλαξη των οριζόµενων στο δεύτερο εδάφιο της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. (ν. 3086/2002, Α΄ 324), όπως ισχύει,
η αποδοχή ή µη των γνωµοδοτήσεων και η έγκριση ή µη
των πρακτικών γίνεται µε επισηµειωµατική πράξη του Διοικητή της Αρχής,».
29. Η παράγραφος 6 του άρθρου 110 αντικαθίσταται
ως εξής:
«6. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του Μέρους Γ΄
του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:« (α) για το προσωπικό, την προσωπική ασφάλεια και
τους οδηγούς που είναι αποσπασµένοι ή διατίθεται ή
διορίζονται στην Προεδρία της Κυβέρνησης του άρθρου
29 του ν. 4622/2019, στα ιδιαίτερα γραφεία του ιδίου νόµου και στην Προεδρία της Δηµοκρατίας, συνολικά τον
µήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως: αα) Υπερωριακή εργασία (µέχρι 22ης ώρας) 20 ώρες. ββ) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας µέχρι 6ης πρωϊνής)
8 ώρες. γγ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες (από 6ης πρωϊνής µέχρι 22ης ώρας) 12 ώρες,».»
30. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 115 µετά τη λέξη
«Εθνικής» η λέξη «Άµυνας» αντικαθίσταται από τη λέξη
«Ασφάλειας».
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31. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 116 µετά από τη
λέξη «άρθρων» προστίθεται ο αριθµός «23,» και στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του ιδίου
άρθρου, προστίθεται η φράση «, µε την επιφύλαξη της
παραγράφου 2 του παρόντος».
32. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
116 αντικαθίσταται ως εξής: «Με αποφάσεις των οικείων
Γενικών Γραµµατέων Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων και Συντονισµού,στις οργανικές µονάδες που
προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος,καθώς και µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
του Πρωθυπουργού στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης,τοποθετούνται Προϊστάµενοι µεταβατικά και µέχρι την έκδοση του Οργανισµού της Προεδρίας της Κυβέρνησης
και την τοποθέτηση Προϊσταµένων κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 31 του παρόντος.»
33. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου
116 η φράση «κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 39»
αντικαθίσταται από τη φράση «κατά την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου».
34. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 116 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση που ο αριθµός των υπαλλήλων της παραγράφου 1 του άρθρου 31
δεν είναι τουλάχιστον τριπλάσιος του αριθµού των προς
κάλυψη θέσεων ευθύνης, είναι δυνατή η τοποθέτηση
στις ως άνω θέσεις, µετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι
διορίζονται και παύονται µε ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 31.»
35. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου
116 αντικαθίσταται ως εξής: «Η υπ’ αριθµ. Υ8/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αναδιάρθρωση και σύνθεση
σε προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού»
(Β΄ 2903) διατηρείται σε ισχύ ως προς το σύνολο των
διατάξεών της, εκτός εάν τροποποιηθεί µε όµοια απόφαση του Πρωθυπουργού, έως την έκδοση του Οργανισµού
της Προεδρίας της Κυβέρνησης.»
36. Η παράγραφος 15 του άρθρου 116 αντικαθίσταται
ως εξής: «Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρονται
τα πολιτικά γραφεία των µελών της Κυβέρνησης και των
Υφυπουργών ή τα γραφεία που επικουρούν το έργο των
Γενικών Γραµµατέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων και Ειδικών Γραµµατέων νοούνται από τη δηµοσίευση
του ν. 4622/2019 τα ιδιαίτερα γραφεία των µελών της
Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών Γραµµατέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων και Ειδικών
Γραµµατέων κατά τα άρθρα 45 επ. του παρόντος.»
37. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 16 του άρθρου
116 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υπηρετούντες, κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και σε οποιαδήποτε θέση, στα πολιτικά γραφεία των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών,
καθώς και στα γραφεία που επικουρούν το έργο των Γενικών Γραµµατέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων
και Ειδικών Γραµµατέων, συνεχίζουν τη θητεία τους και
κατατάσσονται, µε απόφαση του οργάνου που τους προσέλαβε, διόρισε ή απέσπασε, η οποία δεν δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά αναρτάται στο
διαδίκτυο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3861/2010,
στις θέσεις του άρθρου 46 του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα στα άρθρα 45 εώς 48 του παρόντος νόµου.»
38. Μετά την παράγραφο 17 του άρθρου 116 του
ν. 4622/2019 προστίθεται παράγραφος ως εξής: «18. Α-

ποφάσεις ανάθεσης καθηκόντων µε παράλληλη άσκηση,
πλήρη ή µερική, των κύριων καθηκόντων που εκδόθηκαν
έως τη δηµοσίευση του παρόντος, νοούνται εφεξής ως
αποσπάσεις».
39. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 118 προστίθεται από την έναρξη ισχύος του, εδάφιο ως εξής:
«Για την ανανέωση των αποσπάσεων αυτών εφαρµόζεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου
96.»
40. Η παράγραφος 18 του άρθρου 119 αντικαθίσταται
από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ως εξής:
«18. Τα άρθρα 1 έως 9 του ν. 3074/2002, «Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης. Αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του
Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης κι Ελέγχου και άλλες διατάξεις (Α΄ 296)».
Άρθρο 175
Τροποποίηση του ν. 4440/2016
Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του
ν. 4440/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «ζ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, µε αναπληρωτή του
έναν (1) Προϊστάµενο της οικείας Διεύθυνσης».
Άρθρο 176
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015
1. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 9 αντικαθίσταται από την ηµέρα δηµοσίευσης του
ν. 4622/2019 ως εξής: «Οι Διευθυντές των ιδιαίτερων
γραφείων των µελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών
και των Γενικών Γραµµατέων κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας».
2. Με εξαίρεση τους ειδικούς συνεργάτες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, οι περιπτώσεις (γ) και (δ) της
παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 καταργούνται από την ηµέρα δηµοσίευσης του ν. 4622/2019.
3. Η υποπερίπτωση (αε) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται από την ηµέρα
δηµοσίευσης του ν. 4622/2019 ως εξής: «Προϊστάµενοι
Διευθύνσεων και Διευθυντές των ιδιαίτερων γραφείων
των µελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και των
Γενικών Γραµµατέων, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ».
4. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 9 του άρθρου 25 διαγράφονται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 177
Ρύθµιση θεµάτων Ο.Τ.Α.
1. α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του
ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικά για τη δηµοτική περίοδο των αρχών που εγκαταστάθηκαν την 01.09.2019, ο αριθµός των αντιδηµάρχων δεν µπορεί να είναι µικρότερος από τον αριθµό των
αντιδηµάρχων που είχαν ορισθεί κατά την προηγούµενη
δηµοτική περίοδο και σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί να
είναι µικρότερος από τρεις (3).»
β. Η παράγραφος 10 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται, ως εξής:
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«10. Αν κάποιο µέλος του δηµοτικού συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, µόνο για το σχηµατισµό της απαρτίας.
Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταµέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων. Τα µέλη του συµβουλίου που ήταν παρόντα κατά
την έναρξη της συνεδρίασης και µε την παρουσία τους
υπήρξε απαρτία, ακόµα και αν αποχωρήσουν, λογίζονται
ως παρόντα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς
την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριµένο θέµα, η απαιτούµενη πλειοψηφία υπολογίζεται επί των πραγµατικά παρόντων µελών κατά τη ψηφοφορία. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται
πρακτικά.»
γ. Στο τέλος της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως
εξής:
«Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου, ειδικά για την
άσκηση ενδίκων µέσων κατά απόφασης, δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά τον προσδιορισµό ή
την µετατροπή της εργασιακής σχέσης µεταξύ εργαζοµένων και του δήµου.»
δ. Στην υποπερίπτωση vi. της περίπτωσης κ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 µετά τη φράση «των ισολογισµών,» προστίθεται η φράση «των απολογισµών,».
2.α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 169 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται, ως εξής:
«3. Τα µέλη του συµβουλίου που ήταν παρόντα κατά
την έναρξη της συνεδρίασης και µε την παρουσία τους
υπήρξε απαρτία και αν ακόµα αποχωρήσουν µεταγενέστερα λογίζονται ως παρόντα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή
θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Για
τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριµένο θέµα η απαιτούµενη πλειοψηφία υπολογίζεται επί των πραγµατικά
παρόντων µελών κατά την ψηφοφορία. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά.»
β. Στο τέλος της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο,
ως εξής:
«Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου, ειδικά για την
άσκηση ενδίκων µέσων κατά απόφασης, δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά τον προσδιορισµό ή
την µετατροπή της εργασιακής σχέσης µεταξύ εργαζοµένων και της περιφέρειας.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019
(Α΄134) αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Όπου στις διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο
ορισµός µελών στη διοίκηση των νοµικών προσώπων
των δήµων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσµων τους, κατά συγκεκριµένη αναλογία, τα τρία πέµπτα
επί του συνόλου των µελών µε τους αναπληρωτές τους,
συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου του διοικητικού
συµβουλίου, ορίζονται από τον δήµαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα µέλη, αφαιρουµένων
τυχόν µελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex
officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις
λοιπές παρατάξεις µε µεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε
περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συµµετέχουν στα συµ-

βούλια µε τουλάχιστον ένα (1) µέλος συνολικά. Πράξεις
ορισµού διοικητικών συµβουλίων που εκδόθηκαν σύµφωνα µε τον υπολογισµό που προβλέπουν οι διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου από τις δηµοτικές και περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 01.09.2019, θεωρούνται νόµιµες.
Για τη συγκρότηση του διοικητικού συµβουλίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν µέλη, αυτά ορίζονται µε απόφαση Δηµάρχου ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και η διαδικασία δεν εισάγεται στο συµβούλιο.»
4. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
241 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), τροποποιείται, ως εξής:
«1. Η συγχώνευση δηµοτικών νοµικών προσώπων σε
ένα νοµικό πρόσωπο, συναφούς σκοπού, γίνεται µε απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων των µελών του, και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
241 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), τροποποιείται, ως εξής:
«3. Νοµικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθηκαν µε οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται µε απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ύστερα
από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων των
µελών του, και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Άρθρο 178
Αντικατάσταση του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138)
Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 61
Σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου
και ηλεκτροφωτισµού
1. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί, κατά την κρίση του,
να αποφασίζει για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την
εκτέλεση συγκεκριµένων υπηρεσιών συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών,
καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δηµοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισµού. Με την απόφαση καθορίζονται ιδίως, το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.»
Άρθρο 179
Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Το άρθρο 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3284/2004 (Α΄ 217),
αντικαθίσταται, ως εξής:
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«Άρθρο 13
Τιµητική πολιτογράφηση
Με Προεδρικό Διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, µπορεί να πολιτογραφηθεί Έλληνας, τηρουµένων των προϋποθέσεων της περίπτωσης β΄της παραγράφου 1 του άρθρου 5, ανεξαρτήτως της συνδοµής των λοιπών προϋποθέσεων του άρθρου 5, καθώς και αυτών των άρθρων 6 έως και 8 του παρόντος, αλλοδαπός που προσέφερε στην
Ελλάδα εξαιρετικές υπηρεσίες ή του οποίου η πολιτογράφηση µπορεί να εξυπηρετήσει εξαιρετικό συµφέρον
της χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται, για την εφαρµογή του παρόντος, ο τρόπος βεβαίωσης της συνδροµής των προϋποθέσεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5.»
Άρθρο 180
Προθεσµία µεταγραφής αποφάσεων
για ακίνητη περιουσία δηµοσίων σχολείων
Η µεταγραφή των αποφάσεων της παραγράφου 1 του
άρθρου 274 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114),
καθώς και η καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων, εφόσον δεν έχουν συντελεστεί µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος, γίνονται ατελώς, ύστερα από αίτηµα του αρµοδίου δήµου, στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηµατολογικά γραφεία, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο
(2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 181
Εξαίρεση από τη συνοπτική διαδικασία
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
Για τα αδικήµατα που διώκονται κατ’ έγκληση και φέρεται ότι διαπράχθηκαν από το ένστολο προσωπικό της
Δηµοτικής Αστυνοµίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του και εξαιτίας αυτών, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 275 και 417 - 426 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Άρθρο 182
Αποζηµιώσεις, δαπάνες µετακίνησης
και λοιπά έξοδα αιρετών
Το άρθρο 184 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 184
Αποζηµιώσεις - Δαπάνες µετακίνησης - Λοιπά έξοδα
1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύµβουλοι µετακινούνται εκτός της έδρας
της περιφέρειας ή της έδρας της περιφερειακής ενότητας στην οποία εκλέχτηκαν, για εκτέλεση υπηρεσίας µετά από απόφαση της οικονοµικής επιτροπής και κατά παρέκκλιση των σχετικών εγκριτικών πράξεων µετακίνησης. Σε περίπτωση κατεπείγοντος επιτρέπεται να µετακινηθούν χωρίς απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, η
οποία αποφασίζει στην πρώτη συνεδρίαση µετά τη µετα-

κίνηση αν η µετακίνηση ήταν επιβεβληµένη ή όχι.
2. Σε όσους µετακινούνται κατά την προηγούµενη παράγραφο καταβάλλονται µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής οι δαπάνες µετακίνησης και διαµονής, που
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 95).
3. Οι περιφερειακοί σύµβουλοι και οι Αντιπεριφερειάρχες δικαιούνται τις δαπάνες µετακίνησης της υποπαραγράφου Δ΄ 9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συµβουλίου, της εκτελεστικής επιτροπής, της οικονοµικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών, καθώς
και για µετακίνηση στην έδρα της περιφέρειας ή στην έδρα των άλλων περιφερειακών ενοτήτων της ίδιας περιφέρειας ή εκτός περιφέρειας, για εκτέλεση υπηρεσίας.
Για τον υπολογισµό των δαπανών του προηγούµενου εδαφίου λαµβάνεται υπόψη η χιλιοµετρική απόσταση του
τόπου κατοικίας τους από την έδρα της περιφέρειας.
4. Οι περιφερειακοί σύµβουλοι δικαιούνται αποζηµίωσης για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συµβουλίου, της οικονοµικής επιτροπής και
των λοιπών διοικητικών επιτροπών. Η αποζηµίωση για
κάθε συνεδρίαση και µέχρι τέσσερις (4) το πολύ συνεδριάσεις τον µήνα είναι ίση µε ποσοστό δύο τοις εκατό
(2%) επί της µηνιαίας αποζηµίωσης του Περιφερειάρχη.»
Άρθρο 183
Καταβολές χρηµατοδοτήσεων από επενδυτικά δάνεια
και ειδικά προγράµµατα ενίσχυσης δήµων
του ν. 4509/2017 (Α΄ 201)
Οι χρηµατοδοτήσεις δικαιούχων για την υλοποίηση
των πράξεων που χρηµατοδοτούνται από τα επενδυτικά
δάνεια και τα ειδικά προγράµµατα ενίσχυσης δήµων που
προβλέπονται στα άρθρα 69, 70 και 71 του ν. 4509/2017,
δεν κατάσχονται στα χέρια του δηµοσίου ή τρίτων, δεν
υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµψηφίζονται µε οφειλές προς το δηµόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δηµόσιου τοµέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς.
Άρθρο 184
Ρύθµιση θεµάτων σύγκλησης δηµοτικών
και περιφερειακών συµβουλίων
1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του
ν. 3852/2010 (A΄ 87) προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Εφόσον ανακύπτουν θέµατα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άµεση λήψη απόφασης
και βάσιµα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι
σχετικές διαδικασίες να λαµβάνουν χώρα διά περιφοράς, µε τη συµµετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των
µελών δηµοτικού συµβουλίου. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται κατά το προηγούµενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συµβουλίου στην πρώτη, µετά τη
λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 167 του
ν. 3852/2010 προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Εφόσον ανακύπτουν θέµατα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άµεση λήψη απόφασης
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και βάσιµα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι
σχετικές διαδικασίες να λαµβάνουν χώρα διά περιφοράς, µε τη συµµετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των
µελών του περιφερειακού συµβουλίου. Οι αποφάσεις
που λαµβάνονται κατά το προηγούµενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συµβουλίου στην πρώτη,
µετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.»
3. Αποφάσεις δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων που έχουν ληφθεί δια περιφοράς έως τη δηµοσίευση του παρόντος θεωρούνται νόµιµες, εφόσον δεν πάσχουν από άλλους λόγους νοµιµότητας. Ασκηθείσες
ποινικές και πειθαρχικές διώξεις σε βάρος αιρετών προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν αδικήµατα και πειθαρχικά παραπτώµατα αποκλειστικώς σχετιζόµενα µε την δια περιφοράς σύγκληση των συλλογικών
οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού έως τη δηµοσίευση του παρόντος, παύουν οριστικά. Σε περιπτώσεις, στις
οποίες δεν έχει ασκηθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ποινική ή πειθαρχική δίωξη, η υπόθεση τίθεται στο
αρχείο µε πράξη του αρµοδίου οργάνου.
Άρθρο 185
Βαθµολόγηση κριτηρίων του ν. 2190/1994 (Α΄ 28)
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 91
του ν. 4583/2018 (Α΄ 212) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγµατοποιούνται µε την ειδική διαδικασία του παρόντος, η
εµπειρία στο αντικείµενο της θέσης, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς διακοπή µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωµένων ανασφάλιστων, ΑµεΑ και οικονοµικά αδυνάµων πολιτών,
στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε νοµικά πρόσωπα των οικείων
Ο.Τ.Α., ή σε νοµικά πρόσωπα που είχαν συµβληθεί µε
την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. κατά τα έτη 2011 ή 2012 για την παροχή
των υπηρεσιών του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»
στη χωρική περιφέρεια των οικείων Ο.Τ.Α., βαθµολογείται µε δεκαεπτά (17) µονάδες ανά µήνα και για συνολική
εµπειρία µέχρι ογδόντα τέσσερις (84) µήνες.».
Άρθρο 186
Ρύθµιση θεµάτων προσλήψεων
1. Για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου και την ανανέωση ή παράταση αυτής, καθώς και
για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994
(Α΄ 28), απαιτείται προηγουµένως έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), εφόσον η δαπάνη για τις
αποδοχές αυτών επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον κρατικό
προϋπολογισµό ή καλύπτεται από επιχορήγηση του φορέα από τον κρατικό προϋπολογισµό.
2. Εντός του πεδίου εφαρµογής της παραγράφου 1
του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ οι εξαιρέσεις που
προβλέπονται ρητά µε τις περιπτώσεις (α), (στ), (η), (θ),
(ι), (ιγ), (ιδ), (ιστ), (κ), (κα) και (κε) της παραγράφου 1 του

άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.
3. Από την προηγούµενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006
διατηρούνται επίσης σε ισχύ οι κατωτέρω εξαιρέσεις:
i) οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία και των υδρονοµέων άρδευσης, καθώς και oι προσλήψεις προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) ή κατ’ εξαίρεση τους τρεις (3) µήνες, µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου
206 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), όπως ισχύει. Για τις πιο
πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 209 και 211 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν,
ii) οι προσλήψεις προσωπικού µε διάρκεια σύµβασης έως οκτώ (8) µήνες για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών
αναγκών, σύµφωνα µε τα άρθρα 20 του ν. 2190/1994 και
212 του ν. 3584/2007,
iii) το προσωπικό που προσλαµβάνεται µε απασχόληση
έως πέντε ηµεροµίσθια το µήνα, όπως προβλέπεται στις
διατάξεις του άρθρου 210 του ν. 3584/2007,
iv) το προσωπικό που προσλαµβάνεται για τους ειδικά
προβλεπόµενους στην παράγραφο 2 του άρθρου 206
του ν. 3584/2007 λόγους, σε περίπτωση απουσίας τακτικού, µοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου.
4. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το µέρος
που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και
ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο τα θέµατα που διευθετούνται από αυτό, καταργείται.
Άρθρο 187
Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού
Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
Στο άρθρο 7 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) η υπάρχουσα
παράγραφος 8 αναριθµείται σε 9 και προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής :
8. α. Επιτρέπεται η µετάταξη υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε
άλλη Δ.Ε.Υ.Α., µε αίτηση του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου, σε κενή θέση και εφόσον δεν υπάρχει µε µεταφορά
της θέσης, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της
επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του
διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης προέλευσης. Αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφος 15 του ν. 2307/1995
(Α΄113), µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόµιµες.
β. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε
άλλη Δ.Ε.Υ.Α., µε αίτηση του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου και απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης προέλευσης. Η
διάρκεια απόσπασης αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνει το
ένα (1) έτος, µε δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόµα έτος.
γ. Οι ανωτέρω µετατάξεις και αποσπάσεις διενεργούνται αποκλειστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 188
Θέµατα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δηµοσίων
και ιδιωτικών έργων, µελετών, τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)
1. Έως την έκδοση προεδρικού διατάγµατος κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 20 του άρθρου 118 του
ν. 4472/2017 (Α΄ 74), σχετικά µε τη ρύθµιση των ειδικότερων λεπτοµερειών λειτουργίας και τήρησης των µητρώων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 και της υποπερίπτωσης Δ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
11 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017, επαναφέρεται η ισχύς των άρθρων 105 και 106 του ν. 3669/2008 (Α΄ 116).
2. Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 7 του άρθρου 13, καθώς και του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 (Α΄
112) από την 3η Ιουλίου 2019 έως την 31η Δεκεµβρίου
2020.
3. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης των µητρώων από την 3η Ιουλίου 2019 ως και την
31η Δεκεµβρίου 2020 για εγγραφή ή µεταβολή ή διαγραφή ήδη εγγεγραµµένων στο Μητρώο Μελετητών, στο
Μητρώο Γραφείων Μελετών, στο µητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ) και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εξετάζονται σύµφωνα µε τις
προϊσχύουσες του π.δ. 71/2019 διατάξεις. Τα πτυχία των
Μελετητών και Γραφείων Μελετών που εκδίδονται εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεµβρίου 2020. Το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου7 του άρθρου 17 του
π.δ. 71/2019, διαγράφεται.
4. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του
π.δ. 71/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα πτυχία των εγγεγραµµένων στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο
Γραφείων Μελετών, που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεµβρίου 2020 εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νοµοθετικού πλαισίου που ίσχυε ως και τις 2 Ιουλίου
2019».
5. Η διάταξη της παραγράφου6 του άρθρου 65 του
π.δ. 71/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τα πτυχία εργοληπτών
Δηµοσίων Δασοτεχνικών Έργων που είναι σε ισχύ κατά
την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την
31η Δεκεµβρίου 2020, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νοµοθετικού πλαισίου που ίσχυε ως και τις 2 Ιουλίου 2019. Οι υποβαλλόµενες κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα αιτήσεις µεταβολών εξετάζονται µε βάση
το προϊσχύον νοµοθετικό πλαίσιο. Μετά την πάροδο της
παραπάνω προθεσµίας οι βεβαιώσεις εγγραφής στο
Μ.Ε.ΕΠ. και τα πτυχία Εργοληπτών Δηµοσίων Δασοτεχνικών Έργων παύουν να ισχύουν. Για το χρονικό διάστηµα από την 3η Ιουλίου 2019 µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2020 εξακολουθεί να εκδίδεται, σύµφωνα µε τα ισχύοντα µέχρι την 3η Ιουλίου 2019, η ενηµερότητα πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι καταταγµένες στις τάξεις 3η έως 7η».
6. Προστίθεται εδάφιο τρίτο στην παράγραφο 24 του
άρθρου 118 του ν. 4472/2017 ως εξής: «Έως την πλήρη
παραγωγική λειτουργία των ΜΗ.Τ.Ε. ζητήµατα τεχνικού
και λεπτοµερειακού χαρακτήρα που προκύπτουν εν όψει

αυτής, ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ
ΠΑΙΓΝΙΩΝ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4002/2011
Άρθρο 189
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4002/2011
Στο άρθρο 25 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις:
1. Στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄ προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
« Τυχερά παίγνια µέσω διαδικτύου» λογίζονται το Διαδικτυακό στοίχηµα και τα Λοιπά διαδικτυακά παίγνια.»
2. Η περίπτωση γ) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) «Στοίχηµα»: το τυχερό παίγνιο που συνίσταται σε
πρόβλεψη, από τους συµµετέχοντες, της εξέλιξης ή/και
της τελικής έκβασης κάθε είδους γεγονότων. Υποκατηγορία αυτού αποτελεί το «Διαδικτυακό Στοίχηµα», το οποίο είναι το διεξαγόµενο διαδικτυακά τυχερό παίγνιο
που συνιστάται σε πρόβλεψη, από τους συµµετέχοντες,
της εξέλιξης ή/και της τελικής έκβασης κάθε είδους γεγονότων, συµπεριλαµβανοµένων των εικονικών γεγονότων (virtual events), των οποίων το αποτέλεσµα παράγεται µε τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθµών (Random
Number Generator). Με τον Κανονισµό Παιγνίων εξειδικεύονται τα είδη του Στοιχήµατος, συµπεριλαµβανοµένου και του Διαδικτυακού Στοιχήµατος.»
3. Η περίπτωση ε) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) «Πληροφορικό Σύστηµα Εποπτείας και Ελέγχου»(Π.Σ.Ε.Ε.):το σύνολο του υλισµικού και λογισµικού
που εγκαθίσταται και λειτουργεί στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την άσκηση της συνεχούς
εποπτείας και του ελέγχου όλων των τυχερών παιγνίων
ανεξαρτήτως του µέσου, του χρόνου, του τρόπου και
του δικτύου προώθησης και διανοµής των υπηρεσιών για
τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων.»
4. H περίπτωση ιγ) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιγ) «Συνδεδεµένες εταιρείες»: Κατάσταση στην
οποία δύο ή περισσότερες εταιρείες συνδέονται µε:
αα) «σχέση συµµετοχής», δηλαδή άµεση ή έµµεση κατοχή του ελέγχου του δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον
των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της εταιρείας,
αβ)«σχέση ελέγχου» δηλαδή σχέση µεταξύ συνδεδεµένων προσώπων σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ και β΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018
(Α΄ 104).
5. Η περίπτωση ιε) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιε) «Ηλεκτρονικός Λογαριασµός Παίκτη»: είναι ο µοναδικός λογαριασµός που αποδίδεται σε κάθε παίκτη για
τη συµµετοχή του σε ένα ή περισσότερα παίγνια, από τα
πρόσωπα που διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τα παίγνια
αυτά. Ο λογαριασµός αυτός καταγράφει, κατ’ ελάχιστον,
τα ποσά συµµετοχής και τα κέρδη από παίγνια, τις οικονοµικές κινήσεις που συνδέονται µε αυτά, καθώς και το
υπόλοιπο των διαθέσιµων ποσών του παίκτη. Οι κάτοχοι
των αδειών, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία έχει παραχωρηθεί το δικαίωµα διεξαγωγής παιγνίων, είτε µέσω
διαγωνισµού είτε µε οποιονδήποτε άλλον νόµιµο τρόπο,
συµµορφώνονται µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
τήρησης του Ηλεκτρονικού Λογαριασµού Παίκτη, όπως
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αυτές ορίζονται στον Κανονισµό Παιγνίων. Όπου στον
παρόντα αναφέρεται η Ατοµική Κάρτα Παίκτη του άρθρου 33 εννοείται η Ατοµική Κάρτα Παίκτη και ο Ηλεκτρονικός Λογαριασµός Παίκτη ως ενιαίο σύνολο, και αντιστρόφως.»
6. Η περίπτωση ιστ) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιστ) «Αποκλειόµενος παίκτης»: είναι ο παίκτης που
δεν µπορεί να συµµετέχει σε τυχερά παίγνια, κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας ή αίτησης του δικαστικού του συµπαραστάτη προς τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή/και
διεξάγουν τα παίγνια αυτά ή δικαστικής απόφασης ή αιτιολογηµένης απόφασης των προσώπων που διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τα παίγνια αυτά.»
7. Προστίθενται περιπτώσεις κα΄, κβ΄, κγ΄ και κδ΄ ως
εξής:
«κα) «κάτοχος άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων
µέσω διαδικτύου»: το νοµικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων
µέσω διαδικτύου, και στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια
διεξαγωγής τυχερών παιγνίων σύµφωνα µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του παρόντος.
κβ) «Λοιπά διαδικτυακά παίγνια»: τα τυχερά παίγνια
καζίνο, το πόκερ και οι παραλλαγές του, παρεχόµενα
διαδικτυακά και διεξαγόµενα είτε σε ζωντανή µετάδοση
(live) είτε µε τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθµών
(Random Number Generator).
κγ) «Συνεργάτες προωθητικών ενεργειών τυχερών
παιγνίων (affiliates)»: όσοι συνεργάζονται µε τους κατόχους αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου για την προώθηση συγκεκριµένων τυχερών παιγνίων µέσω τοποθέτησης συνδέσµων σε εµφανές σηµείο της ιστοσελίδας τους, µε σκοπό την προσέλκυση
περισσότερων παικτών στον ιστότοπο του διαφηµιζόµενου κατόχου άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου. Οι Συνεργάτες προωθητικών ενεργειών
τυχερών παιγνίων (affiliates) υπάγονται στις διατάξεις
του άρθρου 35.
κδ) «Ετήσιο αποτέλεσµα ηλεκτρονικού λογαριασµού
παίκτη»: το αποτέλεσµα που προκύπτει, όταν από το άθροισµα του υπολοίπου του λογαριασµού στις 31 Δεκεµβρίου κάθε έτους και των πραγµατοποιηθέντων αναλήψεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αφαιρεθεί το άθροισµα των πραγµατοποιηθέντων καταθέσεων καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους και του υπολοίπου του λογαριασµού την 1η Ιανουαρίου του ίδιου έτους».
Άρθρο 190
Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4002/2011
Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω του διαδικτύου απαιτείται η προηγούµενη έκδοση διοικητικής άδειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Ειδικότερα για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών: α) άδεια για διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήµατος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 25 και β) άδεια Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων της περίπτωσης κβ΄ του άρθρου 25.
Τα παίγνια και τα παιγνιοµηχανήµατα και τα µέσα που
χρησιµοποιούνται για τη διεξαγωγή τους πιστοποιούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος».

Άρθρο 191
Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 4002/2011
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π και δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται ο Κανονισµός Παιγνίων, µε τον οποίον καθορίζονται, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις, τα ειδικότερα θέµατα και οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τα παίγνια ως εξής:
α) Οι προδιαγραφές παιγνίων, εξοπλισµού και καταστηµάτων παιγνίων.
β) Η αδειοδότηση παρόχων και οι πιστοποιήσεις προσώπων, παιγνίων, εξοπλισµού και καταστηµάτων.
γ) Οι προϋποθέσεις λειτουργίας και διεξαγωγής των
παιγνίων.
δ) Η εµπορική επικοινωνία.
ε) Οι προϋποθέσεις συµµετοχής των παικτών στα παίγνια.
στ) Τα µέτρα προστασίας του κοινού και των παικτών.
ζ) Οι έλεγχοι συµµόρφωσης.
η) Τα διοικητικά µέτρα και οι κυρώσεις».
2. Tο στοιχείο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι κάτοχοι των αδειών και πιστοποιήσεων, τα πρόσωπα που αιτούνται άδειες διεξαγωγής παιγνίων ή/και
συµµετέχουν σε διαγωνισµούς χορήγησης τέτοιων αδειών, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία έχει παραχωρηθεί
το δικαίωµα διεξαγωγής παιγνίων είτε µέσω διαγωνισµού είτε µε οποιονδήποτε άλλον νόµιµο τρόπο, ανεξαρτήτως του µέσου, του χρόνου, του τρόπου και του δικτύου παροχής, προώθησης και διανοµής των σχετικών
υπηρεσιών για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή παιγνίων ή του µεταβατικού χαρακτήρα των σχετικών µε τη
διοργάνωση και διεξαγωγή αυτή δικαιωµάτων, καθώς και
η µορφή, ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα διεξαγωγής των κάθε είδους ελέγχων.»
3. Το στοιχείο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι προϋποθέσεις πιστοποίησης και εγγραφής στα
οικεία µητρώα των κατασκευαστών και των εισαγωγέων
τυχερών παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων, των τεχνικών όλων των παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων, της υποχρέωσης δήλωσης αυτών στην Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και ο
τρόπος τήρησης των µητρώων αυτών.»
4. Το στοιχείο 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Ο τρόπος έκδοσης και παραλαβής της ατοµικής
κάρτας παίκτη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, καθώς
και πρόσθετοι περιορισµοί που µπορεί να ενσωµατωθούν
σ΄ αυτή από τον ίδιο τον παίκτη. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις δηµιουργίας του Ηλεκτρονικού Λογαριασµού Παίκτη, ανά παίγνιο, τύπους ή/και κατηγορίες αυτών, τα επιπλέον στοιχεία που απαιτείται να τηρούνται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασµό Παίκτη, οι πρόσθετοι περιορισµοί
που µπορεί να ενσωµατωθούν σ’ αυτόν από τον ίδιο τον
παίκτη, το χρονικό διάστηµα της διατήρησης των παραπάνω στοιχείων και περιορισµών, οι προϋποθέσεις υπό
τις οποίες ο Ηλεκτρονικός Λογαριασµός Παίκτη καθίσταται ανενεργός, οι ενέργειες που επιτρέπεται να πραγµατοποιούνται µέσω αυτού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.»
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5. Το στοιχείο 21 αντικαθίσταται ως εξής:
«21. Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία ταυτοποίησης των παικτών και καταβολής των κερδών τους στους
λογαριασµούς που αυτοί τηρούν σε πιστωτικό ίδρυµα ή ίδρυµα πληρωµών ή ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος.»
6. Το στοιχείο 22 αντικαθίσταται ως εξής:
«22. Η µορφή, το περιεχόµενο, η διαδικασία έκδοσης
και παραλαβής της ατοµικής κάρτας παίκτη, καθώς και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία και διασύνδεσή της µε τον Ηλεκτρονικό Λογαριασµό Παίκτη, εφόσον
απαιτείται.».
7. Το στοιχείο 25 αντικαθίσταται ως εξής:
«25. Το είδος και το ύψος των επιβαλλόµενων διοικητικών κυρώσεων, εντός των ορίων που θέτουν οι κείµενες
διατάξεις, ανά παράβαση ή κατηγορία παραβάσεων ή
παιγνιοµηχάνηµα ή ιστότοπο και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
8. Προστίθενται στοιχεία 33 και 34 ως εξής:
«33. Η εξειδίκευση των ειδών του Στοιχήµατος της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 25 (και ειδικότερα ο προσδιορισµός των προσφεροµένων προς στοιχηµατισµό γεγονότων) και των Λοιπών διαδικτυακών παιγνίων της περίπτωσης κβ΄ του άρθρου 25.
34. Η ειδικότερη διαδικασία και προϋποθέσεις εγγραφής των Συνεργατών των κατόχων άδειας διεξαγωγής
τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου στο σχετικό Μητρώο».
Άρθρο 192
Αντικατάσταση του άρθρου 30 του ν. 4002/2011
Το άρθρο 30 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30
Πληροφορικό Σύστηµα Εποπτείας και Ελέγχου
(Π.Σ.Ε.Ε.)
1. Με τον Κανονισµό Παιγνίων του άρθρου 29 καθορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις και εξασφαλίσεις για τη
λειτουργία του Πληροφορικού Συστήµατος Εποπτείας
και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.), ώστε να επιτυγχάνεται:
α. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση και ο έλεγχος των
ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων που διεξάγονται µέσω του διαδικτύου, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον Κανονισµό Παιγνίων.
β. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση και ο έλεγχος της
διεξαγωγής όλων των τυχερών παιγνίων ανεξαρτήτως
του µέσου, του χρόνου, του τρόπου ή και του δικτύου
προώθησης ή και διανοµής των σχετικών µε τη διοργάνωση και διεξαγωγή αυτή υπηρεσιών, όπως τυχερά παίγνια διεξαγόµενα είτε µέσω παιγνιοµηχανηµάτων είτε
µέσω αδειοδοτηµένων ιστοτόπων.
Ο χρόνος παρακολούθησης και ελέγχου µπορεί να είναι πραγµατικός ή/και µεταγενέστερος, µέσω αποθηκευµένων δεδοµένων.
γ. Ο άµεσος εντοπισµός τεχνικών και λειτουργικών
προβληµάτων των µέσων και υλικών διεξαγωγής παιγνίων, καθώς και των συστηµάτων και υποσυστηµάτων.
δ. Η συλλογή των αναγκαίων δεδοµένων από τα µέσα
και υλικά διεξαγωγής, τα συστήµατα και υποσυστήµατα,
καθώς και η αποθήκευση, ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση αναφορών.
ε. Η διασφάλιση της οµαλής και αξιόπιστης διεξαγωγής όλων των µορφών παιγνίων.

2. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα γίνεται αποκλειστικά µέσω τερµατικών συνδεδεµένων δικτυακά µε Κεντρικά Πληροφορικά Συστήµατα
(Κ.Π.Σ.), καθώς και συστηµάτων και υποσυστηµάτων,
συνδεδεµένων µε το Π.Σ.Ε.Ε., στα οποία έχει πρόσβαση
η Ε.Ε.Ε.Π..
3. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου γίνεται αποκλειστικά µέσω συστηµάτων και υποσυστηµάτων, συνδεδεµένων µε το Π.Σ.Ε.Ε., στα οποία έχει
πρόσβαση η Ε.Ε.Ε.Π..
4. Ο κάτοχος της άδειας διοργάνωσης και διεξαγωγής
παιγνίων οφείλει να διατηρεί τα στοιχεία που λαµβάνει
από τα συστήµατα και υποσυστήµατα των παιγνίων που
διεξάγει για δέκα (10) τουλάχιστον έτη, σε ασφαλή µέσα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή όλων
των αποθηκευµένων στοιχείων εποπτείας και ελέγχου.
5. Η Ε.Ε.Ε.Π., για δέκα (10) τουλάχιστον έτη, διατηρεί
σε ασφαλή µέσα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή όλων των αποθηκευµένων στοιχείων εποπτείας και ελέγχου, τα δεδοµένα και στοιχεία που λαµβάνει από τους κατόχους της άδειας διοργάνωσης και
διεξαγωγής παιγνίων.
6. Η Ε.Ε.Ε.Π. υποχρεούται να αποστέλλει αµελλητί
στοιχεία, κατόπιν επεξεργασίας/ανάλυσης και οµαδοποίησης των δεδοµένων, στην Α.Α.Δ.Ε. και κάθε άλλη αρµόδια αρχή, εφόσον της ζητηθούν».
Άρθρο 193
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4002/2011
Στο άρθρο 31 του ν. 4002/2011 (Α΄180) επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα κέρδη από τυχερά παίγνια µέσω διαδικτύου κατατίθενται σε λογαριασµό που τηρεί ο παίκτης σε πιστωτικό ίδρυµα ή ίδρυµα πληρωµών ή ίδρυµα ηλεκτρονικού
χρήµατος που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τα όσα ορίζονται
στον Κανονισµό Παιγνίων.»
2. Προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Με τον Κανονισµό Παιγνίων καθορίζεται το ύψος
του ποσού που οφείλουν να τηρούν οι κάτοχοι της άδειας σε πιστωτικό ίδρυµα ή ίδρυµα πληρωµών ή ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Για το ύψος του ποσού λαµβάνονται υπόψη
το είδος και το εύρος της άδειας».
Άρθρο 194
Αντικατάσταση του άρθρου 34 του ν. 4002/2011
Το άρθρο 34 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 34
Προστασία Δεδοµένων Προσωπικού ΧαρακτήραΑπόρρητο-Υποχρέωση Εχεµύθειας
1. Η Ε.Ε.Ε.Π. και όλοι οι κάτοχοι άδειας διεξαγωγής
παιγνίων υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισµός

114
για την Προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων
(GDPR)) (L 119), του ν. 4624/2019 ( Α΄ 137) και του
ν. 2472/1997.
2. Όλοι οι ανωτέρω οφείλουν να λαµβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα ώστε να µην είναι δυνατή η αναγνώριση των παικτών µε τεχνικά ή άλλα µέσα που εύλογα µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τρίτους. Εάν παραβιαστεί το απόρρητο των στοιχείων ή/και η υποχρέωση
εχεµύθειας, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται
στα άρθρα 252, 370Β, 370Γ του Ποινικού Κώδικα και στο
άρθρο 4 του ν. 2392/1996 (Α΄ 60), επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 51.
3. Τα στοιχεία για τους παίκτες που διαθέτει η Ε.Ε.Ε.Π.
ή που διαβιβάζονται σ’ αυτήν από τους κατόχους των αδειών διεξαγωγής παιγνίων χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για ελεγκτικούς σκοπούς όπως, η τήρηση των απαγορεύσεων πρόσβασης και συµµετοχής, η αντιστοίχιση
των παικτών µε πραγµατικά φυσικά πρόσωπα, η διασταύρωση των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν
από τα κέρδη, η τήρηση των κανόνων διοργάνωσης και
διεξαγωγής, καθώς και η προκαταρκτική έρευνα ή προανάκριση για τη διαπίστωση τέλεσης εγκληµάτων.
4. Το προσωπικό όλων των κατηγοριών που υπηρετεί
στην Ε.Ε.Ε.Π., όπως και οι κάτοχοι άδειας διεξαγωγής
παιγνίων, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και τα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που αποκτούν, µε οποιονδήποτε τρόπο, πρόσβαση σε στοιχεία παικτών, δεσµεύονται από το απόρρητο και την υποχρέωση εχεµύθειας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών των στοιχείων
από τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου και µετά τη
λήξη των καθηκόντων τους ή της διακοπής της σχέσης
δυνάµει της οποίας απέκτησαν πρόσβαση στα στοιχεία.»
Άρθρο 195
Αντικατάσταση του άρθρου 45 του ν. 4002/2011
Το άρθρο 45 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 45
Ρυθµίσεις αδειών τυχερών παιγνίων µέσω
του διαδικτύου - Διαδικασία αδειοδότησης
1. Η διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών
παιγνίων µέσω του διαδικτύου ανήκει στην αποκλειστική
δικαιοδοσία του Δηµοσίου, που την ασκεί µέσω ειδικά αδειοδοτηµένων παρόχων.
2. Για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών: α) άδεια για διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήµατος, του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 25, και β)
άδεια Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων της περίπτωσης
κβ΄ του άρθρου 25. Σε κάθε υποψήφιο κάτοχο δύναται
να χορηγηθούν και οι δύο τύποι αδειών. Οι άδειες είναι
προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η µε οποιονδήποτε
τρόπο µεταβίβαση, παραχώρηση ή εκχώρησή τους, ολικώς ή µερικώς. Κάθε άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτµησή της. Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο εκµίσθωση ή συνεκµετάλλευση της άδειας µε τρίτους.
3. Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου χορηγείται µε απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή αίτησης από τον υποψήφιο κάτοχο, σύµφωνα µε τη διαδικασία του

παρόντος. Η µη έκδοση απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., εντός
της ανωτέρω προθεσµίας, συνιστά σιωπηρή απόρριψη
της αίτησης.
4. Η αίτηση του υποψηφίου περιλαµβάνει τον τύπο της
αιτούµενης άδειας και το είδος των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων που προτίθεται αυτός να διεξαγάγει. Με
την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 46 και καταβάλλεται παράβολο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για τη συµµετοχή στη διαδικασία.
5. Το αντίτιµο για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου ορίζεται σε:
α) τρία εκατοµµύρια (3.000.000) ευρώ για την άδεια
διεξαγωγής Διαδικτυακού στοιχήµατος και
β) δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ για την άδεια
διεξαγωγής Λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.
6. Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω του
διαδικτύου έχει διάρκεια επτά (7) έτη από την έκδοση
της πράξης χορήγησής της από την Ε.Ε.Ε.Π., και περιλαµβάνει τους ειδικότερους όρους διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων, για τα οποία αυτή εκδίδεται.
7. α. Ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν από τη λήξη της
κάθε άδειας, ο κάτοχος µπορεί να ζητά, µε αίτησή του
προς την Ε.Ε.Ε.Π., την ανανέωσή της για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο στην παράγραφο 6. Η
χορήγηση της ανανέωσης προϋποθέτει την καταβολή
νέου, ισόποσου µε το αρχικό, αντιτίµου, καθώς επίσης
και τη διαπίστωση της µη κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 7 του άρθρου 46.
β. Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να µεταβάλλει τους όρους χορήγησης της ανανέωσης αδείας µε αιτιολογηµένη γνώµη
της».
Άρθρο 196
Προσθήκη άρθρου 45Α στον ν. 4002/2011
Μετά το άρθρο 45 του ν. 4002/2011 προστίθεται άρθρο
45Α ως εξής:
«Άρθρο 45Α
Διαδικασία εγγραφής των Συνεργατών Προωθητικών
Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων (affiliates) των κατόχων
άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω
διαδικτύου, στο Μητρώο Συνεργατών
1. Οι κάτοχοι άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων
µέσω διαδικτύου υποχρεούνται να επιλέγουν Συνεργάτες από το Μητρώο Συνεργατών, που συστήνεται και τηρείται στην Ε.Ε.Ε.Π..
2. Η εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών γίνεται µε απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., µετά από υποβολή αίτησης του υποψήφιου Συνεργάτη. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές πιστοποίησης και καταλληλότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών των Συνεργατών, καθορίζονται µε απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.. Για τη συµµετοχή στη διαδικασία εγγραφής και για την ένταξη στο µητρώο καταβάλλεται
παράβολο χιλίων (1.000) ευρώ.
3. Συνεργάτης κατόχου άδειας διεξαγωγής τυχερών
παιγνίων µέσω διαδικτύου διαγράφεται από το Μητρώο
Συνεργατών, µε απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., σε περίπτωση µη
τήρησης των προδιαγραφών πιστοποίησης και καταλληλότητας.»
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Άρθρο 197
Αντικατάσταση του άρθρου 46 του ν. 4002/2011
1.Το άρθρο 46 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 46
Προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία
αδειοδότησης και χορήγησης άδειας διεξαγωγής
τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου
1. Οι υποψήφιοι κάτοχοι των αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου είναι νοµικά πρόσωπα, µε
καταστατική έδρα ή µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή
σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και καταβεβληµένο κεφάλαιο διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ τουλάχιστον.
2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, οι εταίροι και
οι ασκούντες τη διοίκηση και διαχείριση του νοµικού
προσώπου που αιτείται τη χορήγηση άδειας δεν πρέπει
να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργηµα ή σε
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήµατος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωµατική βλάβη, παρασιώπηση
εγκλήµατος, έγκληµα περί το νόµισµα, κοινώς επικίνδυνο έγκληµα, έγκληµα κατά της προσωπικής ελευθερίας,
έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και
για έγκληµα που προβλέπεται από τη νοµοθεσία περί
ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
3. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας σε νοµικό πρόσωπο το οποίο, συµπεριλαµβανόταν στον κατάλογο µη
αδειοδοτηµένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list)
της παραγράφου 7 του άρθρου 48, εντός του έτους που
προηγήθηκε της υποβολής της αίτησής του για τη χορήγηση άδειας.
4. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου υλοποιείται δια ιστοτόπων που φέρουν υποχρεωτικά ονοµασία χώρου (domain name) µε κατάληξη «.gr.» Κάθε ιστότοπος µπορεί να φιλοξενεί κατ’ αποκλειστικότητα
µέχρι µία άδεια από κάθε τύπο.
5. Οι υποψήφιοι κάτοχοι άδειας µε καταστατική έδρα
εκτός Ελλάδας υποχρεούνται στη φυσική εγκατάσταση
ενός safe διακοµιστή (διακοµιστής ασφαλείας) εντός Ελλάδας σε διασύνδεση µε την Ε.Ε.Ε.Π., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 30.
6. Για τη χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών
παιγνίων µέσω διαδικτύου, η Ε.Ε.Ε.Π. διαπιστώνει ότι ο
υποψήφιος κάτοχος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 45 και του παρόντος και εκδίδει την απόφαση χορήγησής της. Το αντίτιµο κάθε τύπου άδειας καταβάλλεται εφάπαξ ή τµηµατικά σε δύο (2) ετήσιες ισόποσες καταβολές. Για την έκδοση κάθε τύπου άδειας απαιτείται η
προηγούµενη καταβολή είτε εφάπαξ του συνολικού, αντίστοιχου για κάθε τύπο άδειας, αντιτίµου είτε της πρώτης τµηµατικής καταβολής αυτού υπό τον όρο της ολοσχερούς καταβολής του συνολικού αντιτίµου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορούν να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα και λεπτοµέρειες εφαρµογής της
παρούσας.
7. Για τη χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών

παιγνίων µέσω διαδικτύου απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ από πιστωτικό ίδρυµα που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει αν δεν τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, αν τα κέρδη δεν καταβληθούν άµεσα στους παίκτες,
καθώς και σε όσες περιπτώσεις ορίζονται στον παρόντα
και στον Κανονισµό Παιγνίων. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον κάτοχο της άδειας ένα χρόνο µετά τη
λήξη της άδειας και εφόσον δεν συντρέχει λόγος µερικής ή ολικής κατάπτωσης ή δεν κατατεθεί αίτηση ανανέωσης της αρχικής άδειας.
8. Ο υποψήφιος κάτοχος συνυποβάλλει µε την αίτηση
για τη χορήγηση άδειας τα εξής:
α) δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των τελευταίων τριών (3) ετών,
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας,
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας,
δ) πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης,
ε) πιστοποιητικό περί µη θέσης σε εκκαθάριση,
στ) πιστοποιητικό περί µη αίτησης για πτώχευση,
ζ) πιστοποιητικό περί µη αίτησης για θέση σε εκκαθάριση.
Με τον Κανονισµό Παιγνίων δύναται να ορίζονται πρόσθετα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συµµόρφωσης των αιτούντων µε τις υποχρεώσεις που υπέχουν ως
κάτοχοι άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου βάσει των διατάξεων του παρόντος νόµου. Με
αιτιολογηµένη απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. µπορούν να ρυθµίζονται ειδικά θέµατα και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
της παρούσης.
9. Η έναρξη διεξαγωγής τυχερών παιγνίων προϋποθέτει ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόµο, τον Κανονισµό Παιγνίων και τη χορηγηθείσα άδεια. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., η οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης και εντός προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της, διαπιστώνεται η συνδροµή της πλήρωσης των ανωτέρω και εκδίδεται απόφαση έναρξης λειτουργίας του κατόχου της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου.»
2. Η απαγόρευση της παραγράφου 3 του άρθρου 46
του ν. 4002/2011, όπως αυτό αντικαθίσταται µε το παρόν
άρθρο, ισχύει και για τις υποψήφιες εταιρείες της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος.»
Άρθρο 198
Αντικατάσταση του άρθρου 47 του ν. 4002/2011
Το άρθρο 47 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 47
Υποχρεώσεις των κατόχων άδειας διεξαγωγής
τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου
ή παιγνιοµηχανηµάτων
1. Κάθε πρόθεση διάθεσης ή απόκτησης µετοχών εταιρείας κατόχου άδειας διενέργειας τυχερών παιγνίων µε
παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω του διαδικτύου ίση ή µεγαλύτερη µε το δύο τοις εκατό (2%) του µετοχικού ή του εταιρικού κεφαλαίου ή του ισοδύναµου αυτών συµµετοχικού δικαιώµατος γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π.. Με την
επιφύλαξη της παραγράφου5 του άρθρου 46, κάθε σκο-
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πούµενη διάθεση ή απόκτηση, η οποία συνεπάγεται άµεση ή έµµεση αλλαγή του ελέγχου της εταιρείας, απαιτεί
την προηγούµενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., χωρίς την οποία
αυτή είναι άκυρη. Διαθέσεις ή αποκτήσεις οι οποίες διενεργούνται κατά παρέκκλιση του προηγούµενου εδαφίου είναι αυτοδικαίως άκυρες και δεν παρέχουν στον αποκτώντα δικαιώµατα ψήφου ή καταβολής µερίσµατος ή
εν γένει δικαιώµατα διοικητικού ή περιουσιακού χαρακτήρα από τις ανωτέρω αποκτήσεις.
2. Η απόκτηση µετοχών ή εταιρικών µεριδίων ή του ισοδύναµου αυτών συµµετοχικού δικαιώµατος συνεπεία
κληρονοµικής διαδοχής γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την επέλευσή της. Σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης συντρέχουν οι συνέπειες
της παραγράφου 1.
3. Ο κάτοχος της άδειας «Διαδικτυακού στοιχήµατος»
ή/και «Λοιπών διαδικτυακών παιγνίων» γνωστοποιεί
στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε νέο είδος «Διαδικτυακού στοιχήµατος» ή/και «Λοιπών διαδικτυακών παιγνίων» που προτίθεται να διεξαγάγει, προκειµένου αυτό να λάβει προηγούµενη πιστοποίηση και να συµπεριληφθεί στην ισχύουσα άδεια.
4. Με τον Κανονισµό Παιγνίων ρυθµίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανάκλησης των αδειών διενέργειας τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου, η διαδικασία
επιβολής κυρώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Μέχρι
την έκδοση του Κανονισµού Παιγνίων εφαρµόζονται οι
σχετικές µε τα θέµατα αυτά αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π..
5. Ο κάτοχος της άδειας διενέργειας τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου υποχρεούται να αποθηκεύει σε
υλικό µηχανισµό που βρίσκεται στην Ελλάδα (διακοµιστή server ή safe), τα δεδοµένα που αφορούν τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου, καθώς και τα
δεδοµένα που ανταλλάσσονται µεταξύ παίκτη, κατόχου
της άδειας, παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου και χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, σχετικά µε τα παίγνια αυτά. Τα
στοιχεία διατηρούνται σε ασφαλή µέσα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευµένων
στοιχείων από την Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και από το σύνολο
των αρµόδιων ελεγκτικών και δικαστικών αρχών, για
χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών.
6. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εξυπηρετητών (servers) και του λογισµικού των τυχερών παιγνίων για τους κατόχους της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου,
ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση όλων των διατάξεων
που αφορούν την προστασία των παικτών και του δηµόσιου συµφέροντος.
7. Με τον Κανονισµό Παιγνίων καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόµενο της αρχικής σελίδας των ιστοτόπων
διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου.
8. Οι κάτοχοι των αδειών υποχρεούνται να τηρούν τις
νοµικές και οικονοµικές υποχρεώσεις του παρόντος νόµου, συµπεριλαµβανοµένων των προϋποθέσεων αδειοδότησης, καθόλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας. Η παράβαση των όρων συνιστά λόγο ανάκλησης της άδειας από
την Ε.Ε.Ε.Π..
Άρθρο 199
Τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 4002/2011
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 48 του ν. 4002/2011
καταργείται.

2. Οι παράγραφοι 3 έως 11 του άρθρου 48 του
ν. 4002/2011 αναριθµούνται σε παραγράφοους 2 έως 10.
3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 48 του ν. 4002/2011
µετά την αναρίθµηση της προηγούµενης παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η Ε.Ε.Ε.Π. συντάσσει και τηρεί επικαιροποιηµένο
κατάλογο µη αδειοδοτηµένων παρόχων τυχερών παιγνίων (Βlack list), οι οποίοι διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τυχερά παίγνια κατά παράβαση των κείµενων διατάξεων, µε επίγειο τρόπο (land based), µέσω του διαδικτύου (on line) ή µε άλλη εξ αποστάσεως µέθοδο (remote
gambling), τον οποίο αναρτά στον ιστότοπό της, η δε ανάρτηση αυτή είναι επαρκής γνωστοποίηση και απόδειξη, ώστε να κινηθούν όλες οι διαδικασίες επιβολής κάθε
είδους προβλεπόµενων κυρώσεων από κάθε αρµόδιο
φορέα, υπηρεσία ή Αρχή. Ο κατάλογος αναγράφει, όταν
είναι διαθέσιµα, τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή/και
διεξάγουν τυχερά παίγνια στην Ελληνική Επικράτεια κατά παράβαση των κείµενων διατάξεων, ή/και τους νόµιµους εκπροσώπους, διαχειριστές, µέλη διοικητικού συµβουλίου, εταίρους και µετόχους των προσώπων αυτών,
καθώς και κάθε είδους παράβαση που έχει διαπιστωθεί
και κύρωση που έχει επιβληθεί. Οι εγγεγραµµένοι στον
κατάλογο δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν στην Ελλάδα ή µε οποιοδήποτε τρόπο να συµµετάσχουν σε αδειοδοτηµένο φορέα παροχής υπηρεσιών παιγνίων στην Ελλάδα. Με τον Κανονισµό Παιγνίων ρυθµίζονται το χρονικό διάστηµα διατήρησης της εγγραφής, οι προϋποθέσεις
διαγραφής, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας.»
Άρθρο 200
Αντικατάσταση του άρθρου 49 του ν. 4002/2011
Το άρθρο 49 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 49
Μεταφορές χρηµάτων
1. Οι πληρωµές των ποσών συµµετοχής και απόδοσης
κέρδους που απορρέουν από τη συµµετοχή σε τυχερά
παίγνια που διεξαγάγουν οι κάτοχοι των αδειών, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, διενεργούνται υποχρεωτικά από πιστωτικά ιδρύµατα, ιδρύµατα πληρωµών ή ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, που είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.
2. Ο αριθµός λογαριασµού των κατόχων άδειας λαµβάνει ειδικό κωδικό, ο οποίος γνωστοποιείται στην
Ε.Ε.Ε.Π. µε ευθύνη τους. Κάθε συναλλαγή ή κίνηση λογαριασµού που αφορά παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου αποτυπώνεται ξεχωριστά µε ευθύνη των ανωτέρω παρόχων υπηρεσιών πληρωµών.
3. Ο κάτοχος της άδειας διατηρεί ίδιο λογαριασµό, καθώς και ξεχωριστό λογαριασµό παικτών σε πιστωτικό ίδρυµα ή ίδρυµα πληρωµών ή ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Τα ποσά
που βρίσκονται κατατεθειµένα στον λογαριασµό παικτών πρέπει τουλάχιστον να εξισώνονται µε το συνολικό
ποσό µε το οποίο είναι πιστωµένοι οι ηλεκτρονικοί λογαριασµοί των παικτών. Όταν το ποσό που βρίσκεται κατα-
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τεθειµένο στον λογαριασµό παικτών παρουσιάζει έλλειµµα σε σχέση µε το συνολικό ποσό µε το οποίο είναι
πιστωµένοι οι ηλεκτρονικοί λογαριασµοί παικτών που
διατηρεί ο κάτοχος της άδειας, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αναπληρώσει το έλλειµµα µε δικά του ποσά, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες.
4. Η καταβολή του αντιτίµου για τη συµµετοχή σε τυχερό παίγνιο µέσω του διαδικτύου γίνεται υποχρεωτικά
σε αδειοδοτηµένο κάτοχο άδειας, χωρίς τη µεσολάβηση
τρίτου, πλην των αναφερόµενων στην παράγραφο 1 παρόχων υπηρεσιών πληρωµών, µε τρόπο που διασφαλίζει
την ταυτοποίηση του παίκτη, όπως ειδικότερα καθορίζεται µε τον Κανονισµό Παιγνίων.
5. Απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύµατα ή τα ιδρύµατα πληρωµών ή τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος που
είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα να πραγµατοποιούν οποιαδήποτε συναλλαγή, καθώς
και πληρωµές ποσών συµµετοχής και απόδοσης κέρδους
που απορρέουν από τη συµµετοχή σε τυχερά παίγνια σε
λογαριασµούς που τηρούν σ’ αυτά µη αδειοδοτηµένοι
πάροχοι τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου, όπως
αναφέρονται στον κατάλογο µη αδειοδοτηµένων παρόχων (black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. και είναι αναρτηµένος στον ιστότοπό της. Τα παραπάνω ιδρύµατα διαβιβάζουν αµελλητί στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην
Ε.Ε.Ε.Π. κατάσταση µε κάθε συναλλαγή ή πληρωµή που
έχει πραγµατοποιηθεί κατά τα παραπάνω, καθώς και όλα
τα στοιχεία των λογαριασµών από τους οποίους έχουν
γίνει συναλλαγές και των προσώπων που τους κατέχουν. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. επιβάλλεται στο πιστωτικό ίδρυµα ή στο ίδρυµα πληρωµών ή στο ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα και παραβαίνει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου πρόστιµο υπέρ του Δηµοσίου ίσο µε το δεκαπλάσιο κάθε ποσού που διακινήθηκε και ίσο µε πεντακόσια (500) τουλάχιστον ευρώ.
6. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών υποχρεούνται να
αποστέλλουν στοιχεία αναφορικά µε τις συναλλαγές
των κατόχων άδειας τυχερών παιγνίων και των κατόχων
Ατοµικής κάρτας παίκτη και Ηλεκτρονικού Λογαριασµού
Παίκτη µέσω του Συστήµατος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών (ΣΜΤΛ και ΛΠ)
που διατηρείται στη ΓΓΠΣ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4170/2013».
Άρθρο 201
Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4002/2011
Το άρθρο 50 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Για την έκδοση και την ανανέωση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα, καθώς
και για τη λειτουργία των παιγνιοµηχανηµάτων αυτών,
καταβάλλεται το αντίτιµο για τα τυχερά παίγνια µε παιγνιοµηχανήµατα σύµφωνα µε το άρθρο 39 υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου.
β) Για τη συµµετοχή στη διαδικασία χορήγησης άδειας
διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου, καταβάλλεται το παράβολο της παραγράφου 4 του άρθρου
45, και για τη χορήγηση άδειας ή την ανανέωσή της καταβάλλεται το προβλεπόµενο σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 45 αντίτιµο υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου.
γ) Για τη συµµετοχή στη διαδικασία εγγραφής στο µη-

τρώο Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών
Παιγνίων (affiliates) καταβάλλεται το παράβολο της παραγράφου 2 του άρθρου 45Α΄».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 αντικαθίσταται
ως εξής:
«7. Τα ποσά που καταβάλλονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου αυτού
είναι δαπάνη της επιχείρησης και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013.
3. Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι εταιρείες που λαµβάνουν άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος έχουν τις υποχρεώσεις των οντοτήτων της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014
(Α΄ 251). Τα κέρδη που προκύπτουν από την εκµετάλλευση των παιγνίων που ρυθµίζονται µε την παράγραφο
1 του άρθρου 26 του παρόντος φορολογούνται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 4172/2013.»
4. Η παράγραφος 10 καταργείται.
5. Η παράγραφος 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., µπορεί να καθορίζονται έγγραφα, µηχανικά ή ηλεκτρονικά µέσα, επιπλέον εκείνων που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις».
6. Στο τέλος της παραγράφου 12 προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Οι διατάξεις της παρούσας εφαρµόζονται αποκλειστικά στα νοµικά πρόσωπα που είχαν υπαχθεί στο µεταβατικό καθεστώς µέχρι τις 31.12.2011 και ισχύουν για
κάθε υπαχθέν σε αυτό νοµικό πρόσωπο µέχρι τη χορήγηση σε αυτό της προβλεποµένης στο άρθρο 45 άδειας
λειτουργίας ή της υποχρέωσης αυτού παύσης παροχής
υπηρεσιών τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου στην Ελληνική Επικράτεια, όποιο εκ των δύο πραγµατοποιηθεί
νωρίτερα.»
Άρθρο 202
Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 2961/2001
Στο άρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α΄ 266) επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα κέρδη που ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 υποβάλλονται σε φόρο ανά
γραµµάτιο λαχείου, µετά την αφαίρεση αφορολόγητου
ποσού εκατό (100) ευρώ, µε συντελεστή δέκα τοις εκατό
(10%) για κέρδη µέχρι χίλια (1.000) ευρώ και µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη από χίλια
ευρώ και ένα λεπτό (1.000,01) και πάνω.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Ως παίγνια που διεξάγονται µε παικτικές συνεδρίες
νοούνται τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται µε παιγνιοµηχανήµατα, τα τυχερά παίγνια καζίνο, καθώς και το πόκερ µε τις παραλλαγές του.»
Άρθρο 203
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι τη χορήγηση των αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου σύµφωνα µε το άρθρο 45
του ν. 4002/2011, νοµικά πρόσωπα παροχής υπηρεσιών
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στοιχηµάτων ή/και άλλων τυχερών παιγνίων που είναι
νόµιµα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων στην Ελληνική Επικράτεια µέσω διαδικτύου κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταβάλλοντας τη
συµµετοχή του ελληνικού Δηµοσίου στο Μικτό Κέρδος
τους από την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων στην
Ελλάδα σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 50
του ν. 4002/2011, µπορούν µέχρι τις 31.03.2020 να συνεχίσουν να διεξαγάγουν στην Ελληνική Επικράτεια µέσω
διαδικτύου αποκλειστικά τα τυχερά παίγνια των περιπτώσεων γ΄ ή/και κβ΄ του άρθρου 25 του ν . 4002/2011,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τα οριζόµενα
στις µε αριθµ. 129/2/09.11.2014 (Β΄ 3162) και
163/5/09.07.2015 (Β΄ 1788) αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον, µέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, υποβάλλουν προς την Ε.Ε.Ε.Π. αίτηση για ένταξη στο προσωρινό καθεστώς αδειοδότησης της παρούσας παραγράφου, προσδιορίζοντας τα εκ των ανωτέρω τυχερά παίγνια, τα οποία προτίθενται να προσφέρουν κατά το εν λόγω διάστηµα. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από: (α) τη σχετική νόµιµη άδεια παροχής, επίγεια ή διαδικτυακά, των τυχερών παιγνίων των περιπτώσεων γ΄ ή/και κβ΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011, (β) αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού, (γ) τα στοιχεία νόµιµης εκπροσώπησης, διοίκησης ή διαχείρισης,
(δ) γνωστοποίηση των ιστοτόπων µε υποχρεωτική κατάληξη σε «gr.» µέσω των οποίων παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου, (ε) δήλωση θεωρηµένη µε γνήσιο υπογραφής του νόµιµου εκπροσώπου, ότι
τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή και ακριβή, (στ)
υπεύθυνη δήλωση ότι τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, οι εταίροι και οι ασκούντες τη διοίκηση και διαχείριση
του νοµικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργηµα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήµατος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή
παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωµατική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήµατος, έγκληµα περί το νόµισµα,
κοινώς επικίνδυνο έγκληµα, έγκληµα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκληµα που προβλέπεται στη
νοµοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών
και φοροδιαφυγής, (ζ) βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας στη χώρα εγκατάστασής τους,
(η) πιστοποίηση από οργανισµό συµµορφούµενο µε τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, περί εφαρµογής υψηλών προδιαγραφών ελέγχου και ασφάλειας των πληροφορικών συστηµάτων (ενδ. ISO 9001, ISO 27001 κ.ά.).
Τα νοµικά πρόσωπα που δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της παρούσας υποχρεούνται να διακόψουν τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου στην Ελληνική Επικράτεια αµελλητί. Η εφαρµογή του παρόντος
άρθρου δεν θίγει την αποκλειστική δικαιοδοσία του ελληνικού Δηµοσίου και δεν προδικάζει την παροχή άδειας
κατά το άρθρο 45 του ν. 4002/2011.
2.Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν αίτηση
χορήγησης άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω
διαδικτύου, σύµφωνα µε το άρθρο 45 του ν. 4002/2011,
µέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του Κανονισµού Παιγνίων σύµφωνα µε το άρθρο 29 του
ν. 4002/2011. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από

