ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΠΒ΄, 22 Μαΐου 2013,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Οι διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου εφαρµόζονται
στην ανάθεση και εκτέλεση µε τη χρήση Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών κατά την έννοια
των προεδρικών διαταγµάτων 59/2007 (Α΄ 63) και
60/2007 (Α΄ 64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα).
2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρµόζονται στις συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3978/2011 (Α΄ 137), στις συµβάσεις που εξαιρούνται από το νόµο αυτόν, σύµφωνα µε τα άρθρα 17 και
24 αυτού, καθώς και στις συµβάσεις που συνάπτονται
δυνάµει του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) συµπεριλαµβανοµένων
και των συµβάσεων που συνάπτονται από τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών
και χαρακτηρίζονται ως απόρρητες ή η σύναψη και εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύονται από ιδιαίτερα µέτρα
ασφαλείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού
ορίζονται ειδικότερα οι συµβάσεις που εξαιρούνται από
το πεδίο εφαρµογής του παρόντος, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.

Άρθρο 2
Ορισµοί
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:
α) Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ): Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα,
το οποίο περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την
υποβολή αιτηµάτων, τον προγραµµατισµό, την έγκριση,
τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
παρόντος, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µε τη
χρήση και εφαρµογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
β) Διαδικτυακός τόπος ή ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗΔΗΣ:
Διαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
στoν οποίo λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ µε την ονοµασία στο
διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» (και µε λατινικούς χαρακτήρες «PROMETHEUS») και µε ηλεκτρονική διεύθυνση
www.promitheus.gov.gr.
γ) Χρήστες: Οι οικονοµικοί φορείς του άρθρου 2 παρ. 8
του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64) και του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ.
59/2007 (Α΄ 63) και οι υπάλληλοι και λειτουργοί των φορέων του δηµοσίου τοµέα, όπως ορίζεται στην παρ. 1
του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) που χρησιµοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.
δ) Ηλεκτρονικά δεδοµένα: Κάθε αφαιρετικό σύνολο
στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή, το οποίο αναπαριστά
πληροφορία αποθηκευµένη σε κάθε µέσο, το οποίο χρησιµοποιείται από υπολογιστικό-πληροφοριακό σύστηµα,

2
µε ηλεκτρονικό, µαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή,
αποθήκευση, παραγωγή ή αναπαραγωγή στοιχείων που
δεν µπορούν να αναγνωστούν άµεσα, όπως και κάθε µαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό, στο οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύµβολο ή ήχος,
αυτοτελώς ή σε συνδυασµό, εφόσον το εν λόγω περιεχόµενο δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες και δεν προορίζεται ούτε είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονότα που
µπορούν να έχουν έννοµες συνέπειες.
ε) Ηλεκτρονικό αρχείο του ΕΣΗΔΗΣ: Το διαρθρωµένο
σύνολο δεδοµένων ή εγγράφων, τα οποία είναι προσιτά
µε γνώµονα συγκεκριµένα κριτήρια και υποβάλλονται σε
επεξεργασία µέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Η επεξεργασία περιλαµβάνει ιδίως την ευρετηρίαση, διαχείριση και αρχειοθέτηση των εγγράφων. Μέρος του ηλεκτρονικού αρχείου ΕΣΗΔΗΣ είναι το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΣ) του ν. 4013/2011 (Α΄ 204).
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι Aναθέτουσες Aρχές υποχρεούνται, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9, να χρησιµοποιούν αποκλειστικά το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης συµβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του
παρόντος, δηλαδή από την υποβολή του αιτήµατος µέχρι την υπογραφή και την εκτέλεση των συµβάσεων αυτών µε προϋπολογισµό ανώτερου των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α..
2. Η κατά τα ανωτέρω σύναψη και εκτέλεση των συµβάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος
από τις αναθέτουσες αρχές µε χρήση του ΕΣΗΔΗΣ γίνεται σύµφωνα µε σχετικό Κανονισµό, ο οποίος θεσπίζεται
µε το προεδρικό διάταγµα του άρθρου 7 του παρόντος.
Άρθρο 4
Αναθέτουσες Αρχές
1. Ορίζονται ως εθνικές Κεντρικές Αρχές Προµηθειών
µε την έννοια του άρθρου 2 παρ. 10 και του άρθρου 17
του π.δ. 60/2007 και του άρθρου 2 παρ. 8 και του άρθρου
22 του π.δ. 59/2007, οι οποίες διενεργούν διαγωνισµούς
σε εθνικό επίπεδο: α) Η Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προµηθειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, β) η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας
του Υπουργείου Υγείας.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
του καθ' ύλην αρµόδιου Υπουργού µπορούν να καθορίζονται και άλλες Κεντρικές Αρχές Προµηθειών, καθώς και
οι όροι για την οµαδοποίηση και υπαγωγή δηµοσίων συµβάσεων σε Κεντρικές Αρχές Προµηθειών, οι περιπτώσεις
δηµοσίων συµβάσεων οι οποίες δεν συνάπτονται από
Κεντρικές Αρχές Προµηθειών, οι κατηγορίες αγαθών, υπηρεσιών και έργων, τα οποία µπορούν να αποτελούν αντικείµενο οµαδοποίησης και για την προµήθεια των οποίων µπορεί να γίνεται προσφυγή σε τεχνικές και εργαλεία ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (συµφωνίεςπλαίσιο, δυναµικά συστήµατα αγορών, ηλεκτρονικοί
πλειστηριασµοί, ηλεκτρονικοί κατάλογοι, κεντρικές αρχές προµηθειών) και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
3. Οι Κεντρικές Αρχές Προµηθειών, οι οποίες διέπονται από ειδικές διατάξεις για τη σύναψη δηµοσίων συµ-

βάσεων, χρησιµοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος και τις αντίστοιχες ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 5
Υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ
1. Η υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ ανατίθεται στο Τµήµα
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής Διεύθυνσης κρατικών προµηθειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου.
2. Το Τµήµα της παραγράφου 1 µπορεί να λειτουργεί
και ως αρχή εγγραφής για την καταχώρηση χρηστών του
ΕΣΗΔΗΣ µε την έννοια του άρθρου 20 του ν. 3448/2006,
όπως ισχύει.
3. Στις αρµοδιότητες του τµήµατος αυτού υπάγονται:
α) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων εγγραφής και αυθεντικοποίησης των χρηστών.
β) Η παρακολούθηση, η ενηµέρωση, ο εµπλουτισµός, η
συντήρηση και η διαχείριση της ηλεκτρονικής πύλης του
ΕΣΗΔΗΣ, µέρος του οποίου αποτελεί το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΣ), κατά
το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204).
γ) Η εποπτεία της καλής χρήσης και της ασφάλειας
του συστήµατος του ΕΣΗΔΗΣ.
δ) Η µέριµνα για την επικοινωνία και διαλειτουργικότητα του ΕΣΗΔΗΣ και ο συντονισµός µε τις αναθέτουσες
αρχές και άλλους φορείς του δηµόσιου τοµέα, καθώς και
µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα της δηµόσιας διοίκησης, µε αντίστοιχα συστήµατα κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τρίτων χωρών και τις υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ε) Η τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου ΕΣΗΔΗΣ.
Άρθρο 6
Λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ
1. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωµα χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που
απαιτούνται, σύµφωνα µε την πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ.
2. Για την πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ ισχύουν τα
ακόλουθα:
α) Η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ προϋποθέτει την εγγραφή και
αυθεντικοποίηση των χρηστών. Η εγγραφή και αυθεντικοποίηση ηµεδαπών και αλλοδαπών χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ γίνεται µε τη χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και συµπληρωµατικά τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3979/
2011, του π.δ. 150/2001 και του ΠΗΔ. (Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - ΥΑΠ/Φ.40. 4/1/1989 - Β΄ 1301).
β) Η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, των εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, δηλώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 43 έως 48 και στο άρθρο 50 του π.δ.
60/2007, καθώς και των εγγράφων, πιστοποιητικών ή δηλώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφοι 2,
3 και στα άρθρα 44, 45 του π.δ. 59/2007 διενεργείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, των προεδρικών διαταγµάτων 59/2007 και 60/2007, του ν. 3979/2011
και του ΠΗΔ.
3. Οι υπηρεσίες χρονοσήµανσης παρέχονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΥΑΠ/Φ.40.4/
163/2012 του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β' 401) από τρίτους εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς υποχρεωτικά πιστοποιη-
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µένους από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεµένους µε τον
εθνικό χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήµανσης
αποδεικνύεται µε σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των φορέων προς τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη µέσω του ΕΣΗΔΗΣ µε ασφαλή κρυπτογραφηµένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης χρονολογίας. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή ή στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου η παρέµβαση στη διαδικασία χρονοσήµανσης,
όπως περιγράφεται ανωτέρω.
Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος για τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης κατά το άρθρο 9 του παρόντος εγκύρως χρονοσηµαίνονται ηλεκτρονικά έγγραφα τα οποία διακινούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον η χρονοσήµανση παρέχεται δυνάµει
σχετικών συµβάσεων που συνάπτονται µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων αφενός και αφετέρου της Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης του άρθρου 20 του
ν. 3448/2006 (Α΄ 57) ή άλλων φορέων, που ορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας
του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία πιστοποιείται ότι δεν µπορεί να αποκατασταθεί εντός των ορισµένων χρονικών ορίων, η
Αναθέτουσα Αρχή που διεξάγει µια διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης µπορεί να µεταβάλλει τον τρόπο
διεξαγωγής της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, ώστε συνολικά ή µερικά να µπορεί να γίνει χωρίς τη
χρήση ΤΠΕ, µε αιτιολογηµένη απόφασή της. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτυών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διαδικασία διαπίστωσης και επιβεβαίωσης της αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ
και τη διαδικασία έγκαιρης ενηµέρωσης των οικονοµικών
φορέων και συνέχισης της διαδικασίας χωρίς τη χρήση ή
µε µερική χρήση ΤΠΕ, καθώς και της πιθανής παράτασης
της διεξαγωγής της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας
σύµβασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
5. Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 39 και του Παραρτήµατος XXIV του π.δ. 59/2007,
του άρθρου 36 και του Παραρτήµατος X του π.δ. 60/
2007, καθώς και του ν. 3979/2011 και του ΠΗΔ.
Άρθρο 6Α
1. Στο ΕΣΗΔΗΣ τηρείται Μητρώο εγγεγραµµένων προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, που συνδέεται διαλειτουργικά µε το Μητρώο Εργοληπτών και Μελετητών,
που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Με απόφαση του Υπουργού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εγγραφής
και διαγραφής στο Μητρώο, ο τρόπος λειτουργίας του
µε χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, η διαλειτουργικότητα του συστήµατος µε ήδη υπάρχοντα µητρώα φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Στο ΕΣΗΔΗΣ τηρείται Μητρώο Αξιολογητών διαγωνισµών δηµοσίων συµβάσεων. Στο µητρώο αυτό εγγρά-

φονται όλοι όσοι µπορούν να είναι αξιολογητές, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πενταετή εµπειρία στο αντικείµενο της ειδικότητάς
τους. Οι αξιολογητές κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το επάγγελµα η/και την ειδικότητά τους και επιλέγονται ανάλογα µε τη φύση και το είδος του αντικειµένου του διαγωνισµού. Στο στάδιο της αξιολόγησης
των τεχνικών προσφορών δεν εµφανίζονται στους αξιολογητές στοιχεία ταυτότητας των προσφερόντων. Η επιλογή των αξιολογητών που θα απαρτίζουν την Επιτροπή
αξιολόγησης του εκάστοτε διαγωνισµού, η σύνθεση και
λειτουργία της οποίας καθορίζεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, γίνεται µε ηλεκτρονική κλήρωση µέσω
του ΕΣΗΔΗΣ µεταξύ των αξιολογητών των κατηγοριών ειδικοτήτων που απαιτούνται από το αντικείµενο του
διαγωνισµού.
Η επιλογή των Αξιολογητών που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισµού γίνεται µε ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του ΕΣΗΔΗΣ µεταξύ των αξιολογητών των κατηγοριών - ειδικοτήτων που απαιτούνται
από το αντικείµενο του διαγωνισµού. Με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
για την εγγραφή και διαγραφή στο Μητρώο αυτό, οι κατηγορίες - ειδικότητες των Αξιολογητών, οι επαγγελµατικοί και επιστηµονικοί φορείς που συµµετέχουν στις επιτροπές αξιολόγησης και κάθε ειδικότερο θέµα για την
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 7
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες που αφορούν:
α. Τη δηµιουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, τη
δοµή και το περιεχόµενό της, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ΠΗΔ, τη διαβάθµιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και µελέτης των εγγράφων των διαγωνισµών και
τη δηµιουργία και χορήγηση αντιγράφων µε χρήση ΤΠΕ,
τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα
ειδικότερα θέµατα και µεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας του δικτυακού τόπου
και την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδοµένων των χρηστών του
ΕΣΗΔΗΣ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του
άρθρου 39 και του Παραρτήµατος ΧΧΙV του π.δ. 59/2007,
του άρθρου 36 και του Παραρτήµατος Χ του π.δ. 60/
2007, καθώς και του ν. 3979/2011 και του ΠΗΔ.
β. Τον προσδιορισµό του περιεχοµένου, των κανόνων
και λεπτοµερειών χρήσης των επιµέρους εργαλείων του
ΕΣΗΔΗΣ, όπως ενδεικτικά της διαδικτυακής διαχείρισης
αιτηµάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και
υποδειγµάτων, της διαχείρισης του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης και διαχείρισης των συναπτόµενων δηµόσιων συµβάσεων, της τήρησης των ηλεκτρονικών αρχείων και εγγράφων του ΕΣΗΔΗΣ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜΔΣ), των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονι-
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κών πλειστηριασµών, των δυναµικών συστηµάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής
τιµολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωµών.
γ. Τους όρους και προϋποθέσεις για την υποβολή,
γνωστοποίηση, διακίνηση εγγράφων µέσω του ΕΣΗΔΗΣ,
τον τύπο και το περιεχόµενό τους, τον προσδιορισµό
του χρόνου παραλαβής και τον υπολογισµό των προθεσµιών, τυχόν τεκµήρια γνωστοποίησης και απόκτησης
πρόσβασης από τον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα,
καθώς και τον τρόπο πρόσβασης και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα µέσω του ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης
αντιγράφων.
δ. Τη διαλειτουργική σύνδεση του ΕΣΗΔΗΣ µε τα πληροφοριακά συστήµατα του δηµόσιου τοµέα, όπως ενδεικτικά των αναθετουσών αρχών, πάσης φύσεως φορέων
του δηµόσιου τοµέα, της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης, των άλλων αρχών εγγραφής και
εντεταλµένων γραφείων, του Γενικού Εµπορικού Μητρώου, των φορολογικών και ασφαλιστικών αρχών, των
δικαστικών και εισαγγελικών Αρχών, καθώς επίσης και
µε τα πληροφοριακά συστήµατα άλλων χωρών - µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και ενδεικτικά των TED και SIMAP.
ε. Τον καθορισµό και εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης
των χρηστών, µέσω σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή της σύνταξης κωδίκων πρακτικής.
στ. Την ακριβή χωροθέτηση του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και
τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του
στο σηµείο χωροθέτησης.
2. Η κατάρτιση, τήρηση, επεξεργασία, αποθήκευση,
ευρετηρίαση και αναζήτηση των ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων, που αφορούν τις συµβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος και ιδίως στις τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα, τα µέσα τήρησης, τα
τεχνικά πρότυπα ηλεκτρονικής διαχείρισης αρχειοθέτησης και αναζήτησης εγγράφων και δεδοµένων, καθώς
και στις κατευθύνσεις για τα µέτρα οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας ρυθµίζονται µε το προεδρικό διάταγµα
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του
ν. 3979/2011.
Άρθρο 8
Τελικές, µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις
1. Μέχρι την ηµεροµηνία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, οι φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1Β του
ν. 2362/1995, δύνανται να χρησιµοποιούν το σύνολο ή
µέρος του ΕΣΗΔΗΣ, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς οριζόµενα στη σχετική διακήρυξη ή/και στις αποφάσεις έγκρισης του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών, όπου συντρέχει περίπτωση.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων είναι
δυνατόν να µετατίθεται χρονικά η εφαρµογή του ΠΗΔ
για τις ανάγκες του παρόντος για χρονικό διάστηµα που
δεν υπερβαίνει την τριετία από τη θέση σε εφαρµογή
του παρόντος, καθώς και ο χρόνος έναρξης υποχρεωτικής εφαρµογής του συνόλου ή µέρους των σχετικών
διατάξεων του παρόντος νόµου σε όλες ή ορισµένες κα-

τηγορίες δηµοσίων συµβάσεων, για όλες ή για ορισµένες αναθέτουσες αρχές και σε όλες ή σε µέρη των αποφάσεων ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
1. Η έναρξη ισχύος των άρθρων 1 έως και 8 του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε την επιφύλαξη των οριζόµενων στο παρόν άρθρο.
2. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά την Κεντρική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του
άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, όπως ισχύει, αρχίζει την 1η
Ιουλίου 2013.
3. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά τη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, όπως ισχύει, αρχίζει την 1η Απριλίου 2014.
4. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 του παρόντος νόµου,
όσον αφορά το σύνολο του Δηµόσιου Τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/
1995, όπως ισχύει, αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2015.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων, ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων της
Κεντρικής Κυβέρνησης, η εφαρµογή του παρόντος αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2014.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 10
Τροποποιήσεις του ν. 3419/2005 (Α΄ 297)
1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. την παραλαβή, την πρωτοκόλληση και τον έλεγχο
νοµιµότητας των σχετικών αιτήσεων και των συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και τον έλεγχο νοµιµότητας των
νοµικών πράξεων, των δηλώσεων, των εγγράφων και
των λοιπών στοιχείων που αφορούν τους υπόχρεους και
δικαιολογούν την καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή, εκτός από τις περιπτώσεις σύστασης της οµόρρυθµης και
ετερόρρυθµης (απλής ή κατά µετοχές) εταιρείας, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης και της ανώνυµης εταιρείας, όταν αυτή πραγµατοποιείται από την «Υπηρεσία Μιας Στάσης»,
όπως προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία. Η καθ’ ύλην
και κατά τόπο αρµοδιότητα της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. καθορίζεται µε βάση την κύρια δραστηριότητα και την κύρια
επαγγελµατική κατοικία ή την εγκατάσταση του υπόχρεου, αντίστοιχα. Για τα υποκαταστήµατα ή τα πρακτορεία,
η καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητα της υπηρεσίας
Γ.Ε.ΜΗ., καθορίζεται από την κύρια δραστηριότητα και
την έδρα του υποκαταστήµατος ή του πρακτορείου, αντίστοιχα. Κάθε υπόχρεος υπάγεται σε µία µόνο υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.. Για τις εταιρείες τα µέλη των οποίων υποχρεούνται σε εγγραφή σε κάποιο Επιµελητήριο, ως υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ορίζονται οι Υπηρεσίες των Επιµελητηρίων
αυτών.»
2. Το άρθρο 8 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 8
Λοιπές προϋποθέσεις καταχώρισης
και προϋποθέσεις χορήγησης αντιγράφων,
αποσπασµάτων και πιστοποιητικών
1. Η καταχώριση και οποιαδήποτε µεταβολή αυτής στο
Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασµάτων των πράξεων και στοιχείων που εµφανίζονται
στη Μερίδα ή πιστοποιητικών, προϋποθέτει την προηγούµενη καταβολή σχετικού τέλους όπως περιγράφεται
στην παράγραφο 4.
2. Η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασµάτων των πράξεων και στοιχείων που εµφανίζονται στη Μερίδα και πιστοποιητικών γίνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου που υποβάλλεται σε έγγραφη ή ηλεκτρονική µορφή
στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά περίπτωση, στο Τµήµα
Γ.Ε.ΜΗ.. Με τον ίδιο τρόπο οποιοσδήποτε έχει ειδικό έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει αντίγραφα, αποσπάσµατα ή πιστοποιητικά των πράξεων και στοιχείων που
τηρούνται στο φάκελο και δεν δηµοσιεύονται στο «Δελτίο Εµπορικής Δηµοσιότητας».
3. Τα ως άνω αντίγραφα, αποσπάσµατα ή πιστοποιητικά χορηγούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή µέχρι
την 1.1.2015 και έκτοτε αποκλειστικά σε ηλεκτρονική
µορφή.
4. α) Για τη χορήγηση των αντιγράφων και των αποσπασµάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, ο αιτών καταβάλλει προηγουµένως στην αρµόδια υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ. ή στην Κ.Ε.Ε. ενιαίο ειδικό τέλος.
β) Για την καταχώριση και την οποιαδήποτε µεταβολή
αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. το σχετικό τέλος αποτελεί έσοδο της
Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) έσοδο της οικείας υπηρεσίας καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. µε εξαίρεση εκείνο που καταβάλλεται υπέρ του Τµήµατος Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου το οποίο αποτελεί εξ ολοκλήρου έσοδο
του Κρατικού Προϋπολογισµού.
γ) Η Κ.Ε.Ε. διαθέτει τα παραπάνω έσοδα κατά προτεραιότητα για τις ανάγκες του Εποπτικού Συµβουλίου και
της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ..
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται το ύψος και η διαδικασία
και οι όροι είσπραξης και απόδοσης των ανωτέρω τελών,
που είναι ενιαία για όλες τις υπηρεσίες καταχώρισης στο
Γ.Ε.ΜΗ.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται, τα παραστατικά της καταβολής, η διαδικασία ελέγχου τους, καθώς επίσης και ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασµάτων σε έντυπη ή
ηλεκτρονική µορφή και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή των παραγράφων αυτών.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να ρυθµίζεται το δικαίωµα κάθε ενδιαφεροµένου να αποκτά,
κατόπιν αίτησής του και καταβολής αντίστοιχου τέλους
προς την Κ.Ε.Ε., δικαίωµα εξ αποστάσεως πρόσβασης
στα ηλεκτρονικά αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ. και αυτοδύναµης ανάκλησης των αποθηκευµένων, σε αυτά, δεδοµένων.
7. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος του ανωτέρω τέλους, το οποίο αποτελεί πόρο της Κ.Ε.Ε., οι
προϋποθέσεις υπό τις οποίες ασκείται το δικαίωµα αυτό,
κατά τρόπο συµβατό µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997, η

