
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 1
Τροποποίηση του ν. 4608/2019 (A΄ 66) (Ελληνική 

Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών
Επενδύσεων και άλλες διατάξεις)

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως
εξής:

«ε) «Αυτοδίκαια εντασσόµενες Στρατηγικές Επενδύ-
σεις», όπως οι επενδύσεις του ν. 3389/2005 (Α΄ 232) που
έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και οι
επενδύσεις του άρθρου 8 του ν. 4271/2014 (Α΄ 144) για
τα Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος
- Projects of Common Interest (PCI).»

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11
του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τις επενδύσεις στον τοµέα της βιοµηχανίας της
περίπτωσης β΄  και της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτω-
σης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10, ο ανώτατος ε-
πιτρεπό�ενος συντελεστής δό�ησης που προβλέπεται
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Γ΄
του άρθρου 11 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) ορίζεται σε
0.6.»

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν. 4608/2019 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου, για την
έκδοση οποιασδήποτε απαιτούµενης άδειας ή έγκρισης
για την εκτέλεση των έργων, την εγκατάσταση ή λει-

τουργία Στρατηγικής Επένδυσης, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των χωροταξικών αδειών, ορίζεται προθεσµία σαρά-
ντα πέντε (45) ηµερολογιακών ηµερών. Ειδικά για την
έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α-
ΕΠΟ) Στρατηγικής Επένδυσης, η προθεσµία της υποπε-
ρίπτωσης δδ) της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 του
άρθρου 3 και η προθεσµία της περίπτωσης δ) της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 µειώνεται σε
τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες. Οι προθεσµίες αυτές εκ-
κινούν από την υποβολή από τον φορέα της επένδυσης
στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (ΓΔΣΕ)
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων του σχετι-
κού φακέλου για έκαστη απαιτούµενη άδεια ή έγκριση
µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην ως άνω προ-
θεσµία δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος προσκόµισης των
ζητούµενων από τη Διοίκηση συµπληρωµατικών στοιχεί-
ων.

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του ν. 4608/2019 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«5. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθε-
σµίας της παραγράφου 1, η αρµοδιότητα έκδοσης κάθε
άδειας µεταφέρεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, ο οποίος, µετά από εισήγηση της Γενικής Γραµ-
µατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βεβαιώνει την
παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, και είτε αιτιολογη-
µένα εκδίδει τη σχετική άδεια λαµβάνοντας υπόψη την
αίτηση, τα στοιχεία του φακέλου και τις κείµενες διατά-
ξεις, είτε αιτιολογηµένα την απορρίπτει εντός προθε-
σµίας ενός (1) µηνός.»

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΗ΄, 24 Οκτωβρίου 2019,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις



5. Στο άρθρο 13 του ν. 4608/2016 προστίθεται παρά-
γραφος 7 ως εξής:

«7. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας της παρα-
γράφου 1 ή η µη εµπρόθεσµη αποστολή από τις περιφε-
ρειακές ή άλλες υπηρεσίες προς την αρµόδια αδειοδο-
τούσα αρχή εγκρίσεων, εισηγήσεων ή γνωµοδοτήσεων
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 συνιστά επιβαρυντική πε-
ρίσταση κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρ-
θρου 109 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) για την επιβολή πει-
θαρχικής ποινής τόσο στον αρµόδιο υπάλληλο όσο και
στον προϊστάµενο της εκάστοτε αδειοδοτικής ή γνωµο-
δοτικής υπηρεσίας, ο οποίος ορίζεται εκ του νόµου ως
το καθ` ύλην αρµόδιο όργανο για την υλοποίηση των υ-
ποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόµο.

6. Στο άρθρο 19 του ν. 4608/2019 προστίθεται παρά-
γραφος 6 ως εξής:

«6. Ως προς την υπαγωγή επενδυτικής πρότασης σε
µια από τις κατηγορίες του άρθρου 10 και τη συνδροµή
των προϋποθέσεων χαρακτηρισµού αυτής ως Στρατηγι-
κής Επένδυσης, εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής και α-
ποκλείεται η αναδροµική ισχύς µεταγενέστερων νόµων
που προβλέπουν αυστηρότερα κριτήρια για τον χαρα-
κτηρισµό επένδυσης ως Στρατηγικής».

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν. 4608/2019 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι επιλέξιµες δαπάνες των περιπτώσεων α' και β'
της παραγράφου 2 του παρόντος προσδιορίζονται µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 του Κα-
νονισµού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της
17ης Ιουνίου 2014 (L 187) και θα εξειδικεύονται µε την α-
πόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 20».

8.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 4608/2019
προστίθεται περίπτωση (η) ως εξής:

«(η) Αναλυτική περιγραφή των αιτούµενων ενισχύσε-
ων και των σχετικών δαπανών, καθώς και τα απαραίτητα
στοιχεία προς απόδειξη της πλήρωσης των κατά περί-
πτωση εφαρµοζόµενων προϋποθέσεων συµβατότητας
του Κανονισµού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 651/2014 της Επιτροπής
της 17ης Ιουνίου 2014 (L 187), µόνο στην περίπτωση που
η αίτηση χαρακτηρισµού του επενδυτικού σχεδίου ως
Στρατηγικής Επένδυσης περιλαµβάνει και αίτηση χορή-
γησης ενισχύσεων των άρθρων 12 και 14».

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20
του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Μετά την έκδοση της προβλεπόµενης στο άρθρο
10 απόφασης χαρακτηρισµού της επένδυσης ως Στρατη-
γικής, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, µε την οποία χορηγούνται και εξειδικεύο-
νται οι ενισχύσεις των άρθρων 12 και 14 κατά περίπτω-
ση.»

10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 4608/2019
διαγράφεται και η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου ανα-
ριθµείται σε 2.

11. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14
του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«(α) Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζοµένων σε
µειονεκτική θέση και ατόµων µε αναπηρία, σύµφωνα µε
τα άρθρα 32 και 33 του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014 ή χρό-
νια πάθηση, καθώς και για την παροχή εύλογων προσαρ-
µογών σύµφωνα µε το εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 61 του ν. 4488/2017. Η ενίσχυση της παρούσας

κατηγορίας αθροιζόµενη µε τυχόν άλλες κρατικές ενι-
σχύσεις που λαµβάνει ο φορέας επένδυσης δεν µπορεί
να υπερβαίνει τα πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ α-
νά επενδυτικό σχέδιο.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4399/2016
(Α΄ 117), 3908/2011 (Α΄ 8), 3299/2004 (Α΄ 261) ΚΑΙ

2601/1998 (Α΄ 81)

Άρθρο 2
Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων και πιστοποίηση 

ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουρ-
γίας επενδύσεων

1. Στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016 η δεύτερη παράγρα-
φος µε τον αριθµό 10 αναριθµείται σε παράγραφο 11 και
εν συνεχεία προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

«12. Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού
σχεδίου, συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά που ορί-
ζονται στην περίπτωση β' του πρώτου εδαφίου της παρα-
γράφου 3 του παρόντος άρθρου, δύναται να πιστοποιη-
θεί η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουρ-
γίας της επένδυσης για την καταβολή της ενίσχυσης α-
πό ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20, κατ' επιλογή του
φορέα. 
Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται µέσω του Πληρο-

φοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων έκθεση ε-
λέγχου περί ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγι-
κής λειτουργίας της επένδυσης, υπογεγραµµένη από
ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που είναι
εγγεγραµµένος/η στο Δηµόσιο Μητρώο του άρθρου 14
του ν. 4449/2017 και που διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη
επαγγελµατικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον ενός εκα-
τοµµυρίου (1.000.000) ευρώ ανά συµβάν και συνολικού
ποσού τουλάχιστον πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευ-
ρώ ετησίως. Με αυτήν συνυποβάλλονται η έκθεση ελέγ-
χου της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 4449/2017
υπογεγραµµένη από τον, ως άνω, ορκωτό ελεγκτή - λο-
γιστή ή την ελεγκτική εταιρεία και σχετική βεβαίωση υ-
λοποίησης από πολιτικό µηχανικό, καθώς και όπου απαι-
τείται από το είδος  και τους όρους υπαγωγής της επέν-
δυσης, από µηχανολόγο µηχανικό ή και λογιστή  - φορο-
τεχνικό Α΄ τάξης για τις οικονοµικές καταστάσεις ή άλ-
λης επαγγελµατικής ειδικότητας πρόσωπο. Η αρµόδια Υ-
πηρεσία διαπιστώνει την πληρότητα της έκθεσης ελέγ-
χου και τη συµφωνία των πιστοποιηθέντων µε τις διατά-
ξεις του αντίστοιχου θεσµικού πλαισίου και  των σχετι-
κών βεβαιώσεων και εφόσον βεβαιώνεται ανεπιφύλακτα
η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης, εισηγείται την έκδοση της σχετικής από-
φασης. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείψεις
στην υπό έλεγχο επένδυση, εφαρµόζονται αναλογικά οι
περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 16
του παρόντος νόµου, αντίστοιχα. Στην κατά τα ως άνω
διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης
της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης δεν απαι-
τείται καταβολή του παράβολου της παραγράφου 7. 
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Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της πα-
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύµφωνα µε την
ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγµατοληπτικό έλεγχο
που διενεργείται από πενταµελή επιτροπή αποτελούµε-
νη  από: α) δύο (2) υπαλλήλους της αρµόδιας Υπηρεσίας
που ορίζεται µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων της
παραγράφου 3 του άρθρου 14, β) ένα (1) µέλος που ορί-
ζεται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ε-
λέγχων,  γ) ένα (1) µέλος που ορίζεται από το Τεχνικό Ε-
πιµελητήριο Ελλάδας και δ) ένα (1) µέλος που ορίζεται
από το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος. Το πόρισµα
της πενταµελούς επιτροπής κοινοποιείται στην αρµόδια
Υπηρεσία. 
Σε περίπτωση που κατά τον ως άνω δειγµατοληπτικό

έλεγχο διαπιστωθούν αποκλίσεις και ανακριβείς δηλώ-
σεις σε σχέση µε όσα έχουν αναρτηθεί στο Πληροφορια-
κό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων, επιβάλλονται κυρώ-
σεις, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 4399/2016 ή τις α-
ντίστοιχες διατάξεις των λοιπών επενδυτικών νόµων, ε-
φόσον πρόκειται για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπα-
χθεί σε αυτούς. 
Αν από τον δειγµατοληπτικό έλεγχο της παρούσας πα-

ραγράφου διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις των δια-
τάξεων ως προς την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου
του άρθρου 32 του ν. 4449/2017 του ορκωτού ελεγκτή
λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ως προς την ολοκλή-
ρωση της επένδυσης και την έναρξη της παραγωγικής
της λειτουργίας, η υπόθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) για πε-
ραιτέρω έλεγχο και την τυχόν επιβολή κυρώσεων της
παραγράφου 10 του άρθρου 35 του ν. 4449/2017. 
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ε-