την Ε.Ε.Ε.Π., τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται να
παύσουν οριστικά την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου στην Ελληνική Επικράτεια,
µέσα σε έναν (1) µήνα από την έκδοση της απορριπτικής
απόφασης ή της σιωπηρής απόρριψης της αίτησης. Σε
περίπτωση µη υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας, τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται να παύσουν οριστικά την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων µέσω
διαδικτύου στην Ελληνική Επικράτεια, µέσα σε ένα (1)
µήνα από την έναρξη ισχύος του Κανονισµού Παιγνίων.
3. Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του Π.Σ.Ε.Ε.,
οι κάτοχοι άδειας διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων
υποχρεούνται να παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π. τη δυνατότητα αποµακρυσµένης πλήρους πρόσβασης στα συστήµατα και τα υποσυστήµατά τους. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποχρεούνται να παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε στοιχείο, δεδοµένο ή πληροφορία που τηρούν στα
συστήµατα και στα υποσυστήµατά τους προς εφαρµογή
των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων της.
4. Όπου στον ν. 4002/2011 αναφέρεται ο Κανονισµός
Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, νοείται εφεξής ο Κανονισµός Παιγνίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 204
Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου
Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονοµίας
«Αντώνης Τρίτσης»
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 του ν. 4414/2016
(Α΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Φορέας Διαχείρισης εδρεύει στον Δήµο Ιλίου Αττικής, στη θέση «Πύργος Βασιλίσσης» και αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της Περιφέρειας Αττικής.»
2. Το άρθρο 54 του ν. 4414/2016 (Α΄149) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 54
Διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης
1. Ο Φορέας Διαχείρισης διοικείται από επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο που συγκροτείται µε απόφαση του
Περιφερειάρχη Αττικής, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από:
α. Τέσσερα (4) µέλη που υποδεικνύονται µε τους αναπληρωτές τους από τον Περιφερειάρχη Αττικής, εκ των
οποίων ένα (1) µέλος ΔΕΠ από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Το ένα
(1) από τα µέλη του προηγούµενου εδαφίου διορίζεται
ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου.
β. Ένα (1) µέλος που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τον Δήµαρχο Ιλίου.
γ. Ένα (1) µέλος που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τον Δήµαρχο Αγίων Αναργύρων - Καµατερού.
δ. Ένα (1) µέλος από την Κοινωνία των Πολιτών (και ιδίως από µη κυβερνητικές οργανώσεις ή κοινωνικούς
συνεταιριστικούς φορείς, µε καταστατικό σκοπό συναφή
µε τον σκοπό του Φορέα Διαχείρισης που δραστηριοποι-
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ούνται, κατά προτεραιότητα, εντός του χώρου του Πάρκου Τρίτση και για την προστασία αυτού ή στον ευρύτερο χώρο της Δυτικής Αθήνας) που υποδεικνύεται µε τον
αναπληρωτή του από τον Περιφερειάρχη Αττικής.
2. Τα υποδεικνυόµενα, κατά την προηγούµενη παράγραφο, µέλη του Δ.Σ. και οι αναπληρωτές τους γνωστοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής από τους υποδεικνύοντες φορείς εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής έγγραφης πρόσκλησης. Σε
περίπτωση παράλειψης ή άρνησης υπόδειξης µέλους ή
µελών και των αναπληρωτών τους εντός της προθεσµίας
του προηγούµενου εδαφίου, ο Περιφερειάρχης Αττικής
διορίζει στη θέση των ελλειπόντων µελών πρόσωπα εγνωσµένης εµπειρίας σε αντικείµενα συναφή µε τους
σκοπούς του Φορέα Διαχείρισης. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Δήµαρχος Ιλίου και ο Δήµαρχος Αγίων Αναργύρων – Καµατερού δύνανται να αντικαθιστούν τα υποδειχθέντα από αυτούς µέλη, µε απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. που συγκαλείται
µε ευθύνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται, συγκροτείται αυτό σε σώµα µε εκλογή µεταξύ των µελών του, του Αντιπροέδρου, του Γραµµατέα
και του Ταµία και ορίζονται οι αρµοδιότητες των λοιπών
µελών του.
4. Η θητεία του Προέδρου και των µελών του Δ.Σ. είναι
τριετής και µπορεί να ανανεώνεται.
5. Το Δ.Σ. είναι αρµόδιο για τη λήψη όλων των αποφάσεων που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού
του Φορέα. Προσλαµβάνει και απολύει το προσωπικό
του Φορέα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων του Φορέα και ασκεί τις λοιπές αρµοδιότητες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Φορέα και δεν ανατίθενται µε τον παρόντα νόµο σε άλλα όργανα. Αποφασίζει για τις αναθέσεις κάθε είδους συµβάσεων, την ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόρο και τη διενέργεια πλειοδοτικών ή µειοδοτικών διαγωνισµών, κατά τις κείµενες διατάξεις. Το Δ.Σ. µπορεί, µε αποφάσεις του, να µεταβιβάζει ορισµένες αρµοδιότητές του στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, σε ένα ή περισσότερα µέλη του.
6. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά µια φορά τον µήνα και
έκτακτα όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή από τρία (3)
µέλη. Η σύγκλησή του γίνεται µε πρόσκληση του Προέδρου του τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση, η οποία περιλαµβάνει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής συµµετέχει χωρίς
ψήφο στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. Μέλος που απουσιάζει
αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται µε απόφαση του
Περιφερειάρχη Αττικής. Θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη δεν µπορούν να συζητηθούν, εκτός εάν είναι παρόντα όλα τα µέλη και δεν προβάλλουν αντίρρηση.
7. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα επτά (7) µέλη του, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος αυτού. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου
λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος
του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, εάν προεδρεύει στη
συνεδρίαση.

8. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, στα οποία καταγράφονται οι απόψεις ή και οι προτάσεις των µελών και οι αποφάσεις που λαµβάνονται. Τα πρακτικά υπογράφονται
από όλα τα παρόντα µέλη και σε περίπτωση άρνηση µέλους να υπογράψει, γίνεται σχετική µνεία και αναγράφονται οι λόγοι. Τα πρακτικά µπορούν να τηρούνται και µε
τη µέθοδο της µαγνητοφώνησης, οπότε υπογράφονται
στην επόµενη συνεδρίαση.
9. Ο Πρόεδρος: α) συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες
συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη του Δ.Σ., β) εποπτεύει τις λειτουργίες του Φορέα,
εντός του πλαισίου της κείµενης νοµοθεσίας και των εξουσιοδοτήσεων που του παρέχονται νοµίµως από το
Δ.Σ. και γ) εκπροσωπεί τον Φορέα ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής και άλλης δηµόσιας αρχής, πιστωτικών
ιδρυµάτων και οποιωνδήποτε τρίτων. Η αρµοδιότητα αυτή µπορεί να µεταβιβάζεται σε άλλο µέλος του Δ.Σ. ή
στον Γενικό Διευθυντή. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει
τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές
του, κάθε φορά που αυτός κωλύεται. Με απόφαση του
Δ.Σ. η αρµοδιότητα αυτή µπορεί να µεταβιβασθεί σε άλλο µέλος του Δ.Σ. ή στον Διευθύνοντα Σύµβουλο.
10. Με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, µπορεί να προβλέπεται η καταβολή αποζηµίωσης
για τη συµµετοχή εκάστου µέλους στις συνεδριάσεις
του Δ.Σ. και να ορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής
αυτής.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 55 του ν. 4414/2016
(Α΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο διορισµός του Γενικού Διευθυντή γίνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Η πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή µπορεί
να γίνει και µε απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί µε
κάθε είδους σχέση στο Δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται µε τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως ισχύει, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Η
απόσπαση γίνεται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
του οικείου Υπουργού. Η διάρκεια της απόσπασης δεν
µπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο της θητείας του Γενικού
Διευθυντή. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στην υπηρεσία ή τον φορέα του αποσπασθέντος. Η καταβολή
των αποδοχών σε περίπτωση απόσπασης διενεργείται από τον Φορέα.»
4. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 56 του ν. 4414/2016
(Α΄149) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Μηνιαία πρόσοδος, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, από την αναλογική κατανοµή των Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) που προορίζονται για τους
δήµους της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε το άρθρο
259 παράγραφοι 3 και 4 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει,
ως αντιστάθµισµα της περιβαλλοντικής ζηµίας στο περιβάλλον της Αττικής, που προκαλείται από την αστική λειτουργία και τη δραστηριότητα των δήµων. Με την κοινή
απόφαση του προηγούµενου εδαφίου καθορίζονται οι
λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία απόδοσης της
µηνιαίας προσόδου στον Φορέα Διαχείρισης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών το
ύψος της µηνιαίας προσόδου δύναται να αναπροσαρµό-
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ζεται ανά τριετία, ανάλογα µε τη σταθεροποίηση των
λειτουργικών δαπανών του Φορέα Διαχείρισης, το βαθµό επίτευξης οικονοµικής αυτοτέλειας από τις δραστηριότητές του και την αξιοποίηση της παραχωρηθείσας σε
αυτόν δηµόσιας περιουσίας.»
5. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 58 του
ν. 4414/2016 (Α΄ 149) αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Οι ορκωτοί λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο υποβάλλουν στο Διοικητικό Συµβούλιο του Φορέα
Διαχείρισης µέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση
για τη διαχείριση και τον απολογισµό του διαχειριστικού
έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα Διαχείρισης στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.
4. Ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Υπουργός Οικονοµικών δύνανται να ζητούν οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο
της οικονοµικής διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης.»
6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του ν. 4414/2016
(Α΄149) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι παραπάνω κανονισµοί εγκρίνονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, που δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
7. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 60 του
ν. 4414/2016 (Α΄149) αντικαθίστανται ως εξής:
«2.α) Για την κάλυψη των άµεσων αναγκών λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του Φορέα και µέχρι την
πρόσληψη τακτικού προσωπικού, σύµφωνα µε τον σχετικό Κανονισµό, οι απαιτούµενες εργασίες δύνανται να
παρέχονται από προσωπικό που αποσπάται για τον σκοπό αυτόν, από φορείς του στενού ή του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, µετά από αίτηση του υπαλλήλου µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου αρµόδιου
Υπουργού, καθώς και από προσωπικό Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθµού, κατά παρέκκλιση
των κείµενων διατάξεων. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται στα τρία (3) έτη. Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασµένων υπαλλήλων διενεργείται από τον Φορέα.
β) O Φορέας Διαχείρισης µπορεί να απασχολεί προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου για αντιµετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών και µέχρι τη συγκρότηση, κατά τις διατάξεις του παρόντος, του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, οι αναγκαίες δαπάνες συντήρησης και
φύλαξης του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» δύνανται να
καλύπτονται µε έκτακτη χρηµατοδότηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται για τους
δήµους της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε το άρθρο
259 παράγραφοι 3 και 4 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει».
Άρθρο 205
Διατάξεις για κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης
Στο άρθρο 13 του ν. 4067/2012 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Για την κατασκευή κτιρίων ειδικής αρχιτεκτονικής
σχεδίασης, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείµενη νοµοθεσία, µπορούν να χορηγούνται παρεκκλίσεις από τις
διατάξεις της παραγράφου 1, µε απόφαση του Υπουρ-

γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής. Σε περίπτωση που τα κτίρια αυτά βρίσκονται εντός κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου, ιστορικού τόπου ή άλλης
προστατευόµενης περιοχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3028/2002 (Α΄ 153), απαιτείται η σύµφωνη γνώµη
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού».
Άρθρο 206
Διατάξεις για τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια
Η περίπτωση α) της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του
ν. 4447/2016 τροποποιείται ως εξής:
5. α) Με τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια µπορεί να τροποποιούνται προγενέστερα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και τυχόν ισχύουσες για την περιοχή
του σχεδίου γενικές και ειδικές πολεοδοµικές ρυθµίσεις,
ιδίως όσον αφορά τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης και όρους και περιορισµούς δόµησης. Πριν από την έγκριση ενός Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, µε σκοπό να κριθεί η
κατ’αρχήν δυνατότητα χωροθέτησής του, είναι δυνατόν
να προηγηθεί η εξής διαδικασία προέγκρισης: µετά από
υποβολή αίτησης προέγκρισης από τον φορέα υλοποίησης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, χορηγείται σχετική
προέγκριση µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και σύµφωνη γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων
και Αµφισβητήσεων. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών από
την έκδοση της γνώµης του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνική έκθεση που περιλαµβάνει, τις χωροταξικές κατευθύνσεις της ευρύτερης περιοχής, τις υφιστάµενες χρήσεις γης στη ζώνη άµεσης επιρροής της
περιοχής µελέτης, την πρόταση χωρικής ανάπτυξης της
περιοχής παρέµβασης και σχετικό χάρτη κλίµακας
1:5000. Η απόφαση του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων τεκµηριώνει την αναγκαιότητα της τροποποίησης ενόψει του ειδικού χαρακτήρα της επιδιωκόµενης ανάπτυξης, της κάλυψης αναγκών παραγωγικής ή επιχειρηµατικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης εντός της περιοχής του σχεδίου και πάντως τη µη ανατροπή της πολεοδοµικής και χωροταξικής
λειτουργίας της ευρύτερης περιοχής. Η απόφαση προέγκρισης του Γενικού Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και
Αστικού Περιβάλλοντος κρίνει την καταρχήν δυνατότητα χωροθέτησης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου και δεν εξετάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες θα
κριθούν στο στάδιο της οριστικής έγκρισης αυτού.
Άρθρο 207
Διατάξεις για τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια
Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 4447/2016
(Α΄ 241) τροποποιείται ως εξής:
«2. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια καλύπτουν την έκταση
µιας ή περισσοτέρων Δηµοτικών Ενοτήτων ενός Δήµου.
Μπορεί επίσης να καλύπτουν την έκταση δύο ή περισσοτέρων Δηµοτικών Ενοτήτων που βρίσκονται σε όµορους
Δήµους, έπειτα από σχετικές αποφάσεις των οικείων
Δηµοτικών Συµβουλίων. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια εναρµονίζονται µε τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών και
των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και περιέχουν τις α-
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ναγκαίες ρυθµίσεις για την επίτευξη των σκοπών τους.»
Άρθρο 208
Διατάξεις για την ΕΑΧΑ Α.Ε.
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του
ν. 4250/2014 (Α΄ 74) προστίθενται τα εξής εδάφια: «κατ’
εξαίρεση, το τεχνικό αρχείο της εταιρείας και οι µελέτες
που έχει καταρτίσει, καθώς και όλα τα σχετικά δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, µεταβιβάζονται από την θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου στον Δήµο Αθηναίων. Τα
Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισµού
και Αθλητισµού, για µελέτες που έχουν εκπονηθεί κατόπιν δικής τους εντολής και επί των οποίων, έως τη δηµοσίευση του παρόντος, κατείχαν τα πνευµατικά δικαιώµατα, διατηρούν το δικαίωµα πρόσβασης στο αρχείο του
Δήµου Αθηναίων και µετά τη µεταβίβαση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Η µεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται
από κάθε φόρο και τέλος. Η παράδοση των υλικών φορέων των παραπάνω µελετών και του τεχνικού αρχείου
προς το Δήµο Αθηναίων γίνεται µε µέριµνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός δεκαπέντε
(15) ηµερών από την ισχύ του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 209
Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και του ν. 3023/2002
1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικώς, η αρχική δήλωση περιλαµβάνει τα υφιστάµενα κατά το χρόνο κτήσης της ιδιότητας περιουσιακά
στοιχεία, την αξία κτήσης τους, εφόσον είναι διαθέσιµη
και τον τρόπο κτήσης τους.»
2. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου ix της περίπτωσης 1
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά η δήλωση των υπόχρεων, που αναφέρονται
στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ και ιβ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 1, περιλαµβάνει και τις δανειακές τους υποχρεώσεις προς ηµεδαπά και αλλοδαπά πιστωτικά και
τραπεζικά ιδρύµατα, λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα κατά την 31η
Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους, εφόσον κάθε µία
από αυτές υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ.»
3. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3Β του ν. 3213/2003, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται, εφόσον απαιτείται, από άρση τραπεζικού, χρηµατιστηριακού, φορολογικού και επαγγελµατικού απορρήτου είναι
προϋπόθεση για την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου αρµοδιότητας της Επιτροπής.»
4. Η παραγράφος 9 του άρθρου 3Β του ν. 3213/2003,
αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Μέχρι την 31η Μαρτίου 2020 µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής και των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης καθορίζεται ενιαίος κανονισµός διαδικασιών ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για
όλα τα όργανα ελέγχου του παρόντος νόµου.»
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εντός τριάντα (30) ηµερών από την πάροδο της
προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου
1 του ν. 3213/2003 επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης ύ-