διαδικασία ελέγχου της συνδροµής των προϋποθέσεων
αυτών και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.»
3. Το άρθρο 16 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16
Δηµοσιότητα του Γενικού Εµπορικού Μητρώου
1. α) Η εµπορική δηµοσιότητα πραγµατοποιείται µε:
αα) Την καταχώριση, αρχική ή µεταγενέστερη, στο
Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα νόµο, και
ββ) τη δηµοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά περίπτωση, το Τµήµα
Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5,
των πράξεων και στοιχείων για τα οποία επιβάλλεται υποχρέωση δηµοσιότητας.
γγ) Ειδικά ως προς τους υπόχρεους που αναφέρονται
στην παράγραφο 2α του άρθρου 13, δεν θίγονται οι διατάξεις της ειδικής νοµοθεσίας οι οποίες προβλέπουν
διατυπώσεις δηµοσίευσης των καταχωρίσεων. Στην περίπτωση αυτή, η ολοκλήρωση της εµπορικής δηµοσιότητας προϋποθέτει επιπλέον και την τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στην παράγραφο 2α του άρθρου 13.
β) Ο διαδικτυακός τόπος του Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί το «Εθνικό Δελτίο Εµπορικής Δηµοσιότητας». Σε ειδικό κατάλογο του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. υπό τον τίτλο
«Δελτίο Εµπορικής Δηµοσιότητας» δηµοσιεύονται το Γενικό Ευρετήριο Επωνυµιών και η Μερίδα.
γ) Οι δηµοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
που αφορούν στις κεφαλαιουχικές εταιρίες προβάλλονται σε ειδικό υποκατάλογο υπό τον τίτλο «Δελτίο Εµπορικής Δηµοσιότητας/Τεύχος Κεφαλαιουχικών Εταιριών».
Σε ειδικό τµήµα του Τεύχους αυτού προβάλλονται οι
προσκλήσεις και κάθε άλλης µορφής επικοινωνία της εταιρίας µε τους µετόχους της, οι ανακοινώσεις σχετικά
µε τους µετασχηµατισµούς των εταιριών (µετατροπή,
συγχώνευση, διάσπαση, απόσχιση κ.λπ.) και γενικά οι
πράξεις για τις οποίες υπάρχει σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις υποχρέωση δηµοσιότητας.
δ) Πληροφορίες, στοιχεία και µεταβολές που προβλέπονται από τον Πτωχευτικό Κώδικα δηµοσιεύονται σε ειδικό υποκατάλογο υπό τον τίτλο «Δελτίο Εµπορικής Δηµοσιότητας/Τεύχος Πτωχευτικού Κώδικα».
2. Υπεύθυνα για την υποβολή στην αρµόδια υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων και στοιχείων για τα οποία απαιτείται δηµοσιότητα είναι τα πρόσωπα των παραγράφων
1 και 2 του άρθρου 1 ή ο αντιπρόσωπός τους.
3. α) Τα πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 δεν µπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δηµοσίευσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 εκτός αν αποδείξουν ότι
οι τρίτοι τα γνώριζαν. Πράξεις ή στοιχεία που έχουν δηµοσιευτεί δεν αντιτάσσονται στους τρίτους πριν περάσουν δεκαπέντε ηµέρες από τη δηµοσίευση, εφόσον οι
τρίτοι αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρίζουν.
β) 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 1 δεν µπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους το περιεχόµενο του κειµένου που
δηµοσιεύτηκε. Οι τρίτοι µπορούν να επικαλεστούν το
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στοιχείο που δηµοσιεύτηκε, εκτός αν τα ανωτέρω πρόσωπα αποδείξουν ότι οι τρίτοι γνώριζαν το κείµενο που
έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ..
γ) 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. Το άρθρο 17 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 17
Διοικητικές κυρώσεις
Με απόφαση της εκάστοτε αρµόδιας υπηρεσίας καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. επιβάλλεται, σε βάρος των υπόχρεων ή των νόµιµων εκπροσώπων τους που παραβιάζουν τις διατάξεις του νόµου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του,
πρόστιµο από 600 έως 30.000 ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Τα ανωτέρω
πρόστιµα αποτελούν έσοδα της υπηρεσίας καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. στην οποία υπάγεται ο υπόχρεος. Σε
περίπτωση που υπηρεσία καταχώρησης είναι Επιµελητήριο, τα ανωτέρω πρόστιµα αποτελούν κατά ποσοστό
50% έσοδα της υπηρεσίας καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.
στην οποία υπάγεται ο υπόχρεος και κατά ποσοστό 50%
έσοδα της Κ.Ε.Ε.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται η διαδικασία
επιβολής και είσπραξης των προστίµων και κάθε άλλο
σχετικό θέµα. Με όµοια απόφαση µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος του προστίµου.»
5. Όπου στις διατάξεις των νόµων 3853/2010 (Α΄ 90)
και 3419/2005 προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής
απόφασης στους συνυπογράφοντες Υπουργούς προστίθεται ο Υπουργός Τουρισµού.
6. Το Αυτοτελές Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ. όπως προβλέπεται
στο ν. 3419/2005 (Α' 297) καταργείται και η αρµοδιότητα
για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων και στοιχείων που καταχωρίζονται σε αυτό ανατίθεται στους εισηγητές των Τµηµάτων Α΄ και Β΄ της Διεύθυνσης Α.Ε.
και Πίστεως και στους εισηγητές της Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
κατά το λόγο αρµοδιότητας εκάστου για την άσκηση της
εποπτείας και του ελέγχου νοµιµότητας των καταχωριστέων στο Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων και στοιχείων των υπόχρεων.
Άρθρο 11
Τροποποιήσεις του ν. 4072/2012 (Α΄ 86)
για τη µετατροπή εταιρειών
1. Η παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4072/2012 (Α΄86)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το κεφάλαιο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισµό,
µπορεί δε να είναι και µηδενικό. Οι εταίροι συµµετέχουν
στην εταιρεία µε κεφαλαιακές, µε εξωκεφαλαιακές ή µε
εγγυητικές εισφορές, σύµφωνα µε τα άρθρα 77 έως 79.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4072/2012 καταργείται.
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 91 του
ν. 4072/2012 καταργείται.
4. Η παρ. 2 του άρθρου 106 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τη µετατροπή ακολουθείται κατά τα λοιπά η
διαδικασία που απαιτείται για τη σύσταση της νέας εταιρικής µορφής. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης µετατροπής και του νέου καταστατικού, η µετατρεπόµενη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική µορφή. Η νοµική προσωπικότητα
συνεχίζεται και οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται στο όνοµα της εταιρείας υπό τη νέα της µορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης. Οι διοικητικές άδειες που είχαν
εκδοθεί υπέρ της µετατρεπόµενης εταιρείας συνεχίζουν
να υφίστανται.
Αν η µετατροπή γίνεται προς άλλη κεφαλαιουχική εταιρεία, απαιτείται προηγούµενη εκτίµηση του ενεργητικού και παθητικού της µετατρεπόµενης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κ.ν.
2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, αν το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας που προκύπτει υπολείπεται του ελαχίστου ορίου κεφαλαίου που προβλέπεται από το νόµο για
την εταιρεία αυτή, η διαφορά καλύπτεται µε νέες εισφορές.
Η καταχώριση της µετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
ν. 3419/2005.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη µετατροπή ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις για
τη σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η
καταχώρηση της µετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται από
την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
ν. 3419/2005.»
Άρθρο 12
Τροποποιήσεις του π.δ. 397/1988 (Α΄ 185)
1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του
π.δ. 397/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Τµήµα Γενικού Εµπορικού Μητρώου».
2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του
π.δ. 397/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Τµήµα Γενικού Εµπορικού Μητρώου στο οποίο υπάγονται:
α) Η παρακολούθηση της λειτουργίας του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
β) Η παροχή οδηγιών προς τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και
τις κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες, που ασκούν εποπτεία επί των ανωνύµων εταιρειών για την ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας για το Γ.Ε.ΜΗ..
γ) Η µελέτη και εισήγηση µέτρων για τη νοµοθετική αντιµετώπιση θεµάτων που αφορούν στην τήρηση και λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ..
δ) Η συνεργασία µε το Εποπτικό Συµβούλιο του
Γ.Ε.ΜΗ. και την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) ως διαχειριστή της Βάσης του Γ.Ε.ΜΗ..»
3. Η περίπτωση 9 της παρ. 2β του άρθρου 3 του π.δ.
397/1988 και η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 καταργούνται.
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Άρθρο 13
Το εδάφιο 6 της περίπτωσης Β΄ της παρ. 1 του άρθρου
1 του ν. 2647/1998 (Α΄ 237) τροποποιείται ως εξής:
«Η έγκριση συγχώνευσης ανωνύµων εταιρειών (άρθρο
69 µέχρι 77 και άρθρο 80 του κ.ν. 2190/1920). Σε περίπτωση που οι εταιρείες που συγχωνεύονται εδρεύουν σε
περιφερειακές ενότητες διαφορετικής περιφέρειας, αρµόδια είναι εκείνη στην οποία έχει την έδρα της η απορροφώσα εταιρεία.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4072/2012 (Α΄ 86)
ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ
Άρθρο 14
Τροποποίηση άρθρου 121
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 121 του ν. 4072/2012
αντικαθίσταται ως εξής:
«Μπορούν να αποτελέσουν σήµα ιδίως λέξεις, ονόµατα, επωνυµίες, ψευδώνυµα, απεικονίσεις, σχέδια, γράµµατα, αριθµοί, χρώµατα, ήχοι, συµπεριλαµβανοµένων
των µουσικών φράσεων, το σχήµα του προϊόντος ή της
συσκευασίας του και τα διαφηµιστικά συνθήµατα (slogans)».
Άρθρο 15
Τροποποίηση άρθρου 131
Η παρ. 4 του άρθρου 131 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Όταν µεταβιβάζεται σήµα κατά το χρονικό διάστηµα που η υπόθεση είναι εκκρεµής ενώπιον της Υπηρεσίας Σηµάτων ή της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων ή
των αρµόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας, ο ειδικός ή ο καθολικός διάδοχος δικαιούται να ασκήσει παρέµβαση.»
Άρθρο 16
Τροποποίηση άρθρου 132
Η παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η παραχώρηση αποκλειστικής ή µη
χρήσης του εθνικού ή διεθνούς µε ισχύ στην Ελλάδα σήµατος για µέρος ή το σύνολο των καλυπτόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών και για το σύνολο ή τµήµα της Ελληνικής Επικράτειας. Η συµφωνία για την παραχώρηση άδειας χρήσης σήµατος είναι έγγραφη. Είτε ο δικαιούχος,
µε δήλωσή του είτε ο αδειούχος, µε εξουσιοδότηση του
δικαιούχου, ζητούν την καταχώριση της παραχώρησης
στο µητρώο σηµάτων.»
Άρθρο 17
Τροποποίηση άρθρου 136
Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 136
του ν. 4072/2012 αντικαθίστανται ως εξής:
«γ) αν ο καταθέτης εκπροσωπείται από πληρεξούσιο
δικηγόρο, το όνοµα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο αυτού, καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, δ) αν η κατάθεση γίνεται από δικηγόρο, έγγραφη ε-

ξουσιοδότηση. Η υπογραφή του καταθέτη στην εν λόγω
εξουσιοδότηση είναι αρκετή, χωρίς θεώρηση του γνησίου αυτής,».
Άρθρο 18
Τροποποίηση άρθρου 138
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 138 του
ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε αντίθετη περίπτωση, η εξέταση της δήλωσης δεν
ολοκληρώνεται και µε πράξη της Υπηρεσίας τίθεται στο
αρχείο.»
Άρθρο 19
Τροποποίηση άρθρου 139
1. Η παρ. 1 του άρθρου 139 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Εάν δεν συντρέχει κάποιος λόγος απαραδέκτου κατά
το άρθρο 123 ή τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου
124, η δήλωση γίνεται δεκτή, κοινοποιείται η σχετική απόφαση στον καταθέτη ή τον αντίκλητο αυτού κατά περίπτωση, µε µέριµνα της Υπηρεσίας Σηµάτων, µε κάθε
πρόσφορο µέσο, κατά προτίµηση δε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε τηλεοµοιοτυπία, ενώ παράλληλα δηµοσιεύεται η σχετική απόφαση στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου (ΓΓΕ) µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την ηµεροµηνία κατάθεσης.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 139 του
ν. 4072/2012 τροποποιείται ως εξής:
«Η απόφαση απόρριψης κοινοποιείται στον καταθέτη
ή τον αντίκλητο αυτού, κατά περίπτωση, µε µέριµνα της
Υπηρεσίας Σηµάτων, µε κάθε πρόσφορο µέσο, κατά προτίµηση δε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε τηλεοµοιοτυπία, ενώ παράλληλα δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΕ.»
Άρθρο 20
Τροποποίηση άρθρου 140
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 140 του
ν. 4072/2012 καταργείται.
Άρθρο 21
Τροποποίηση άρθρου 142
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4072/
2012 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:
«Επικυρωµένο αντίγραφο της ανακοπής, µε πράξη ορισµού συζήτησης και κλήση σε αυτή, κοινοποιείται κατά
περίπτωση στον καταθέτη ή τον αντίκλητο αυτού, µε δικαστικό επιµελητή, δέκα (10) πλήρεις ηµέρες πριν τη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, µε επιµέλεια του ανακόπτοντος .»
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 142 του ν. 4072/
2012 προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:
«Με επιµέλεια του ανακόπτοντος, επικυρωµένο αντίγραφο των πρόσθετων λόγων κοινοποιείται κατά περίπτωση στον καταθέτη ή τον αντίκλητο αυτού, µε δικαστικό επιµελητή, πέντε (5) ηµέρες πριν τη συνεδρίαση της
Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων.»
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Άρθρο 22
Τροποποίηση άρθρου 144
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 144 του
ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η προσφυγή ασκείται µε έγγραφο που κατατίθεται
στην Υπηρεσία Σηµάτων και εξετάζεται από τη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 144 του
ν. 4072/2012 καταργείται.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 144 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Η Υπηρεσία Σηµάτων ενηµερώνει άµεσα τον προσφεύγοντα για την εµπρόθεσµη λήψη της προσφυγής,
τον αριθµό πρωτοκόλλου που δόθηκε σε αυτήν και την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων που θα την εξετάσει.»
4. Η παρ. 4. του άρθρου 144 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Πρόσθετοι λόγοι επί της προσφυγής µπορούν να υποβληθούν δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν τη συνεδρίαση
της Δ.Ε.Σ. που θα την εξετάσει.»
5. Στο άρθρο 144 του ν. 4072/2012 προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως:
«5. Για την εξέταση της προσφυγής εφαρµόζεται η
διαδικασία του άρθρου 145.»

βαση ασκείται µε έγγραφο που κατατίθεται στην Υπηρεσία Σηµάτων και κοινοποιείται µε επιµέλεια του παρεµβαίνοντος στους διαδίκους, µε δικαστικό επιµελητή, πέντε (5) ηµέρες πριν από τη συζήτηση.»
Άρθρο 24
Τροποποίηση άρθρου 146
Η παρ. 1 του άρθρου 146 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων
υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την κοινοποίηση των εν λόγω αποφάσεων.»
Άρθρο 25
Τροποποίηση άρθρου 147
Στην παρ. 1 του άρθρου 147 του ν. 4072/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Δικόγραφα που αφορούν πάσης φύσεως αµφισβήτηση καταχωρισµένου σήµατος εγγράφονται στο βιβλίο
σηµάτων ή στο µητρώο µε επιµέλεια των διαδίκων.»
Άρθρο 26
Τροποποίηση άρθρου 156

Άρθρο 23
Τροποποίηση άρθρου 145

Η παρ. 4 του άρθρου 156 του ν. 4072/2012 καταργείται.

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 145 του ν. 4072/2012 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων είναι αρµόδια για την
αποδοχή ή απόρριψη της ανακοπής, της προσφυγής κατά το άρθρο 144 του παρόντος νόµου, της αίτησης διαγραφής λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας, της παρέµβασης,
καθώς και για κάθε διαφορά που ανακύπτει µεταξύ της
Υπηρεσίας Σηµάτων και των καταθετών ή δικαιούχων
σήµατος κατά την εφαρµογή του παρόντος νόµου.»
2. Τα τρία πρώτα εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 145
του ν. 4072/2012 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«2. Η Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων λειτουργεί σε τριµελή τµήµατα, τα οποία συγκροτούνται από έναν πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο,
έναν υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου κατηγορίας ΠΕ, κατά προτίµηση πτυχιούχο νοµικής ή κατηγορίας ΤΕ, µε προηγούµενη απασχόληση στον κλάδο των
σηµάτων, καθώς και ένα τρίτο µέλος, υπάλληλο του δηµόσιου τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 14 του
ν. 2190/1994 πλην της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου,
κατηγορίας ΠΕ πτυχιούχο νοµικής. Με πράξη του προέδρου τους καθορίζονται οι εισηγητές στις υποθέσεις που
εισάγονται προς εξέταση στα τµήµατα της Διοικητικής
Επιτροπής Σηµάτων.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 145 του
ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η θητεία των µελών της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων είναι διετής και ανανεώνεται άπαξ.»
4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 145 του
ν. 4072/2012 καταργείται.
5. Στο άρθρο 145 του ν. 4072/2012 προστίθεται παράγραφος 9 ως ακολούθως:
«9. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να παρέµβει
ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων. Η παρέµ-

Άρθρο 27
Τροποποίηση άρθρου 159
Ο τίτλος του άρθρου 159 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Παραίτηση από το δικαίωµα».
Άρθρο 28
Τροποποίηση άρθρου 160
Ο τίτλος του άρθρου 160 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Έκπτωση από το δικαίωµα».
Άρθρο 29
Τροποποίηση άρθρου 161
Ο τίτλος του άρθρου 161 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ακυρότητα σήµατος».
Άρθρο 30
Τροποποίηση άρθρου 162
Το άρθρο 162 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η αίτηση για διαγραφή λόγω έκπτωσης ή λόγω ακυρότητας υποβάλλεται µε έγγραφο που κατατίθεται
στην Υπηρεσία Σηµάτων από οποιονδήποτε έχει έννοµο
συµφέρον και εξετάζεται από τη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων.
2. Η Υπηρεσία Σηµάτων ενηµερώνει αµέσως τον αιτούντα για τη λήψη της αίτησης διαγραφής, τον αριθµό
πρωτοκόλλου, που δόθηκε σε αυτή και την ηµεροµηνία
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συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων που θα
την εξετάσει.
3. Δεν νοµιµοποιείται να ζητήσει διαγραφή λόγω ακυρότητας για τους λόγους του άρθρου 124 εκείνος, ο οποίος τους είχε προβάλει κατά τη διαδικασία καταχώρισης, εφόσον αυτοί κρίθηκαν κατ’ αντιδικία µε τον δικαιούχο του σήµατος από τη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων
ή τα διοικητικά δικαστήρια.
4. Τα επιµελητήρια και οι ενώσεις καταναλωτών ή µέλη τους µπορούν να υποβάλλουν αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας µόνο στις περιπτώσεις των άρθρων 123 και
160 παράγραφος 1 εδάφιο γ΄.
5. Για την εξέταση της αίτησης διαγραφής λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 145.
6. Μετά από αίτηµα του δικαιούχου του σήµατος του
οποίου ζητείται η διαγραφή λόγω ακυρότητας, ο δικαιούχος προγενέστερου σήµατος που αιτείται τη διαγραφή
οφείλει να αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια των πέντε (5)
ετών που προηγήθηκαν της ηµεροµηνίας κατάθεσης της
αίτησης διαγραφής λόγω ακυρότητας, είχε γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήµατος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία είχε καταχωρισθεί και
τα οποία επικαλείται προς δικαιολόγηση της αίτησης διαγραφής ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη µη χρήση αυτού, εφόσον κατά την ηµεροµηνία αυτή το προγενέστερο σήµα ήταν από πενταετίας τουλάχιστον καταχωρισµένο. Αν δεν αποδειχθούν τα ανωτέρω η αίτηση διαγραφής λόγω ακυρότητας απορρίπτεται. Αν το προγενέστερο σήµα χρησιµοποιήθηκε για µέρος µόνο των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίσθηκε, τότε, για
τους σκοπούς της εξέτασης της αίτησης διαγραφής, θεωρείται καταχωρισµένο µόνο γι’ αυτό το µέρος των
προϊόντων ή υπηρεσιών. Ως προς τη διαδικασία υποβολής του αιτήµατος της απόδειξης χρήσης του προγενεστέρου σήµατος και τις προθεσµίες που τάσσονται από
τον Πρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων εφαρµόζεται αναλογικά η παράγραφος 2 του άρθρου 143 του
παρόντος νόµου. Αίτηση διαγραφής ένεκα κατάθεσης
που έγινε αντίθετα στην καλή πίστη ή κατάθεσης που έγινε κακόπιστα, ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια της προστασίας του σήµατος.»
Άρθρο 31
Τροποποίηση άρθρου 177
Η παρ. 4 του άρθρου 177 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η προθεσµία προσφυγής των αλλοδαπών καταθετών ή δικαιούχων σηµάτων κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Σηµάτων ή της ΔΕΣ παρατείνεται κατά τριάντα
(30) ηµέρες. Η παράταση αυτή ισχύει και για τις προθεσµίες που τίθενται σε αυτούς, σύµφωνα µε τα άρθρα
138, 139, 143 παράγραφος 2 και 162 παράγραφος 8 του
παρόντος νόµου.»
Άρθρο 32
Τροποποίηση άρθρου 179
1. Η περίπτωση ια΄της παρ. 1 του άρθρου 179 του
ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«ια. Εγγραφή περιορισµών του δικαιώµατος κατ’ άρ-