πενδύσεων και του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδε-
ται ύστερα από γνώµη της Ε.Λ.Τ.Ε., καθορίζεται το ελε-
γκτικό πλαίσιο (Διεθνή Πρότυπα) βάσει του οποίου  διε-
νεργούνται οι έλεγχοι σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4449/2017. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων καθορίζονται τα συγκεκριµένα αντικείµενα
ελέγχου σχετικά µε την ολοκλήρωση της επένδυσης και
την έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας σύµφωνα
µε τον ν. 4399/2016, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια για τη ρύθµιση των θεµάτων της παρούσας παρα-
γράφου. Με όµοια απόφαση ορίζονται οι όροι, οι προϋ-
ποθέσεις και οι απαιτούµενες ειδικότητες των λοιπών ε-
παγγελµατιών, καθώς και οι διαδικασίες για τη συγκρό-
τηση και λειτουργία της Τριµελούς Επιτροπής, καθορι-
σµού της αποζηµίωσης των µελών της και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια. 
Όπου στις διατάξεις του ν. 4399/2016 γίνεται αναφορά

στην ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουρ-
γίας της επένδυσης, αυτή δύναται να πιστοποιείται και
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο τα οριζόµε-
να στην παρούσα παράγραφο. 
Η διενέργεια ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων από

ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες,
όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρούσης θεωρείται υ-
ποχρεωτικός έλεγχος. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές ή
ελεγκτικές εταιρείες που διενεργούν έλεγχο σε επενδυ-
τικά σχέδια, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος
νόµου, εφαρµόζουν αναλογικά στον φορέα του επενδυ-

τικού σχεδίου τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής
µη ελεγκτικών υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια
υποχρεωτικού ελέγχου οντοτήτων δηµοσίου συµφέρο-
ντος, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισµό ΕΕ
537/2014 και στον ν. 4449/2017. Πέραν των ανωτέρω, α-
παγορεύεται να διενεργούν έλεγχο σε επενδυτικά σχέ-
δια, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος νόµου,
ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, οι
οποίοι / οποίες συµµετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο
στην εκπόνηση των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων. Οι
ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου έχουν ανάλογη ε-
φαρµογή και για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011,
του ν. 3299/2004 και του ν. 2601/1998.»

Άρθρο 3
Τροποποίηση του ν. 4399/2016

1. Στην υποπαράγραφο Β΄ της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 7 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται η αναφορά «-05-
(Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και -09- (Υποστηρι-
κτικές δραστηριότητες εξόρυξης)» ως εξής: «-05- (Εξό-
ρυξη άνθρακα και λιγνίτη), -06- (Άντληση αργού πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου), -09.1- (Υποστηρικτικές δρα-
στηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού α-
ερίου) και -09.90.11- (Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την
εξαγωγή λιθάνθρακα) και εν γένει όποια δραστηριότητα
σχετίζεται µε τον τοµέα του άνθρακα και του χάλυβα».

2. Στην υποπαράγραφο Β΄ της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 7 του ν. 4399/2016 διαγράφονται οι αναφορές «-
53- Ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές δραστηριότη-
τες» και «-60- Δραστηριότητες προγραµµατισµού και ρα-
διοτηλεοπτικών εκποµπών».

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΝΙΑΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Άρθρο 4
Ορισµός

Ως «Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης», για τους σκοπούς του
παρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων που εκ-
δίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, νοείται η ενιαία αποτύ-
πωση του συνόλου των αδιαβάθµητων γεωχωρικών δε-
δοµένων του άρθρου 6 του παρόντος κατά τρόπο δηµό-
σια και δωρεάν προσβάσιµο στο κοινό µέσω διαδικτύου.

Άρθρο 5
Αρµόδια όργανα

1. Αρµόδιοι για την ανάπτυξη, τήρηση, ενηµέρωση και
λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη ορίζονται οι Υ-
πουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εθνικής Άµυ-
νας.

2. Οι Υπουργοί της παραγράφου 1 του παρόντος δύνα-
νται να αναθέτουν την ανάπτυξη, τήρηση, ενηµέρωση
και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη σε υπηρε-
σία του Δηµοσίου, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή
και σε ιδιωτικό φορέα που έχει την αναγκαία τεχνογνω-
σία.
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3. Οι αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων και Εθνικής Άµυνας ή – σε περίπτω-
ση εφαρµογής της ανωτέρω παραγράφου 2, ο φορέας
στον οποίο ανατίθεται η ανάπτυξη, τήρηση, ενηµέρωση
και λειτουργία του – µεριµνούν για την ηλεκτρονική δια-
σύνδεση, την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας και
την παροχή δικτυακών υπηρεσιών ως προς τα γεωχωρι-
κά δεδοµένα στα οποία παραχωρείται πρόσβαση κατ’ ε-
φαρµογή του άρθρου 6.

Άρθρο 6
Παραχώρηση πρόσβασης σε γεωχωρικά δεδοµένα

1. Με σκοπό τη δηµιουργία Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη,
οι φορείς του δηµόσιου τοµέα κατά την έννοια του άρ-
θρου 14 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του ν. 4270/2014
υποχρεούνται να παραχωρήσουν στα αρµόδια όργανα
κατά το άρθρο 8 (στο εξής: «αρµόδια όργανα»), εντός
χρονικού διαστήµατος που δεν µπορεί να υπερβαίνει
τους έξι µήνες από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, ηλε-
κτρονική πρόσβαση στο σύνολο των γεωχωρικών δεδο-
µένων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου
που κατέχουν σε ψηφιακή µορφή στο πλαίσιο της αρµο-
διότητάς τους. Μετά από την πάροδο της προθεσµίας
του προηγούµενου εδαφίου, τα αρµόδια όργανα για την
εφαρµογή του παρόντος έχουν άµεση πρόσβαση στο
σύνολο των γεωχωρικών αυτών δεδοµένων, περιλαµβα-
νοµένων και των τυχόν διορθώσεων και επικαιροποιήσε-
ών τους. Οι φορείς του δηµοσίου τοµέα που κατέχουν
γεωχωρικά δεδοµένα, στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς
τους υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ακρίβεια και
την επικαιροποίηση σε πραγµατικό χρόνο των γεωχωρι-
κών δεδοµένων. Επίσης, θα πρέπει να µεριµνήσουν για
τη µετατροπή σε ψηφιακή µορφή του συνόλου των γεω-
χωρικών τους δεδοµένων, κατά την έννοια του παρόντος
άρθρου.

2. Στους φορείς του δηµόσιου τοµέα που κατέχουν γε-
ωχωρικά δεδοµένα, για τις ανάγκες εφαρµογής του πα-
ρόντος συµπεριλαµβάνονται ενδεικτικά το Υπουργείο Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων, το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, το Υ-
πουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, το Υπουργείο Υ-
ποδοµών και Μεταφορών, το Υπουργείο Οικονοµικών, το
Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς και το Νοµικό Πρόσωπο
Δηµοσίου Δικαίου «Ελληνικό Κτηµατολόγιο».

3. Στα γεωχωρικά δεδοµένα των παραγράφων 1 και 2
εντάσσονται ιδίως πληροφορίες ως προς:
α.  Όρους και περιορισµούς δόµησης
β. Χρήσεις γης
γ. Σχέδια πόλεων
δ. Ρυµοτοµικές και οικοδοµικές γραµµές
ε. Γεωτεµάχια κτηµατολογίου (µόνον εφόσον περιλαµ-

βάνονται οι περιοχές όπου οι πρώτες εγγραφές έχουν ο-
ριστικοποιηθεί)
στ. Δάση και δασικές εκτάσεις (µόνον εφόσον περι-

λαµβάνονται σε δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί και
οριστικοποιηθεί)
ζ.  Περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή περιοχές προ-

στασίας ειδικών οικοτόπων

η.  Ζώνες αιγιαλού, παραλίας και λιµένα
θ.  Ύδατα, υδατορέµατα, υγρότοπους, όχθες πλεύσι-

µων ποταµών και µεγάλων λιµνών 
ι.  Αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους
ια.  Παραδοσιακούς οικισµούς, παραδοσιακά σύνολα ή

προστατευόµενους χώρους
ιβ. Ειδικά σχέδια χωροθέτησης περιοχών παραγωγι-

κών δραστηριοτήτων, περιλαµβανοµένων και των ειδι-
κών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης (όπως ΒΕΠΕ, ΕΣΧΑΔΑ,
ΕΣΧΑΣΕ).

4. Πέραν των πληροφοριών της παραγράφου 3, στα
γεωχωρικά δεδοµένα της παραγράφου 1 του παρόντος
εντάσσεται το σύνολο των αδιαβάθµητων γεωπληροφο-
ριών που αφορούν άµεσα ή έµµεσα σε συγκεκριµένη το-
ποθεσία ή γεωγραφική περιοχή της Ελληνικής Επικρά-
τειας από τις οποίες εξαρτάται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο η
αδειοδότηση της οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατα-
σκευαστικής δραστηριότητας.

Άρθρο 7
Νοµική δεσµευτικότητα

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης
και Επενδύσεων που εκδίδεται µετά από την ολοκλήρω-
ση της διασύνδεσης των δεδοµένων και την εξασφάλιση
της διαλειτουργικότητας κατ’ εφαρµογή της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 5 του παρόντος, ορίζεται διετής πε-
ρίοδος πιλοτικής εφαρµογής του δεσµευτικού χαρακτή-
ρα των στοιχείων που προκύπτουν από τον Ενιαίο Ψη-
φιακό Χάρτη σε τουλάχιστον πέντε δήµους τριών περι-
φερειών της Χώρας.

2. Με όµοια απόφαση που εκδίδεται µετά από την ολο-
κλήρωση της πιλοτικής εφαρµογής της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, καθορίζεται η ηµεροµηνία κατά
την οποία τα στοιχεία που προκύπτουν από τον Ενιαίο
Ψηφιακό Χάρτη θα έχουν στο σύνολό τους δεσµευτικό
χαρακτήρα για όλους τους φορείς του δηµοσίου τοµέα,
χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια. 

3.  Μετά την έκδοση της απόφασης της προηγούµενης
παραγράφου δεν επιτρέπεται άρνηση αδειοδότησης της
οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστη-
ριότητας στη βάση γεωχωρικών δεδοµένων που δεν συ-
µπεριλαµβάνονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, εκτός ε-
άν η συγκεκριµένη δραστηριότητα ενδέχεται να επηρεά-
σει την άµυνα και την ασφάλεια της χώρας. 

4. Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας διάταξης,
θεµελιώνεται ευθύνη προς αποζηµίωση κατά τη διάταξη
του άρθρου 105 του Εισαγωγικού Νόµου του Αστικού
Κώδικα.

Άρθρο 8
Ρύθµιση λεπτοµερειών εφαρµογής

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Εθνικής Άµυνας, προβλέπεται µηχανι-
σµός διόρθωσης και επικαιροποίησης των γεωχωρικών
δεδοµένων που εντάσσονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρ-
τη.
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2. Με όµοια απόφαση δύναται επίσης:
α. Να προβλέπεται, για τις ανάγκες εφαρµογής του

άρθρου 7 του παρόντος, ενδεικτικός ήαποκλειστικός κα-
τάλογος των φορέων του δηµοσίου τοµέα που κατέχουν
γεωχωρικά δεδοµένα, στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς
τους.
β. Να προβλέπεται, για τις ανάγκες εφαρµογής του

άρθρου 7 του παρόντος, ενδεικτικός ή αποκλειστικός κα-
τάλογος των γεωχωρικών δεδοµένων που εντάσσονται
στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.
γ. Να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτο-

µέρειες για την εφαρµογή του παρόντος Μέρους Γ΄.