στερα από πληρωµή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού
διακοσίων (200) ευρώ για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και
πενήντα (50) ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. Μετά
την πάροδο των τριάντα (30) ηµερών του προηγουµένου
εδαφίου, η υποβολή δήλωσης επιτρέπεται ύστερα από
πληρωµή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού τετρακοσίων
(400) ευρώ για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και εκατό
(100) ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης δύναται να τροποποιείται το ποσό των παραβόλων.»
6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 24 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Για κάθε παράβαση της περίπτωσης α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 11 επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι πέντε τοις εκατό (5%) της τελευταίας, κάθε φορά, καταβληθείσας προς το κόµµα ή τον συνασπισµό τακτικής
χρηµατοδότησης ή πρόστιµο µέχρι δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) ευρώ, αν πρόκειται για κόµµα ή συνασπισµό που
δεν λαµβάνει κρατική χρηµατοδότηση.»
Άρθρο 210
Τροποποιήσεις του ν. 4354/2015
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζηµιώσεις
των Προέδρων, Αντιπροέδρων και µελών των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), των Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συµβούλων, και Μελών των Διοικητικών Συµβουλίων και γενικότερα όλων των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των
Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, καθώς και των εν
γένει Γενικών Επιθεωρητών, Συντονιστών ή Εισαγγελέων Ελεγκτικών Σωµάτων ή Σωµάτων Επιθεώρησης, καθώς και του Προέδρου, των µελών και του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (Σ.Ο.Ε.) καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού µε την επιφύλαξη των οριζόµενων στο επόµενο εδάφιο. Ειδικότερα, αναφορικά µε τις εταιρείες
του Α΄ Κεφαλαίου του ν. 3429/2005 για τις οποίες εφαρµόζεται η εξαίρεση του άρθρου 28 παράγραφος 3 περίπτωση γ΄ , οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζηµιώσεις των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων καθορίζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στον ν. 4548/2018 (Α΄ 104).»
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176) προστίθεται περίπτωση γ΄), ως εξής:
«γ) Οι Πρόεδροι, οι διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι των δηµοσίων επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α΄
του ν. 3429/2005 και των θυγατρικών τους, των οποίων
οι µετοχές έχουν µεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία
Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και οι οποίες είτε απασχολούν περισσότερους από τρεις χιλιάδες (3.000) εργαζόµενους είτε ο κύκλος εργασιών τους σε επίπεδο εταιρείας ή οµίλου υπερβαίνει τα εκατό (100) εκατοµµύρια ευρώ. Για τον καθορισµό των εν γένει αποδοχών και
πρόσθετων µεταβλητών αµοιβών, απολαβών και αποζηµιώσεων των προσώπων της παρούσας περίπτωσης σύµφωνα µε αξιολόγηση µε συγκεκριµένους ποιοτικούς και
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ποσοτικούς δείκτες απόδοσης, οι οποίες δεν µπορεί να
υπερβαίνουν το ενενήντα τοις εκατό (90%) του ανώτατου ορίου της περίπτωσης α) της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου
της παραγράφου 3 του άρθρου 22.»
Άρθρο 211
Ρυθµίσεις για το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του π.δ. 95/1996 (Α΄ 76), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα όργανα διοίκησης
του Ταµείου, και συγκεκριµένα ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής Πρόεδρος, καθώς επίσης και οι διακριτές διοικητικές αρµοδιότητές τους, πέραν αυτών της αναπλήρωσης του Προέδρου για οποιονδήποτε λόγο, που ασκούνται από τον αναπληρωτή Πρόεδρο.»
Άρθρο 212
Ρύθµιση θεµάτων Επιτροπής µεταρρύθµισης
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 18
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύει αντικαθίσταται
ως εξής:
«Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 και να υποβάλει τελική
γνωµοδότηση στους συναρµόδιους Υπουργούς έως την
30.06.2020.»
2. Στο τέλος του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (A΄ 176)
προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:
«15. Στα µέλη και τους γραµµατείς της Επιτροπής του
παρόντος άρθρου, η οποία συγκροτήθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 396 του ν. 4512/2018
(Α΄ 5) όπως ισχύει, καθορίζεται, από την ηµεροµηνία συγκρότησης, αποζηµίωση κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176) µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών.»
Άρθρο 213
Θέµατα Γενικής Γραµµατείας Οικογενειακής Πολιτικής
και Ισότητας των Φύλων
Η Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών,
έχει ως σκοπό την άσκηση των αρµοδιοτήτων που ορίζονται στα άρθρα 16 και 17 του ν. 4314/2014.
Η Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών,
ασκεί τις ως άνω αρµοδιότητες και στον τοµέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Για τις δράσεις που αφορούν ζητήµατα υπαγόµενα
στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τελικός υπογράφων κάθε σχετικού εγγράφου, είναι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Άρθρο 214
Αναγγελία του απασχολούµενου προσωπικού
επί εκτέλεσης οικοδοµικής
εργασίας ή τεχνικού έργου
Το άρθρο 33 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79), όπως ισχύει,

τροποποιείται και διαµορφώνεται ως εξής:
1. Εργοδότης που απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση οικοδοµικής εργασίας ή τεχνικού έργου, υποχρεούται να αναγγέλλει στις υπηρεσίες του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων το απασχολούµενο προσωπικό, πριν την έναρξη κάθε ηµερήσιας απασχόλησης. Η
ως άνω αναγγελία αντικαθιστά τον πίνακα προσωπικού
και ωρών εργασίας. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 5 του
ν. 4554/2018 (A΄ 130), όπως ισχύει.
2. Αντίγραφο του εντύπου της ως άνω αναγγελίας, για
κάθε ηµέρα απασχόλησης τηρείται στον τόπο εκτέλεσης
του έργου µε ευθύνη του εργοδότη και τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται. Σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης αυτής
επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται
από το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (A΄ 170), όπως ισχύει.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ιδίως ο υπόχρεος εργοδότης για την αναγγελία, η διαδικασία υποβολής της αναγγελίας, τα στοιχεία που περιλαµβάνει, τυχόν εξαιρέσεις
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος.
4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δηµοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 3.
5. Από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού, κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθµίζει
διαφορετικά τα θέµατα του παρόντος καταργείται.
Άρθρο 215
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94)
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014,
προστίθενται εδάφια δέκατο και ενδέκατο ως εξής:
«Επιπλέον ποσό µέχρι είκοσι ένα εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες (21.500.000) ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, για την
ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιµετώπιση βλαβών
που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιµές, καθώς και
για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται
για την ολοκλήρωση των δοκιµών των Υ/Β κατ’ εφαρµογή των αναγραφόµενων διαδικασιών στις παραγράφους
3 και 4. Επί των εγκριθεισών µε το άρθρο 61 του
ν. 4557/2018 (Α΄ 139) και το άρθρο 22 του ν. 4618/2019
(Α΄ 89) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νοµικών δεσµεύσεων δαπανών έως και τον Μάρτιο 2020.»
Άρθρο 216
Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 (Α΄ 10)
Στο στοιχείο Α΄ του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Επιπλέον ποσό µέχρι επτά εκατοµµύρια εξακόσιες
πενήντα χιλιάδες (7.650.000) ευρώ διατίθεται από πιστώσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για την
οµαλή εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ’ αριθµ. 6 και 7.
Τα ποσά που θα διατεθούν από τις ανωτέρω χρηµατοδοτήσεις και αφορούν στη συµβασιοποίηση προµήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών-παροχής υπηρεσιών, που
εκκρεµούν και αφορούν υλικά και υπηρεσίες για την ολοκλήρωση ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ’ αριθµ. 6 και 7 και
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στην πληρωµή της µισθοδοσίας, των λογαριασµών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) αλλά και των υπηρεσιών
µετακίνησης προσωπικού, θα καταλογιστούν στα NBEE
Α.Ε.. Επιπλέον, η καταβολή από το Πολεµικό Ναυτικό,
των µηνιαίων αµοιβών των εργαζοµένων παρατείνεται
εκ νέου για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την 1η
Οκτωβρίου 2019, όσο και το χρονικό διάστηµα παράτασης του προγράµµατος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών/συναφθεισών ατοµικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης µεταξύ του Πολεµικού Ναυτικού και
των εργαζοµένων της NBEE Α.Ε., παρατείνεται µέχρι
την 31η Μαρτίου 2020. Το Πολεµικό Ναυτικό δεν παραιτείται από οποιοδήποτε συµβατικό ή νοµικό δικαίωµα
που απορρέει από την κυρωθείσα τριµερή συµφωνία, η ισχύς της οποίας παρατείνεται µέχρι την 31η Μαρτίου
2020. Επί των εγκριθεισών µε το άρθρο 62 του
ν. 4557/2018 (Α΄ 139) και το άρθρο 23 του ν. 4618/2019
(Α΄ 89) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νοµικών δεσµεύσεων δαπανών έως και τον Μάρτιο 2020.»
Άρθρο 217
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν.δ. 132/1969 (Α΄ 35)
Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 132/1969 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας, ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας
διορίζει µε θητεία τριών (3) ετών τον πρόεδρο, τους δύο
(2) αντιπροέδρους και τέσσερις (4) συµβούλους ως µέλη
του διοικητικού συµβουλίου του Πολεµικού Μουσείου. Οι
διοριζόµενοι επιλέγονται από ανώτατους αξιωµατικούς
εν ενεργεία ή εν αποστρατεία, οι οποίοι µπορούν να ανακληθούν στην ενέργεια, καθώς και από δύο (2) κατ' ελάχιστον διακεκριµένους επιστήµονες. Ο διορισµός του
διοικητικού συµβουλίου γίνεται κατά τρόπον ώστε να αντιπροσωπεύονται και οι τρεις Κλάδοι των Ενόπλων Δυνάµεων.»
Άρθρο 218
Τροποποίηση του ν. 4608/2019 (Α΄ 66)
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως
εξής:
««Στρατηγικές Επενδύσεις 1», οι επενδύσεις των οποίων ο συνολικός προϋπολογισµός είναι µεγαλύτερος
των εκατό εκατοµµυρίων (100.000.000) ευρώ, καθώς και
οι επενδύσεις που δηµιουργούν κατά τρόπο βιώσιµο τουλάχιστον εβδοµήντα πέντε (75) νέες ετήσιες µονάδες
εργασίας (ΕΜΕ), και ο συνολικός προϋπολογισµός τους
είναι µεγαλύτερος των σαράντα εκατοµµυρίων
(40.000.000) ευρώ.»
2. Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) Οι επενδύσεις στους τοµείς της βιοµηχανίας και
του τουρισµού, οι οποίες δηµιουργούν κατά τρόπο βιώσιµο τουλάχιστον διακόσιες (200) ΕΜΕ και ο συνολικός
προϋπολογισµός τους είναι µεγαλύτερος των διακοσίων
(200.000.000) εκατοµµυρίων ευρώ.»
3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στρατηγικές Επενδύσεις 2», οι οποίες δηµιουργούν
κατά βιώσιµο τρόπο τουλάχιστον πενήντα (50) νέες Ε-

ΜΕ και ο συνολικός προϋπολογισµός τους είναι µεγαλύτερος των τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) ευρώ.
4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) καταργείται.
Άρθρο 219
Τροποποίηση του ν. 4399/2016
1. Στην περίπτωση «γ» της παραγράφου 4 του άρθρου
7 του ν. 4399/2016 προστίθεται υποπερίπτωση ii ως εξής:
«ii. ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως
ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), υπό την προϋπόθεση ότι η µεταβίβαση ή η µακροχρόνια µίσθωση ενισχυόµενων τµηµάτων αυτών λαµβάνει χώρα µετά τη λήξη της τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων του
φορέα της επένδυσης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 21 του ν. 4399/2016.»
2. Ξενοδοχειακές µονάδες, οι οποίες έχουν υπαχθεί
ως επενδυτικά σχέδια στις διατάξεις των νόµων
3299/2004 και ν. 3908/2011, δύναται να µετατρέπονται
σε ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στο ν. 4276/2014 (Α΄ 155), υπό τις προϋποθέσεις
της ανωτέρω παραγράφου καθώς και των οικείων διατάξεων των νόµων 3299/2004 και 3908/2011 και των οικείων αποφάσεων υπαγωγής.
3. Στην περίπτωση «ζ» της παραγράφου 3 του άρθρου
21 του ν. 4399/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι συµβάσεις µίσθωσης των φορέων επενδυτικών σχεδίων στον
τοµέα του τουρισµού, οι οποίες αφορούν εµπορικά καταστήµατα και καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
εντός της ενισχυόµενης επένδυσης και συνάπτονται µετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου είτε πριν
από αυτήν, εφόσον η διάρκεια της µίσθωσης εκτείνεται
και µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και µέχρι τη
λήξη της τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων.»
4. Οι ρυθµίσεις της ανωτέρω παραγράφου εφαρµόζονται και για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011, του
ν. 3299/2004 και του ν. 2601/1998».
Άρθρο 220
Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)
Στο άρθρο 27 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) προστίθεται
παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Στις συλλογικές αποφάσεις του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων εγγράφονται οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόµου 4399/2016
(Α΄117), οι οποίες δύνανται να συγχρηµατοδοτηθούν από επιχειρησιακά προγράµµατα του Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της περιόδου
2014 – 2020.»
Άρθρο 221
Ρύθµιση για το προσωπικό ΕΕΠ της ΕΕΑ
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν. 4569/2018
(Α΄ 179) προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής:
«γ. Η προσωπική διαφορά της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως αυτή διαµορφώθηκε κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2
του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α΄226) και της υπ’ αριθµ. 2/17127/ 0022/28/02/2012 Κοινής Υπουργικής Από-
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φασης (Β΄498), όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή τους,
χορηγείται σε όλους τους υπαλλήλους της Επιτροπής Ανταγωνισµού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έχουν προσληφθεί ή προσλαµβάνονται
ως Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό.
Η χορήγηση της προσωπικής διαφοράς για το ανωτέρω προσωπικό που έχει ήδη προσληφθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος γίνεται από το χρόνο της δηµοσίευσης, ενώ για εκείνο που προσλαµβάνεται µετά τη δηµοσίευση, η χορήγηση της προσωπικής διαφοράς γίνεται από το χρόνο της πρόσληψης».
Άρθρο 222
Τροποποίηση διατάξεων του νόµου περί ιδρύσεως
Οικονοµικού Επιστηµονικού
Επιµελητηρίου της Ελλάδος
1. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 8 του ν. 1100/1980 (Α΄ 295) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Συνέλευσις των αντιπροσώπων του Επιµελητήριου
απαρτίζεται εξ ειδικώς προς τούτο εκλεγοµένων ανά τετραετία µελών εκ διαφόρων περιφερειών της Χώρας, δια
καθολικής αµέσου και µυστικής ψηφοφορίας και έχει τας
εξής αρµοδιότητας.»
2. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 9 του
ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα µέλη της Κεντρικής Διοίκησης εκλέγονται δια µυστικής ψηφοφορίας υπό της Συνελεύσεως των αντιπροσώπων ανά τετραετία.»
3. Η ενδέκατη παράγραφος του άρθρου 9 του ν. 1100/
1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα µέλη των Τοπικών Διοικήσεων εκλέγονται µε τοπικές εκλογές κάθε τέσσερα (4) χρόνια, από τα µέλη των
αντίστοιχων Τµηµάτων. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη
των Τοπικών Διοικήσεων διεξάγονται ταυτοχρόνως µε
τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των µελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων.»
4. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1 του π.δ. 351/
1983 (Α΄122) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εκλογές διενεργούνται κάθε τέσσερα (4) χρόνια,
µέσα στο διάστηµα από 15 Οκτωβρίου µέχρι 15 Δεκεµβρίου και ηµέρα Κυριακή.»
5. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 6 του π.δ. 225/
1986 (Α΄91) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εκλογές διενεργούνται κάθε τέσσερα (4) χρόνια, µέσα στο διάστηµα
από 15 Οκτωβρίου µέχρι 15 Δεκεµβρίου και ηµέρα Κυριακή ταυτόχρονα µε τις εκλογές για την ανάδειξη της
Σ.Τ.Α..»
6. Το παρόν άρθρο τίθεται σε ισχύ την 01.01.2020.
Άρθρο 223
Ρύθµιση θεµάτων Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του π.δ. της 27.11/
14.12.1926 (Α΄430) «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειµένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1α. Η εκλογή για την ανάδειξη των αιρετών µελών
των οργάνων του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας
(Τ.Ε.Ε.), διενεργείται κάθε τέταρτο έτος.
β. Η εκλογή της περίπτωσης α΄της παρούσας παραγράφου, διενεργείται εντός του µηνός Μαΐου και ηµέρα
Κυριακή, η οποία καθορίζεται µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος
(Τ.Ε.Ε.).