θρο 129, εµπραγµάτων δικαιωµάτων κατ’ άρθρο 133 παράγραφος 1 και εγγραφής δικογράφων κατ’ άρθρο 147
παράγραφος 1 εδάφιο β΄, 40 ευρώ.»
2. Η περίπτωση ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 179 του
ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιστ. Παράβολο συζήτησης ένδικων µέσων, παρεµβάσεων και αιτήσεων ενώπιον της διοικητικής επιτροπής
σηµάτων, 40 ευρώ.»
3. Στο άρθρο 179 του ν. 4072/2012 προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως και η υφισταµένη παράγραφος
2 αναριθµείται σε 3:
«2. Η µη καταβολή των κατά περίπτωση τελών της
προηγούµενης παραγράφου συνιστά λόγο απαραδέκτου.»
Άρθρο 33
Τροποποίηση άρθρου 182
1. Η παρ. 1 του άρθρου 182 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Δ΄, Η΄ και Θ΄ του Γ΄ Μέρους του παρόντος νόµου, υποθέσεις ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων
και των Διοικητικών Δικαστηρίων διέπονται από τις διατάξεις του προϊσχύοντος νόµου.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 182 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι αποφάσεις που δηµοσιεύονται µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και για έξι (6) µήνες υπόκεινται σε άσκηση προσφυγής, παρέµβασης και τριτανακοπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προϊσχύοντος νόµου.
Οι αποφάσεις των Δ.Ε.Σ. που δηµοσιεύονται µετά την
πάροδο των έξι (6) µηνών και απορρίπτουν ολικά ή εν µέρει δηλώσεις κατάθεσης σήµατος, κατά τη συζήτηση
των οποίων ο καταθέτης παρέστη και υποστήριξε µε
γραπτό υπόµνηµα την αποδοχή της δήλωσής του, δεν υπόκεινται σε προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο 144 του
παρόντος νόµου.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 182 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η διάρκεια των προθεσµιών που είχαν αρχίσει πριν
από την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Δ΄, Η΄ και Θ΄
του Γ΄ Μέρους του παρόντος νόµου, υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του, µόνο αν η διάρκεια που προβλέπεται από αυτές είναι µεγαλύτερη από εκείνη που
προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις.»
Άρθρο 34
Τροποποίηση άρθρου 185
1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 185 του
ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Τρεις εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εµπορίου της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου µε
τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας και ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Τιµών
Τροφίµων και Ποτών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου.»
2. Η παρ.6 του άρθρου 185 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
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«6. Μέλος, το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από 3
διαδοχικές συνεδριάσεις της ΕΕΣ, παρότι κλήθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε την παράγραφο 3, παύεται µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Σε κάθε περίπτωση τυγχάνει εφαρµογής η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου
13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και το νέο µέλος
ορίζεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 για το υπόλοιπο
της θητείας του αποχωρούντος.»
3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 185 του
ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Χρέη εισηγητών εκτελούν, κατά περίπτωση, υπάλληλοι των αρµόδιων Υπηρεσιών, ενδεικτικά του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτυών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Υπ.Α.Α.Τ.), του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ), του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και του Γενικού Χηµείου του Κράτους ή
εκπρόσωποι ιδιωτικών φορέων, καθώς και µεµονωµένοι
επιστήµονες - εµπειρογνώµονες που ορίζονται µε απόφαση της ΕΕΣ.»
4. Η παράγραφος 12 του άρθρου 185 καταργείται.
Άρθρο 35
Τροποποίηση άρθρου 186
1. Το εδάφιο α΄ της παρ.1 του άρθρου 186 του ν. 4072/
2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Κατόπιν διενέργειας δηµόσιας διαβούλευσης,
γνωµοδοτεί προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για το περιεχόµενο των κανονισµών σχετικά:».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 186 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της η ΕΕΣ
µπορεί να ζητά την τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη
Υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, του ΕΛΟΤ, του ΕΦΕΤ,
του Γενικού Χηµείου του Κράτους, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είτε ιδιωτικών φορέων και µεµονωµένων εµπειρογνωµόνων της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής.»
Άρθρο 36
Τροποποίηση άρθρου 187
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 187 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτυών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, έπειτα από γνώµη
της ΕΕΣ, εκδίδονται οι Κανονισµοί Απονοµής Ελληνικού
Σήµατος, ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών.»
Άρθρο 37
Τροποποίηση άρθρου 192
Η παρ.8 του άρθρου 192 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Το δικαίωµα χρήσης του Σήµατος απονέµεται για
αόριστη διάρκεια. Ο δικαιούχος οφείλει καθ’ όλη την
διάρκεια χρήσης του να συµµορφώνεται µε τις προϋποθέσεις χορήγησής του, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η τήρηση των προϋποθέσεων χρήσης του Σήµατος διασφαλί-

ζεται µε έκτακτους ελέγχους που διενεργεί ο Φορέας απονοµής του Σήµατος. Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ έτος τέλος χρήσης, άλλως το δικαίωµά του αυτοδικαίως
ανακαλείται. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
ρυθµίζονται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου και το ύψος του τέλους χρήσης.»
Άρθρο 38
Τροποποίηση άρθρου 193
Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 193 του ν. 4072/2012 καταργείται και οι περιπτώσεις δ΄ έως στ΄ αναριθµούνται
σε γ΄ έως ε΄ αντίστοιχα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 39
Αποµιµητικά προϊόντα
Το άρθρο 11 του ν. 3377/2005 (Α΄202) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄265), τα κάθε είδους
εµπορεύµατα, τα οποία διακινούνται στην αγορά µε οποιονδήποτε τρόπο και τα οποία είτε είναι πειρατικά είτε
συνιστούν παράνοµη παραποίηση ή αποµίµηση προϊόντων είτε κυκλοφορούν κατά παράβαση της κείµενης
φορολογικής νοµοθεσίας είτε αυτός που τα διαθέτει δεν
κατέχει την απαιτούµενη άδεια ή τα νόµιµα παραστατικά, κατάσχονται και καταστρέφονται µε κάθε πρόσφορο
τρόπο µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5. Ως πειρατικό προϊόν ή προϊόν παράνοµης παραποίησης ή αποµίµησης νοείται εκείνο, το οποίο παραβιάζει δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας κατά τις διατάξεις των εδαφίων α'
και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κανονισµού
1383/2003/ΕΚ.
2. Η κατάσχεση και καταστροφή των προϊόντων επιβάλλεται από τα Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και
Υπαιθρίου Εµπορίου του άρθρου 7α του ν. 2323/1995
(Α΄ 145) ή από την Ελληνική Αστυνοµία, τη Δηµοτική Αστυνοµία, το ΣΔΟΕ ή/και το Λιµενικό Σώµα. 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. στο χώρο ευθύνης του, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.
3. Τα όργανα που προβαίνουν στις κατασχέσεις των
προϊόντων της παραγράφου 1 είτε υπαίθριου εµπορίου,
είτε εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασµένων ή µη, περιλαµβανοµένων και αυτοκινούµενων µέσων, είτε χώρων στεγασµένου εµπορίου, συντάσσουν
πρωτόκολλο κατάσχεσης, το οποίο περιλαµβάνει τα
πλήρη στοιχεία του ελεγχόµενου, τον αριθµό του Δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου αυτού, καθώς και το Α.Φ.Μ., εφόσον αυτά παρέχονται, τον τόπο,
το χρόνο και τα είδη που κατάσχονται σε συνοπτική περιγραφή κατ’ είδος και δικαιούχο, καθώς και την αιτία της
κατάσχεσης. Το πρωτόκολλο κατάσχεσης υπογράφεται
από τα ελεγκτικά όργανα και από τον κάτοχο ή κύριο
των εµπορευµάτων και αντίγραφο αυτού δικαιούται να
λάβει ο ελεγχόµενος, ενώ το πρωτότυπο διαβιβάζεται
στην προϊσταµένη κατά περίπτωση Αρχή.
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4. Η καταστροφή των εµπορευµάτων γίνεται άµεσα
και επί τόπου µε κάθε πρόσφορο µέσο, περιλαµβανοµένης της ρίψης εντός απορριµµατοφόρου ή µε την καταστροφή της εµπορικής αξίας του προϊόντος µε ανεξίτηλο χρωµατισµό (σπρέι). Κατ΄ εξαίρεση και εφόσον η επιτόπια καταστροφή δεν είναι τεχνικά δυνατή, τα παράνοµα προϊόντα συσκευάζονται σε σάκους, µεταφέρονται
σε αποθηκευτικούς χώρους και καταστρέφονται αµελλητί. Τα παράγωγα προϊόντα της καταστροφής δύναται να
διατίθενται για ανακύκλωση.
5. Αν κατά τη διαδικασία της κατάσχεσης το µόνο ελλείπον είναι η κατοχή της άδειας ή των νοµίµων παραστατικών και γίνει επίκληση ύπαρξης αυτών και εάν αυτό
δεν µπορεί να πιστοποιηθεί υπηρεσιακά κατά το χρόνο
του ελέγχου, παρέχεται στον ενδιαφερόµενο τριήµερη
προθεσµία προσκόµισης των νοµίµων εγγράφων στην
αρµόδια για την κατάσχεση Αρχή, τα δε κατασχεθέντα
προϊόντα τίθενται σε µεσεγγύηση του κατόχου και καταστρέφονται µετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας αυτής.
6. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου τα ελεγκτικά όργανα της παραγράφου 2 έχουν τις ελεγκτικές αρµοδιότητες του ΣΔΟΕ.
7. Ειδικά για τα εµπορεύµατα που βρίσκονται σε στεγασµένους χώρους, για τα οποία υπάρχει υπόνοια παραβίασης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και για τα
οποία ο κύριος ή κάτοχός τους αντιτίθεται εγγράφως,
κατά την ώρα του ελέγχου, στην άµεση καταστροφή
τους, συσκευάζονται, σφραγίζονται και κατάσχονται από την αρµόδια Αρχή στα χέρια του κατόχου αυτών, ο οποίος ορίζεται µεσεγγυούχος.
Στη συνέχεια, ανεξαρτήτως υποβολής ή µη αντιρρήσεων, η αρµόδια Αρχή συντάσσει πρωτόκολλο κατάσχεσης
µε πλήρη καταγραφή των κατασχεθέντων εµπορευµάτων κατ’ είδος και δικαιούχο, το οποίο επιδίδει στον κάτοχο, ενώ ταυτόχρονα κοινοποιείται στον εκάστοτε πληρεξούσιο ή αντίκλητο του δικαιούχου µαζί µε ληφθέν
δείγµα των κατασχεθέντων εµπορευµάτων, ο οποίος υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία
της κοινοποίησης του πρωτοκόλλου να υποβάλει πόρισµα περί της παραβίασης ή µη των δικαιωµάτων του διανοητικής ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση που το εν λόγω πόρισµα δεν υποβληθεί
εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας ή αποφαίνεται
περί µη παραβίασης των δικαιωµάτων του δικαιούχου αίρεται η κατάσχεση.
Σε περίπτωση που το εν λόγω πόρισµα αποφαίνεται
περί της παραβίασης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, κοινοποιείται στον κάτοχο και, εφόσον αυτός δεν
προβάλει αντιρρήσεις εντός τριών (3) ηµερών, τα κατασχεθέντα εµπορεύµατα καταστρέφονται µε µέριµνα της
αρµόδιας Αρχής µε σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου. Τα
έξοδα καταστροφής αναλαµβάνονται από τον εκάστοτε
δικαιούχο και µόνο για τα κατασχεθέντα εµπορεύµατα
που του αναλογούν σύµφωνα µε το πρωτόκολλο κατάσχεσης.
Σε περίπτωση υποβολής εγγράφων αντιρρήσεων από
τον κάτοχο των εµπορευµάτων, η υπηρεσία αµελλητί
γνωστοποιεί τούτο στον δικαιούχο και του παρέχει προθεσµία δέκα (10) ηµερών για να ασκήσει τα κατά νόµο δικαιώµατά του. Εάν µέχρι την παρέλευση της προθεσµίας
αυτής δεν γνωστοποιηθεί στην υπηρεσία το αποτέλεσµα
της ενέργειας του σηµατούχου, αίρεται η προσωρινή κα-

τάσχεση.
8. Ως δικαιούχος νοείται: α) ο δικαιούχος δικαιώµατος
διανοητικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώµατος, σχεδίου ή υποδείγµατος, διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή συµπληρωµατικού πιστοποιητικού προστασίας, δικαιώµατος δηµιουργού νέας φυτικής ποικιλίας, προστατευόµενης ονοµασίας προελεύσεως, προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης και, γενικότερα, οποιουδήποτε από
τα δικαιώµατα που αναγράφονται στην παράγραφο 1, ή
β) κάθε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο να χρησιµοποιεί οποιοδήποτε από τα δικαιώµατα που αναφέρονται στο
στοιχείο α΄ ή ο αντιπρόσωπος του δικαιούχου ή εξουσιοδοτηµένος χρήστης.
Ως πληρεξούσιος ή αντίκλητος του δικαιούχου νοείται
κάθε πρόσωπο το οποίο ορίζεται ως διοικητικός υπεύθυνος σύµφωνα µε την Κοινοτική ή Εθνική αίτηση Τελωνειακής Παρέµβασης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει κατατεθεί κατά τον Κανονισµό 1383/2003/ΕΚ στις Αρµόδιες
Αρχές.
9. Οι Τελωνειακές Αρχές δύναται να προβαίνουν σε
δέσµευση εµπορευµάτων τα οποία διακινούνται µε αυτοκινούµενα µέσα ή διατίθενται στο υπαίθριο εµπόριο ή
βρίσκονται εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασµένων ή µη, ή βρίσκονται σε χώρους στεγασµένου εµπορίου, τα οποία είναι ύποπτα ότι συνιστούν εµπορεύµατα παραποίησης/αποµίµησης ή πειρατικά και για τα οποία έχει υποβληθεί ή υποβάλλεται, η προβλεπόµενη από τον Κανονισµό 1383/2003/ΕΚ, αίτηση παρέµβασης
του δικαιούχου δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Για τη δέσµευση των εµπορευµάτων, την κοινοποίηση
της δέσµευσης αυτής στον δικαιούχο των δικαιωµάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας και τον κάτοχο ή κύριο των εµπορευµάτων, την καταστροφή τους, τα έξοδα καταστροφής τους και την αποδέσµευσή τους, εφαρµόζονται
αναλογικά οι διατάξεις του Κανονισµού 1383/2003/ΕΚ.
10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή του παρόντος και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 40
Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιµετώπιση
του Παρεµπορίου (ΣΥΚΑΠ)
1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται συλλογικό όργανο µε την ονοµασία Συντονιστικό Κέντρο για την
Αντιµετώπιση του Παρεµπορίου (ΣΥΚΑΠ).
2. Σκοπός του ΣΥΚΑΠ είναι να συντονίζει και να συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές για την αντιµετώπιση
φαινοµένων παράνοµου εµπορίου και ενδεικτικά διακίνησης στην αγορά κάθε είδους εµπορευµάτων, τα οποία
κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, διακινούνται
στην αγορά χωρίς τα νόµιµα παραστατικά, διατίθενται
χωρίς την απαιτούµενη άδεια, συνιστούν παράνοµη αποµίµηση προϊόντων ή διακινούνται κατά παράβαση των
σχετικών µε την προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής
νοµοθεσίας και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.
2960/2001, Α΄ 265).
3. Η αρµοδιότητα του ΣΥΚΑΠ εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.
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4. Αρµοδιότητες του ΣΥΚΑΠ είναι:
α) Ο συντονισµός των ενεργειών των αρµοδίων αρχών
για την πάταξη του παραεµπορίου, ιδίως δε του Σώµατος
Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.), των Τελωνείων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος, της Δηµοτικής Αστυνοµίας και των Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εµπορίου των Περιφερειών (ΚΕΛΑΥΕ). Τα ανωτέρω δηµόσια όργανα οφείλουν να συνεργάζονται µε το Κέντρο και να παρέχουν
σε αυτό κάθε αναγκαία πληροφορία.
β) Η οργάνωση, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές
και φορείς, σχεδίων δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό ή
εθνικό επίπεδο.
γ) Η διαχείριση καταγγελιών και πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση του µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο.
δ) Η πραγµατοποίηση συσκέψεων συντονισµού µε εκπροσώπους φορέων της κεντρικής διοίκησης, των περιφερειακών και τοπικών αρχών ή άλλων φορέων, όπως
ενδεικτικά της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ) και της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).
5.Το ΣΥΚΑΠ συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Με όµοια απόφαση ορίζεται ως Εκτελεστικός Υπεύθυνος του ΣΥΚΑΠ στέλεχος του δηµόσιου
τοµέα, εν ενεργεία ή µη, µε επιχειρησιακή εµπειρία στην
οργάνωση, το συντονισµό και την εκτέλεση ευρείας κλίµακας επιχειρήσεων ελέγχου. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζεται, κατά παρέκκλιση από τις κείµενες
διατάξεις και εφόσον το επιλεγέν πρόσωπο δεν είναι
στέλεχος εν ενεργεία του δηµόσιου τοµέα, µηνιαία αµοιβή του ίση, κατ’ ανώτατο όριο, µε το 60% των εκάστοτε
µηνιαίων αποδοχών Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου.
6. Το ΣΥΚΑΠ αποτελείται από:
α) Τον Γενικό Γραµµατέα Εµπορίου ως Πρόεδρο. Τον
Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, αναπληρώνει ο Εκτελεστικός Υπεύθυνος του ΣΥΚΑΠ.
β) Τον Εκτελεστικό Υπεύθυνο.
γ) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
δ) Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνοµίας.
ε) Έναν εκπρόσωπο του Λιµενικού Σώµατος.
στ) Έναν εκπρόσωπο του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος.
ζ) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων του Υπουργείου Οικονοµικών.
η) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).
θ) Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών (ΕΝΠΕ).
Τα µέλη του ΣΥΚΑΠ µε τους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται, κατόπιν πρόσκλησης του εποπτεύοντος Υπουργού, για µεν την περίπτωση γ΄ από τον Γενικό Γραµµατέα Καταναλωτή, για δε τις περιπτώσεις δ΄ έως και θ΄
από τους αντίστοιχους φορείς.
7. Η θητεία των µελών του ΣΥΚΑΠ είναι διετής και δύναται να ανανεωθεί για άλλη µια διετία. Το ΣΥΚΑΠ υποστηρίζεται γραµµατειακά και διοικητικά από τη Διεύθυνση Διοικητικού και οικονοµικά από τη Διεύθυνση Οικονοµικού της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. Με απόφαση
του εποπτεύοντος Υπουργού µπορεί να αυξάνεται ο αριθµός των µελών του ΣΥΚΑΠ και να συµµετέχουν εκ-