Άρθρο 9
Τελική διάταξη

Οι διατάξεις του ν. 3882/2010 (Α΄166) «Εθνική Υποδο-
µή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Εναρµόνιση µε την Οδη-
γία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισµός Κτηµατολο-
γίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες
σχετικές διατάξεις» (Α΄ 141)», όπως έχουν τροποποιη-
θεί και ισχύουν, δεν θίγονται από την εφαρµογή του πα-
ρόντος.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Άρθρο 10
Εθνικό Μητρώο Υποδοµών

1. Συγκροτείται Εθνικό Μητρώο Υποδοµών, το οποίο
λειτουργεί σε ψηφιακή και δηµόσια προσβάσιµη µορφή.
Στο Μητρώο συµπεριλαµβάνονται όλες οι υποδοµές και
τα κτίρια που ανήκουν σε ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση
φορέων του δηµόσιου τοµέα κατά την έννοια του άρ-
θρου 14 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του ν. 4270/2014,
µε εξαίρεση τις υποδοµές και τα κτήρια που ανήκουν σε
ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
(Ε.Υ.Π.) και εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άµυνας και α-
σφάλειας. Για κάθε υποδοµή και κτίριο που περιλαµβάνε-
ται στο Μητρώο του παρόντος, αναφέρονται ο χρόνος
κατασκευής, ο αρµόδιος φορέας για τη συντήρηση και
τον έλεγχό τους, τα βασικά χαρακτηριστικά των εργα-
σιών συντήρησης και ελέγχου και ο χρόνος στον οποίο
αυτές πρέπει να διενεργούνται και τα βασικά χαρακτηρι-
στικά προσβασιµότητας σε άτοµα µε αναπηρία που δια-
θέτει ή µη το κτίριο. Μετά από τη διενέργεια των απαι-
τούµενων κατά τα παραπάνω εργασιών, ο αρµόδιος φο-
ρέας, που καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου, υποχρεούται να προβαίνει σε
σχετική καταχώρηση στο Μητρώο.

2. Εντός προθεσµίας, η οποία καθορίζεται µε την από-
φαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, οι φο-
ρείς του δηµόσιου τοµέα υποχρεούνται να δηλώσουν σε
ειδική εφαρµογή της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Μη-
τρώου, τις υποδοµές και τα κτίρια, η συντήρηση και ο έ-
λεγχος των οποίων υπάγεται στην αρµοδιότητά τους.
Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας, εντός νέας προ-
θεσµίας δύο µηνών η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου

Υποδοµών και Μεταφορών η οποία καθορίζεται µε την α-
πόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, στη
βάση των κείµενων διατάξεων, ελέγχει τις ανωτέρω δη-
λώσεις και προβαίνει στην καταχώρηση στο Μητρώο των
υποδοµών και των κτιρίων, συµπεριλαµβανοµένων και ε-
κείνων για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί καµία δήλωση
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγρά-
φου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών καθορίζονται οι κατηγορίες των υποδοµών και κτι-
ρίων που καταχωρούνται στο Μητρώο, τα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά λειτουργίας του Μητρώου, τα ειδικότερα
στοιχεία που αυτό περιλαµβάνει, οι προθεσµίες της πα-
ραγράφου 2, λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για τη
διασφάλιση της πληρότητας και της ακρίβειας των σχετι-
κών καταχωρήσεων και θεσπίζονται όλες οι αναγκαίες
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος. Με από-
φαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών δύναται
να ανατεθεί η ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Μη-
τρώου Υποδοµών σε φορέα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαί-
ου που διαθέτει την απαιτούµενη τεχνογνωσία και υπο-
δοµή.

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Άρθρο 11
Οργανωµένοι Υποδοχείς Δραστηριοτήτων

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

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Άρθρο 12
Διατάξεις για τα Επιχειρηµατικά Πάρκα

1. Στην περίπτωση «θ» της παραγράφου 1 του άρθρου
43 του ν. 3982/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Οι δραστηριότητες του εδαφίου αυτού µπορούν να ε-
γκαθίστανται και στους Οργανωµένους Υποδοχείς Με-
ταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων που
διέπονται από τις διατάξεις των ν. 4458/1965 (Α΄ 33) και
ν. 2545/1997 (Α΄ 254)».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
43 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ο περιορισµός της παρούσας παραγράφου ως προς
το ανωτέρω ποσοστό ορίζεται σε 40% όταν σε Επιχειρη-
µατικά Πάρκα εγκαθίστανται δραστηριότητες της περί-
πτωσης (η) της προηγούµενης παραγράφου και δεν έχει
καθόλου εφαρµογή σε Επιχειρηµατικά Πάρκα Ειδικού
Τύπου.» 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 44 του ν. 3982/2011 α-
ντικαθίσταται ως εξής: 
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«3. Η έκταση κάθε ΕΠ και οι υποδοµές του προορίζο-
νται, αποκλειστικά, για την εξυπηρέτηση των σκοπών α-
νάπτυξης του Επιχειρηµατικού Πάρκου και απαγορεύε-
ται να χρησιµοποιούνται χωρίς την άδεια της ΕΑΝΕΠ ή
της ΕΔΕΠ, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 49. Για τον σκοπό αυτόν η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ: 

(α) Υποχρεούται να τοποθετεί στις εισόδους της οριο-
θετηµένης περιοχής του ΕΠ διακριτή σήµανση, που να υ-
ποδηλώνει την ύπαρξη οργανωµένου υποδοχέα επιχει-
ρηµατικών δραστηριοτήτων.

(β) Δύναται, κατά την κρίση της, να εγκαθιστά κατάλ-
ληλα συστήµατα ελέγχου της εισόδου στο ΕΠ και της
χρήσης των υποδοµών του και να αποτρέπει, εφόσον α-
παιτείται, τη µη αδειοδοτηµένη ή αντισυµβατική χρήση
τους. Το τελευταίο εδάφιο της παρούσας παραγράφου
εφαρµόζεται και στους λοιπούς Οργανωµένους Υποδο-
χείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτή-
των της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του
ν. 3982/2011.»

4. Η φράση «στον Φορέα ΒΕΠΕ» στην περίπτωση (γ)
της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του ν. 3982/2011, ό-
πως αυτή η παράγραφος προστέθηκε µε την παράγραφο
2 του άρθρου 9 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), αντικαθίσταται
µε τη φράση «στην ΕΑΝΕΠ».

5. Οι παράγραφοι 1 και 7 του άρθρου 47 του
ν. 3982/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των αρµόδιων Γενικών Διευθυ-
ντών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίνε-
ται η ανάπτυξη του Επιχειρηµατικού Πάρκου. Όπου στην
κείµενη νοµοθεσία γίνεται λόγος για την κοινή υπουργι-
κή απόφαση του άρθρου 47 του ν. 3982/2011, νοείται ε-
φεξής η απόφαση των αρµόδιων Γενικών Διευθυντών
της παρούσας παραγράφου.

7. Η µεταβολή της έκτασης και των ορίων του Επιχει-
ρηµατικού Πάρκου, καθώς και των λοιπών δεδοµένων ί-
δρυσης και λειτουργίας αυτού, µετά την έγκριση ανά-
πτυξής του, επιτρέπεται µε κοινή απόφαση των αρµό-
διων Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 46
και 47, µε την προϋπόθεση ότι η χρήση γης δεν απαγο-
ρεύει την επέκταση ή µεταβολή της έκτασης του Επιχει-
ρηµατικού Πάρκου. Στην περίπτωση αυτή τα ποσοστά
που αναφέρονται στο άρθρο 46, παράγραφοι 1 και 2 του
νόµου αυτού, θα υπολογίζονται επί της τελικής συνολι-
κής έκτασης, µετά την έγκριση της επέκτασης του Επι-
χειρηµατικού Πάρκου. Για µεταβολές που αφορούν συ-
νολικά σε έκταση γης µικρότερη από το δεκαπέντε τοις
εκατό (15 %) της αρχικής έκτασης και για ήσσονος ση-
µασίας µεταβολές των λοιπών δεδοµένων ίδρυσης και
λειτουργίας των ΕΠ, δεν απαιτείται η εκ νέου προσκόµι-
ση των µελετών και στοιχείων που αναφέρονται στο άρ-
θρο 46, αλλά µόνο η τοπογραφική αποτύπωση της έκτα-
σης και η τεκµηρίωση µε τα αντίστοιχα στοιχεία και δι-
καιολογητικά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου
αυτού και η χρήση γης είναι συµβατή µε την ανάπτυξη
του Επιχειρηµατικού Πάρκου. Η ρύθµιση αυτή ισχύει για
µια µόνο φορά. Σε περίπτωση νέας αύξησης της συνολι-

κής έκτασης του ΕΠ, έστω και αν αυτή είναι πάλι µικρό-
τερη του δεκαπέντε τοις εκατό (15%), ακολουθείται κα-
νονικά η διαδικασία των άρθρων 46 και 47.»

6. Το εδάφιο γ΄  της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του
ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών
χώρων 25%, υπολογιζόµενο επί της συνολικής επιφάνει-
ας του ΕΠ. Στο ποσοστό αυτό περιλαµβάνονται χώροι ε-
ντός του ΕΠ µε ήδη διαµορφωµένη τέτοια χρήση (ενδει-
κτικά αυτοκινητόδροµοι, εθνικές και επαρχιακές οδοί,
κόµβοι κ.λπ.), καθώς και κοινόχρηστοι και κοινωφελείς
χώροι που περιλαµβάνονται σε ζώνη κατά µήκος του Ε-
νεργού Δικτύου της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής
όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 3891/2010 και για
τη χρήση που προβλέπεται στο στοιχείο ε΄  της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 6α του ιδίου αυτού νόµου. Οι χώ-
ροι υψηλού πρασίνου περιµετρικά του ΕΠ ορίζονται σε
6% κατ’ ελάχιστον επί της συνολικής επιφάνειας για ΕΠ
Τύπου Α΄ και σε 5% επί της συνολικής επιφάνειας για
ΕΠ Τύπου Β` και Γ`. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιµε-
τρικά του ΕΠ συνυπολογίζονται στην έκταση των κοινό-
χρηστων και κοινωφελών χώρων του ΕΠ. Οι χώροι κοι-
νωφελών εγκαταστάσεων και κτιρίων ανέρχονται κατά
ανώτατο όριο σε 3% στη συνολική επιφάνεια του ΕΠ».