γ. Η εκλογή ενεργείται ταυτόχρονα:
γα) στις έδρες όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων
της Χώρας,
γβ) στις έδρες των Περιφερειακών Τµηµάτων του
Τ.Ε.Ε., εφόσον αυτά δεν εδρεύουν στην πρωτεύουσα
της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας,
γγ) στις έδρες Δήµων σε αποµακρυσµένες ηπειρωτικές περιοχές που απέχουν άνω των 100 χιλιοµέτρων από την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας, που ανήκουν
και έχουν εγγεγραµµένα τουλάχιστον πενήντα (50) Τακτικά Μέλη του Τ.Ε.Ε., σύµφωνα µε βεβαίωση της Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε., που εκδίδεται δύο (2) ηµέρες πριν την
προκήρυξη των εκλογών και
γδ) σε νησιωτικές περιοχές που έχουν εγγεγραµµένα
τουλάχιστον πενήντα (50) Τακτικά Μέλη του Τ.Ε.Ε., σύµφωνα µε βεβαίωση της Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε., που εκδίδεται δύο (2) ηµέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών.
Κάθε µέλος µπορεί να ψηφίζει στον τόπο που βρίσκεται
την ηµέρα της εκλογής.»
2. Οι ως άνω περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 16 του π.δ. της 27.11/14.12.1926 τίθενται σε
ισχύ την 01.01.2020.
Άρθρο 224
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Αδειοδοτήσεων
1. Αναπτύσσεται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Αδειοδοτήσεων (στο εξής: Σύστηµα), µέσω του οποίου χορηγούνται οι πάσης φύσεως άδειες όλων των δηµοσίων και
ιδιωτικών έργων. Μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Αδειοδοτήσεων χορηγούνται άδειες δηµοσίων
και ιδιωτικών έργων, όπως προσδιορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού.
2. Η πρόσβαση στο Σύστηµα γίνεται σύµφωνα µε το
Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κρυπτογραφηµένη και ασφαλή σύνδεση, από τις
εµπλεκόµενες υπηρεσίες, το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου της παραγράφου 6 και τους αιτούντες και τους
νοµίµους εκπροσώπους αυτών, τηρουµένων των κείµενων διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Λαµβάνεται µέριµνα για τη διασύνδεση του Συστήµατος µε το Εθνικό Μητρώο Υποδοµών, για τα έργα
που περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής του τελευταίου.
3. Από την ηµεροµηνία έναρξης της λειτουργίας του
Συστήµατος που καθορίζεται κατά την παράγραφο 7 του
παρόντος, το σύνολο των απαιτούµενων αδειών δηµοσίων και ιδιωτικών έργων χορηγείται ηλεκτρονικά, µέσω
του Συστήµατος.
4. Εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών, η αφετηρία της οποίας καθορίζεται κατά την παράγραφο 7 του παρόντος,
οι αρµόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες, όπως επίσης οι
εξουσιοδοτηµένοι από τους δικαιούχους µηχανικοί καταχωρούν στο Σύστηµα ψηφιακά αρχεία των υφιστάµενων
αδειών δηµοσίων και ιδιωτικών έργων. Άδειες που χορηγούνται µετά από την έναρξη της ανωτέρω προθεσµίας
καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Σύστηµα, σε µορφή
ψηφιακών αρχείων, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη χορήγησή τους. Σε περίπτωση που απαιτηθεί
η τροποποίηση της άδειας στο πλαίσιο των επιµέρους ελέγχων των αρµόδιων Υπηρεσιών, τα σχετικά αρχεία επανυποβάλλονται τροποποιηµένα εντός προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών.
5. Στο Σύστηµα περιλαµβάνεται, πέραν των αδειών της
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παραγράφου 1 του παρόντος:
α) τα αποτελέσµατα των τακτικών και έκτακτων ελέγχων τήρησης της κείµενης νοµοθεσίας και β) κάθε απαραίτητο συνοδευτικό στοιχείο των αδειών σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία.
6. Αρµόδιος για το σύνολο των αναγκαίων ζητηµάτων
για την εφαρµογή του παρόντος ορίζεται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και αναβάθµιση του Συστήµατος δύναται να ανατίθεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε
σχετική εµπειρία.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
α) Δύναται να καθορίζεται η οικονοµική συµµετοχή
των ενδιαφεροµένων φυσικών και νοµικών προσώπων
στη λειτουργία του Συστήµατος, καθώς και όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος.
β) Καθορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του
Συστήµατος κατά την παράγραφο 3, όπως επίσης η ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας της παραγράφου 4 του
παρόντος.
Άρθρο 225
Διατάξεις για Επιµελητήρια
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου
187 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104) τροποποιείται ως εξής:
«18. Μέχρι τις 31.01.2020 ολοκληρώνεται η µεταφορά
των εταιρειών της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του παρόντος, των οποίων το Γ.Ε.ΜΗ. δεν τηρείται στη Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.»
2. Στο τέλος της παράγραφου 7 του άρθρου 96 του
ν. 4497/2017 (Α΄171) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι προθεσµίες της παρούσας παραγράφου παρατείνονται έως την 31η Δεκεµβρίου 2019, αναδροµικά από
την 30ή Ιουνίου 2019».
Άρθρο 226
Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80)
Η παράγραφος 2 του άρθρου 20Β του ν. 4251/2014
(Α΄ 80) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά το
χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συµβατικό µίσθωµα των µισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυµάτων ή
τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου, όπως αυτή
προκύπτει από τις συµβολαιογραφικές πράξεις µεταβίβασης ή τις συµβάσεις µίσθωσης, αντίστοιχα, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και
πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς έως και την υπογραφή του αντίστοιχου οριστικού συµβολαίου.
Το συµφωνηθέν τίµηµα ή µίσθωµα καταβάλλεται στο
σύνολό του µε δίγραµµη τραπεζική επιταγή σε λογαριασµό πληρωµών του δικαιούχου που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή µε µεταφορά
πίστωσης, κατά τον ορισµό 24 του άρθρου 4 του
ν. 4537/2018 (Α΄ 84), ή µέσω POS εγκατεστηµένου από
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, ο οποίος λειτουργεί στην
Ελλάδα, µε χρέωση τραπεζικής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του αγοραστή, σε λογαριασµό πληρωµών

του δικαιούχου που τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, κατά τον ορισµό 11 του άρθρου 4 του ν. 4537/
2018, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα. Οι ως άνω τρόποι πληρωµής δύνανται να πραγµατοποιηθούν και από
σύζυγο ή/και από συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας
µέχρι β΄ βαθµού του αγοραστή.
Όλες οι ανωτέρω διατάξεις καταλαµβάνουν και τις καταβολές που έχουν λάβει χώρα µε τους ως άνω τρόπους
πληρωµής από 01.01.2017 µέχρι σήµερα. Όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των στοιχείων ταυτοποίησης πωλητή,
αγοραστή, και τυχόν τρίτου πληρωτή, του αριθµού λογαριασµών πληρωµών του πληρωτή, της διεύθυνσής του,
του επίσηµου αριθµού προσωπικού εγγράφου του, του αναγνωριστικού αριθµού του πληρωτή ή της ηµεροµηνίας
και του τόπου γέννησής του, του τρόπου πληρωµής και
των σχετικών λογαριασµών πληρωµών χρέωσης του
πληρωτή και πίστωσης του δικαιούχου, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης του αγοραστή για τη συζυγική σχέση ή
τη συγγένεια µε τυχόν τρίτο πληρωτή, πρέπει να δηλώνονται και να υποβάλλονται υπευθύνως από τους συµβαλλόµενους ενώπιον του συντάσσοντος το συµβόλαιο
συµβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών, το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας µπορεί να αναπροσαρµόζεται, καθώς και
να καταρτίζονται κατάλογοι περιοχών της επικράτειας,
µε τουλάχιστον πενταετή διάρκεια, για τις οποίες δύναται να ισχύει διαφοροποίηση ως προς το ύψος της επένδυσης της άνω παραγράφου, λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία, όπως η αναπτυξιακή στόχευση, η τουριστική ανάπτυξη, η γεωγραφική θέση, καθώς και οι εµπορικές ή αντικειµενικές αξίες των ευρισκόµενων στις περιοχές αυτές ακινήτων και να ρυθµίζεται κάθε άλλη λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή των ως άνω διατάξεων.»
Άρθρο 227
Τροποποίηση του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)
Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 4270/2014 (Α΄143), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του έτους 2020, οι πιστώσεις ψηφίζονται συγκεντρωτικά στη µείζονα κατηγορία «πιστώσεις υπό κατανοµή» σε επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα.»
Άρθρο 228
Τροποποιήσεις του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του ν. 4314/2014
(Α΄265) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης είναι ο
Γενικός ή Ειδικός Γραµµατέας ή ο Περιφερειάρχης που
εποπτεύει τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
42 του ν. 4314/2014 (Α΄265) αντικαθίσταται µε νέα εδάφια ως εξής:
«Οι Διαχειριστικές Αρχές των άρθρων 5 και 7 του παρόντος νόµου δύναται να αναλάβουν, επιπλέον των αρµοδιοτήτων που ασκούν στο πλαίσιο του παρόντος νόµου, τις αρµοδιότητες της προ-αξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης έργων / δράσεων του µηχανισµού «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη», όπως ο-
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ρίζονται στην παράγραφο Δ΄ του άρθρου 3 της υπ' αριθµ. 38382/2019 (Β΄ 1387) απόφασης του Υφυπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Οι ανωτέρω αρµοδιότητες
κατανέµονται από τον/την προϊστάµενο/η της Διαχειριστικής Αρχής στις υφιστάµενες Μονάδες της αντίστοιχα
µε τις αρµοδιότητες που ήδη ασκούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.»
Άρθρο 229
Επείγουσες ρυθµίσεις θεµάτων οικονοµικής
λειτουργίας και προσωπικού Ο.Τ.Α.
1. Τα άρθρα 186, 187 και 188 του ν. 4555/2018 (Α΄
133) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν και επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) και των άρθρων 259 και
260 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους από τον ν. 4555/2018.
2. Η διάρκεια του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»
και οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου των απασχολούµενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών
παρατείνονται από τη λήξη τους µέχρι 30.09.2020. Η
χρηµατοδότηση και υλοποίηση του Προγράµµατος
«Βοήθεια στο Σπίτι» καλύπτεται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών. Η διαχείριση των πιστώσεων αυτών και
οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράµµατος καθορίζονται σε προγραµµατική σύµβαση, που υπογράφεται µεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
(Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).
3. Η αληθής έννοια της διάταξης της παραγράφου 1
του άρθρου 16 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) είναι ότι: α) οι
αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες Ο.Τ.Α. δεν εξαιρούνται από το ρυθµιστικό πεδίο του άρθρου 2 του ν.
4412/2016 (Α΄ 147) και του άρθρου 14 του ν. 2190/1994
(Α΄ 28), ως προς το τακτικό τους προσωπικό, β) σε περίπτωση λύσης ανωνύµων αναπτυξιακών εταιρειών δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 4483/2017 και γ) καταλαµβάνονται και όσες αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες Ο.Τ.Α. λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος της.
4. Στο τέλος του άρθρου 77 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208)
η φράση «µέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2019» αντικαθίσταται
από τη φράση «µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2019».
5. Η περίπτωση 17 της παραγράφου Ι του άρθρου 75
του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε µε
το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:
«17. Ο καθορισµός των αστικών γραµµών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδροµής, των στάσεων και του
τέρµατος των αντίστοιχων γραµµών, καθώς και ο καθορισµός των προδιαγραφών, η κατασκευή και η συντήρηση
των στάσεων και των στεγάστρων αναµονής επιβατών
αστικών και υπεραστικών γραµµών.»
6. Το άρθρο 18 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 18
Μεταφορά επιβατών από τους ΟΤΑ
1. Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού µπορούν, πλέον των περιπτώσεων των παραγράφων
7 και 8 του άρθρου 7, να διενεργούν µεταφορά για την ε-

ξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες, κέντρων απασχόλησης ηλικιωµένων και εργαζοµένων του οικείου ΟΤΑ. Μπορούν επίσης να διενεργούν µεταφορά για τη µετακίνηση κατοίκων µεταξύ των δηµοτικών τους κοινοτήτων και από και προς το κέντρο του δήµου, εφόσον το εν
λόγω µεταφορικό έργο δεν εξυπηρετείται από υφιστάµενη γραµµή, κατά το σχεδιασµό της οικείας Περιφέρειας.
2. Η εκτέλεση του προαναφερόµενου έργου γίνεται µε
ιδιωτικής χρήσης λεωφορεία ιδιοκτησίας ΟΤΑ. Εφόσον
το προσωπικό σε οδηγούς του οικείου δήµου δεν επαρκεί για την κάλυψη των απαιτούµενων δροµολογίων, ο
δήµος µπορεί να αναθέτει τις υπηρεσίες οδηγού κατά το
άρθρο 61 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138).»
7. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016
(Α΄ 224) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τη µετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόµησης των ΟΤΑ α΄ βαθµού απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου για το διορισµό οργάνου.»
8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010
προστίθεται περίπτωση κβ΄ ως εξής: «κβ) Κηρύσσει την
αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου για έργα αρµοδιότητας της οικείας περιφέρειας, όταν έχει εκδοθεί πράξη
του Υπουργικού Συµβουλίου περί υπαγωγής της απαλλοτρίωσης στην διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του ν. 2882/2001 (Α΄ 17).»
9. Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) ισχύουν αναλόγως και για τη σύσταση των επιτροπών του
άρθρου 70 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), καθώς και τη συµµετοχή αιρετών εκπροσώπων του δήµου σε επιτροπές
και συλλογικά όργανα νοµικών προσώπων, κληροδοτηµάτων και σωµατείων που συστήνονται και λειτουργούν
µε νοµοθετήµατα του Υπουργείου Εσωτερικών ή άλλων
Υπουργείων.
10. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του
άρθρου 4 του π.δ. 75/2011 (Α΄ 182) καταργούνται.
11. Αποφάσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝ.Π.Ε.), της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος
(Κ.Ε.Δ.Ε.) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων
(Π.Ε.Δ.) που έλαβαν χώρα έως 30.09.2019 και αφορούν
δαπάνες µετακίνησης (έξοδα κίνησης, έξοδα διανυκτέρευσης και ηµερήσια αποζηµίωση) προσωπικού και αιρετών της αυτοδιοίκησης, θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν
νοµίµως από τον χρόνο διενέργειάς τους και ποσά καταβληθέντα βάσει αυτών δεν αναζητούνται και δεν καταλογίζονται.
Άρθρο 230
Αντιµετώπιση επειγόντων ζητηµάτων στους δήµους
που συστάθηκαν µε το άρθρο 154
του ν. 4600/2019 (Α΄ 43)
1. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134), µετά το πρώτο εδάφιο, προστίθεται νέο εδάφιο
ως ακολούθως: «Εφόσον κατά την 1η Σεπτεµβρίου 2019
δεν υφίσταται ενεργή σύµβαση, αλλά ο καταργούµενος
δήµος είχε λάβει αποφάσεις για την εκτέλεση έργων,
την προµήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών ή την εκπόνηση µελετών, οι διαδικασίες εκτέλεσής τους δύναται
να ολοκληρωθούν από το δήµο που αποτελούσε την έδρα του καταργηθέντος».
2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019
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αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«10. Η µισθοδοσία και οι κάθε είδους απολαβές ή αντιµισθίες του πάσης φύσεως προσωπικού και των αιρετών
όλων των συνιστώµενων δήµων, για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τέσσερεις (4) µήνες από την έναρξη λειτουργίας τους, δύναται να καταβάλλονται από τον εκκαθαριστή µισθοδοσίας του καταργούµενου δήµου και αντίστοιχα από την οικονοµική υπηρεσία του νέου δήµου
στον οποίο αυτός θα παρέχει τις υπηρεσίες του.»
3. Για την κατάρτιση του προϋπολογισµού για το τετράµηνο από 1.9.2019 έως 31.12.2019, σύµφωνα µε την
παράγραφο 9 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43),
παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής ποσών στο χρηµατικό υπόλοιπο έκαστου δήµου, κατόπιν σχετικής εκτίµησης του Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών του δήµου, ο οποίος αποτελούσε την έδρα του καταργηθέντος.
Κατά την εκτίµηση αυτή λαµβάνονται υπόψη οι σχετικές,
περί κατανοµής περιουσίας του καταργούµενου δήµου,
διατάξεις. Με τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της τροποποιητικής - συµπληρωµατικής πράξης της Επιτροπής Κατανοµής Περιουσίας του καταργούµενου δήµου, οι νεοσυσταθέντες δήµοι αναµορφώνουν υποχρεωτικά τους προϋπολογισµούς τους, εγγράφοντας ως ποσά του χρηµατικού τους υπολοίπου, αυτά
που εµπεριέχονται στην εν λόγω πράξη.
4. Οι διατάξεις της υπ’ αριθµ. 127080/57460/
21.12.2010 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1984) ισχύουν αναλόγως και για τους δήµους που συστάθηκαν
δυνάµει του άρθρου 154 του ν. 4600/2019.
Άρθρο 231
Ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας ΦΟΔΣΑ
1. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του
άρθρου 225 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) αντικαθίστανται
µε εδάφια ως εξής: «Στις περιφέρειες στις οποίες υφίστανται ήδη µέχρι τρεις (3) ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι πληρούν
σωρευτικά τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως
δ΄, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 245. Η
διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων γίνεται
µε πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Τυχόν διαπιστωτικές πράξεις Συντονιστών Αποκεντρωµένων Διοικήσεων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 245,
θεωρούνται ως µηδέποτε εκδοθείσες. Κατ’ εξαίρεση των
αριθµητικών περιορισµών του πρώτου εδαφίου, είναι δυνατή η λειτουργία ΦΟΔΣΑ στον οποίο συµµετέχουν πλέον του ενός δήµοι, οι οποίοι ανήκουν σε περιφερειακές
ενότητες όµορων Περιφερειών, τηρουµένων των προϋποθέσεων των στοιχείων α΄, γ΄ και δ΄ της παρούσας παραγράφου. Οι απαιτούµενες διαπιστωτικές πράξεις για
τη λειτουργία των Φορέων της προηγούµενης παραγράφου εκδίδονται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης που υπάγεται η έδρα του Φορέα.»
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019
(Α΄ 43) προστίθεται εδάφιο δεύτερο, ως εξής: «Ειδικά
στους διαδηµοτικούς ΦΟΔΣΑ, ο δήµος της έδρας των
Φορέων συµµετέχει στο διοικητικό συµβούλιο µε δύο (2)
επιπλέον µέλη, πλέον των όσων προβλέπονται από τις
διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, τα οποία ορίζονται µε απόφαση του οικείου δηµάρχου.»