πρόσωποι και από άλλους φορείς του άρθρου 1 παρ. 6
του ν. 1256/1982.
8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του ΣΥΚΑΠ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Άρθρο 41
Τροποποιήσεις του ν. 2231/1994 (Α΄139)
Εθνικός Χρόνος
1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2231/1994
προστίθενται περιπτώσεις ιη΄, ιθ΄, κ΄ και κα΄ ως ακολούθως:
«ιη. Ως «Ιχνηλασιµότητα» η αδιάσπαστη αλυσίδα συγκρίσεων, η οποία εξασφαλίζει ότι κάθε αποτέλεσµα µέτρησης ή η τιµή ενός προτύπου συνδέεται µε αναφορά
σε ένα υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας και καταλήγει στο
τελικό, ύψιστο επίπεδο µέτρησης του πρωτεύοντος προτύπου.
ιθ. Ως «Εθνικός Χρόνος» το πρότυπο φυσικό µέγεθος
του χρόνου, όπως αυτό παράγεται και τηρείται από το
Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, ως χρονική κλίµακα
UTC ( ΕΙΜ ), η οποία αποτελεί την τοπική αναπαράσταση
του Διεθνούς Συντονισµένου Χρόνου - UTC.
κ. Ως «Ώρα Ελλάδος» η απεικόνιση του Εθνικού Χρόνου µε προσαύξηση δύο ακεραίων ωρών, σύµφωνα µε τη
ζώνη ώρας στην οποία υπάγεται η Ελλάδα. Σε περιόδους
ισχύος της θερινής ώρας, η Ώρα Ελλάδος είναι ο Εθνικός Χρόνος προσαυξηµένος κατά τρεις ακέραιες ώρες,
σύµφωνα και µε τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις.
κα. Ως «Χρονική σήµανση» η σήµανση κάθε χρονικής
αναφοράς, επικοινωνίας ή εµπορικής συναλλαγής που
αναφέρεται στην Ώρα Ελλάδος.»
2. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του
ν. 2231/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ε. Ανάπτυξη και διάδοση της επιστηµονικής και τεχνολογικής γνώσης σε θέµατα µετρολογίας. Για το σκοπό αυτόν εκδίδει σχετικούς κανονισµούς, κώδικες, κατευθυντήριες οδηγίες και έγγραφα κανόνων εφαρµογής».
3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2231/1994
προστίθεται εδάφιο ιβ΄ ως ακολούθως:
«ιβ. Πιστοποίηση χρήσης όρων «Εθνικός Χρόνος» και
«Ώρα Ελλάδος», όπως και κάθε παράγωγου σχετικού
µεγέθους ή ακόµα και µεγέθους που εµπεριέχει την ίδια
έννοια».
4. Το εδάφιο ζ΄ της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2231/
1994 τροποποιείται ως εξής:
«ζ. Καθορίζει το ύψος των τελών και εσόδων για κάθε
φύσης έλεγχο, πιστοποιητικό ή υπηρεσία που παρέχει το
ΕΙΜ. Για το λόγο αυτόν καταρτίζει «Κατάλογο Υπηρεσιών και Τελών Διακρίβωσης» που εγκρίνεται και επικαιροποιείται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, ο οποίος αναρτάται στον ιστότοπο του ΕΙΜ για την ενηµέρωση όλων».
5. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 2231/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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«α. Πιστοποιητικά διακρίβωσης, που χορηγούνται για
συγκεκριµένη συσκευή, διάταξη ή όργανο µέτρησης που
υπόκειται σε διακρίβωση».
6. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2231/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Στην παραπάνω αίτηση επισυνάπτεται δήλωση του
αιτούντος περί αποδοχής των τελών διακρίβωσης και
των όρων συνεργασίας. Η λήψη του αιτούµενου πιστοποιητικού προϋποθέτει την καταβολή των τελών διακρίβωσης.»
7. Στο άρθρο 6 του ν. 2231/1994 προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως:
«5. Κάθε φορέας που παρέχει υπηρεσίες χρονοχρέωσης σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα υποχρεούται να τηρεί,
για το σύστηµα χρονοχρέωσης που χρησιµοποιεί, ιχνηλασιµότητα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας.»
8. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του
ν. 2231/1994 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
« Άρθρο 7
Τήρηση και Διαχείριση Πιστοποιητικών
1.Τα Πιστοποιητικά που χορηγεί το ΕΙΜ αριθµούνται
και καταχωρούνται σε αντίστοιχα Μητρώα των Εργαστηρίων του ΕΙΜ και τηρούνται µε εµπιστευτικότητα.Στους
ενδιαφεροµένους χορηγούνται µόνο τα πρωτότυπα πιστοποιητικά διακρίβωσης. Τα πιστοποιητικά συνοδεύονται από αυτοκόλλητη επισήµανση των στοιχείων διακρίβωσης, η οποία τίθεται εµφανώς στο διακριβωµένο όργανο, συσκευή ή διάταξη.
2. Για την επανέκδοση ή την ανανέωση πιστοποιητικού
διακρίβωσης απαιτείται η διαδικασία της παραγράφου 3
του άρθρου 6.»
9. Το άρθρο 14 του ν. 2231/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε όποιον επιθέτει ή χρησιµοποιεί σε όργανα,
προϊόντα ή στα περικαλύµµατα τους ή στα κάθε είδους
εµπορικά έγγραφα που προορίζονται για το κοινό ή άλλα
ανάλογα µέσα δηµοσιότητας και διαφήµισης, αντικείµενα που δεν έχουν διακριβωθεί ή ελεγχθεί από το Ε.Ι.Μ. ή
από διαπιστευµένο από το Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών
Ποιότητας (Ε.ΣΥ.Δ.) εργαστήριο ή µε οποιονδήποτε τρόπο αντιποιείται αρµοδιότητες του Ε.Ι.Μ. ή αρµοδιότητες
του Ε.ΣΥ.Δ., όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 και στο άρθρο 10 του παρόντος αντίστοιχα,
επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο ποσού από 5.000,00 έως 30.000,00 ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα της πράξης
και το µέγεθος της ζηµίας που προκαλείται. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιµο µπορεί να ανέλθει στο διπλάσιο του παραπάνω ποσού.
2. Το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Βιοµηχανίας κατόπιν εισήγησης του αρµόδιου προϊσταµένου οργάνου του Ε.Ι.Μ. ή του Ε.ΣΥ.Δ., αντίστοιχα, µετά από κλήση σε ακρόαση του υπόχρεου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2690/1999
(Α΄45). Κάθε απόφαση που εκδίδεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη και να
γνωστοποιείται άµεσα στον ενδιαφερόµενο µε συστηµένη επιστολή ή / και τηλεοµοιοτυπία (fax).
3. Κατά της ανωτέρω απόφασης ο ενδιαφερόµενος
δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από
την κοινοποίηση της απόφασης.»

10. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 1975/1942 ( Α΄295) τροποποιείται ως εξής:
«α) την σπουδήν των ουρανίων σωµάτων και των πλανητών».
Άρθρο 42
Συστήµατα εισροών – εκροών
σε πρατήρια υγρών καυσίµων
Η παρ. 6 του άρθρου 320 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 31 του
ν. 3784/2009 (Α΄ 137) προστίθενται παράγραφοι 8 και 9
ως εξής:
«8.α. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για
τις παραβάσεις των διατάξεων του συστήµατος εισροών-εκροών, και ειδικότερα προβλέπονται σωρευτικά ή
διαζευκτικά:
αα) επιβολή διοικητικού προστίµου από χίλια (1.000)
ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ,
αβ) αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου
υγρών καυσίµων,
αγ) οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του
πρατηρίου υγρών καυσίµων.
β. Με όµοια απόφαση κατηγοριοποιούνται οι ανωτέρω
παραβάσεις και καθορίζονται:
βα. η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων
και προσφυγής εναντίον των πράξεων επιβολής τους,
ββ. το είδος της κύρωσης και τα όρια του προστίµου,
βγ. οι αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και η κατά περίπτωση σύσταση µικτών κλιµακίων διενέργειας των ελέγχων για παραβάσεις των διατάξεων του συστήµατος εισροών-εκροών,
βδ. τα αρµόδια για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και την απόφανση επί της προσφυγής όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
γ. Ειδικά η µη εµπρόθεσµη τοποθέτηση του συστήµατος εισροών - εκροών επισύρει αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου, εκτός εάν ο πρατηριούχος επιδείξει στα ελεγκτικά όργανα κατηρτισµένη σύµβαση, µε
συγκεκριµένη ηµεροµηνία τοποθέτησης και εγκατάστασης του συστήµατος εισροών - εκροών. Η, σε κάθε περίπτωση, παρέλευση προθεσµίας πέντε (5) µηνών από την
ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής του συστήµατος
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, επισύρει πέραν των
λοιπών κυρώσεων και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας
του πρατηρίου κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση β΄
του παρόντος.
δ. Το είδος της επιβαλλόµενης κύρωσης και το ύψος
του προστίµου αποφασίζεται λαµβάνοντας υπόψη ως
κριτήρια ιδίως τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν, το βαθµό υπαιτιότητας
και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη. Για τις ανάγκες
του παρόντος, ως υπότροπος νοείται όποιος εντός τριών
(3) ετών από την επίδοση της απόφασης ή τη βεβαίωση
επιβολής του προστίµου για παράβαση διατάξεων του
συστήµατος εισροών-εκροών τελεί εκ νέου την ίδια παράβαση. Στους καθ’ υποτροπή παραβάτες επιβάλλεται
σε κάθε περίπτωση διπλασιασµός του προστίµου και πέραν αυτού όποια άλλη κύρωση ρητώς ορίζεται.
Τα ονόµατα των παραβατών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
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Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων στο διαδίκτυο, µε
την επιφύλαξη της κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων.
Για την ίδια παράβαση επιβάλλεται πρόστιµο µόνο από
ένα προς τούτο αρµόδιο όργανο. Τυχόν επιβολή δεύτερου προστίµου για την ίδια παράβαση δεν παράγει οποιαδήποτε έννοµη συνέπεια.
Η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται για τις πράξεις των ανωτέρω περιπτώσεων δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, όπως του
άρθρου 17 παρ. 6 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230). Οι διοικητικές κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από τις ποινικές κυρώσεις.
ε. 1) Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών τιµωρούνται όσοι:
ια) Υποβάλλουν ψευδή δήλωση ότι το λογισµικό πληροί τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας.
ιβ) Υποβάλλουν ψευδή δήλωση νέων εκδόσεων λογισµικού στην αρµόδια αρχή.
ιγ) Παραποιούν τα δεδοµένα παρέµβασης που σηµαίνονται από τον φορολογικό µηχανισµό ή δεν τα αποστέλλουν.
9. Με κάθειρξη και χρηµατική ποινή εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ τιµωρούνται όσοι επεµβαίνουν χωρίς εξουσιοδότηση, τροποποιούν ή αλλοιώνουν µε οποιονδήποτε τρόπο και µορφή µέρη (υλικά, κατασκευαστικά µεταφοράς πληροφοριών, συνδέσεων, διεπαφών, λογισµικού κ.λπ.) ή αλλοιώνουν παραγόµενα στοιχεία του συστήµατος, που φυλάσσονται ή/και αποστέλλονται στη
βάση δεδοµένων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων, καθώς και όσοι διαπιστώνεται κατά τον
έλεγχο ότι διακινούν/εµπορεύονται καύσιµο µέσω αντλιών ή δεξαµενών που δεν έχουν περιληφθεί στο εγκατεστηµένο σύστηµα εισροών - εκροών.»»
Άρθρο 43
Τροποποιήσεις του ν. 3325/2005 (Α΄ 68)
1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 16 του ν. 3325/
2005, όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρο 229 παρ. 1
του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι δραστηριότητες που εµπίπτουν στις διατάξεις
των άρθρων 17-40 του ν. 3982/2011 και που λειτουργούν
νόµιµα εντός της Περιφέρειας Αττικής, µπορούν να εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις τους, µε τις προϋποθέσεις των επόµενων παραγράφων. Σε κάθε περίπτωση,
για τον εκσυγχρονισµό και τη λειτουργία των µονάδων
µετά τον εκσυγχρονισµό, πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 19 και 20 του
ν. 3982/2011.
2. Σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, επεµβάσεις εκσυγχρονισµού µπορεί να πραγµατοποιηθούν µε τις εξής
προϋποθέσεις:
α) Στα επαγγελµατικά εργαστήρια, που ιδρύθηκαν µετά την έναρξη ισχύος του π.δ. 84/1984 (Α΄ 33), επιτρέπεται:
αα) η αντικατάσταση ή συµπλήρωση του µηχανολογικού τους εξοπλισµού, εφόσον δεν αυξάνεται η κινητήρια
ισχύς πέραν των 37 kW ή η θερµική ισχύς πέραν των 70
kW,
ββ) η αλλαγή ή συµπλήρωση δραστηριότητας (παραγωγή άλλων προϊόντων), εφόσον η νέα δραστηριότητα
ανήκει σε αυτές που επιτρέπεται η ίδρυσή τους σε περιοχές Γενικής Κατοικίας σύµφωνα µε το άρθρο 17.

β) Στις βιοµηχανίες-βιοτεχνίες, αποθήκες και µηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαµηλής όχλησης, καθώς και στις µονάδες χαµηλής όχλησης που ιδρύθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του π.δ. 84/1984
και απαλλάσσονταν από την υποχρέωση εφοδιασµού
τους µε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, επιτρέπεται η αντικατάσταση ή συµπλήρωση του µηχανολογικού
εξοπλισµού τους µε την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται ο βαθµός όχλησης της µονάδας.
Αλλαγή δραστηριότητας επιτρέπεται εφόσον η νέα
δραστηριότητα ανήκει στη χαµηλή όχληση και επιτρέπεται από τη χρήση γης της περιοχής.
Συµπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον η
προστιθέµενη δραστηριότητα ανήκει στη χαµηλή όχληση και δεν µεταβάλλεται ο βαθµός όχλησης της µονάδας
που προκύπτει αθροιστικά µετά την συµπλήρωση της
δραστηριότητας. Αν οι επιµέρους δραστηριότητες έχουν
διαφορετικό όριο ή κριτήριο κατάταξης στο βαθµό όχλησης, λαµβάνεται αυτό που οδηγεί στον υψηλότερο βαθµό όχλησης.
γ) Στις περιοχές όπου προβλέπεται από τις χρήσεις
γης η λειτουργία µονάδων µέσης όχλησης, επιτρέπεται
ο εκσυγχρονισµός τους εφόσον η συνολική, ανά πενταετία, αύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος του παραγωγικού εξοπλισµού δεν υπερβαίνει το 20% της υφιστάµενης. Η έναρξη της πενταετίας υπολογίζεται από τον τελευταίο εκσυγχρονισµό.
Αλλαγή ή συµπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται,
εφόσον χρησιµοποιείται ίδιου τύπου και ίσης ή µικρότερης ισχύος µηχανολογικός εξοπλισµός και δεν µεταβάλλεται ο βαθµός όχλησης της µονάδας και επιτρέπεται από τις χρήσεις γης της περιοχής.
δ) Στις µονάδες υψηλής όχλησης επιτρέπεται µόνο η
τεχνολογική αναβάθµιση του υφιστάµενου µηχανολογικού εξοπλισµού, χωρίς καµία αύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος.
ε) Οι πιο πάνω προβλεπόµενοι εκσυγχρονισµοί των
µονάδων επιτρέπεται να γίνονται µέσα στα όρια που δεν
µεταβάλλουν το βαθµό όχλησης της µονάδας, όπως αυτά καθορίζονται στην κ.υ.α. 3137/191/Φ.15/21.3.2012 (Β΄
1048), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
3. Για τα επαγγελµατικά εργαστήρια και τις µονάδες ανεξαρτήτως βαθµού όχλησης, που είναι εγκατεστηµένες
εντός Οργανωµένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων, όπως ορίζονται στην
παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011, επιτρέπεται ο εκσυγχρονισµός σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους καθορισµού του Υποδοχέα συµπεριλαµβανοµένου του ανώτατου επιτρεπόµενου βαθµού όχλησης.
Για τα επαγγελµατικά εργαστήρια και τις µονάδες ανεξαρτήτως βαθµού όχλησης, που είναι εγκατεστηµένες εντός Χώρων Υποδοχής Επιχειρήσεων, όπως ορίζονται
στην παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (όπως περιοχές ΕΜ, ΕΟ, περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 23.2.1987, περιοχές όπου από ειδικότερες πολεοδοµικές διατάξεις προβλέπεται η εγκατάσταση βιοτεχνιών – βιοµηχανιών), επεµβάσεις εκσυγχρονισµού µπορούν να πραγµατοποιηθούν ως εξής:
α) Στις µονάδες χαµηλής όχλησης επιτρέπεται η αντικατάσταση ή συµπλήρωση του µηχανολογικού εξοπλισµού τους, µε την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται ο
βαθµός όχλησης της µονάδας.
Αλλαγή δραστηριότητας επιτρέπεται εφόσον η νέα
δραστηριότητα ανήκει στη χαµηλή όχληση.
Συµπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον η
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προστιθέµενη δραστηριότητα ανήκει στη χαµηλή όχληση και δεν µεταβάλλεται ο βαθµός όχλησης της µονάδας
που προκύπτει αθροιστικά µετά την συµπλήρωση της
δραστηριότητας. Αν οι επιµέρους δραστηριότητες έχουν
διαφορετικό όριο ή κριτήριο κατάταξης στο βαθµό όχλησης, λαµβάνεται αυτό που οδηγεί στον υψηλότερο βαθµό όχλησης.
β) Στις µονάδες µέσης όχλησης επιτρέπεται η αντικατάσταση ή συµπλήρωση του µηχανολογικού εξοπλισµού
τους µε την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται ο βαθµός
όχλησης της µονάδας.
Αλλαγή δραστηριότητας επιτρέπεται εφόσον η νέα
δραστηριότητα ανήκει στη χαµηλή ή στη µέση όχληση.
Συµπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον
πρόκειται για καθετοποίηση της µονάδας χωρίς να αλλάζει ο βαθµός όχλησης της προκύπτουσας εγκατάστασης
αθροιστικά.
γ) Στις µονάδες υψηλής όχλησης επιτρέπεται ο εκσυγχρονισµός εφόσον η συνολική, ανά πενταετία, αύξηση
της εγκατεστηµένης ισχύος του παραγωγικού εξοπλισµού δεν υπερβαίνει το 20% της υφισταµένης. Η έναρξη
της πενταετίας υπολογίζεται από τον τελευταίο εκσυγχρονισµό.»
2. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 16 του ν. 3325/
2005 καταργούνται.
3. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του
ν. 3325/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επαγγελµατικών εργαστηρίων, όπως και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών χαµηλής όχλησης που διαθέτουν µηχανολογικό εξοπλισµό
του οποίου η κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα τριάντα
επτά (37) KW ή η θερµική ισχύς τα εβδοµήντα (70) KW.
Η εγκατάσταση (ίδρυση) επαγγελµατικών εργαστηρίων
των κατηγοριών Αγ, Ββ και C της 5905/Φ/15839/
12.7.1995 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄611) επιτρέπεται µόνο σε ανεξάρτητο κτίριο.»
4. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3325/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε περιοχές ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ., ΒΙ.ΠΑ., EM, EO, σε
περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του
π.δ. 23.2.1987 και σε περιοχές όπου από ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις προβλέπεται η εγκατάσταση βιοτεχνιών – βιοµηχανιών, επιτρέπεται η εγκατάσταση βιοµηχανιών – βιοτεχνιών και επαγγελµατικών εργαστηρίων
χαµηλής όχλησης, καθώς και µηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών και αποθηκών, όπως ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 3982/2011.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3325/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Δραστηριότητες που έχουν ιδρυθεί νόµιµα, αλλά
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου, ώστε να µπορούν να µετεγκαταθίστανται οπουδήποτε µέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, επιτρέπεται να µετεγκατασταθούν µέσα στα ίδια όρια αποκλειστικά µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Σε Χώρους Υποδοχής Επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (όπως
περιοχές ΕΜ, ΕΟ, περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 23.2.1987, περιοχές όπου από ειδικότερες πολεοδοµικές διατάξεις προβλέπεται η εγκατάσταση βιοτεχνιών – βιοµηχανιών) και σε Οργανωµένους
Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων, όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του