7. Μετά το τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 54
του ν. 3982/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στα Επιχειρηµατι-
κά Πάρκα αποκτούν δικαίωµα επί του χώρου εγκατάστα-
σής τους είτε µε τη µεταβίβαση σε αυτές από τον ιδιο-
κτήτη της κυριότητας οικοπέδων και οικοδοµηµάτων που
βρίσκονται σε αυτά είτε µε τη σύσταση επ` αυτών άλλου
εµπράγµατου δικαιώµατος είτε µε την εκµίσθωση αυτών
ή µε άλλη ενοχική σχέση. Επιπροσθέτως µε τα οριζόµε-
να στο προηγούµενο εδάφιο καθώς και στις διατάξεις
του άρθρου 3 του ν. 4458/1965 και στην παράγραφο 1
του άρθρου 10 ν. 2545/1997, η εγκατάσταση επιχείρησης
µπορεί να γίνει και µε σύσταση δικαιώµατος επιφάνειας
όπως αυτό ορίζεται και ρυθµίζεται από τις διατάξεις των
άρθρων 18 έως 26 του ν. 3986/2011. Όπου στις διατάξεις
των άρθρων αυτών γίνεται λόγος για δηµόσιο κτήµα, θα
νοείται για τις ανάγκες του παρόντος γηπέδου σε Οργα-
νωµένο Υποδοχέα Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών
Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του
ν. 3982/2011, ενώ ως «κύριος» που µπορεί να συστήσει
το δικαίωµα επιφάνειας νοείται: α) η ΕΑΝΕΠ προκειµέ-
νου για γήπεδα Επιχειρηµατικών Πάρκων του παρόντος
µέρους, β) ο φορέας ίδρυσης Β.Ε.ΠΕ. προκειµένου για
γήπεδα Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών
του ν. 2545/1997 και γ) ο φορέας οργάνωσης και εκµε-
τάλλευσης προκειµένου για γήπεδα Βιοµηχανικών Πε-
ριοχών του ν. 4458/1965. Στο περιεχόµενο του δικαιώµα-
τος επιφάνειας του παρόντος άρθρου είναι δυνατό να
περιλαµβάνονται, εκτός από τους όρους της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 20 του ν. 3986/2011, και πρόσθετοι ό-
ροι που αφορούν στην άσκηση της δραστηριότητας της
επιχείρησης του Επιφανειούχου, τη συµµόρφωσή της µε
τον Κανονισµό Λειτουργίας και γενικά όροι που αποσκο-
πούν στη διασφάλιση της κανονικής λειτουργίας και βιω-
σιµότητας του Οργανωµένου Υποδοχέα.»
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8. Στο άρθρο 54 του ν. 3982/2011 προστίθεται παρά-
γραφος 11 ως εξής:

«11. Οι επιχειρήσεις µε οικονοµική δραστηριότητα που
ασκείται υπό καθεστώς έγκρισης λειτουργίας του ν.
4442/2016 που εγκαθίστανται σε Επιχειρηµατικά Πάρκα
απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης έγκρισης
λειτουργίας και υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης
του άρθρου 5 του ν. 4442/2016.» 

9. Στο άρθρο 54 του ν. 3982/2011 προστίθεται παρά-
γραφος 12 ως εξής: 

«12. Οι όροι που διέπουν τις εγκαταστάσεις και την ά-
σκηση της δραστηριότητας των εγκατεστηµένων επιχει-
ρήσεων ανεξάρτητα από την κανονιστική προέλευσή
τους (Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, έγκριση ή γνωστο-
ποίηση λειτουργίας, Κανονισµός Λειτουργίας, πρότυπα
λειτουργίας κ.λπ.) δεσµεύουν τον φορέα της επιχείρη-
σης ακόµη και αν οι εγκαταστάσεις της εν λόγω επιχεί-
ρησης δεν λειτουργούν. Σε περίπτωση οριστικής διακο-
πής της λειτουργίας της δραστηριότητας και διαπιστω-
µένης αφερεγυότητας της εγκατεστηµένης επιχείρη-
σης, η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ οφείλει να ενηµερώνει άµεσα
εγγράφως τις αρµόδιες αρχές και να συνεργάζεται µαζί
τους, προκειµένου οι τελευταίες να θέτουν σε εφαρµο-
γή τους όρους και τις διατάξεις που αφορούν στην πρό-
ληψη και αποκατάσταση των κινδύνων σε περίπτωση
διακοπής της αδειοδοτηµένης εγκατάστασης ή δραστη-
ριότητας.» 

10. Στο άρθρο 54 του ν. 3982/2011 προστίθεται παρά-
γραφος 13 ως εξής:

«13. Η ΕΑΝΕΠ ή, µετά τη µεταβίβαση της διοίκησης
και διαχείρισης του Επιχειρηµατικού Πάρκου, η ΕΔΕΠ έ-
χουν πρόσβαση στα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Μητρώ-
ου Αποβλήτων (ΗΜΑ) που αφορούν στις εγκατεστηµέ-
νες επιχειρήσεις των Επιχειρηµατικών Πάρκων ευθύνης
τους. Η διαδικασία θα προβλέπεται ειδικά στον Κανονι-
σµό Λειτουργίας.»

11. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 55Α του
ν. 3982/2011, όπου αναφέρεται ο 

«ν. 4085/1965» διορθώνεται σε «ν. 4458/1965».
12.Στο άρθρο 55 του ν. 3982/2011, προστίθεται παρά-

γραφος 5, ως εξής:
«5. Υφιστάµενες εξωτερικές υποδοµές, ιδιωτικές ή δη-

µόσιες, δύναται να χρησιµοποιούνται από τις εγκατεστη-
µένες επιχειρήσεις σε ένα ΕΠ, εφόσον συµφωνεί ο φο-
ρέας διαχείρισής τους. Οι διευκολύνσεις που τυχόν α-
παιτούνται όπως, τροποποίηση της άδειας λειτουργίας
της υποδοµής, τεχνικές µεταβολές των εγκαταστάσεων
της υποδοµής κ.λπ., γίνονται µε φροντίδα και δαπάνες
του φορέα του ΕΠ.»

13. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρ-
θρου 56Β του ν. 3982/2011 προστίθεται η φράση:  «µε α-
πόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κα-
τόπιν αίτησης της ΕΑΝΕΠ».

14. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 του ν. 3982/2011
(Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. α. Στα Επιχειρηµατικά Πάρκα ή στην Άτυπη Βιοµη-
χανική Συγκέντρωση για την οποία έχει εκδοθεί η από-
φαση της παραγράφου 1 του άρθρου 56 και έχει συστα-

θεί η ΕΑΝΕΠ, τα ανταποδοτικά τέλη για τις υπηρεσίες
καθαριότητας, φωτισµού κοινοχρήστων χώρων, συλλο-
γής απορριµµάτων και τις άλλες υπηρεσίες για τις οποί-
ες οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού εισπράττουν ανταποδοτικά τέλη,
υπολογίζονται µε βάση την κοστολόγηση των υπηρε-
σιών που γίνεται ειδικά για το συγκεκριµένο Επιχειρηµα-
τικό Πάρκο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 17 του
ν. 1080/1980. 
β. Κατ΄ εξαίρεση των γενικών προβλέψεων περί παρο-

χής των εν λόγω υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α. α΄  βαθµού,
τις υπηρεσίες αυτές µπορεί να τις παρέχει στις εγκατε-
στηµένες επιχειρήσεις η ΕΑΝΕΠ, ή η ΕΔΕΠ µετά τη µε-
ταβίβαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, κα-
τόπιν έγγραφης δήλωσης που απευθύνει προς τον οικείο
Ο.Τ.Α. το αργότερο έως τις  30 Νοεµβρίου της προηγού-
µενης οικονοµικής χρήσης. Η έγγραφη δήλωση συνο-
δεύεται υποχρεωτικά από έγγραφα που  τεκµηριώνουν
ότι οι πάροχοι των σχετικών υπηρεσιών αναδείχθηκαν
κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Στη περίπτωση που η
ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ ασκήσουν το εν λόγω δικαίωµα και για
τις διαχειριστικές χρήσεις στις οποίες αφορά η δήλωση
της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ: 

i) Ο Ο.Τ.Α. α΄ Βαθµού υποχρεούται να απέχει από την
παροχή των υπηρεσιών στα όρια του Επιχειρηµατικού
Πάρκου ή της Άτυπης Βιοµηχανικής Συγκέντρωσης για
την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 1
του άρθρου 56 του παρόντος.

ii) Ο συντελεστής χρέωσης των δηµοτικών τελών και
φόρων στις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στο Επιχει-
ρηµατικό Πάρκο και στην ΕΑΝΕΠ ή στην ΕΔΕΠ δεν µπο-
ρεί να υπερβαίνει το χαµηλότερο συντελεστή που καθο-
ρίζει ο Ο.Τ.Α. για την αντίστοιχη κατηγορία χρήσης που
βρίσκεται εκτός του Επιχειρηµατικού Πάρκου ή της Άτυ-
πης Βιοµηχανικής Συγκέντρωσης.

iii) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ανταποδοτικών
τελών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις δια του λογα-
ριασµού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προορίζε-
ται για την κάλυψη των δαπανών των ανταποδοτικών υ-
πηρεσιών και αποδίδεται απευθείας από τον πάροχο η-
λεκτρικής ενέργειας µε κατάθεσή του στον ειδικό τραπε-
ζικό λογαριασµό της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ που έχει γνω-
στοποιηθεί µε τη δήλωση των προηγούµενων εδαφίων.
Εφόσον το ποσό που αποδίδεται κατά το προηγούµενο
εδάφιο επαρκεί για να καλύψει το κόστος της παροχής
των ανταποδοτικών υπηρεσιών από την ΕΑΝΕΠ ή την Ε-
ΔΕΠ, το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) των καταβαλ-
λοµένων τελών αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α., λογιζόµε-
νο ως ανταποδοτικό τέλος για τη λειτουργία του Επιχει-
ρηµατικού Πάρκου ή της Άτυπης Βιοµηχανικής Συγκέ-
ντρωσης εντός των διοικητικών του ορίων. 
γ. Για τον υπολογισµό του Τέλους Ακίνητης Περιου-

σίας, που οφείλεται στον οικείο Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 24 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62), για τα α-
κίνητα στα Επιχειρηµατικά Πάρκα ή στις Άτυπες Βιοµη-
χανικές Συγκεντρώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί η α-
πόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του παρό-
ντος, λαµβάνεται υπόψη αποκλειστικά η επιφάνεια των
κτισµάτων.
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δ. Οι προβλέψεις της παρούσας παραγράφου εφαρµό-
ζονται, µε ανάλογη προσαρµογή, και στους λοιπούς Ορ-
γανωµένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 41 του παρόντος.»

15. Στο άρθρο 58 του ν. 3982/2011 µετά την παράγρα-
φο 6 προστίθεται νέα παράγραφος 7, ως εξής: 

«7. Η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ σε περίπτωση µεταβίβασης
της διοίκησης και διαχείρισης σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 2, δύναται, κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσης προς τον
Δήµο στα διοικητικά όρια του οποίου εµπίπτει το Επιχει-
ρηµατικό Πάρκο, να εκτελεί αντί του εκάστοτε αρµόδιου
φορέα τις ενέργειες συλλογής και διαχείρισης αδέσπο-
των ζώων συντροφιάς εντός του Επιχειρηµατικού Πάρ-
κου σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15).»

16.Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 62 του ν. 3982/2011 αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Κάθε σύµβαση αγοραπωλησίας και δωρεάς έκτα-
σης προς την ΕΑΝΕΠ για τη διασφάλιση της έκτασης κα-
τά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 46, καθώς
και έκτασης εντός Επιχειρηµατικού Πάρκου από την ΕΑ-
ΝΕΠ ή από επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί, πρόκειται
να εγκατασταθεί ή να µετεγκατασταθεί εντός του Επι-
χειρηµατικού Πάρκου απαλλάσσεται από τον φόρο µετα-
βίβασης και τον φόρο δωρεάς, αντιστοίχως. Η επιχείρη-
ση που ωφελείται αυτού του κινήτρου, οφείλει για πέντε
(5) έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης
να µην µεταβιβάσει σε τρίτο την εν λόγω έκταση και να
λειτουργήσει σε αυτήν δραστηριότητα του άρθρου 43
παράγραφος 1 για το ίδιο χρονικό διάστηµα τουλάχι-
στον. Οµοίως απαλλάσσεται από τον φόρο η µεταβίβαση
που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 48.»