Άρθρο 232
Ρύθµιση θεµάτων διοίκησης του Εθνικού Κέντρου
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Το άρθρο 2 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) αντικαθίσταται,
ως εξής:
«Άρθρο 2
Διοικητικό Συµβούλιο
1. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο
που αποτελείται από:
(α) τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(β) τον Αντιπρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(γ) τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών µονάδων του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(δ) τον Προϊστάµενο της αρµόδιας για ζητήµατα ανθρώπινου δυναµικού Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών,
(ε) πέντε (5) εµπειρογνώµονες, έκαστος σε διαφορετικό γνωστικό αντικείµενο, µε εµπειρία κυρίως σε θέµατα
δηµόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οικονοµικής διαχείρισης, κοινωνικής πολιτικής, µάνατζµεντ, ανάλυσης δηµοσίων πολιτικών, νοµικής και νοµοπαρασκευαστικού έργου, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α..
(στ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.),
(ζ) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων
Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),
(η) έναν (1) εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων Ελλάδας (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),
(θ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α.),
(ι) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Όταν συζητούνται θέµατα σχετικά µε το εκπαιδευτικό
πρόγραµµα ή το περιεχόµενο και τους όρους εκπαίδευσης στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο Δ.Σ. καλείται χωρίς δικαίωµα
ψήφου και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Σπουδαστών της ως άνω Σχολής. Σχετικά θέµατα, πέραν του
προγράµµατος, θεωρούνται ιδίως όσα περιλαµβάνονται
στις διατάξεις του Κανονισµού των Σπουδών της Σχολής.
2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος επιλέγονται µεταξύ
επιστηµόνων εγνωσµένου κύρους και ειδικής εµπειρίας
από τους επιστηµονικούς κλάδους που απαριθµούνται
στο στοιχείο ε΄ της παραγράφου 1 ή και από άλλους επιστηµονικούς κλάδους, εφόσον έχουν ασκήσει διοικητικά
καθήκοντα υψηλής ευθύνης. Στις θέσεις του Προέδρου
και του Αντιπροέδρου δύναται να ορίζονται και µέλη
Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
ρυθµίσεις για τον διορισµό των ανωτέρω ως οργάνων διοίκησης φορέων του Δηµοσίου.
3. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα
τα εκ του νόµου προβλεπόµενα καθήκοντά του, όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ασκεί όσες αρµοδιότητες του µεταβιβάσει ο τελευταίος. Οι Αναπληρωτές Διευθυντές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και του ΙΝ.ΕΠ., που ορίζονται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σύµφωνα µε
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τα άρθρα 16 παράγραφος 2 και 34 παράγραφος 3, µετέχουν στο Δ.Σ. ως αναπληρωτές των Διευθυντών των αντίστοιχων εκπαιδευτικών µονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
4. Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζηµιώσεις
του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και η αποζηµίωση των µελών και του γραµµατέα του
Δ.Σ., καθορίζονται µε βάση τα όσα προβλέπονται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
5. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. µε τους αναπληρωτές τους διορίζονται για τριετή θητεία που µπορεί να ανανεωθεί µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των µελών του Δ.Σ. µπορεί
να διακοπεί σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή σοβαρής αµέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους
µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Ο Πρόεδρος, ο
Αντιπρόεδρος και τα µέλη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και µετά τη λήξη
της θητείας τους, µέχρι την ανανέωσή της ή τον διορισµό νέων µελών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
6. Το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Προέδρου ορίζει
ως γραµµατέα του Δ.Σ. υπάλληλο, µόνιµο ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
καθώς και τον αναπληρωτή του.»
Άρθρο 233
Πρόγραµµα επιχορήγησης δήµων για την εξόφληση
υποχρεώσεων από διαταγές πληρωµής
και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις
1. Για την εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος των δήµων από διαταγές πληρωµής και δικαστικές αποφάσεις,
οι οποίες έως τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν καταστεί τελεσίδικες, και οι οποίες αφορούν αξιώσεις από
προµήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, οι δήµοι επιχορηγούνται από χρηµατικά διαθέσιµα
έως σαράντα εκατοµµυρίων (40.000.000) ευρώ του λογαριασµού που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων µε τίτλο «Λογαριασµός Οικονοµικής Ενίσχυσης
Ο.Τ.Α.», τα οποία µεταφέρονται στον λογαριασµό µε τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήµων» που τηρείται στο ίδιο Ταµείο. Η δυνατότητα εξόφλησης από τα
χρηµατικά διαθέσιµα του ως άνω προγράµµατος δεν αφορά αξιώσεις αναγνωρισµένες µε τελεσίδικες αποφάσεις, εφόσον ως προς τη νοµική βασιµότητα αυτών υπάρχει αντίθετη νοµολογία ανώτατου δικαστηρίου σε
σχέση µε αυτά που κρίθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας. Για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή µη αντίθετης νοµολογίας ανώτατου δικαστηρίου, η αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Εσωτερικών µπορεί να ζητά τη γνώµη
του οικείου γραφείου του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται και
για την εξόφληση υποχρεώσεων δήµων, κατά των οποίων έχει ξεκινήσει µε οποιονδήποτε τρόπο η διαδικασία
λήψης αναγκαστικών µέτρων, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 1068/1980 (Α΄ 190).
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτηµάτων και η προθεσµία υποβολής τους, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα για την εφαρµογή
των προηγούµενων παραγράφων. Με όµοια απόφαση γί-

νεται η κατανοµή των ανωτέρω χρηµατικών διαθεσίµων
στους δικαιούχους.
4. Τυχόν χρηµατικό υπόλοιπο µετά το πέρας του προγράµµατος, προστίθεται στους προς απόδοση Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήµων και κατανέµεται µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σε δήµους της χώρας, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 259 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
Άρθρο 234
Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Στη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
ν. 4339/2015 (Α΄ 133), όπως ισχύει, στο τέλος του δεύτερου εδαφίου, προστίθεται φράση ως ακολούθως: «, εκτός εάν αποδεδειγµένα δεν είναι τεχνικά εφικτή η εκποµπή σε υψηλή ευκρίνεια (high definition), οπότε το ως
άνω πρόγραµµα δύναται να µεταδίδεται µόνο σε τυπική
ευκρίνεια (standard definition) ανά περιοχές απονοµής.».
2. Στη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
ν. 4339/2015 (Α΄ 133), όπως ισχύει, µετά το δεύτερο εδάφιο, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Από
01.01.2022 το πρόγραµµα των παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας όλων των κατηγοριών µεταδίδεται υποχρεωτικά σε υψηλή ευκρίνεια (high
definition), εκτός αν αυτό αποδεδειγµένα δεν είναι τεχνικά εφικτό, οπότε το ως άνω πρόγραµµα δύναται να µεταδίδεται σε τυπική ευκρίνεια (standard definition) ανά
περιοχές απονοµής.»
Άρθρο 235
Ρυθµίσεις θεµάτων διαγωνισµών δηµοσίων συµβάσεων
1. Τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου 44 του ν. 3959/
2011 ως εξής:
«Ποινικές κυρώσεις και άλλες διοικητικές συνέπειες».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«3α. Εφόσον συντρέχει:
α) υπαγωγή στο πρόγραµµα επιείκειας κατ’ εφαρµογή
της παραγράφου 8 του άρθρου 25 µε πλήρη απαλλαγή
του προστίµου ή µε επιβολή µειωµένου προστίµου και ολοσχερή εξόφληση αυτού, ή
β) υπαγωγή στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών του
άρθρου 25α και ολοσχερής εξόφληση του προστίµου, εξαλείφεται το αξιόποινο του αδικήµατος του πρώτου και
τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 και των εγκληµάτων
που συρρέουν κατ’ ιδέαν µε αυτό. Με την παροχή διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής του προστίµου, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθµιση και ο οφειλέτης είναι συνεπής µε τους όρους της.
Κατά το χρονικό διάστηµα της αναστολής, αναστέλλεται
η παραγραφή των εγκληµάτων χωρίς να ισχύουν οι χρονικοί περιορισµοί του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα. Η υπαγωγή στο πρόγραµµα του άρθρου 25 παράγραφος 8, συνεπεία της οποίας επιβλήθηκε µειωµένο πρόστιµο, εάν αυτό δεν εξοφληθεί ολοσχερώς, συνιστά ελαφρυντική περίσταση για
τις πράξεις των παραγράφων 1 και 2 και επιβάλλεται ποινή µειωµένη κατά το άρθρο 83 του Ποινικού Κώδικα.
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3β. Εφόσον συντρέχει:
α) υπαγωγή στο πρόγραµµα επιείκειας κατ’ εφαρµογή
της παραγράφου 8 του άρθρου 25 µε πλήρη απαλλαγή
του προστίµου ή µε επιβολή µειωµένου προστίµου και ολοσχερή εξόφληση αυτού, ή
β) υπαγωγή στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών του
άρθρου 25α και ολοσχερής εξόφληση του προστίµου, επέρχεται πλήρης απαλλαγή της επιχείρησης και κάθε
άλλου υπευθύνου προσώπου της παραγράφου 2(γ) του
άρθρου 25 από κάθε είδους διοικητικές κυρώσεις. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η διαπίστωση της σχετικής παράβασης δεν θεµελιώνει λόγο αποκλεισµού της επιχείρησης από διαγωνισµούς για δηµόσιες συµβάσεις ή συµβάσεις παραχωρήσεων, µε την εξαίρεση της κατ’ επανάληψη παράβασης του άρθρου 1 ή του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επανάληψη της παράβασης νοείται η έκδοση σχετικής διαπιστωτικής απόφασης εντός έξι (6) ετών από την προηγούµενη έκδοση άλλης διαπιστωτικής απόφασης. Η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται στην περίπτωση παροχής
διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής του προστίµου και
για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθµιση και ο οφειλέτης είναι
συνεπής µε τους όρους της. Επίσης, η παρούσα διάταξη
εφαρµόζεται και για τις περιπτώσεις για τις οποίες έχει
εκδοθεί διαπιστωτική απόφαση παράβασης του άρθρου 1
ή του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχει ακόµα παρέλθει τριετία από την έκδοση αυτής.»
3. Η περίπτωση γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) εάν, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει
επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού,».
4. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 7 του άρθρου 39
του ν. 4413/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) εάν, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει
επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού,».
5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016
µετά τη φράση: «Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δηµόσια αρχή
ή το τρίτο µέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των
σχετικών δικαιολογητικών και περιλαµβάνει επίσηµη δήλωση ότι ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσει
τα εν λόγω δικαιολογητικά.», προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Κατά την απάντηση οικονοµικού φορέα στο ερώτηµα
του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης για
τυχόν σύναψη συµφωνιών µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, η συνδροµή περιστάσεων, όπως η τριετής παραγραφή της παραγράφου 10 του άρθρου 73 ή η εφαρµογή της διάταξης
της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης, ενώ ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
προηγούµενο εδάφιο για την προσκόµιση δικαιολογητικών.
Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δηµόσιας σύµβα-

σης, που είτε εκκινούν µετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης είτε έχουν εκκινήσει νωρίτερα αλλά δεν έχει ακόµη συµπληρωθεί και υποβληθεί στο ΕΕΕΣ, οι τυχόν προηγούµενες αρνητικές απαντήσεις στο ανωτέρω
ερώτηµα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης, από οικονοµικούς φορείς οι οποίοι εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 44 παράγραφος 3β
του ν. 3959/ 2011, δεν στοιχειοθετούν τον λόγο αποκλεισµού του άρθρου 73 παράγραφος 4 περίπτωση ζ΄ ή/και
θ΄ του παρόντος νόµου και δεν απαιτείται να δηλωθούν
κατά τη συµπλήρωση του ΕΕΕΣ και κάθε αντίστοιχου εντύπου.»
6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 του ν. 4413/2016
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Κατά την απάντηση οικονοµικού φορέα στο ερώτηµα
του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης για
τυχόν σύναψη συµφωνιών µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, η συνδροµή περιστάσεων, όπως η τριετής παραγραφή της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του παρόντος ή η εφαρµογή
της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του
ν. 3959/ 2011, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης, ενώ ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο για την προσκόµιση
δικαιολογητικών.
Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύµβασης παραχώρησης, που είτε εκκινούν µετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης είτε έχουν εκκινήσει νωρίτερα αλλά
δεν έχει ακόµη συµπληρωθεί και υποβληθεί στο ΕΕΕΣ, οι
τυχόν προηγούµενες αρνητικές απαντήσεις στο ανωτέρω ερώτηµα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή
δήλωσης, από οικονοµικούς φορείς οι οποίοι εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 44 παράγραφος 3β
του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετούν τον λόγο αποκλεισµού του άρθρου 39 παράγραφος 7 περίπτωση στ΄ ή/και
θ΄ του παρόντος νόµου και δεν απαιτείται να δηλωθούν
κατά τη συµπλήρωση του ΕΕΕΣ και κάθε αντίστοιχου εντύπου.»
Άρθρο 236
Ρυθµίσεις οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας
Φαρµάκων προς τον ΕΟΠΥΥ
Για τις οφειλές των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας
(Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών προϊόντων ή των φαρµακευτικών εταιριών προς τον ΕΟΠΥΥ από ποσά επιστροφής
(rebate) της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/
2011 (Α΄ 31) και του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41)
(clowback) των ετών 2012 έως και 2018, όπως έχουν
προκύψει µετά την ολοκλήρωση του προβλεπόµενου από τις ως άνω διατάξεις συµψηφισµού, δίνεται η δυνατότητα ρύθµισης αποπληρωµής τους σε έως εκατόν είκοσι
(120) δόσεις. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης ως προς το περιεχόµενο των όρων της
ρύθµισης που εκδίδεται µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ, καθορίζονται ο αριθµός
των αναλογουσών δόσεων, η διαδικασία είσπραξής
τους, η προθεσµία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη
ρύθµιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής της ανωτέρω διάταξης. Σε περίπτωση µη έγκαιρης
καταβολής, έστω και µίας εκ των ως άνω δόσεων, καθώς
και της οποιασδήποτε εκπρόθεσµης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας
(Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών προϊόντων προς τον ΕΟΠΥΥ,
παύει αυτόµατα η ισχύς της ως άνω ρύθµισης.
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Άρθρο 237
Ενδιάµεσοι φορείς
Στην παράγραφο 7 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014
(Α΄ 265) µετά την περίπτωση στ΄ προστίθεται περίπτωση
ζ΄, η οποία έχει ως εξής:
«ζ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή Περιφερειάρχη δύναται η Επιτελική Δοµή
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας να αναλαµβάνει καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης στα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα (Ε.Π.), στα οποία υλοποιείται µέρος της
στρατηγικής του τοµέα Υγείας. Η απόφαση εκχώρησης
αρµοδιοτήτων διαχείρισης του προηγούµενου εδαφίου
στην Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας για
την υλοποίηση της στρατηγικής του οικείου τοµέα ή µέρους αυτής, εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού
Υγείας.»

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται το ύψος της προς πληρωµή δαπάνης, η διαδικασία και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 239
Η προθεσµία του άρθρου 89 του ν. 4310/2014 (Α΄258)
παρατείνεται µέχρι 31.12.2019. Εντός της προθεσµίας
αυτής επιβάλλεται η ολοκλήρωση της µεταστέγασης
των δραστηριοτήτων που στεγάζονται στις κατασκευές
τις οποίες αφορά η παρούσα ρύθµιση, όπως προβλέπεται
στο τελευταίο εδάφιο του ως άνω άρθρου.
Στο άρθρο 264 του ν. 4555/2018 η ηµεροµηνία
31.12.2018 αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία
31.12.2019.
Άρθρο 240

Άρθρο 238
1. Η εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 112 του
ν. 4497/2017 επεκτείνεται ώστε να καλύπτει και τις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών που ανήκουν σε ποσοστό
άνω του 51% σε OTA Α΄ και Β΄ βαθµού, εποπτευόµενες
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Στην περίπτωση έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και λειτουργούν παραγωγικά και η παραγόµενη από αυτά ενέργεια έχει ήδη
ενταχθεί στο Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας, θεωρείται ότι τόσο η ενεργειακή επιθεώρηση
όσο και η οριστική παραλαβή τους έχει νοµίµως συντελεστεί.

Όλες οι διοικητικές κυρώσεις για τις υφιστάµενες κατασκευές κατά µήκος της Λεωφόρου Δηµοκρατίας, στον
Δήµο Αίγινας, αναστέλλονται µέχρι και τις 31.12.2019. Η
προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 3 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017 (Α΄
167) παρατείνεται µέχρι 31.12.2019.
Άρθρο 241
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιµέρους διατάξεις.
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