ν. 3982/2011, ανεξάρτητα από το µέγεθος της αρχικής
κινητήριας ισχύος που διαθέτουν.
β) Σε υφιστάµενα κατά τη δηµοσίευση του ν. 3325/
2005 (Α΄ 68) βιοµηχανικά - βιοτεχνικά κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου µε την προϋπόθεση ότι η
µονάδα που µετεγκαθίσταται είναι χαµηλής ή µέσης όχλησης.
γ) Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πληµµυρών, σεισµού, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και κατεδάφισης, εφόσον η
µετεγκατάσταση γίνεται σε βιοτεχνικά, βιοµηχανικά ή ανεξάρτητα κτίρια, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του ν. 3325/2005.»
Άρθρο 44
Τροποποιήσεις του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)
1. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Επαγγελµατικό εργαστήριο είναι η τεχνοοικονοµική µονάδα του προηγούµενου εδαφίου, η οποία πληροί
σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Διαθέτει µηχανολογικές εγκαταστάσεις, των οποίων η εγκατεστηµένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα
37 KW ή η θερµική τα 70 KW. Στα όρια αυτά δεν περιλαµβάνεται η ισχύς η οποία δεν σχετίζεται άµεσα µε την
παραγωγική διαδικασία, καθώς και η ισχύς µηχανολογικής εγκατάστασης προορισµένης αποκλειστικά να προστατεύει το περιβάλλον από την ασκούµενη δραστηριότητα.
β) Κατατάσσεται στις δραστηριότητες χαµηλής όχλησης σύµφωνα µε τις διατάξεις της οικ. 3137/191/Φ.15/
2012 (Β΄1048) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»
2. Η περίπτωση ιβ΄ της παρ. 3 του άρθρου 18 του
ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ) Οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών πλην αυτών που περιγράφονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 και έχουν εγκατεστηµένη κινητήρια ισχύ µεγαλύτερη των 10 kw».
3. Στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3982/2011 προστίθεται περίπτωση ιγ΄ ως εξής:
«ιγ) Οι µεταποιητικές δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται σε εγκαταστάσεις µε εγκατεστηµένη κινητήρια
ισχύ που δεν ξεπερνά τα 10 kw.»
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση µετακίνησης ή αλλαγής θέσης του µηχανολογικού εξοπλισµού εντός του χώρου της εγκατάστασης, ο φορέας της δραστηριότητας µπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της δραστηριότητας µέχρι την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας, εφόσον, πριν τη µετακίνηση ή την αλλαγή θέσης του εξοπλισµού ενηµερώσει
σχετικά την αδειοδοτούσα αρχή και εντός 30 ηµερών από τη µετακίνηση ή την αλλαγή θέσης του µηχανολογικού εξοπλισµού προσκοµίσει νέο µηχανολογικό σχεδιάγραµµα και υπεύθυνη δήλωση αρµόδιου κατά νόµο µηχανικού για τη µη µεταβολή της στατικής επάρκειας του
κτιρίου.
Σε περίπτωση αφαίρεσης µηχανολογικού εξοπλισµού,
ο φορέας της δραστηριότητας µπορεί να συνεχίσει τη
λειτουργία της δραστηριότητας µέχρι την τροποποίηση
της άδειας λειτουργίας, εφόσον, πριν την αφαίρεση ενη-
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µερώσει σχετικά την αδειοδοτούσα αρχή και εντός 30 ηµερών από την αφαίρεση προσκοµίσει νέο µηχανολογικό σχεδιάγραµµα.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής :
«2. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και αποτελείται από τα εξής µέλη:
α) Τον Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας, ως Πρόεδρο.
β) Τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους που είναι αρµόδιος για τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας.
γ) Τον Γενικό Διευθυντή Στήριξης της Βιοµηχανίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
δ) Τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
ε) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων.
στ) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων (Σ.Ε.Β.).
ζ) Έναν εκπρόσωπο της 'Ενωσης Περιφερειών.
η) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας.
θ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).
ι) Έναν εκπρόσωπο του οικείου επιµελητηρίου στο οποίο η επιχείρηση είναι εγγεγραµµένη.
Αν η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά απόρριψης
αιτήµατος έκδοσης άδειας εγκατάστασης της περίπτωσης 29 του άρθρου 3 του π.δ. 78/2006 (Α΄ 80), της Επιτροπής προεδρεύει αντί του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας, ο Γενικός Γραµµατέας Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και συµµετέχουν µε δικαίωµα ψήφου αντί του Νοµικού Συµβούλου που είναι αρµόδιος για
τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, ο Νοµικός Σύµβουλος που είναι αρµόδιος για τη Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και αντί του Γενικού Διευθυντή Στήριξης της Βιοµηχανίας ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Για όλα τα Μέλη της Επιτροπής ορίζονται αναπληρωτές. Ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας αναπληρώνεται
από τον Νοµικό Σύµβουλο που είναι αρµόδιος για τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας και ο Γενικός Γραµµατέας
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής από τον Νοµικό Σύµβουλο που είναι αρµόδιος για τη Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Οι εν λόγω Νοµικοί
Σύµβουλοι αναπληρώνονται από τους αντίστοιχους Παρέδρους του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.»
6. Η παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηµατικού Πάρκου (ΕΔΕΠ): Το νοµικό πρόσωπο που έχει τη µορφή ανώνυµης
εταιρίας του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37), το οποίο δύναται να
διαδέχεται την ΕΑΝΕΠ στη διοίκηση και διαχείριση των
ΕΠ σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.»
7. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 47
του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«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.»

8. Η παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με την απόφαση έγκρισης της σύµβασης µεταβίβασης της διαχείρισης του άρθρου 58, οι κοινόχρηστοι
χώροι και κοινωφελείς χώροι και εγκαταστάσεις περιέρχονται υποχρεωτικά µε σύµβαση που περιβάλλεται τον
τύπο συµβολαιογραφικού εγγράφου άνευ ανταλλάγµατος στην κυριότητα της ΕΔΕΠ.»
9. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 51 του
ν. 3982/2011 προστίθεται περίπτωση ιβ΄ ως εξής:
«ιβ) στις δαπάνες έργων εξωτερικών υποδοµών στην
περίπτωση που εκτελούνται από την ΕΑΝΕΠ».
10. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 52 του
ν. 3982/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση που η ΕΑΝΕΠ αιτείται την έγκριση
της πολεοδοµικής µελέτης του ΕΠ µαζί µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 47, η διαδικασία γνωµοδοτήσεων του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωµένης Διοίκησης (ΣΧΟΠΑΔ) και
του Δήµου διενεργείται και ολοκληρώνεται παράλληλα
µε τη διαδικασία γνωµοδοτήσεων του Περιφερειακού
Συµβουλίου, των Διευθύνσεων Χωροταξίας και ΕΑΡΘ
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του αρµοδίου Οργανισµού Ρυθµιστικού
Σχεδίου (όπου απαιτείται). Οι γνωµοδοτήσεις αυτές αποστέλλονται στη Διεύθυνση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας
και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας για τις περαιτέρω ενέργειες. Η τελική εισήγηση
προς τους αρµόδιους Υπουργούς για την έγκριση της
πολεοδοµικής µελέτης µε την κοινή υπουργική απόφαση
του άρθρου 47, γίνεται σε αυτήν την περίπτωση από τη
Διεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»
11. Οι περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 56
του ν. 3982/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόµησή της,
το οποίο ανέρχεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15 %) της
αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας».
«δ) Να υπάρχουν λειτουργικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα, όπως αρνητικές εκθέσεις από το σώµα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, πρόστιµα, προβλήµατα µε τον υδροφόρο ορίζοντα, κυκλοφοριακή συµφόρηση, έλλειψη
δικτύων αποχέτευσης όµβριων ή ακαθάρτων υδάτων
(λυµάτων), δικτύων οδοποιίας, και».
12. Στην αρχή της παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 3982/
2011 που προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«3. Μετά την έκδοση της απόφασης Έγκρισης Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου για τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις επιτρέπεται κατά τη σχετική κείµενη νοµοθεσία να εκδίδονται οικοδοµικές άδειες ή να δίνεται συνέχεια στην εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών ύστερα από γραπτή έγκριση της ΕΑΝΕΠ που αποστέλλεται
στο αρµόδιο πολεοδοµικό γραφείο.»
13. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 57 του
ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Συντελεστής δόµησης µέχρι 1.3».
14. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 58 του
ν. 3982/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Δικαίωµα συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της
ΕΔΕΠ έχουν οι ιδιοκτήτες γης στο ΕΠ στους οποίους
συµπεριλαµβάνεται και η ΕΑΝΕΠ εφόσον είναι ιδιοκτήτης γης. Οι ιδιοκτήτες γης στο ΕΠ συµµετέχουν στην ΕΔΕΠ κατ’ αναλογία της έκτασης που διαθέτουν στο ΕΠ
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και µόνο για όσο διάστηµα είναι ιδιοκτήτες αυτής. Η ΕΔΕΠ µπορεί να συσταθεί και από έναν µόνο ιδιοκτήτη, αν
αυτός είναι ο µοναδικός ιδιοκτήτης γης στο ΕΠ. Οι ιδιοκτήτες γης στο ΕΠ που εκµισθώνουν εδαφική έκταση
στο ΕΠ ή οικοδόµηµα, µπορούν να µεταβιβάζουν στον
µισθωτή, για όσο διάστηµα διαρκεί η µίσθωση, και το δικαίωµα συµµετοχής τους στην ΕΔΕΠ.»
15. Η παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η προθεσµία αποµάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των νοµίµως υφιστάµενων µεταποιητικών δραστηριοτήτων, η οποία έληξε ή πρόκειται να λήξει µέχρι
την 31η Δεκεµβρίου 2017, παρατείνεται µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Προκειµένου να ισχύσει το προηγούµενο
εδάφιο, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λειτουργούν µέχρι
τότε µε εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους και να
έχουν εφοδιαστεί, έως την 31η Δεκεµβρίου 2016, µε άδεια µετεγκατάστασης σε νέα θέση. Σε κάθε περίπτωση
η µετεγκατάστασή τους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
έως την 31η Δεκεµβρίου 2017. Μετά την ηµεροµηνία αυτή µε ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής διακόπτεται η
λειτουργία των δραστηριοτήτων και σφραγίζονται όσα
µηχανήµατα εξακολουθούν να υπάρχουν στους χώρους
της εγκατάστασης. Για τις επιχειρήσεις που δεν θα έχουν εφοδιαστεί µε άδεια µετεγκατάστασης σε νέα θέση έως την 31η Δεκεµβρίου 2016 επιβάλλεται διακοπή
της λειτουργίας από 1ης Ιανουαρίου 2017 και σφράγιση
των µηχανηµάτων σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο.
Διαδικασίες διακοπής λειτουργίας λόγω αλλαγής χρήσης γης, οι οποίες για το λόγο αυτόν βρίσκονται σε εκκρεµότητα, αναστέλλονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω εδάφια, µέχρι 1.1.2017 και 31.12.2017 αντίστοιχα. Ως
«νόµιµα υφιστάµενες» νοούνται οι δραστηριότητες οι οποίες διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, καθώς και εκείνες των οποίων η άδεια λειτουργίας δεν είναι πλέον
σε ισχύ, αλλά πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για ανανέωση της άδειας εκτός από την προϋπόθεση περί χρήσης γης. Τα προηγούµενα εδάφια δεν εφαρµόζονται σε
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες σε περιοχή, η οποία καθορίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 12 του
ν. 3481/2006 (Α΄162).»
Άρθρο 45
Τροποποίηση του ν. 3614/2007 (Α΄267)
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με όµοια απόφαση µπορεί να ανακαλείται ολικά ή µερικά ή να τροποποιείται η απόφαση ορισµού ενδιάµεσου
φορέα διαχείρισης. Επίσης µε όµοια απόφαση µπορεί να
τροποποιούνται οι όροι των δράσεων που αναλαµβάνονται, σύµφωνα µε την παραπάνω περίπτωση β΄, όσον αφορά το χρόνο και τον τρόπο πραγµατοποίησης των επενδύσεων.»
Άρθρο 46
Ρυθµίσεις για το ΕΣΥΠ
1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την
επωνυµία «Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας» και
το διακριτικό τίτλο Ε.Σ.Υ.Π. στην ελληνική γλώσσα και
«National Quality Infrastructure System - NQIS» στην αγγλική γλώσσα, µε έδρα το Δήµο Αθηναίων. Με απόφαση

του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου, µπορεί να µεταφέρεται η έδρα σε
άλλο Δήµο εντός της Περιφέρειας Αττικής. Το ως άνω
Νοµικό Πρόσωπο ανήκει στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα,
διαθέτει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Στο ιδρυόµενο Νοµικό
Πρόσωπο εντάσσονται ως αυτοτελείς λειτουργικές µονάδες µε διαχειριστική, οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας», η «Εθνικό
Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε.» και η «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε..»»
2. Στην παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος
Συµβούλου µπορεί να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
Στην περίπτωση αυτή, πέµπτο (5ο) µέλος στο Διοικητικό
Συµβούλιο ορίζεται πρόσωπο εγνωσµένου κύρους και επιστηµονικής κατάρτισης ή επαγγελµατικής εµπειρίας
στα θεµατικά πεδία του ΕΣΥΠ.»
Άρθρο 47
Συµβάσεις επιστολικής αλληλογραφίας
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Συµβάσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ)
µε την ανώνυµη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
Α.Ε. (ΕΛΤΑ Α.Ε.)» για παροχή υπηρεσιών αποστολής επιστολικής αλληλογραφίας και δεµάτων που έχουν λήξει ή
λήγουν µέχρι τις 30.6.2013 παρατείνονται, υπό τους αυτούς όρους, µέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόµενης
από τις διατάξεις του ν. 4053/2012 (Α΄ 44) διαγωνιστικής
διαδικασίας και την υπογραφή των νέων συµβάσεων, και
σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31.12.2013.
Άρθρο 48
Όργανο συµβιβασµού της Απόφασης 2009/750/ΕΕ
1. Στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.)
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται Επιτροπή
Συµβιβασµού, που αποτελείται από:
α) Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στο Γραφείο Νοµικού
Συµβούλου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του.
β) Τον Γενικό Διευθυντή Συγκοινωνιακών Έργων µε
Συµβάσεις Παραχώρησης του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µε τον αναπληρωτή του.
γ) Τον Διευθυντή της Υπηρεσίας ΕΥΔΕ Λειτουργίας
και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης (ΕΥΔΕ/ΛΣΕΠ) του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µε τον αναπληρωτή του.
Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων υπάλληλος
της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και η θητεία του Προέδρου, των µελών και του Γραµµατέα αυτής ορίζεται διετής.
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3. Η Επιτροπή λειτουργεί ως όργανο συµβιβασµού για
τη διευκόλυνση της µεσολάβησης µεταξύ φορέων χρέωσης διοδίων στην Ελλάδα και παρόχων της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων (ΕΥΤ), οι οποίοι έχουν συνάψει
συµβάσεις ή βρίσκονται σε διαπραγµατεύσεις σύναψης
σύµβασης µε τους εν λόγω φορείς χρέωσης διοδίων.
4. Η Επιτροπή παρεµβαίνει σε τυχόν διαφορά που αφορά συµβατικές σχέσεις ή διαπραγµατεύσεις µεταξύ
παρόχων ΕΥΤ και φορέων χρέωσης διοδίων µετά από αίτηµα ενός εξ αυτών. Η Επιτροπή για την άσκηση του έργου της δηλώνει εντός ενός (1) µηνός από τη λήψη του
αιτήµατος παρέµβασης, εάν έχει λάβει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη µεσολάβηση και διατυπώνει την γνώµη της σχετικά µε τη διαφορά εντός έξι (6) µηνών από τη
λήψη του αιτήµατος παρέµβασης. Η Επιτροπή εξετάζει ιδίως εάν οι συµβατικοί όροι, που επιβάλλει ένας φορέας
χρέωσης διοδίων σε διαφορετικούς παρόχους ΕΥΤ δεν
εισάγουν διακρίσεις και αντανακλούν δικαίως τις δαπάνες και τους κινδύνους των συµβαλλόµενων µερών.
5. Η Επιτροπή για την επιτέλεση του έργου της µεταξύ
άλλων:
α. συνεργάζεται µε τα όργανα συµβιβασµού των λοιπών κρατών - µελών και ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά µε το έργο τους, τις βασικές αρχές και τις πρακτικές
τους,
β. εξουσιοδοτείται να ζητάει σχετικές πληροφορίες από τους φορείς χρέωσης διοδίων, τους παρόχους ΕΥΤ
και τρίτους που δραστηριοποιούνται στην παροχή της
ΕΥΤ εντός της χώρας, και
γ. δικαιούται να ζητάει κάθε πληροφορία ή έγγραφο
και την γνώµη των κατάλληλων προσώπων (υπαλλήλων
ή άλλων), ειδικών επί των θεµάτων που ανακύπτουν, µε
όποιο τρόπο κρίνεται προσφορότερος κάθε φορά.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη λειτουργία της Επιτροπής Συµβιβασµού, καθώς και κάθε σχετικό
θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 49
Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που
κυρώθηκε µε το ν. 2696/1999 (Α΄ 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 94
Άδειες Οδήγησης - Κυρώσεις
Άδειες εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών
1. Για την οδήγηση µοτοποδηλάτων και ελαφρών τετρακύκλων, µοτοσικλετών, µηχανοκίνητων τρικύκλων,
τετρακύκλων και αυτοκινήτων απαιτείται η κατοχή της
κατάλληλης κατηγορίας άδειας οδήγησης. Οι κατηγορίες των αδειών οδήγησης, η κλιµάκωση και η ισοδυναµία µεταξύ των κατηγοριών, καθώς και η χορήγηση, ανανέωση και η αµοιβαία αναγνώριση και ανταλλαγή αυτών
ορίζονται στο π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).
2. Απαγορεύεται η οδήγηση µοτοποδηλάτων και ελαφρών τετρακύκλων, µοτοσικλετών, µηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και αυτοκινήτων:
α. Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική άδεια οδήγησης της κατάλληλης κατηγορίας. Η

απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα πρόσωπα, τα οποία
εκπαιδεύονται προκειµένου να αποκτήσουν συγκεκριµένης κατηγορίας άδεια οδήγησης, εφόσον είναι εφοδιασµένα µε τα κατά νόµο προβλεπόµενα έγγραφα για το
σκοπό αυτόν.
β. Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική ειδική άδεια ή ισχύον ελληνικό πιστοποιητικό, τα
οποία απαιτούνται για την οδήγηση ειδικών κατηγοριών
οδικών οχηµάτων, ακόµα και εάν κατέχουν την προβλεπόµενη στην προηγούµενη περίπτωση α΄ της παρούσας
παραγράφου άδεια οδήγησης.
3. Δεν υπάγονται στις απαγορεύσεις της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον έχουν
συµπληρώσει την ελάχιστη απαιτούµενη ηλικία που προβλέπεται για τη χορήγηση ελληνικής άδειας οδήγησης:
α. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, αντίστοιχης κατηγορίας, η οποία έχει εκδοθεί από κράτος-µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν.
β. Οι κάτοχοι ισχύουσας διεθνούς άδειας οδήγησης η
οποία έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε κράτος, εκτός της
Ελλάδος, και δεν έχουν την κανονική διαµονή τους στην
Ελλάδα.
γ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
µε τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει ειδική συµφωνία, η
οποία έχει κυρωθεί µε νόµο και οι οποίοι δεν έχουν την
κανονική διαµονή τους στην Ελλάδα.
δ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης κατά τα οριζόµενα σε διεθνείς συµβάσεις ή συµφωνίες που έχουν
κυρωθεί µε νόµο και οι οποίοι δεν έχουν την κανονική
διαµονή τους στην Ελλάδα.
ε. Οι οδηγοί µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών, µηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και αυτοκινήτων, τα οποία ανήκουν στις ελληνικές ένοπλες δυνάµεις ή στα
σώµατα ασφαλείας, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες τους.
στ. Τα µέλη διπλωµατικών αποστολών και προξενικών
αρχών, καθώς και τα µέλη Διεθνών Οργανισµών και Γραφείων Διεθνών Οργανισµών στην Ελλάδα ως και τα µέλη
των οικογενειών τους, υπήκοοι τρίτων χωρών, πλην των
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν, και κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από τη Διεύθυνση Εθιµοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης της χώρας τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από βεβαίωση της εκδούσας αρχής, για το δικαίωµα οδήγησης οχήµατος βάσει
των κατηγοριών που κατέχουν, επίσηµα µεταφρασµένης.
4. Αυτός που καταλαµβάνεται να οδηγεί µοτοποδήλατο, µοτοσικλέτα, µηχανοκίνητο τρίκυκλο, ελαφρύ τετράκυκλο, τετράκυκλο και αυτοκίνητο και στερείται ή δεν
κατέχει την κατάλληλη άδεια οδήγησης, σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 1 του παρόντος ή η άδεια οδήγησής του έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης από έναν (1)
έως δώδεκα (12) µήνες, µε διοικητικό πρόστιµο διακοσίων (200,00) ευρώ, καθώς και µε επιτόπου αφαίρεση
του εντύπου της άδειας οδήγησής του, εφόσον υπάρχει,
για τριάντα (30) ηµέρες.
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Για τη σχετική παράβαση που αφορά φορτηγά οχήµατα έχουν εφαρµογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006
(Α΄ 49).
Για τη σχετική παράβαση που αφορά στην ειδική άδεια
οδήγησης οδηγού επιβατικού δηµοσίας χρήσης (Ε.Δ.Χ.)
αυτοκινήτου έχουν εφαρµογή οι ειδικές διατάξεις του
ν. 4070/2012 (Α΄82).
5. Αυτός που καταλαµβάνεται να οδηγεί αυτοκίνητο
φορτηγό ή λεωφορείο χωρίς να κατέχει το κατάλληλο
Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ.74/2008 (Α΄ 112), τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο τετρακοσίων (400,00) ευρώ και µε αφαίρεση του εντύπου της άδειας οδήγησής
του, εφόσον υπάρχει, για τριάντα (30) ηµέρες.
6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται:
α) Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά για τη λειτουργία Σχολών Οδηγών και
Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών
(ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων.
β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις της άσκησης του επαγγέλµατος του εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων και της λειτουργίας Σχολών Οδηγών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων.
γ) Οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες των διατάξεων του διατάγµατος αυτού, καθώς και
η διαδικασία επιβολής τους.
7. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ορίζονται:
α. Η διαδικασία χορήγησης, ανανέωσης, αντικατάστασης, ανταλλαγής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια που αφορά τις άδειες οδήγησης.
β. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των εξεταστών υποψήφιων οδηγών µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων, καθώς και ο
τρόπος συγκρότησης των εξεταστικών επιτροπών και οι
υποχρεώσεις των εξεταστών.
γ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης των υποψήφιων οδηγών µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων µε την καθιέρωση υποχρεωτικών µαθηµάτων
πριν από την εξέταση.
8. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων τροποποιούνται και συµπληρώνονται τα Παραρτήµατα του π.δ.
51/2012 (Α΄ 101).»
2. Το άρθρο 95 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που
κυρώθηκε µε το ν.2696/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 95
Ισχύς αδειών οδήγησης - Κυρώσεις
1. Η ισχύς των αδειών οδήγησης ορίζεται στο π.δ.
51/2012 (Α΄ 101).
2. Αυτός που καταλαµβάνεται να οδηγεί µοτοποδήλατο, µοτοσικλέτα, µηχανοκίνητο τρίκυκλο, ελαφρύ τετράκυκλο, τετράκυκλο και αυτοκίνητο ενώ η αντίστοιχη κατηγορία άδειας οδήγησης έχει λήξει, τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο διακοσίων (200) ευρώ. Παράλληλα, αφαιρείται από το αστυνοµικό ή λιµενικό όργανο το έντυ-