17. Η παράγραφος 4 του άρθρου 62 του ν. 3982/2011
καταργείται.

18. Η παράγραφος 9 (ήδη 8) του άρθρου 62 του
ν. 3982/2011 τροποποιείται ως εξής: 

«8. Τα κίνητρα του παρόντος άρθρου αφορούν µόνο τα
Επιχειρηµατικά Πάρκα των περιπτώσεων α΄  έως και ε΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 41, καθώς και τις ΒΙ.ΠΕ.
του ν. 4458/1965 και Β.Ε.ΠΕ. του ν. 2545/1997 για τις ο-
ποίες εξακολουθούν να εφαρµόζονται παράλληλα και τα
κίνητρα που προβλέπονται στους νόµους αυτούς, µε την
προϋπόθεση τήρησης των κανόνων της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης περί κρατικών ενισχύσεων.»

19. Μετά το άρθρο 62 του ν. 3982/2011 εισάγεται άρ-
θρο 62Α ως εξής: 

«Άρθρο 62Α   
Διαµεσολάβηση

Κάθε διαφορά εκ συµβάσεως ή εκ του νόµου, η οποία
ανακύπτει µεταξύ εγκατεστηµένης επιχείρησης αφενός
και του φορέα διαχείρισης του Οργανωµένου Υποδοχέα
Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΔ) αφετέρου, δύ-
ναται να υπάγεται στη διαδικασία της διαµεσολάβησης,
αναλογικά εφαρµοζόµενων των διατάξεων των άρθρων
183-185 του ν. 4512/2018 ( Α΄ 5).»

20. Στο άρθρο 63 ν. 3982/2011 προστίθεται νέα παρά-
γραφος 10, ως εξής: 

«10. Στις διατάξεις του παρόντος Μέρους οι οποίες ε-
φαρµόζονται και στους λοιπούς οργανωµένους υποδο-
χείς της παραγράφου 4 του άρθρου 41, όπου αναφέρε-
ται η «ΕΑΝΕΠ» και η «ΕΔΕΠ», νοείται αντίστοιχα: α) ο
Φορέας Οργάνωσης και Εκµετάλλευσης και ο Φορέας
Διοίκησης και Διαχείρισης στις ΒΙ.ΠΕ. του ν. 4458/1965 ή
β) ο Φορέας Ίδρυσης και ο Φορέας Διοίκησης και Διαχεί-
ρισης στις Β.Ε.ΠΕ. του ν. 2545/1997.»

21. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του
ν. 4014/2011 (Α΄ 209) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με την ίδια ή µε όµοια απόφαση δύναται να κατατάσ-
σονται σε χαµηλότερη κατηγορία έργα που ευρίσκονται
ή οι δραστηριότητες που ασκούνται εντός επιχειρηµατι-
κών πάρκων του Μέρους Τρίτου του ν. 3982/2011 (Α΄
143) που έχουν λάβει έγκριση περιβαλλοντικών όρων.»

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 13

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 48Α του ν. 4442/2016
(Α΄ 230) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δρα-
στηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή ε-
πεκτείνονται σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται χρή-
σεις γης βιοµηχανίας – βιοτεχνίας µε βάση τον πολεοδο-
µικό σχεδιασµό οποιουδήποτε επιπέδου. Οι δραστηριό-
τητες αυτές υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης
του άρθρου 6.»

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η λειτουρ-
γία των εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων του άρ-
θρου 17 του ν. 4442/2016 που κατατάσσονται στην κατη-
γορία Α2 σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ΔΙΠΑ/οικ.
37674/27.07.2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας (Β΄ 2471) ή των εγκαταστάσεων που
µετά από εκσυγχρονισµό ή επέκταση κατατάσσονται για
πρώτη φορά στην κατηγορία Α2, υπόκειται σε καθεστώς
γνωστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 5 και σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4442/2016.
Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Αιτήσεις για χορή-
γηση έγκρισης λειτουργίας εγκαταστάσεων των δρα-
στηριοτήτων του προηγούµενου εδαφίου που είχαν ήδη
υποβληθεί κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρό-
ντος δεν εξετάζονται και οι φάκελοι επιστρέφονται στον
αιτηθέντα την έγκριση, ο οποίος υποχρεούται στην υπο-
βολή γνωστοποίησης λειτουργίας. Ως παράβολο της
γνωστοποίησης λειτουργίας θεωρείται το παράβολο που
είχε κατατεθεί για την έκδοση της έγκρισης λειτουρ-
γίας.»

3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«9α. Από την έκδοση της απόφασης του επόµενου ε-
δαφίου, κάθε αναφορά στην κείµενη νοµοθεσία σε υψη-
λή, µέση και χαµηλή όχληση καταργείται και εφεξής νο-
είται ως αναφορά στις κατηγορίες Α1, Α2 και Β αντίστοι-
χα της περιβαλλοντικής κατάταξης.
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Το αργότερο µέχρι τις 30.6.2020, µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας κατατάσσονται εκ νέου στις κατη-
γορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011
(Α΄ 209), οι µεταποιητικές δραστηριότητες που προβλέ-
πονται στις διατάξεις της απόφασης υπ’ αριθµόν 3137
/191/ Φ.15/ 21.3.2002 (Β΄ 1048) των Υπουργών Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, όπως αυτή έ-
χει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µε την υπ’ αριθµόν
13234/ 800/ Φ.15/ 16.11.2012 όµοια (Β’ 3251), την υπ’ α-
ριθµόν 10432/ 1115/ Φ.15/ 17.9.2014 όµοια (Β΄ 2604),
την υπ’ αριθµόν Φ.15/ 48/ 5/ 7.1.2014 όµοια (Β΄ 27), την
υπ’ αριθµόν 132894/ 1751/ Φ.15/ 4.12.2017 απόφαση των
Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 4412) και την υπ’ αριθ-
µόν 89209/1187/Φ.15/ 37.8.2018 όµοια (Β΄ 3675). 

9β. Δραστηριότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αί-
τηση υπαγωγής στον ν. 4608/2019 ή έγκρισης εγκατά-
στασης ή γνωστοποίηση ή αίτηση έγκρισης ή τροποποίη-
σης περιβαλλοντικών όρων έως την δηµοσίευση του πα-
ρόντος νόµου ή που ασκούνται νόµιµα κατά τον χρόνο
έκδοσης της υπουργικής απόφασης της προηγούµενης
παραγράφου και που, κατόπιν και εξαιτίας της, κατά τα
ανωτέρω, περιβαλλοντικής κατάταξής τους, δεν είναι
συµβατές µε τις χρήσεις γης του ακινήτου στο οποίο εί-
ναι εγκατεστηµένες, εξακολουθούν να θεωρούνται νόµι-
µες για τριάντα (30) έτη από την έκδοση της απόφασης
αυτής. Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα, οι δραστηριότη-
τες του προηγούµενου εδαφίου επιτρέπεται να τροπο-
ποιούνται ή να εκσυγχρονίζονται ή να επεκτείνονται ε-
ντός του γηπέδου ή άπαξ σε όµορο, η έκταση του οποίου
δεν υπερβαίνει το 50% του υφιστάµενου γηπέδου και
πριν από τη µετάπτωση επιτρεπόταν σε αυτό η συγκεκρι-
µένη δραστηριότητα εφόσον η τροποποίηση ή ο εκσυγ-
χρονισµός τους ή η επέκτασή τους κατά τα ανωτέρω δεν
οδηγούν σε υπαγωγή τους σε υψηλότερη κατηγορία της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011.» 

ΜΕΡΟΣ Η΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4442/2016 (Α΄ 230) «ΝΕΟ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Άρθρο 14

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 4442/2016 α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Ο παρών νόµος αποβλέπει στη θεσµοθέτηση του
ρυθµιστικού πλαισίου άσκησης των οικονοµικών δραστη-
ριοτήτων που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα και διέ-
πει τη λειτουργία τους σε ορισµένο χώρο. Με κοινή από-
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του
κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού είναι δυνατόν να
προστίθενται οικονοµικές δραστηριότητες υπαγόµενες
στις διατάξεις του παρόντος.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 4442/2016 α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Η άσκηση των ανωτέρω οικονοµικών δραστηριοτή-
των είναι ελεύθερη. Περιορισµοί στην ελευθερία άσκη-
σης συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας είναι α-
νεκτοί, εφόσον ισχύουν οι εξής σωρευτικά συντρέχου-

σες περιστάσεις:
(α) δικαιολογούνται από συγκεκριµένους λόγους δη-

µοσίου συµφέροντος,
(β) καθορίζονται σαφή και αντικειµενικού χαρακτήρα

κριτήρια, βάσει των οποίων ανατίθενται και ασκούνται οι
σχετικές αρµοδιότητες της Διοικήσεως,

(γ) δικαιολογούνται επαρκώς από την ειδική φύση του
αντικειµένου της ρυθµίσεως, και

(δ) κινούνται εντός των ορίων που χαράσσει η συ-
νταγµατική αρχή της αναλογικότητας.»

3.  Καταργείται η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του
ν. 4442/2016.

4. Το άρθρο 3 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 3
Γενικές αρχές

1. Με την επιφύλαξη των επόµενων άρθρων, κάθε φο-
ρέας µπορεί να ασκήσει οικονοµική δραστηριότητα χω-
ρίς περιορισµό, τηρουµένων των προβλεποµένων από
την κείµενη νοµοθεσία φορολογικών υποχρεώσεων, των
υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης και της εγγραφής
του στο γενικό εµπορικό µητρώο κατά περίπτωση. 

2. Αν η άσκηση συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριό-
τητας έχει ως συνέπεια την πρόκληση κινδύνων, οι οποί-
οι θίγουν διαφορετικές πτυχές του δηµοσίου συµφέρο-
ντος και ιδιαίτερα την προστασία της ανθρώπινης υγείας
και του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, την ε-
δραίωση της κοινωνικής ειρήνης, την ανάπτυξη όλων
των τοµέων της εθνικής οικονοµίας, την προώθηση της
περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή της οικονο-
µίας των ορεινών, νησιωτικών και παραµεθόριων περιο-
χών, τότε, και µόνον τότε, προκύπτει ανάγκη υπαγωγής
στο καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης. Η υποχρέωση
υπαγωγής στο καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης κρί-
νεται ανάλογα µε τη βαρύτητα του κάθε κινδύνου. Το
προηγούµενο εδάφιο ισχύει και σε περίπτωση άσκησης
περισσότερων οικονοµικών δραστηριοτήτων.

3. Η υπαγωγή ορισµένης οικονοµικής δραστηριότητας
ή οµάδας δραστηριοτήτων σε καθεστώς διαδικασίας
γνωστοποίησης ή έγκρισης καθορίζεται, αντίστοιχα, µε
τα προεδρικά διατάγµατα των άρθρων 5 και 7 του παρό-
ντος νόµου. 

4. Εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγω-
γής στο καθεστώς της προηγούµενης παραγράφου, η οι-
κονοµική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα και χωρίς
τήρηση των προϋποθέσεων που απαιτούνται από τις δια-
τάξεις του παρόντος νόµου, υπό την επιφύλαξη της τή-
ρησης των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που διέ-
πουν την εν λόγω δραστηριότητα.

5. Κατά την υπαγωγή ορισµένης δραστηριότητας σε
διαδικασία προηγούµενης γνωστοποίησης ή έγκρισης,
σύµφωνα µε την παράγραφο 3, µπορεί να προβλέπεται η
διατήρηση όρων και προϋποθέσεων της κείµενης νοµο-
θεσίας ή να αντικαθίστανται οι όροι αυτοί ή και να επι-
βάλλονται πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που περιο-
ρίζουν την άσκηση της οικονοµικής ελευθερίας, εφόσον
τούτο είναι αναγκαίο για την προστασία του δηµοσίου
συµφέροντος όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου. 
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6. Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται ότι η οικονοµική
δραστηριότητα ασκείται ύστερα από έγκριση, οι αρµό-
διες αρχές έχουν το δικαίωµα να προβαίνουν σε αυτο-
ψίες και ελέγχους και να ζητούν την προσκόµιση των α-
ναγκαίων πράξεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή εγ-
γράφων, προκειµένου να χορηγήσουν την έγκριση.»

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 4442/2016 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουρ-
γού, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και των
κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών καθορίζονται
το περιεχόµενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης για
τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, σύµφωνα µε τις αρχές
του επόµενου άρθρου, η σχετική διαδικασία σε περίπτω-
ση µεταβολής των στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί,
οι αρχές στις οποίες υποβάλλεται η γνωστοποίηση προ-
κειµένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους δραστηριότη-
τες, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της
δραστηριότητας, ο τρόπος υποβολής και εφαρµογής της
γνωστοποίησης µέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι επιβαλλόµενες
κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλ-
λο ζήτηµα που είναι αναγκαίο για την εφαρµογή της υ-
ποχρέωσης γνωστοποίησης από τον φορέα άσκησης οι-
κονοµικής δραστηριότητας.»

6. Η παραράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν. 4442/2016
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουρ-
γού, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και των
κατά περίπτωση συναρµοδίων Υπουργών καθορίζονται
τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και το περιεχόµενο της
έγκρισης για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, οι ανα-
γκαίοι όροι για την έκδοση της, ο τρόπος υποβολής και
εφαρµογής της διαδικασίας έγκρισης µέσω του ΟΠΣ-Α-
ΔΕ, οι επιβαλλόµενες κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο
15, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που είναι αναγκαίο για
τη χορήγηση προηγούµενης έγκρισης στον φορέα άσκη-
σης οικονοµικής δραστηριότητας.»

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 4442/2016 κα-
ταργείται

8. Μετά το άρθρο 8 του ν. 4442/2016 προστίθεται νέο
άρθρο 8α ως εξής:

«Άρθρο 8α 

1. Στις οικονοµικές δραστηριότητες που υπόκεινται τό-
σο σε καθεστώς γνωστοποίησης όσο και σε καθεστώς έ-
γκρισης λειτουργίας, µέρος ή το σύνολο των όρων και
προϋποθέσεων της κείµενης νοµοθεσίας µπορεί να είναι
και η τήρηση συγκεκριµένων προτύπων, τα οποία πρέπει
να είναι τα ελάχιστα αναγκαία για την εξασφάλιση της
προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος. Σε περίπτωση
εφαρµογής προτύπου για το σύνολο των όρων και προϋ-
ποθέσεων για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας
που υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας, η
δραστηριότητα απαλλάσσεται από την έγκριση λειτουρ-
γίας και µεταπίπτει στο καθεστώς γνωστοποίησης.

2. Η πιστοποίηση και η αξιολόγηση της συµµόρφωσης
µε συγκεκριµένα πρότυπα για την άσκηση συγκεκριµέ-
νης οικονοµικής δραστηριότητας πραγµατοποιείται από
ανεξάρτητους οργανισµούς, οι οποίοι διαπιστεύονται
προς τούτο σύµφωνα µε την κείµενη ελληνική νοµοθε-

σία. Οργανισµός αξιολόγησης συµµόρφωσης ενός φο-
ρέα µε συγκεκριµένα πρότυπα σύµφωνα µε τον παρόντα
νόµο µπορεί να είναι κάθε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ι-
διωτικού δικαίου, εφόσον διαπιστευθεί σχετικά από το
Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή από άλλον εθνι-
κό οργανισµό διαπίστευσης κράτους - µέλους της Ε.Ε.,
σύµφωνα µε την κείµενη ελληνική και ενωσιακή νοµοθε-
σία. Το ΕΣΥΔ εποπτεύει τους οργανισµούς αξιολόγησης
συµµόρφωσης που έχουν διαπιστευθεί από αυτό σύµφω-
να µε το προηγούµενο εδάφιο και συνεργάζεται µε τους
αντίστοιχους εθνικούς οργανισµούς διαπίστευσης των
κρατών - µελών της Ε.Ε. σχετικά µε οργανισµούς αξιο-
λόγησης συµµόρφωσης, που έχουν διαπιστευθεί από αυ-
τούς και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φορείς, οι ο-
ποίοι επιθυµούν να ασκήσουν στην Ελλάδα οικονοµική
δραστηριότητα σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.

3. Η συµµόρφωση των φορέων οικονοµικών δραστη-
ριοτήτων µε τα πρότυπα, η οποία αποδεικνύεται µε την
λήψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών, περιλαµβάνεται
ως πληροφορία στη γνωστοποίηση ή τίθεται ως όρος
στην απόφαση έγκρισης λειτουργίας.

4. Με την κοινή απόφαση της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 5 ή της παραγράφου 3 του άρθρου 7, κατά περί-
πτωση, και µετά από εισήγηση του ΕΣΥΠ, καθορίζονται,
τροποποιούνται ή καταργούνται τα πρότυπα για συγκε-
κριµένη οικονοµική δραστηριότητα, η οποία ασκείται υπό
το καθεστώς γνωστοποίησης ή/και έγκρισης λειτουργίας
αντίστοιχα.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων µετά από γνωµοδότηση του ΕΣΥΔ καθορίζονται τα
πρόσωπα που µπορούν να διαπιστευθούν ως οργανισµοί
αξιολόγησης συµµόρφωσης, η διαδικασία πιστοποίησης,
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε το εγχειρίδιο
ποιότητας, τις διαδικασίες για την αξιολόγηση και την
παρακολούθηση των αξιολογούµενων εγκαταστάσεων,
το σύστηµα διαχείρισης και ενστάσεων, τον τρόπο τήρη-
σης του µητρώου που πρέπει να τηρεί κάθε οργανισµός
αξιολόγησης συµµόρφωσης και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτοµέρεια σχετικά µε τη διαδικασία αξιολόγησης συµ-
µόρφωσης, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.»

9. Στον ν. 4442/2016 προστίθεται άρθρο 8β ως εξής:

«Άρθρο 8β
Γενικές Αρχές Πιστοποίησης

1. Κάθε φορέας ο οποίος επιθυµεί να ασκήσει οικονο-
µική δραστηριότητα για την οποία σύµφωνα µε τον πα-
ρόντα νόµο απαιτείται πιστοποίηση, µπορεί να επιλέγει
τον οργανισµό αξιολόγησης συµµόρφωσης που επιθυµεί
από το Μητρώο Οργανισµών Αξιολόγησης Συµµόρφω-
σης.

2. Οι οικονοµικοί όροι για την παροχή των υπηρεσιών
πιστοποίησης συµφωνούνται µεταξύ του οργανισµού α-
ξιολόγησης συµµόρφωσης και του ενδιαφερόµενου προ-
σώπου. Οι συµφωνίες παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης
περιλαµβάνουν το σύνολο των όρων υπό τους οποίους
παρέχονται οι υπηρεσίες πιστοποίησης και δεν µπορούν
να ρυθµίζουν ταυτόχρονα άλλες τυχόν συναλλαγές των
συµβαλλόµενων µερών. Κάθε αντίθετη συµφωνία είναι
αυτοδίκαια άκυρη.
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3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υ-
πουργού µετά από γνωµοδότηση του ΕΣΥΔ µπορούν να
καθορίζονται τυποποιηµένα σχέδια συµβάσεων παροχής
υπηρεσιών αξιολόγησης συµµόρφωσης για συγκεκριµέ-
νη οικονοµική δραστηριότητα. Για την εξυπηρέτηση των
αρχών του άρθρου 1 του παρόντος, οι όροι των τυποποι-
ηµένων σχεδίων συµβάσεων µπορεί κατά περίπτωση να
είναι εν όλω ή εν µέρει δεσµευτικοί για τους διοικούµε-
νους ή να µην έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα για τα συµ-
βαλλόµενα µέρη.»

10. Στον ν. 4442/2016 προστίθεται άρθρο 8γ ως εξής:

«Άρθρο 8γ  
Επιλογή προτύπων

1. Σε περίπτωση που για συγκεκριµένη οικονοµική
δραστηριότητα έχουν ορισθεί σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία ευρωπαϊκά πρότυπα, εφαρµόζονται αυτά. Αν
δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα αλλά υπάρχουν διε-
θνή πρότυπα, που έχουν ορισθεί σύµφωνα µε την κείµε-
νη νοµοθεσία, εφαρµόζονται αυτά. Αν δεν υπάρχουν ού-
τε διεθνή πρότυπα αλλά υπάρχουν ελληνικά πρότυπα,
που έχουν ορισθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
εφαρµόζονται αυτά. Αν δεν υπάρχουν καθιερωµένα πρό-
τυπα, υιοθετούνται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

2. Σε περίπτωση που υπάρχουν µόνο εθνικά πρότυπα
και υιοθετηθούν µεταγενέστερα ευρωπαϊκά ή διεθνή
πρότυπα, αυτά εφαρµόζονται άµεσα σύµφωνα µε τη δια-
δικασία του παρόντος άρθρου και αντικαθιστούν τα µέ-
χρι τότε υπάρχοντα πρότυπα. Σε περίπτωση που υπάρ-
χουν διεθνή πρότυπα και υιοθετηθούν µεταγενέστερα
ευρωπαϊκά, αυτά εφαρµόζονται άµεσα σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο και αντικαθιστούν τα µέχρι τότε υπάρχοντα
πρότυπα.»

11. Στο άρθρο 12 του ν. 4442/2016 προστίθενται παρά-
γραφοι 3 και 4 ως εξής:

«3. Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να αναθέτουν, σύµ-
φωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, σε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, µελέτες ή την παροχή υπηρεσιών αναγκαίων
για την εξέταση συγκεκριµένων αιτηµάτων έγκρισης λει-
τουργίας.

4. Τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες σε αρµό-
διες για τη χορήγηση έγκρισης αρχές κατά το παρόν άρ-
θρο δηµοσιεύουν υποχρεωτικά, σύµφωνα µε τον παρό-
ντα νόµο, την επωνυµία και τον αριθµό εµπορικού µη-
τρώου των επιχειρήσεων στις οποίες παρείχαν συµβου-
λευτικές υπηρεσίες σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, καθώς
και τον χρόνο και το αντικείµενο των υπηρεσιών που πα-
ρείχαν κατά τα τελευταία τρία έτη. Οι περιορισµοί των
προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις ή
στις αρµόδιες αρχές κατά το παρόν άρθρο καταλαµβά-
νουν και τα πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται υπό κοινό έ-
λεγχο µε αυτά. Παρέχοντες υπηρεσίες σε φορείς οι ο-
ποίοι αιτούνται έγκριση λειτουργίας δεν µπορούν για
την ίδια αίτηση έγκρισης λειτουργίας να παρέχουν και υ-
πηρεσίες στις αρχές οι οποίες είναι αρµόδιες για τη χο-
ρήγηση της έγκρισης λειτουργίας.»

12. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 4442/2016
προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια ως εξής:

«Η αρµόδια Αρχή µπορεί να εξουσιοδοτεί αναγνωρι-
σµένους/διαπιστευµένους ιδιωτικούς φορείς/οργανι-
σµούς να αναλαµβάνουν, πλήρως ή εν µέρει, την διενέρ-
γεια ελέγχων των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας
των οικονοµικών δραστηριοτήτων. Οργανισµός αξιολό-
γησης συµµόρφωσης δεν µπορεί για την ίδια υπόθεση να
παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης σε φορέα, του οποίου
τη συµµόρφωση σε πρότυπα, σύµφωνα µε το παρόν, α-
ξιολογεί. Η απαγόρευση ισχύει και για πρόσωπα που ε-
λέγχουν ή ελέγχονται από οργανισµούς αξιολόγησης
συµµόρφωσης ή συµµετέχουν σε οργανισµό αξιολόγη-
σης συµµόρφωσης.»

13. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του
ν. 4442/2016 αντικαθίστανται ως εξής:

«2 .Όταν η αρµόδια Αρχή αποφασίζει να ενεργεί όπως
περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
καθορίζει τις σχέσεις συνεργασίας µε τους οργανισµούς
που ενεργούν για λογαριασµό της. Οι σχέσεις συνεργα-
σίας ρυθµίζονται µε γραπτή και χωρίς διακρίσεις συµφω-
νία ή ισοδύναµες νοµικές ρυθµίσεις, όπου εκτίθενται τα
συγκεκριµένα καθήκοντα και ο ρόλος των οργανισµών.

3. Όταν η αρµόδια Αρχή θεωρεί ότι κάποιος αναγνωρι-
σµένος οργανισµός ευρίσκεται σε αδυναµία εκτέλεσης,
για λογαριασµό της, των καθηκόντων που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, µπορεί να α-
ναστείλει ή να ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση. 

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού καθο-
ρίζονται λεπτοµερώς οι προϋποθέσεις για τη συνεργα-
σία µε τους ιδιωτικούς φορείς, η ειδική διαδικασία ανά-
θεσης σε αυτούς, οι κανόνες απόδοσης ευθυνών για
τους ιδιωτικούς φορείς, οι κυρώσεις σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης µε τους όρους της ανάθεσης, οι απαιτή-
σεις που αποδεικνύουν την ύπαρξη προσόντων για τη
διεξαγωγή των ενεργειών που τους ανατίθενται, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό µε το παραπάνω θέµα.»

14. Η παράγραφος  2 του άρθρου 16 του ν. 4442/2016
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα προεδρικά διατάγµατα και οι υπουργικές απο-
φάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 7 του παρό-
ντος περί υπαγωγής των οικονοµικών δραστηριοτήτων
που εµπίπτουν σε καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης
του παρόντος εκδίδονται έως τις 31.12.2020. Μετά την
άπρακτη παρέλευση της άνω ηµεροµηνίας, κάθε οικονο-
µική δραστηριότητα, εξαιρουµένων όσων ασκούνται ε-
λεύθερα, θα θεωρείται ότι εµπίπτει στο καθεστώς γνω-
στοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση ο φορέας της οικο-
νοµικής δραστηριότητας θα γνωστοποιεί στις αρµόδιες
Αρχές του άρθρου 13 παράγραφος 1 του παρόντος ότι
προτίθεται να κάνει έναρξη της οικονοµικής του δραστη-
ριότητας υποβάλλοντας συγχρόνως υπεύθυνη δήλωση
ότι πληροί τις προϋποθέσεις νόµιµης λειτουργίας σύµ-
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις και ότι κατέχει τα απα-
ραίτητα πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας. Η αρµό-
δια Αρχή µπορεί να ασκήσει έλεγχο της σύννοµης λει-
τουργίας της δραστηριότητας σύµφωνα µε το άρθρο 12
του παρόντος. 
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ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 15

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011
τροποποιείται ως εξής:

«5. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή ο Γε-
νικός Γραµµατέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας µπορούν να ζητήσουν τη γνωµοδότηση του Κε-
ντρικού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, ό-
πως αυτό ορίζεται στο άρθρο 13, εντός δεκαπέντε ηµε-
ρολογιακών ηµερών, εφόσον είτε: α) δεν έχουν διαβιβα-
σθεί γνωµοδοτήσεις από υπηρεσίες των οποίων το πε-
ριεχόµενο εκτιµάται ως ουσιώδες για τον πληρέστερο
καθορισµό των περιβαλλοντικών όρων ως προς την κα-
τασκευή και λειτουργία του συγκεκριµένου έργου ή δρα-
στηριότητας αυτού είτε β) από τις διαβιβασθείσες γνω-
µοδοτήσεις προκύπτουν αντιφατικά δεδοµένα που χρή-
ζουν ιδιαίτερης τεκµηρίωσης. Στην περίπτωση αυτή, η έ-
γκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011
τροποποιείται ως εξής:

«1. Αρµόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλο-
ντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων της
υποκατηγορίας Α2 του άρθρου 1 είναι η οικεία Αποκε-
ντρωµένη Διοίκηση. Η έγκριση των περιβαλλοντικών ό-
ρων γίνεται µε απόφαση του προϊσταµένου της αρµό-
διας Γενικής Διεύθυνσης της οικείας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης.»

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011
τροποποιείται ως εξής:

«4. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή ο
προϊστάµενος της αρµόδιας Γενικής Διεύθυνσης της οι-
κείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης µπορούν να ζητήσουν
τη γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περι-
βαλλοντικής Αδειοδότησης, όπως αυτό ορίζεται στο άρ-
θρο 13, εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών
κατόπιν τεκµηριωµένης εισήγησης της αρµόδιας Διεύ-
θυνσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, εφόσον είτε: α)
δεν έχουν διαβιβασθεί γνωµοδοτήσεις από υπηρεσίες
των οποίων το περιεχόµενο εκτιµάται ως ουσιώδες για
τον πληρέστερο καθορισµό των περιβαλλοντικών όρων
ως προς την κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριµέ-
νου έργου ή δραστηριότητας αυτού είτε β) από τις διαβι-
βασθείσες γνωµοδοτήσεις προκύπτουν αντιφατικά δε-
δοµένα που χρήζουν ιδιαίτερης τεκµηρίωσης. Στην περί-
πτωση αυτή, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνε-
ται µε απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης.»

4. Προστίθεται παράγραφος 1α µετά την παράγραφο 1
του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), η οποία έχει ως
εξής:

«1α. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύνα-
ται να υποβάλει προς την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή,
αντί για φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ, µόνο την τεχνική
περιγραφή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του
άρθρου 11 του παρόντος νόµου, εάν ο σκοπούµενος εκ-
συγχρονισµός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση των
παραπάνω έργων είναι σύµφωνος µε τους όρους της ι-
σχύουσας ΑΕΠΟ. Στην περίπτωση αυτή, η αρµόδια περι-
βαλλοντική αρχή οφείλει να αποφασίσει σε αποκλειστι-
κή προθεσµία ενός (1) µηνός εάν απαιτείται υποβολή
φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ, οπότε και ακολουθείται η
διαδικασία που περιγράφεται στις ακόλουθες παραγρά-
φους, ή εάν δεν απαιτείται τροποποίηση της ισχύουσας
ΑΕΠΟ. Εάν η ως άνω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, τότε
τεκµαίρεται ότι δεν απαιτείται τροποποίηση της ισχύου-
σας ΑΕΠΟ.»

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του
ν. 4014/2011, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι πιστοποιηµένοι αξιολογητές ΜΠΕ µπορούν να πα-
ρέχουν τις υπηρεσίες τους και µέσω νοµικών προσώπων,
στα οποία συµµετέχουν ή µε τα οποία συνδέονται συµ-
βατικά. Τα νοµικά αυτά πρόσωπα εγγράφονται επίσης
στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών Μελετών
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η έννοια του όρου Πι-
στοποιηµένος Αξιολογητής ΜΠΕ περιλαµβάνει και τα
νοµικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στο σχετικό Μη-
τρώο.»

6. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 16
του ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) τα προσόντα των Πιστοποιηµένων Αξιολογητών, οι
κανόνες που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους και
τα ζητήµατα που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησής
τους για την εγγραφή τους στο Μητρώο, είτε πρόκειται
για φυσικά, είτε για νοµικά πρόσωπα,».

7. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περίπτωσης (στ)
της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 4014/2011, ως
εξής:

«Για τις επιχειρήσεις, οι οποίες διατηρούν εγκαταστά-
σεις σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές προβλέπε-
ται η δυνατότητα πρόσβασης στο ΗΠΜ ξεχωριστά για
κάθε εγκατάσταση για την υποβολή φακέλου περιβαλλο-
ντικής αδειοδότησης. Η εταιρεία διατηρεί την κεντρική
πρόσβαση στο ΗΠΜ στο σύνολο των φακέλων αδειοδό-
τησης των εγκαταστάσεων της.»

8. Προστίθεται η περίπτωση (η) στην παράγραφο 3 του
άρθρου 18 του ν. 4014/2011, ως εξής:

«(η) Οι µελετητές των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
έχουν πρόσβαση στο ΗΠΜ και αποκλειστικά στον φάκε-
λο αδειοδότησης που τους έχει ανατεθεί, µόνο κατόπιν
έγκρισης του φορέα του έργου.»
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Άρθρο 16
Είσπραξη οφειλόµενου ανταλλάγµατος Υπηρεσιών

Κοινής Ωφέλειας από τη ΔΕΗ Α.Ε.

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

Άρθρο 17
Δασικοί συνεταιρισµοί

1. Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6
του ν. 4423/2016 (Α΄ 182) διαγράφεται και οι περιπτώ-
σεις β), γ), δ) και ε) αναριθµούνται σε περιπτώσεις α), β),
γ) και δ) αντίστοιχα. Στην παράγραφο 2 οι περιπτώσεις
γ) και δ) αναριθµούνται σε περιπτώσεις β) και γ) αντί-
στοιχα.