πο της άδειας οδήγησής του και αποστέλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που το χορήγησε ή σε αυτή, στην περιοχή της
οποίας θα δηλώσει ο κάτοχός της ότι κατοικεί.
Για τη σχετική παράβαση που αφορά φορτηγά οχήµατα έχουν εφαρµογή οι ειδικές διατάξεις του ν.3446/2006
(Α΄49).
Για τη σχετική παράβαση που αφορά στην ειδική άδεια
οδήγησης οδηγού επιβατικού δηµοσίας χρήσης (Ε.Δ.Χ.)
αυτοκινήτου έχουν εφαρµογή οι ειδικές διατάξεις του
ν.4070/2012 (Α΄ 82).
3. Αυτός που καταλαµβάνεται να οδηγεί αυτοκίνητο
φορτηγό ή λεωφορείο ενώ έχει λήξει το Πιστοποιητικό
Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 74/2008 (Α΄ 112), τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο τετρακοσίων (400) ευρώ. Παράλληλα, αφαιρείται από το αστυνοµικό ή λιµενικό όργανο ή το Μικτό
Κλιµάκιο Ελέγχου, το έντυπο της άδειας οδήγησής του
και αποστέλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που τη χορήγησε ή σε
αυτή, στην περιοχή της οποίας θα δηλώσει ο κάτοχός
της ότι κατοικεί.»
3. Το άρθρο 96 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που
κυρώθηκε µε το ν. 2696/1999 (Α΄ 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές πράξεις, καταργούνται.
4. Η παρ. 1 του άρθρου 99 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε µε το ν. 2696/1999, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Απαγορεύεται η παραχώρηση της οδήγησης οδικού οχήµατος σε πρόσωπο το οποίο δεν έχει την κατά
περίπτωση νόµιµη άδεια οδήγησης, ως και το αναγκαίο,
κατά περίπτωση, πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας ή σε πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία αυτά έχουν
αφαιρεθεί για οποιαδήποτε παράβαση. Στη δεύτερη περίπτωση η απαγόρευση ισχύει µόνο κατά τη διάρκεια της
αφαίρεσης των ως άνω στοιχείων.»
5. Το άρθρο 100 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που
κυρώθηκε µε το ν. 2696/1999, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 100
Έγγραφα τα οποία πρέπει να φέρει ο οδηγός
1. Ο οδηγός οδικού οχήµατος υποχρεούται, όταν οδηγεί, να φέρει τη νόµιµη άδεια οδήγησης, την άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος, το αποδεικτικό ασφάλισης,
την απόδειξη πληρωµής των τελών κυκλοφορίας και κατά περίπτωση την ειδική άδεια οδήγησης οδηγού Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου, το Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), το Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Κατάρτισης Οδηγού Οχηµάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ADR) και τα λοιπά έγγραφα που απαιτεί η
Συµφωνία ADR του ν.1741/1987 (Α΄225) όπως ισχύει, το
Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων, τη βεβαίωση καλής λειτουργίας ταχογράφου, τη
βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας και το σχετικό αυτοκόλλητο σήµα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, βεβαίωση, ή πιστοποιητικό απαιτείται ανάλογα µε την κατηγορία του οχήµατος από τις ειδικές διατάξεις.
2. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της πιο πάνω
παραγράφου τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο είκοσι
(20) ευρώ για την έλλειψη καθενός από τα παραπάνω
έγγραφα.»
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Άρθρο 50
Τροποποιήσεις του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)
1. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Κατηγορία Β:
Αυτοκίνητα µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα µέχρι 3.500
kg και σχεδιασµένα και κατασκευασµένα για τη µεταφορά οκτώ (8), (το πολύ) επιβατών, εκτός από τον οδηγό.
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να
συνδυάζονται µε ρυµουλκούµενο, του οποίου η µέγιστη
επιτρεπόµενη µάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των κανόνων έγκρισης τύπου, τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής µπορούν να συνδυάζονται µε οποιοδήποτε ρυµουλκούµενο,
µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα που υπερβαίνει τα 750 kg
και υπό τον όρο ότι η µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα του
συνδυασµού αυτού δεν υπερβαίνει τα 4.250 kg. Στην περίπτωση όµως που ο συνδυασµός αυτός υπερβαίνει τα
3.500 kg, απαιτείται, η οδήγησή του να γίνεται µόνον µετά από ολοκλήρωση σχετικής εκπαίδευσης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Παραρτήµατος V, ενώ το έντυπο της άδειας οδήγησης φέρει στην κατηγορία Β τον κοινοτικό
κωδικό αριθµό 96.»
2. Το άρθρο 5 του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες AM, Al, Α2,
A, Bl, Β και BE έχουν διοικητική ισχύ δεκαπέντε (15) έτη,
από την ηµέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και
συµπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριµένης κατηγορίας ή από την ηµέρα της ανανέωσής της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συµπλήρωσης της ηλικίας
των 65 ετών του κατόχου της άδειας. Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες Cl, C1E, C, CE, Dl, DIE, D και DE
έχουν διοικητική ισχύ πέντε (5) έτη, από την ηµέρα της
επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συµπεριφοράς για
τη χορήγηση της συγκεκριµένης κατηγορίας ή από την
ηµέρα της ανανέωσής της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συµπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας. Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συµπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ηµεροµηνία λήξης µεγαλύτερη του 68ου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας. Από τη συµπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και µέχρι τη συµπλήρωση των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων
των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη, από την ηµέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συµπεριφοράς για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ηµέρα της ανανέωσης της κατηγορίας, κατά περίπτωση.
Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συµπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ηµεροµηνία λήξης µεγαλύτερη του
82ου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας. Μετά τη
συµπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, η διοικητική ισχύς
όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται
να υπερβεί τα δύο (2) έτη, από την ηµέρα της ανανέωσης της κατηγορίας.
2. Σε περίπτωση απώλειας ή αδυναµίας ανάγνωσης ή
οποιασδήποτε άλλης βλάβης του µικροεπεξεργαστή του

εντύπου της άδειας οδήγησης, ως χρόνος ισχύος λογίζεται αυτός, που έχει εκτυπωθεί στο έντυπο της άδειας.
3. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορεί να ορίζεται µικρότερος χρόνος ισχύος, για λόγους υγείας του
κατόχου της άδειας οδήγησης.
4. Η άδεια οδήγησης ή οι επιµέρους κατηγορίες της
παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν εφόσον:
α. λήξει η χρονική ισχύς τους ή
β. ο ενδιαφερόµενος παύει να πληροί τις ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές σωµατικής και διανοητικής ικανότητας του Παραρτήµατος III ή
γ. το έντυπο της άδειας οδήγησης έχει φθαρεί ή έχει
αλλοιωθεί σε τέτοιο βαθµό, ώστε να είναι δυσχερής ο έλεγχος των στοιχείων της.
5. Κατηγορίες αδειών οδήγησης που έχουν χορηγηθεί,
πριν τις 19.1.2013, από κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης ή τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, και η
ισχύς τους, από την ηµεροµηνία της αρχικής χορήγησης
ή της τελευταίας ανανέωσης, είναι µεγαλύτερη αυτής
των αντίστοιχων ελληνικών κατηγοριών αδειών οδήγησης, ανανεώνονται ή αντικαθίστανται, κατά περίπτωση,
µε την πάροδο διετίας από την ηµέρα που ο κάτοχος της
άδειας οδήγησης αποκτήσει την κανονική του διαµονή
στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα περί ανανέωσης ή αντικατάστασης των αντίστοιχων κατηγοριών
των ελληνικών αδειών οδήγησης, που έχουν εκδοθεί
πριν τις 19.1.2013.»
3. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 6 του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι παραπάνω απαιτούµενες ηλικίες για τις κατηγορίες C, CE µειώνονται στα 18 έτη και για τις κατηγορίες
D και DE στα 21 έτη µε την επιφύλαξη των διατάξεων
περί χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς των κατηγοριών αυτών. Αν ο
υποψήφιος για χορήγηση της κατηγορίας ΑΜ δεν έχει
συµπληρώσει την ηλικία των 18 ετών, απαιτείται επιπλέον η έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιµέλειά του, η οποία παρέχεται πάνω στην αίτηση.»
4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2
του άρθρου 8 του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά την ανταλλαγή, ο κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης δεν υποχρεούται, από τη δηµοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγµατος, να καταβάλει πάγια τέλη χαρτοσήµου και εισφορές υπέρ τρίτων. Τα τέλη αυτά
και οι εισφορές καταβάλλονται κατά την ανανέωση της
ελληνικής άδειας οδήγησης.»
5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για όσο χρόνο διαρκεί η ποινή του περιορισµού ή της
αναστολής ισχύος ή της αφαίρεσης ή της ακύρωσης του
δικαιώµατος οδήγησης, επιτρέπεται η ανταλλαγή της
αλλοδαπής άδειας σε ελληνική, εφόσον έχει την κανονική διαµονή του στην Ελλάδα, προκειµένου να υλοποιηθούν οι περιορισµοί αυτοί.»
6. Στο άρθρο 9 του π.δ. 51/2012 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Άδεια οδήγησης δεν χορηγείται σε πρόσωπο το οποίο έχει κανονική διαµονή στην Ελλάδα, αν έχει υποστεί στο έδαφος κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τη Νορβηγία, την Ισλανδία ή το Λιχνενστάιν τέτοια κύρωση, η οποία δεν του επιτρέπει να πάρει άδεια
οδήγησης στο κράτος αυτό.»
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7. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στους παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου
3 του άρθρου 11 του διατάγµατος αυτού, επιβάλλεται
ποινή φυλάκισης από 1 µέχρι 6 µήνες.»
8. Στο π.δ. 51/2012 προστίθεται άρθρο 21Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 21Α
(άρθρο 15 της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ)
Αµοιβαία Συνδροµή
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων θεσπίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και οι διαδικασίες
για την εφαρµογή του ενωσιακού δικτύου αδειών οδήγησης µε σκοπό την εξασφάλιση της εποπτείας και του ελέγχου κάθε κατηγορίας που χορηγείται, ανταλλάσσεται, αντικαθίσταται, ανανεώνεται ή αφαιρείται και καθορίζονται προϋποθέσεις ενηµέρωσης των αλλοδαπών Αρχών.»
9. Το τρίτο εδάφιο του εθνικού κωδικού αριθµού 114
της περίπτωσης 12 της παραγράφου 3 του Παραρτήµατος Ι, αντικαθίσταται ως εξής:
«Εφόσον, όµως, έχει τεθεί σε άδεια οδήγησης των παραπάνω κατηγοριών, οι οποίες χορηγήθηκαν πριν από τις
10 Σεπτεµβρίου 2008, εξακολουθεί να µεταφέρεται σε
κάθε έντυπο αδείας του Παραρτήµατος Ι του διατάγµατος αυτού, το οποίο έντυπο εκδίδεται σε αντικατάσταση
του παλαιού εντύπου, για οποιονδήποτε λόγο, µέχρις ότου ο κάτοχος της άδειας αποκτήσει την υπηρεσία των
12 µηνών οδήγησης οπότε και διαγράφεται ο συγκεκριµένος κωδικός ή αποκτήσει Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιµόρφωσης.»
10. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του Παραρτήµατος VI του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια της δοκιµασίας και η απόσταση που διανύεται πρέπει να είναι επαρκείς για την αξιολόγηση των
ικανοτήτων και της συµπεριφοράς που καθορίζονται στο
σηµείο 2 του παρόντος παραρτήµατος.»
11. Οι παράγραφοι α΄ και δ΄ της περίπτωσης 2.2. της
Ενότητας Α΄ «Ιατρική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών και
Οδηγών» του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήµατος III του
π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Των υποψηφίων οδηγών, οι οποίοι υπερέβησαν το
65ο έτος της ηλικίας τους και πρόκειται να τους χορηγηθεί, για πρώτη φορά, άδεια οδήγησης, καθώς και των οδηγών, οι οποίοι υπερέβησαν το 80ό έτος της ηλικίας
τους και πρόκειται να ανανεώσουν την άδεια οδήγησής
τους.»
«δ) Των οδηγών που έχουν υποχρέωση ανανέωσης
της άδειας οδήγησης εφόσον η προηγούµενη εξέτασή
τους έγινε από Δ.Ι.Ε.. Εξαιρούνται οι οδηγοί που εξετάστηκαν από Δ.Ι.Ε. για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης µετά το 65ο έτος της ηλικίας τους και οι οδηγοί µε
κινητικά προβλήµατα, οι οποίοι αντί της Δ.Ι.Ε., µπορούν
να αξιολογούνται από Κρατικό Ίδρυµα, το οποίο ασχολείται συστηµατικά µε το έργο αξιολόγησης ικανοτήτων
οδήγησης Ατόµων µε Αναπηρίες, µε προβλήµατα κινητικότητας ή ακρωτηριασµού άκρου-άκρων ή µικτού τύπου
προβλήµατα (όπως είναι το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α), ή
το ισότιµο µε τη Δ.Ι.Ε. όργανο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτόν από τις οικείες διατάξεις.»

12. Το Παράρτηµα V του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) αντικαθίσταται ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης οδηγών για σύνολα οχηµάτων της κατηγορίας Β µε ρυµουλκούµενο µεγίστης επιτρεπόµενης µάζας που υπερβαίνει τα 750 kg, όταν ο συνδυασµός αυτός υπερβαίνει τα 3.500 kg και είναι µικρότερος ή ίσος των 4.250 kg (τελευταίο εδάφιο
της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3).
1. Η συνολική διάρκεια της θεωρητικής και πρακτικής
εκπαίδευσης των οδηγών ορίζεται σε τουλάχιστον επτά
(7) ώρες.
2. Περιεχόµενο της εκπαίδευσης οδηγών.
Η εκπαίδευση των οδηγών καλύπτει τις γνώσεις, τις ικανότητες και τη συµπεριφορά όπως περιγράφονται στο
στοιχείο 2 του Παραρτήµατος II, καθώς και τις αντίστοιχες απαιτήσεις του στοιχείου 7 του ίδιου Παραρτήµατος.
Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται:
- Στη δυναµική της κίνησης των οχηµάτων, στα κριτήρια ασφαλείας, στα έλκοντα οχήµατα και ρυµουλκούµενα (µηχανισµός ζεύξης), στην ορθή φόρτωση και στον εξοπλισµό ασφαλείας.
Το πρακτικό µέρος της εκπαίδευσης περιλαµβάνει τις
ακόλουθες δοκιµασίες: επιτάχυνση, επιβράδυνση, οπισθοπορεία, πέδηση, απόσταση ακινητοποίησης, αλλαγή
λωρίδας κυκλοφορίας, πέδηση/αποφυγή, ταλάντευση
ρυµουλκούµενου, αποσύνδεση ρυµουλκούµενου από το
µηχανοκίνητο όχηµά του και επανασύνδεσή του, στάθµευση.
- Ο υποψήφιος πρέπει να εκτελεί το πρακτικό µέρος
της εκπαίδευσης και να επιδεικνύει τις ικανότητες και τη
συµπεριφορά του στους δηµόσιους δρόµους.
- Τα σύνολα οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για την
εκπαίδευση εµπίπτουν στην κατηγορία της άδειας οδήγησης για την οποία έχει υποβάλει αίτηση ο ενδιαφερόµενος.»
Άρθρο 51
Εθνικό Συµβούλιο Οδικής Ασφάλειας
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3897
/2010 (Α΄208) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ορίζονται
ο Πρόεδρος και τα µέλη του Ε.Σ.Ο.Α. µε τους αναπληρωτές τους.»
Άρθρο 52
Οικονοµικά θέµατα σχετικά µε άδειες οδήγησης
και πιστοποιητικά επαγγελµατικής ικανότητας
1. Για τις δαπάνες της αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης µιας από τις κατηγορίες ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β΄,
καθώς και για την επέκταση από την κατηγορία Β σε µια
από τις κατηγορίες C ή C1 ή D ή D1 καταβάλλεται το ποσό των πενήντα (50) ευρώ το οποίο και αποτελεί έσοδο
του τακτικού Προϋπολογισµού του Κράτους. Το ίδιο ποσό καταβάλλεται και για κάθε ανανέωση του δικαιώµατος οδήγησης.
2. Για τη χορήγηση, ή την ανανέωση, οποιασδήποτε
κατηγορίας άδειας οδήγησης, ή για την έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης καταβάλλεται πάγιο τέλος χαρτο-
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σήµου και εισφορά υπέρ τρίτων, όπως αυτά ορίζονται
στις οικείες διατάξεις.
3. Για κάθε πρωτοβάθµια ιατρική εξέταση υποψηφίου
οδηγού ή οδηγού, ο ενδιαφερόµενος καταβάλλει αµοιβή
στο γιατρό που διενεργεί την εξέταση αυτή, ίση µε το
ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αµοιβής
των συµβεβληµένων µε το Δηµόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο. Στους γιατρούς κρατικών νοσηλευτικών
ιδρυµάτων ή κρατικών κέντρων υγείας της παραγράφου
1.4 του Παραρτήµατος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 δεν καταβάλλεται αποζηµίωση.
4. Για την αντιµετώπιση των δαπανών διεξαγωγής του
έργου της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών
για κάθε εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιου οδηγού ή οδηγού εκτός της περίπτωσης απόκτησης
Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), καθώς και για κάθε θεωρητική εξέταση, καταβάλλεται το
ποσό των δέκα (10) ευρώ αντίστοιχα, το οποίο και αποτελεί έσοδο του τακτικού Προϋπολογισµού του Κράτους.
Προκειµένου οδηγός να συµµετάσχει και σε εξετάσεις
για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιµόρφωσης, ανεξάρτητα της κατηγορίας οδήγησης που είτε κατέχει είτε θα του χορηγηθεί, καταβάλλει για κάθε θεωρητική εξέταση απόκτησης
Π.Ε.Ι. (επιβατών ή εµπορευµάτων), καθώς και για κάθε εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς οδηγού το ποσό
των είκοσι (20) ευρώ αντίστοιχα, το οποίο και αποτελεί
έσοδο του τακτικού Προϋπολογισµού του Κράτους.
5. Για την εκτύπωση οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας
οδήγησης καταβάλλεται το ποσό των τριάντα (30) ευρώ
το οποίο και αποτελεί έσοδο του τακτικού Προϋπολογισµού του Κράτους.
6. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης αντιγράφου οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή
κλοπής, καταβάλλεται, πέραν του αναγκαίου ποσού για
την εκτύπωση της άδειας και το ποσό των τριάντα (30)
ευρώ, το οποίο και αποτελεί έσοδο του τακτικού Προϋπολογισµού του Κράτους.
Το παραπάνω ποσό δεν καταβάλλεται στην περίπτωση
απώλειας της άδειας οδήγησης λόγω µερικής (διάρρηξη)
ή ολικής κλοπής αυτοκινήτου ή καταστροφής του από
πυρκαγιά ή πληµµύρα που αποδεικνύεται από έγγραφα
αρµόδιας Αρχής.
7. Τα χρηµατικά ποσά που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
8. Το άρθρο 13 του π.δ. 51/2012 και η παράγραφος 1.5
του Παραρτήµατος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 καταργούνται.
Άρθρο 53
Τροποποιήσεις του π.δ. 74/2008 (Α΄ 112)
1. Στο άρθρο 3 του π.δ. 74/2008 προστίθεται παράγραφος 3Α ως εξής:
«Οποτεδήποτε οι οδηγοί των παραπάνω εξαιρέσεων
επιθυµούν να αποκτήσουν Π.Ε.Ι., υποχρεούνται να ακολουθήσουν τη διαδικασία αρχικής επιµόρφωσης.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 74/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η θεωρητική εξέταση διενεργείται από δύο υπαλλήλους της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινω-

νιών της Περιφερειακής Ενότητας, και ανήκουν τουλάχιστον στην κατηγορία ΔΕ, εφόσον έχουν απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυµνασίου ή ισότιµης σχολής, εκ των
οποίων ο ένας, τουλάχιστον, τεχνικός. Τα µέλη της επιτροπής µαζί µε τους αναπληρωτές τους, ορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου Διευθυντή Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας.»
3. Η παρ. 7 του άρθρου 6 του π.δ. 74/2008 (Α΄ 112) καταργείται.
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ.
74/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά το πέρας της περιοδικής κατάρτισης, ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής / του Κέντρου Π.Ε.Ι. ο οποίος
είναι ο αρµόδιος ως προς την κατάρτιση και την υλοποίηση του προγράµµατος περιοδικής κατάρτισης του φορέα του, υπογράφει τις σχετικές βεβαιώσεις επιτυχούς
παρακολούθησης των ενδιαφεροµένων.»
Άρθρο 54
Τροποποίηση του π.δ. 208/2002 (Α΄ 194)
Στο άρθρο 11 του π.δ. 208/2002 προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως εξής:
«4. Μέχρις ότου καθιερωθεί περιοδικός τεχνικός έλεγχος ρυµουλκούµενου µε ανώτατη επιτρεπόµενη µάζα µικρότερη ή ίση των 3500 kg και προκειµένου να χρησιµοποιηθεί σε εκπαιδευτικό κατηγορίας ΒΕ, υπόκειται κάθε
χρόνο σε υποχρεωτική επιθεώρηση από την αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, η οποία εκδίδει σχετική βεβαίωση καταλληλότητας µε την προϋπόθεση ότι για το έλκον όχηµα
δοκιµασίας της κατηγορίας Β έχει χορηγηθεί καταλληλότητα ως εκπαιδευτικό από ΚΤΕΟ.»
Άρθρο 55
Θέµατα Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών
1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του
ν. 2671/1998 (Α΄ 289) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Επιθεωρητές Ελεγκτές θα πρέπει να είναι µόνιµοι
υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό τουλάχιστον Δ΄ και
δωδεκαετή αναγνωρισµένη δηµόσια υπηρεσία ή Απόφοιτοι της ΕΣΔΔ µε τετραετή τουλάχιστον υπηρεσία µετά
την αποφοίτησή τους, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την
επαγγελµατική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή τους επίδοση και το ήθος τους.»
2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 177 του ν. 3669/
2008 (Α΄ 116) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ρυθµίσεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή και για τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων.»
Άρθρο 56
Τροποποίηση του ν. 1955/1991 (Α΄ 112)
Μετά την παρ. 8 του άρθρου δέκατου του ν. 1955/1991
(Α΄ 112), προστίθενται νέες παράγραφοι ως ακολούθως:
«9. Στις περιπτώσεις όπου έχει ήδη κηρυχθεί αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ ν.π.δ.δ. ή Ο.Τ.Α. σε διαφορετικά ακίνητα και ορισµένα από αυτά, για τα οποία δεν έχει
συντελεσθεί η κηρυχθείσα απαλλοτρίωση, καθίστανται
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αναγκαία για την εκτέλεση των έργων που εµπίπτουν
στους σκοπούς της Εταιρείας, είναι δυνατή ως προς τα
ακίνητα αυτά, η µεταβολή του προσώπου του υπέρ ου η
κηρυχθείσα απαλλοτρίωση, υπέρ της Εταιρείας και των
σκοπών της. Η εν λόγω µεταβολή επέρχεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και των Υπουργών που εποπτεύουν τα εµπλεκόµενα νοµικά πρόσωπα,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
µεταγράφεται µετά τη συντέλεση στα οικεία βιβλία µεταγραφών.
10. Η Εταιρεία στην παραπάνω περίπτωση υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ως προς τα ακίνητα αυτά, δικαιούµενη να παρεµβαίνει κυρίως σε κάθε στάδιο δίκης που
διεξάγεται για τη συγκεκριµένη αναγκαστική απαλλοτρίωση, χωρίς έγγραφη προδικασία, µε δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά.
11. Σε περίπτωση που κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω, η
Εταιρεία καταστεί το υπέρ ου η απαλλοτρίωση πρόσωπο,
η συντέλεση της απαλλοτρίωσης γίνεται µε δαπάνη της
Εταιρείας και η απαλλοτρίωση θεωρείται ότι συντελέσθηκε υπέρ αυτής.»
Άρθρο 57
Επιχορήγηση ENISA
Για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του, ο Οργανισµός δύναται να επιχορηγείται, για το έτος 2013 και
εφεξής, µε πίστωση του τακτικού προϋπολογισµού του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ορίζεται το ύψος της επιχορήγησης και η
διαδικασία εκταµίευσης του σχετικού ποσού. Οι πράξεις
επιχορήγησης του Οργανισµού για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών κατά το τρέχον έτος ισχύουν από
την έκδοσή τους και εφεξής.
Άρθρο 58
1. Η παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η θητεία των µελών παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι
το διορισµό νέων. Ο χρόνος παράτασης της θητείας δεν
µπορεί να υπερβεί σε κάθε περίπτωση τους έξι (6) µήνες.
Η Αρχή µπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, όχι όµως πέρα από ένα εξάµηνο, εάν κάποια από τα µέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον
τα αναπληρωµατικά µέλη αυτών και τα λοιπά τακτικά µέλη επαρκούν για το σχηµατισµό απαρτίας.»
Η παρούσα παράγραφος ισχύει από τη δηµοσίευση
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του ν. 4146/2013 (Α΄
90).
2. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα µέλη της Αρχής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεσµεύονται µόνο από το νόµο και τη συνείδησή τους.
Ο Πρόεδρος και τα τακτικά µέλη της Αρχής, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν δε για το
λόγο αυτόν σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άµισθου ή έµµισθου δηµόσιου ή δικηγορικού λειτουργήµατός τους ή οποιασδήποτε άλλης επαγγελµατικής δρα-

στηριότητας. Τα µέλη πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που κατέχουν οποιαδήποτε έµµισθη θέση στο
Δηµόσιο, απαλλάσσονται, κατά τη διάρκεια της θητείας
τους, από την υποχρέωση άσκησης των καθηκόντων της
θέσης τους.
Τα αναπληρωµατικά µέλη της Αρχής δεν επιτρέπεται
να ασκούν οποιοδήποτε έµµισθο ή άµισθο δηµόσιο λειτούργηµα ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα που δεν συµβιβάζεται µε την ιδιότητα και τα καθήκοντα µέλους της Αρχής. Ιδίως δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της ελεύθερης άσκησης
του επαγγέλµατος ή λειτουργήµατός τους σε αναθέτουσες αρχές ή σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία συµµετέχουν σε διαγωνισµούς ή συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις. Δεν συνιστά ασυµβίβαστο για τα αναπληρωµατικά µέλη της Αρχής η άσκηση διδακτικών καθηκόντων µέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. µε καθεστώς πλήρους ή µερικής απασχόλησης και η άσκηση καθηκόντων µέλους του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Τα µέλη της Αρχής, τακτικά και αναπληρωµατικά, δεν
επιτρέπεται, για πέντε (5) έτη µετά τη λήξη της θητείας
τους να παρέχουν υπηρεσία µε έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση επί
των υποθέσεων εκείνων, τις οποίες οι ίδιοι χειρίστηκαν ή
επί των οποίων είχαν συµµετάσχει στη λήψη απόφασης
κατά τη διάρκεια της θητείας τους.»
3. Το άρθρο 4 του π.δ. 43/2013 (Α΄ 80) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Οι αναγκαίες για τη λειτουργία της ΕΑΑΔΗΣΥ και την
εκπλήρωση της αποστολής της, πιστώσεις, εγγράφονται
στον ετήσιο προϋπολογισµό της.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του
π.δ. 123/2012 (Α΄ 216) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης κατανέµονται τέσσερις (4) από τις υφιστάµενες ή συνιστώµενες
µε το παρόν θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού
ειδικοτήτων οικονοµολόγου ή νοµικού ή µηχανικού, ένας εκ των οποίων θα προΐσταται του Περιφερειακού
Γραφείου. Η θέση του Προισταµένου του Περιφερειακού
Γραφείου Θεσσαλονίκης αντιστοιχεί σε θέση Προϊσταµένου Τµήµατος της Αρχής. Στο Περιφερειακό Γραφείο
Θεσσαλονίκης κατανέµεται και µία υφιστάµενη θέση µόνιµου προσωπικού κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού.»
5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 3
του άρθρου 18 του π.δ. 123/2012, προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, η επιλογή γίνεται κατά προτεραιότητα από το προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή κατά το χρόνο
της επιλογής.»
6. Το εδάφιο έκτο της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 4013/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται
στις συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
ν. 3978/2011 (Α΄ 137), στις συµβάσεις που εξαιρούνται
από το νόµο αυτόν σύµφωνα µε τα άρθρα 17 και 24 αυτού, καθώς και στις συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει
του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), συµπεριλαµβανοµένων και
των συµβάσεων που συνάπτονται από τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και από
την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και
χαρακτηρίζονται ως απόρρητες ή η σύναψη και εκτέλεσή
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τους πρέπει να συνοδεύονται από ιδιαίτερα µέτρα ασφάλειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού ορίζονται ειδικότερα οι συµβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος σύµφωνα µε τα ανωτέρω.»
Άρθρο 59
Στην παρ. 4 του άρθρου πέµπτου του ν. 2436/1996 (Α΄
192) προστίθενται περιπτώσεις ι΄ και ια΄ ως εξής:
«ι. Δαπάνες για αποζηµίωση κρατικών ή ιδιωτικών εργαστηρίων που διενεργούν ελέγχους σε δείγµατα οργάνων µέτρησης ή σε δείγµατα προϊόντων που αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Μετρολογίας της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
ια. Αγορά δειγµάτων καυσίµων και άλλων προϊόντων
για τη διενέργεια ποσοτικών ή µετρολογικών ελέγχων από τη Διεύθυνση Μετρολογίας της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.»
Άρθρο 60
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του
ν. 3897/2010 (Α΄ 208), που έχει προστεθεί στην παρ. 6
του άρθρου 1 του ν.δ. 511/1970 (Α΄ 91), όπως ισχύει µετά την τροποποίηση αυτής µε την παρ. 1 του άρθρου 114
του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών και αερίων καυσίµων, συνεργείων οχηµάτων, πλυντηρίων-λιπαντηρίων
και χώρων στάθµευσης που εξυπηρετούν τα µέσα µαζικής µεταφοράς των εταιρειών ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ και
αυτών που υπάγονται στο ν. 2963/2001 (Α΄ 268), καθώς
και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και
των επιχειρήσεών τους, καθώς και υφιστάµενες µονάδες τεµαχισµού και συµπίεσης ογκωδών αντικειµένων
και βιοµάζας, που χωροθετούνται εντός των αµαξοστασίων τους, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων
παραµένουν και λειτουργούν ως έχουν, επί πέντε (5) έτη
από την ισχύ του παρόντος, εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας.»
Άρθρο 61
1. Η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4049/2012 (Α΄ 35) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την αντιµετώπιση των εκτάκτων εξόδων και
των πάσης φύσεως πρόσθετων δαπανών, που προκαλούνται από την πραγµατοποίηση οµαδικών επισκέψεων σε
µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, µετά τη λήξη του
προκαθορισµένου ωραρίου λειτουργίας τους, προκαταβάλλεται στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.), από τους οικείους διοργανωτές, ανταποδοτικό τέλος, η διαχείριση του οποίου, προς κάλυψη των σχετικών έκτακτων εξόδων και πρόσθετων δαπανών, γίνεται από το ανωτέρω Ταµείο. Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους του προηγούµενου εδαφίου, κατ’
αναλογία προς τα προκαλούµενα έκτακτα έξοδα και
πρόσθετες δαπάνες για την εκτός ωραρίου λειτουργία
των αρχαιολογικών χώρων και µουσείων, καθορίζεται µε

κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Με όµοια απόφαση µπορεί να γίνεται αναπροσαρµογή του ανταποδοτικού τέλους του
προηγούµενου εδαφίου.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4109/2013 (Α' 16) αντικαθίσταται ως εξής:
« 2. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του «Ταµείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων»
(Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) που καταργείται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου µεταφέρεται στα εποπτευόµενα από τον
Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, υπό την επωνυµία: «Εθνικό Θέατρο», «Εθνική Λυρική Σκηνή», «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», «Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου» και «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών».
Η µεταφορά και κατανοµή του προσωπικού στα νοµικά
πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου, γίνεται µε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατ’ αντιστοιχία
προς τις λειτουργικές ανάγκες κάθε νοµικού προσώπου.
Με απόφαση του ίδιου Υπουργού, περίληψη της οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το
ανωτέρω προσωπικό αποσπάται, κατά παρέκκλιση των
σχετικών διατάξεων, στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων
και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και, συγχρόνως, διατίθεται προς κάλυψη των αναγκών των Επιστηµονικών Επιτροπών (Ε.Ε.) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6
του παρόντος άρθρου, όπου και παρέχει τις υπηρεσίες
του.
Η απόσπαση και διάθεση του ίδιου προσωπικού λήγει
ταυτόχρονα µε την κατάργηση των Επιστηµονικών Επιτροπών κατά την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Η µισθοδοσία του προσωπικού κατά τη διάρκεια της απόσπασης και διάθεσης βαρύνει τον προϋπολογισµό της
Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
3. Η περίπτωση α' της παρ. 3 του άρθρου 3 του
ν. 4109/2013 καταργείται. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της
παραγράφου αυτής αναριθµώνται σε περιπτώσεις α΄ και
β΄.
4. Μετά το τέλος του εδαφίου της περίπτωσης β΄ της
παρ. 13 του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 (Α΄ 302) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο Διευθυντής Δηµοτικού Ωδείου µπορεί να διευθύνει
και τα Παραρτήµατά του, ανεξαρτήτως αριθµού, εφόσον
εδρεύουν εντός των ορίων του ίδιου Δήµου».
5. Η παρ. 21 του άρθρου 3 του ν. 2273/1994 (Α΄ 223) αντικαθίσταται ως εξής:
«21. Η διαχειριστική χρήση των Θεάτρων αρχίζει την
1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεµβρίου του έτους αυτού. Ειδικά, η διαχειριστική χρήση
που άρχισε την 1η Σεπτεµβρίου 2012 λήγει την 31η Δεκεµβρίου 2013, δηλαδή έχει υπερδωδεκάµηνη διάρκεια.»
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Άρθρο 62
1. α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου περιέρχονται άνευ ανταλλάγµατος στο Δηµόσιο κατά πλήρη κυριότητα οι παρόδιες εκτάσεις του τµήµατος του οδικού διευρωπαϊκου δικτύου «Πατρών - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων» (ΠΑΘΕ) από τον ανισόπεδο κόµβο Αξιού έως και τον Μεθοριακό Σταθµό Ευζώνων, που
µεταβιβάσθηκαν από το Δηµόσιο στην Ανώνυµη Εταιρεία
Εκµετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόµων Α.Ε. µε το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε., δυνάµει
της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2938/2001 (Α΄ 178), στις
οποίες περιλαµβάνονται και τα στοιχεία που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου.
β) Η ανωτέρω µεταβίβαση συντελείται από της µεταγραφής του αποσπάσµατος της απογραφής που διενεργήθηκε, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του
ανωτέρω νόµου, κατά το τµήµα της που περιέχει περιγραφή των δια του παρόντος µεταβιβαζόµενων ακινήτων και εµπραγµάτων δικαιωµάτων. Η µεταγραφή πραγµατοποιείται ατελώς από το Δηµόσιο το αργότερο εντός
µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
γ) Οι µεταβιβάσεις και µεταβολές του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά,
καθώς και δικαιώµατα υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
δ) Ως αξία για την αναδιαµόρφωση του µετοχικού κεφαλαίου της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., µετά την ανωτέρω µεταβίβαση,
λαµβάνεται η αξία στην οποία τα µεταβιβαζόµενα µε την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 5
του ν. 2938/2001.
2. Η επιβολή διοδίων τελών επί του τµήµατος του ΠΑΘΕ από τον Α/Κ Αξιού έως τον Μεθοριακό Σταθµό Ευζώνων, κατά το διάστηµα έως την αξιοποίηση αυτού από το
Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
Α.Ε., γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Με την ως άνω απόφαση καθορίζεται το συγκεκριµένο ύψος και ο τρόπος είσπραξης των διοδίων, ο
τρόπος διαχωρισµού των οχηµάτων σε κατηγορίες και οι
θέσεις λειτουργίας των σταθµών διοδίων.
Άρθρο 63
Συµπλήρωση του άρθρου 30 της κωδικοποίησης
της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων
(ν. 3669/2008)
Στο άρθρο 30 της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων, που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 3669/2008, προστίθεται παράγραφος 11 ως
εξής:
«11. Στις συµβάσεις κατασκευής δηµοσίων έργων εφαρµόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εφόσον
δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόµο αυτόν, όπως κάθε
φορά ισχύει.»
Άρθρο 64
Διαδικασία Διαιτησίας
Στο ν. 3614/2007 (Α΄ 267) προστίθεται άρθρο 25Α ως
εξής:

«Άρθρο 25Α
Διαδικασία Διαιτησίας
1. Στις συγχρηµατοδοτούµενες Συµβάσεις Δηµοσίων
Έργων στις οποίες Κύριος του Έργου ή/και Φορέας Κατασκευής είναι δηµόσια επιχείρηση του ν. 3429/2005,
στις οποίες ως διαδικασία επίλυσης διαφορών προβλέπονται οι διατάξεις των άρθρων 76 και 77 του ν. 3669/
2008 ή των άρθρων 12 και 13 του ν. 1418/1984, όλες οι
διαφορές που ανακύπτουν µεταξύ του Κυρίου του Έργου
ή/και του Φορέα Κατασκευής και του Αναδόχου από την
εφαρµογή ή ερµηνεία της σχετικής Σύµβασης Δηµοσίου
Έργου ή µε αφορµή αυτή, κάθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος
της, από τη θέση σε ισχύ της παρούσας και εφεξής, δύνανται, µε επιλογή του Κυρίου του Έργου ή του Αναδόχου, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 3, να επιλύονται µε τη διαδικασία Διαιτησίας που προβλέπεται
στην παράγραφο 5 του παρόντος.
2. Στις Διακηρύξεις που θα προκηρυχθούν µετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας, σχετικώς µε συγχρηµατοδοτούµενες Συµβάσεις Δηµοσίων Έργων µπορεί να προβλέπεται για την επίλυση των διαφορών η εφαρµογή,
κατ’ επιλογή είτε των διατάξεων των άρθρων 76 και 77
του ν. 3669/2008 είτε της διαδικασίας Διαιτησίας του παρόντος άρθρου.
3. Η επιλογή της διαδικασίας Διαιτησίας του παρόντος
άρθρου γίνεται µε έγγραφη δήλωση - πρόταση, κοινοποιούµενη πάντοτε µε Δικαστικό Επιµελητή, στον αντισυµβαλλόµενο και στον εποπτεύοντα τον Κύριο του Έργου.
Υπουργό, επί της όποιας, αποφαίνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας 30 ηµερών ο ως άνω Υπουργός. Όλες οι
ως άνω διαφορές, για την επίλυση των οποίων τα συµβαλλόµενα Μέρη επέλεξαν κατά τα ανωτέρω την προσφυγή στη διαδικασία της Διαιτησίας του παρόντος άρθρου θα επιλύονται σύµφωνα µε τις κατωτέρω διατάξεις.
Εφόσον τα συµβαλλόµενα Μέρη επιλέξουν εγγράφως,
κατά τα ανωτέρω, την προσφυγή στη διαδικασία Διαιτησίας, η διαδικασία αυτή, όπως περιγράφεται στις παραγράφους 4 και 5, θα εφαρµόζεται πλέον και για όλες τις
υπόλοιπες διαφορές που τυχόν ανακύψουν εφεξής µεταξύ των συµβαλλόµενων Μερών.
4. Ο Ανάδοχος πριν προσφύγει στη διαδικασία Διαιτησίας, οφείλει να υποβάλλει Ένσταση. Η Ένσταση ασκείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών, αφότου ο Ανάδοχος έλαβε πλήρη γνώση της
πράξης ή παράλειψης του αντισυµβαλλόµενου Μέρους,
που προσβάλλει έννοµο συµφέρον του και ασκείται µε επίδοση από τον Ανάδοχο σχετικού εγγράφου µε δικαστικό επιµελητή προς το αντισυµβαλλόµενο Μέρος, όπως
εκπροσωπείται νοµίµως. Το αντισυµβαλλόµενο Μέρος υποχρεούται, εντός δύο (2) µηνών από την προς αυτό επίδοση της Ένστασης, να εκδώσει και κοινοποιήσει µε δικαστικό επιµελητή προς τον Ανάδοχο τη σχετική απόφασή του. Σε περίπτωση που η Ένσταση απορριφθεί στο
σύνολό της ή µερικώς ή παρέλθει άπρακτη η ως άνω
προθεσµία, ο Ανάδοχος µπορεί να προσφύγει στη διαδικασία της Διαιτησίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5. Η προθεσµία για την άσκηση Ένστασης και
η προθεσµία για την έκδοση Απόφασης επί της Ένστασης, αναστέλλουν την προθεσµία προσφυγής στη διαδικασία της Διαιτησίας. Η άσκηση Ένστασης ή η διεξαγωγή διαδικασίας Διαιτησίας δεν αναστέλλει την εκτέλεση
των συµβατικών εργασιών της σχετικής Σύµβασης Δηµο-
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σίου Έργου. Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει Ένσταση, για όσες διαφορές έχουν ήδη ανακύψει µέχρι την κατά τα ως άνω επιλογή της διαδικασίας Διαιτησίας, για τις οποίες έχει ήδη απορριφθεί,
ρητώς ή σιωπηρώς, ένσταση του Αναδόχου, υποβληθείσα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 ή του άρθρου 12 του ν. 1418/1984.
5. Κάθε Μέρος που θεωρεί ότι υπάρχει διαφορά προς
επίλυση µπορεί να προσφύγει στη διαδικασία Διαιτησίας
εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της επίδοσης προς αυτό της απόφασης του αντισυµβαλλόµενου Μέρους επί της Ένστασης ή της απράκτου παρόδου της δίµηνης προθεσµίας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, µε
την κατάθεση αίτησης περί υποβολής της διαφοράς σε
Διαιτησία του που κοινοποιείται στο άλλο Μέρος. Η αίτηση αυτή περιέχει σαφή περιγραφή της διαφοράς και ορισµό Διαιτητή για λογαριασµό του προσφεύγοντος. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά προς τον
Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος θα
διεξάγει και τη σχετική κλήρωση της παραγράφου 7.
6. Το Διαιτητικό Δικαστήριο αποτελείται από τρεις (3)
Διαιτητές. Το κάθε Μέρος θα ορίζει ένα Διαιτητή. Σε περίπτωση µη διορισµού Διαιτητή από τον καθ’ ου η αίτηση
εντός οκτώ (8) ηµερών από την προς αυτόν επίδοση της
αίτησης περί υποβολής της διαφοράς σε Διαιτησία, ο
δεύτερος Διαιτητής θα ορίζεται για λογαριασµό του καθ’
ου από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας, εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης του αιτούντος.
7. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας εντός
τριών (3) ηµερών από την κατά τα ανωτέρω κοινοποίηση
σε αυτόν της αίτησης, ορίζει µε κλήρωση ως Επιδιαιτητή,
Σύµβουλο Επικρατείας, περιλαµβανοµένων του Προέδρου και των Αντιπροέδρων.
8. Η Διαιτησία διεξάγεται στην Αθήνα, στην ελληνική
γλώσσα και διέπεται από τις διατάξεις 867 έως 903 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Το Δικαστήριο εφαρµόζει
τους όρους της παρούσας και τις διατάξεις της κείµενης
Ελληνικής Νοµοθεσίας. Η απόφαση λαµβάνεται υπό των
Διαιτητών κατά πλειοψηφία. Το διαιτητικό Δικαστήριο δικαιούται, στο πλαίσιο εκκρεµούσας σε αυτό διαφοράς,
να διατάσσει τη διενέργεια σχετικής πραγµατογνωµοσύνης και να εκδίδει και αποφάσεις προσωρινής αναστολής.
9. Η διαιτητική απόφαση καθορίζει τις δαπάνες της Διαιτησίας και της πραγµατογνωµοσύνης, κατά περίπτωση
και την κατανοµή τους στα Μέρη. Η απόφαση εκδίδεται
το συντοµότερο δυνατό και πάντως όχι πέραν των τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία διορισµού του Επιδιαιτητή. Το διαιτητικό Δικαστήριο δύναται, κατόπιν αιτήσεως εκατέρου των Μερών ή µε πρωτοβουλία του, να
παρατείνει την εν λόγω προθεσµία για σπουδαίο λόγο.
10. Η διαιτητική απόφαση είναι άµεσα εκτελεστή, δεν
υπόκειται σε ένδικα µέσα και είναι δεσµευτική και για τα
δύο Μέρη, τα οποία ρητά αναλαµβάνουν την υποχρέωση
άµεσης συµµόρφωσής τους προς αυτή. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται αγωγή ακύρωσης της διαιτητικής αποφάσεως
για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 897 του
Κ.Πολ.Δ.. Αν από την εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης της οποίας η αποκατάσταση είναι ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώ-

σιµη µπορεί να διαταχθεί µετά από αίτηση κάποιου από
τους διαδίκους ολική ή µερική αναστολή της εκτέλεσης
της προσβαλλόµενης απόφασης µε τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή χωρίς εγγύηση αν η αγωγή ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιµη ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση
της απόφασης από την παροχή εγγύησης του νικήσαντος διαδίκου.
11. Σε περίπτωση µη συµµετοχής κατά τη διαιτητική
διαδικασία ή µη υπογραφής για οποιοδήποτε λόγο της
διαιτητικής απόφασης από Διαιτητή, αρκεί η µνεία του
γεγονότος αυτού στην απόφαση, η οποία υπογράφεται
πάντοτε από τον Επιδιαιτητή.
12. Η προσφυγή στη διαδικασία Διαιτησίας δεν αίρει
τη δυνατότητα των Μερών να επιδιώξουν παραλλήλως
τη συµβιβαστική επίλυση της µεταξύ τους διαφοράς, χωρίς αυτές οι προσπάθειες επίλυσης να έχουν ως αποτέλεσµα την αναστολή της εν λόγω διαδικασίας ή των
προθεσµιών της, εκτός ρητής αντίθετης έγγραφης συµφωνίας των Μερών.
13. α) Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δύνανται να εφαρµόζονται και για τις διαφορές, που έχουν ήδη ανακύψει µεταξύ των Συµβαλλοµένων των ως άνω Συµβάσεων
Δηµοσίων Έργων, από την εφαρµογή ή ερµηνεία της
σχετικής Σύµβασης Δηµόσιου Έργου ή µε αφορµή αυτή,
µέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου, εφόσον για
τις διαφορές αυτές δεν έχει ήδη λάβει χώρα η επ’ ακροατηρίω συζήτηση της τυχόν ασκηθείσης προσφυγής του
Αναδόχου ενώπιον Δικαστηρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 3669/2008 ή του άρθρου 13
του ν. 1418/1984.
β) Για όσες από τις ως άνω Συµβάσεις Δηµοσίου Έργου δεν έχουν ανακύψει διαφορές µεταξύ των συµβαλλοµένων Μερών µέχρι τη θέση σε ισχύ της παρούσας,
για τις διαφορές που τυχόν ανακύψουν εφεξής, η επιλογή των Μερών της παραγράφου 3 για την προσφυγή στη
διαδικασία διαιτησίας θα εκδηλούται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την έγγραφη δήλωση της πρώτης διαφοράς. Εφόσον για την πρώτη διαφορά, που ανακύψει µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, τα
συµβαλλόµενα Μέρη επιλέξουν κατά τα ανωτέρω την
προσφυγή στη διαδικασία επίλυσης διαφορών που προβλέπεται µε τις διατάξεις της παρούσας, η διαδικασία
αυτή θα εφαρµόζεται πλέον και για όλες τις υπόλοιπες
ως άνω διαφορές µεταξύ των συµβαλλόµενων Μερών.
γ) Για όσες από τις ως άνω Συµβάσεις Δηµοσίου Έργου έχουν ήδη ανακύψει διαφορές µεταξύ των συµβαλλοµένων Μερών µέχρι τη θέση σε ισχύ της παρούσας,
για τις εν λόγω ανακύψασες διαφορές, η επιλογή των
Μερών για την προσφυγή στη διαδικασία διαιτησίας θα
εκδηλούται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας. Στην περίπτωση
αυτή, στην ως άνω συµφωνία των συµβαλλόµενων Μερών για την επιλογή της προβλεπόµενης µε τις διατάξεις
της παρούσας διαδικασίας επίλυσης διαφορών, υπό την
επιφύλαξη της διατάξεως της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής, θα περιλαµβάνεται και σχετική δήλωση
του Αναδόχου του Δηµόσιου Έργου, µε την οποία θα παραιτείται από κάθε τυχόν ήδη ασκηθείσα εκ µέρους του
ένσταση, αίτηση θεραπείας ή προσφυγή, καθώς και ότι
θα προβεί εντός ευλόγου χρόνου σε κάθε απαιτούµενη
προς τούτο ενέργεια ενώπιον του αρµόδιου Δικαστηρίου
ή της αρµόδιας Αρχής».
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Άρθρο 65
Δευτερεύουσες θέσεις
εκποµπής ραδιοφωνικών σταθµών
1. Μέχρι την έκδοση από το Ε.Σ.Ρ. της προκήρυξης
της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161), οι
ραδιοφωνικοί σταθµοί που νοούνται ως νοµίµως λειτουργούντες, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρ. 7
του άρθρου 5 του ν. 3592/2007, δύνανται να χρησιµοποιούν και δευτερεύουσες θέσεις εκποµπής, πέραν των
προβλεπόµενων στη σχετική άδεια ή στη βεβαίωση που
εκδόθηκε κατ’ εφαρµογή του άρθρου 53 του
ν. 2773/1999 (A΄ 295) ή στην αίτηση για χορήγηση της
βεβαίωσης ή σε κάθε άλλο έγγραφο της Αρχής που χορήγησε τη βεβαίωση και στους οικείους χάρτες συχνοτήτων, εφόσον λόγω γεωµορφολογικών ή άλλων ιδιοµορφιών δεν είναι τεχνικώς εφικτή η βέλτιστη κάλυψη
της γεωγραφικής περιφέρειας την οποία καλύπτουν. Οι
δευτερεύουσες θέσεις εκποµπής επιτρέπεται να βρίσκονται και εκτός του νοµού ο οποίος αναφέρεται στη βεβαίωση που εκδόθηκε κατ’ εφαρµογή του άρθρου 53 του
ν. 2778/1999. Μετά την έκδοση της προκήρυξης του
προηγούµενου εδαφίου, οι ανωτέρω ραδιοφωνικοί σταθµοί εξακολουθούν να δύνανται να χρησιµοποιούν και
δευτερεύουσες θέσεις εκποµπής, εφόσον υποβάλουν
αίτηση συµµετοχής στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία
και µέχρι την έκδοση των σχετικών αδειών ή απορριπτικών αποφάσεων από το Ε.Σ.Ρ., σύµφωνα µε το άρθρο 8
του ν. 3592/ 2007.
2. Η κατά τα ανωτέρω χρήση δευτερευουσών θέσεων
εκποµπής επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία κάθε
άλλου νοµίµως λειτουργούντος δικτύου ή υπηρεσίας.
3. Για τη χορήγηση της έγκρισης της προηγούµενης
παραγράφου ο ενδιαφερόµενος φορέας υποβάλλει στη
Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
ταυ Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων αίτηση για τη χρήση συγκεκριµένων θέσεων εκποµπής, συνοδευόµενη από τεχνική µελέτη, µε την οποία τεκµηριώνεται η βέλτιστη κάλυψη της γεωγραφικής περιφέρειας στην οποία εκπέµπουν και βεβαιώνεται ότι η χρήση τους δεν δηµιουργεί
παρεµβολές στους διαύλους συχνοτήτων της E.P.T.
Α.Ε., στις επικοινωνίες των Ενόπλων Δυνάµεων, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και σε κάθε άλλο νοµίµως λειτουργούντα σταθµό δίκτυο ή υπηρεσία. Η
τεχνική µελέτη θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαµβάνει
τα εξής στοιχεία: α) διάγραµµα ακτινοβολίας κεραιοσυστήµατος, β) ισχύ εκποµπής (eirp), γ) θεωρητική πεδιοκάλυψη της δευτερεύουσας θέσης εκποµπής, βάσει κατάλληλου αναγνωρισµένου προτύπου, δ) λίστα µε τις ακριβείς συντεταγµένες (ΕΓΣΑ '87) των θέσεων εκποµπής.
4. Η ισχύς εκποµπής (eirp) από δευτερεύουσες θέσεις
εκποµπής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την ισχύ της
θέσης εκποµπής από την οποία κάθε ραδιοφωνικός
σταθµός εξέπεµπε ήδη σύµφωνα µε τη σχετική άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ή τη βεβαίωση
νοµίµου λειτουργίας και τους οικείους χάρτες συχνοτήτων.
5. Οι ραδιοφωνικοί σταθµοί της παραγράφου 1, οι οποίοι εκπέµπουν ήδη κατά την έναρξη ισχύος του παρό-

ντος άρθρου και από άλλες θέσεις εκποµπής, πέραν των
προβλεποµένων στη σχετική άδεια ή στη σχετική βεβαίωση νοµίµου λειτουργίας τους και στους οικείους χάρτες συχνοτήτων, θεωρείται ότι εκπέµπουν νοµίµως από
τις συγκεκριµένες θέσεις εκποµπής, εφόσον εντός
τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
άρθρου υποβάλουν στη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης της παραγράφου 2
για συγκεκριµένες δευτερεύουσες θέσεις εκποµπής που
ήδη χρησιµοποιούν, συνοδευόµενη από τεχνική µελέτη,
σύµφωνα µε την παράγραφο 3. Μέχρι την παρέλευση
της ως άνω προθεσµίας δεν επιβάλλονται κυρώσεις για
τις ήδη εγκατεστηµένες δευτερεύουσες θέσεις εκποµπής.
6. Σε περίπτωση µη χορήγησης της ανωτέρω έγκρισης,
καθώς και κάθε περίπτωση χρήσης δευτερευουσών θέσεων εκποµπής κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλονται οι κατά νόµο προβλεπόµενες κυρώσεις.
7. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 6 του
ν. 2328/1995 (Α΄159) µετά τη φράση «για πέντε (5) το
πολύ ώρες κάθε ηµέρας» προστίθεται η φράση «µε την
προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο της δικτύωσης θα αναφέρεται ανά µισή ώρα εκποµπής ο διακριτικός τίτλος του
σταθµού, µε τον οποίο υπάρχει δικτύωση, καθώς και η έναρξη, διάρκεια και λήξη του χρόνου δικτύωσης».
Άρθρο 66
Τροποποίηση του άρθρου 100 της κωδικοποίησης
της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων
(ν. 3669/2008)
1. Το σηµείο i της περίπτωσης ε΄ της παρ. 8 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων που κυρώθηκε µε το ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«i. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ. προς το Σύνολο Υποχρεώσεων (Σ.Υ.). Ως Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ.) λαµβάνεται το µέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του παθητικού της εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής
επιχείρησης, ως «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», µετά την αφαίρεση των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεµατικών Τεχνικών Επιχειρήσεων, στο τµήµα αυτών που δεν έχει φορολογηθεί, του Οφειλόµενου Κεφαλαίου και των «ποσών που προορίζο νται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου». Τα πιο πάνω οικονοµικά στοιχεία προκύπτουν από
την οικονοµική κατάσταση του προηγούµενου έτους ή από προσωρινή οικονοµική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δηµοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης. Για το διαχωρισµό των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεµατικών Τεχνικών Επιχειρήσεων και
τον προσδιορισµό του τµήµατος που έχει φορολογηθεί
και δεν αφαιρείται από το «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», απαιτείται ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή.
Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισµα των
βραχυπρόθεσµων και των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της επιχείρησης, µε εξαίρεση τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισµό, όπως αυτές προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, αφαιρουµένων των βεβαιωµένων από ορκωτό ελεγκτή εκκαθαρισµένων απαιτήσεων από δηµόσιες συµβάσεις έργων.».
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2. Τα δεύτερο εδάφιο του σηµείου ii της περίπτωσης
ε΄ της παρ.8 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων, που κυρώθηκε
µε το ν. 3669/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δείκτες βιωσιµότητας για επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις τάξεις τέταρτη, πέµπτη, έκτη και έβδοµη
πρέπει να είναι Ι.Κ. /Σ.Υ. >0,6 και Κ.Ε. /Β.Υ.>0,8».
3. Η παρ. 9 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων που κυρώθηκε µε
το ν. 3669/2008, αντικαθίσταται, ως εξής:
«9. Οι δείκτες βιωσιµότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 99 του παρόντος Κώδικα, ελέγχονται ετησίως µε
την υποβαλλόµενη έκθεση δραστηριότητας και πρέπει
να τηρούνται και κατά την τακτική και κατά την έκτακτη
αναθεώρηση των επιχειρήσεων του Μ.Ε.ΕΠ..
Ειδικά και µόνο για την πρώτη εφαρµογή της παρούσας ρύθµισης και σε ό,τι αφορά στην υποβαλλόµενη έκθεση δραστηριότητας, δίνεται η δυνατότητα σε εργοληπτική επιχείρηση η οποία δεν καλύπτει τα ελάχιστα όρια
δεικτών βιωσιµότητας, να υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία, εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη λήξη της υποχρέωσης υποβολής της, οικονοµικές καταστάσεις βεβαιωµένες από ορκωτό ελεγκτή από τις οποίες να προκύπτει η κάλυψη των ελάχιστων ορίων των δεικτών βιωσιµότητας.
Σε περίπτωση µη τήρησης των ελάχιστων ορίων των
δεικτών κατά τα ανωτέρω, ακολουθείται η διαδικασία έκτακτης αναθεώρησης µε πρωτοβουλία της Υπηρεσίας,
η οποία ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) µηνών από
τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας.
Σε περίπτωση υποβιβασµού ή διαγραφής λόγω µη τήρησης των ως άνω αναφεροµένων δεικτών, µετά την έκτακτη αναθεώρηση, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δύνανται να επανακαταταχθούν, κάνοντας χρήση του συντελεστή κατάταξης Γ΄ της τάξης πτυχίου που κατείχαν
προ του υποβιβασµού ή διαγραφής τους, υποβάλλοντας
στην αρµόδια Υπηρεσία αίτηση για έκτακτη αναθεώρηση
µε τα στοιχεία των οικονοµικών τους καταστάσεων της
επόµενης οικονοµικής τους χρήσης.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να
ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου.»
4. Στο άρθρο 100 της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων, που κυρώθηκε µε το ν. 3669/2008, προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Όπου στις διατάξεις περί Μ.Ε.ΕΠ. γίνεται αναφορά για προσωρινές οικονοµικές καταστάσεις, αυτές υποχρεωτικά θα έχουν συνταχθεί στο τελευταίο ηµερολογιακό τρίµηνο, πριν την υποβολή της αίτησης.»
Άρθρο 67
Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
«στ. Για επενδυτικά σχέδια που αφορούν ανάπτυξη

γενοσήµων και βιοϊσοδυνάµων προϊόντων φαρµάκων,
µορφών και συσκευών χορήγησης φαρµάκων, ενισχυόµενες δαπάνες απoτελούν οι δαπάνες για έρευνα επί
συµβάσει σχετικά µε την προπαραγωγή, συµβατότητα
εκδόχων, αξιολόγηση µεθόδων ανάλυσης, σχετικά µε
την ανάδειξη της οµοιότητας µε το προϊόν αναφοράς,
σταθερότητας και βιοϊσοδυναµίας και σχετικά µε πιστοποίηση, δαπάνες συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας
και ελέγχου ποιότητας, δαπάνες πιστοποίησης και κατοχύρωσης δικαιωµάτων χρήσης, καθώς και δαπάνες για
τη µεταφορά τεχνογνωσίας µέσω της αγοράς δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και αδειών εκµετάλλευσης.»
Άρθρο 68
Η παρ. 6 του άρθρου 19 του v. 4146/2013 (A΄90) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. σε επενδυτικά σχέδια για ΑΠΕ, που δεν ανήκουν
στους υδροηλεκτρικούς και υβριδικούς σταθµούς, στα αντλησιοταµιευτικά συστήµατα ενέργειας και στις µονάδες παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα και βιοαέριο και
που θα υποβληθούν µετά την 1η Ιανουαρίου 2014 παρέχονται µόνο φορολογικά κίνητρα».
Έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου ορίζεται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4146/2013.
Άρθρο 69
Η παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4146/2013 δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων
που έχουν κηρυχθεί ή πρόκειται να κηρυχθούν είτε για ανάγκες εκµετάλλευσης λιγνιτικών κοιτασµάτων από τη
Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή διάδοχο αυτής ή κάθε συνδεδεµένο µε αυτήν πρόσωπο, στις περιοχές που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2446/1996, είτε για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 28 του ν. 3937/2011.
Άρθρο 70
Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3894/2010,
όπως ισχύει, ακίνητα που ανήκουν στα νοµικά πρόσωπα
της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977 (Α΄146), καθώς
και σε λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Εκκλησίας της
Κρήτης ή των Μητροπόλεων Δωδεκανήσου, νοούνται ως
ιδιωτικά ακίνητα.
Φορέας πραγµατοποίησης της επένδυσης, κατά την
έννοια του παρόντος νόµου, δύναται να είναι και η Εκκλησία της Ελλάδος, ενεργούσα δια της Εκκλησιαστικής
Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονοµικών (ΕΚΥΟ) ή η Εκκλησία
της Κρήτης ή οι Μητροπόλεις Δωδεκανήσου στα όρια
της αρµοδιότητάς τους.»

29
Άρθρο 71
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως
ορίζεται σε επί µέρους διατάξεις του.
Αθήνα,
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