2. Στο π.δ. 126/1986 (Α΄ 44) προστίθεται άρθρο 13 µε
τίτλο «Ειδικές Διατάξεις» ως εξής:

«Άρθρο 13
Ειδικές Διατάξεις

Για το διαχειριστικό έτος 2020, οι προθεσµίες των άρ-
θρων 2 και 3 του παρόντος ορίζονται ως ακολούθως:
α) Έως τις 10 Απριλίου 2020, οι ΔΑ.Σ.Ε. που έχουν

προσαρµοστεί σύµφωνα µε το άρθρο 47 του
ν. 4423/2016 υποβάλλουν την αίτηση της παραγράφου 1
του άρθρου 2 του παρόντος στην αρµόδια Δασική Υπη-
ρεσία. 
β) Έως τις 30 Απριλίου 2020, ο Συντονιστής της οικεί-

ας Αποκεντρωµένης Διοίκησης εκδίδει την απόφαση πα-
ραχώρησης της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρό-
ντος. 
γ) Έως τις 15 Μαΐου 2020, ο ΔΑ.Σ.Ε. οφείλει να υπο-

γράψει τη δήλωση αποδοχής της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 3 του παρόντος. 
δ) Η αρµόδια Δασική Υπηρεσία οφείλει να εγκαταστή-

σει τον ΔΑ.Σ.Ε. στο δάσος εντός δεκαπέντε (15) ηµερών
από την υποβολή αίτησης εγκατάστασης και σε κάθε πε-
ρίπτωση έως τις 15 Ιουνίου 2020. Αν ο ΔΑ.Σ.Ε. δεν υπο-
γράψει τη δήλωση της ως άνω περίπτωσης (γ) εντός της
οριζόµενης προθεσµίας ή δεν ζητήσει την εγκατάσταση
εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της, κη-
ρύσσεται έκπτωτος και αποκλείεται για δύο (2) χρόνια α-
πό όλους τους τρόπους εκµετάλλευσης.»

Άρθρο 18
Απόδοση εσόδων σε εποπτευόµενους από το Υπουρ-

γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας φορείς

Η έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων για την απόδοση
σε εποπτευόµενους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας φορείς, των εσόδων που εισπράχθηκαν υ-
πέρ αυτών µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού και δεν
αποδόθηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2018 λόγω µη δέ-
σµευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης από τον
διατάκτη, δύναται να πραγµατοποιηθεί σε βάρος των πι-
στώσεων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας οικονοµικού έτους 2019, κατά
παρέκκλιση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατά-
ξεων, τηρουµένων των λοιπών προϋποθέσεων νοµιµότη-
τας και κανονικότητας των δηµοσίων δαπανών.

ΜΕΡΟΣ Ι΄
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Άρθρο 19

1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 128 του ν. 4512/2018
(Α΄ 5) αντικαθίσταται ως εξής:

«10.  Ελεγκτής: α) ο δηµόσιος υπάλληλος της επο-
πτεύουσας αρχής µε αρµοδιότητα την άσκηση εποπτεί-
ας, β) κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθε-
ται, κατά παραχώρηση αρµοδιότητας από την εποπτεύ-
ουσα ή άλλη δηµόσια αρχή, αρµοδιότητα άσκησης ελέγ-
χων.»

2. Στο άρθρο 128 του ν. 4512/2018 προστίθεται παρά-
γραφος 21 ως εξής:

«21. Οριζόντιοι Οδηγοί: κείµενα αρχών και βασικών
κατευθύνσεων ως προς τη µεθοδολογία για την ανάπτυ-
ξη και εφαρµογή µε ενιαίο και συνεκτικό τρόπο από τις
αρµόδιες εποπτεύουσες αρχές των εργαλείων εποπτεί-
ας του παρόντος.»

3. Μετά το άρθρο 130 του ν. 4512/2018 προστίθεται
νέο άρθρο 130Α  ως εξής:

«Άρθρο 130Α
Πρωτόκολλα συνεργασίας

1. Εφόσον σε κάποιο πεδίο εποπτείας υφίσταται κε-
ντρική ή κεντρικές αρµόδιες αρχές οι οποίες µεταβιβά-
ζουν το σύνολο ή µέρος των αρµοδιοτήτων τους σε άλ-
λη υπηρεσία ή φορέα, συντάσσονται υποχρεωτικά πρω-
τόκολλα συνεργασίας µεταξύ τους τα οποία δηµοσιεύο-
νται στον διαδικτυακό τόπο και των δύο αρχών και µνη-
µονεύονται στην εντολή ελέγχου που επιδεικνύει ο ελε-
γκτής σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 148. Τα
πρωτόκολλα συνεργασίας συντάσσονται µε τέτοιο τρό-
πο, ώστε µία δραστηριότητα ελέγχεται για το ίδιο ζήτη-
µα από µία κάθε φορά αρχή.» 

2. Τα πρωτόκολλα συνεργασίας του άρθρου 130Α του
ν. 4512/2018 εκδίδονται εντός δώδεκα (12) µηνών από
τη δηµοσίευση του παρόντος. Σε περίπτωση άπρακτης
παρέλευσης της ως άνω προθεσµίας, και ελλείψει πρω-
τοκόλλου συνεργασίας, ο ελεγχόµενος έχει δικαίωµα να
αρνηθεί τον έλεγχο ελλείψει νόµιµης εντολής ελέγχου
και αρµοδιότητας κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση β΄
του άρθρου 155.»
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4. Στο άρθρο 131 παράγραφος 1 του ν. 4512/2018 προ-
στίθεται νέο εδάφιο µετά την περίπτωση ιε΄ ως εξής: 

«Οι εποπτεύουσες αρχές κατά την ανάπτυξη και εφαρ-
µογή των εργαλείων εποπτείας του παρόντος νόµου α-
κολουθούν τη µεθοδολογία που προβλέπεται στους Ορι-
ζόντιους Οδηγούς που εκδίδει η Διεύθυνση Συντονισµού
και Παρακολούθησης του κανονιστικού πλαισίου για το
επιχειρηµατικό περιβάλλον του άρθρου 133 του παρό-
ντος.»

5. Στο άρθρο 133 παράγραφος 3β περίπτωση εε΄ του
ν. 4512/2018 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

«Εκδίδει και επικαιροποιεί Οριζόντιους Οδηγούς µε τις
βασικές κατευθύνσεις ως προς τη µεθοδολογία για την
ανάπτυξη και εφαρµογή των εργαλείων εποπτείας του
παρόντος νόµου, οι οποίοι επικυρώνονται από την
Ο.Δ.Ε. του άρθρου 134 του παρόντος.»

6. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 134 του
ν. 4512/2018, προστίθενται τρεις τέσσερις νέες  περι-
πτώσεις κε΄, κστ΄, κζ΄ και κη΄ και νέο εδάφιο ως εξής:

«κε΄. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συστήµατος Διαπίστευ-
σης.
κστ΄. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισµού Φαρµά-

κων.
κζ΄. Ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης

και Απλούστευσης Διαδικασιών.
κη΄. ο Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού Οικονοµικών

και Αναπτυξιακών Πολιτικών.
Στις συνεδριάσεις προσκαλούνται και εκπρόσωποι των

κοινωνικών εταίρων κατά περίπτωση.»
7. Στο άρθρο 134 παράγραφος 2 προστίθεται περίπτω-

ση δ΄ ως εξής:
«δ. Η  Ο.Δ.Ε. επικυρώνει τους Οριζόντιους Οδηγούς.»
8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 139 του ν. 4512/2018

αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι έλεγχοι διεξάγονται σύµφωνα µε το πρόγραµµα

ελέγχων που καταρτίζεται από την εποπτεύουσα αρχή
και βασίζεται στην αξιολόγηση του κινδύνου και τη συ-
χνότητα των ελέγχων των άρθρων 137 και 138.»

9. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 140 του
ν. 4512/2018, προστίθεται παράγραφος 7α ως εξής:

«7α. Η εποπτεύουσα αρχή καταχωρίζει τις καταγγε-
λίες υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική µορφή και µεριµνά ώ-
στε ο καταγγέλλων να δύναται να προβεί ο ίδιος απευ-
θείας σε ηλεκτρονική καταγγελία. Εάν η καταγγελία
λαµβάνεται µε άλλο µέσο, η εποπτεύουσα αρχή προβαί-
νει στην ηλεκτρονική καταχώριση αυτής.»

10. Η παράγραφος 8 του άρθρου 140 του ν. 4512/2018
τροποποιείται ως εξής: 

«8. Με απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας επο-
πτεύουσας αρχής καθορίζονται οι διαδικασίες και τα ει-
δικότερα κριτήρια, πλέον αυτών της παραγράφου 2, και
ο συνδυασµός αυτών για την αξιολόγηση της καταγγε-
λίας και για την παραποµπή της, εφόσον αυτό κρίνεται
απαραίτητο, στο επόµενο στάδιο διαχείρισης, η προτυ-
ποποιηµένη µορφή της ηλεκτρονικής καταχώρισης της
καταγγελίας και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

11. Στο άρθρο 152 προστίθενται νέες παράγραφοι 8
και 9 ως εξής:

«8. Σε κάθε εποπτεύουσα αρχή συντάσσεται µητρώο
ελεγκτών το οποίο κοινοποιείται ετησίως στο αρµόδιο Υ-
πουργείο και στη Διεύθυνση του άρθρου 133, η οποία
συντάσσει ενιαίο µητρώο ελεγκτών. Στο µητρώο εντάσ-
σεται κάθε πρόσωπο που εµπίπτει στον ορισµό του ελε-
γκτή όπως ορίζεται στο άρθρο 128. 

9. Οι ελεγκτικές αρµοδιότητες µπορούν να ασκούνται
και από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στα οποία παραχωρεί-
ται η σχετική αρµοδιότητα από την εποπτεύουσα αρχή
για την υποβοήθηση του έργου τους. Τα φυσικά πρόσω-
πα πιστοποιούνται για τον σκοπό αυτόν από διαπιστευ-
µένο φορέα και τα νοµικά πρόσωπα διαπιστεύονται για
την άσκηση των εκάστοτε κατά παραχώρηση αρµοδιοτή-
των. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού ορί-
ζονται οι κατά παραχώρηση αρµοδιότητες, ο τρόπος πα-
ραχώρησης, η διαπίστευση των προσώπων που αναλαµ-
βάνουν τις σχετικές αρµοδιότητες, ο τρόπος άσκησης
αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

12. α) Οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στις
παραγράφους 1-9 του άρθρου  173, όσον αφορά στα πε-
δία εποπτείας: ασφάλεια και συµµόρφωση προϊόντων, α-
σφάλεια τροφίµων και προστασία του περιβάλλοντος
του άρθρου 127, παράγραφος 4 εκδίδονται έως τις
30.06.2020.
β) Οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στις πα-

ραγράφους 1-9 του άρθρου 173, όσον αφορά στα πεδία
εποπτείας: Προστασία καταναλωτή και σύννοµη (ή προ-
σήκουσα) παροχή υπηρεσιών, Ασφάλεια υποδοµών και
κατασκευών, Δηµόσια Υγεία και Ασφάλεια και Υγεία Ερ-
γαζοµένων του άρθρου 127, παράγραφος 4 εκδίδονται
έως τις 31.12.2021.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΔΕΙΟΔOΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡA

Άρθρο 20
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι εξής ορι-
σµοί: 
α)  Σταθµός: ένας ή περισσότεροι ποµποί ή δέκτες ή

συνδυασµός ποµπών και δεκτών µε τις πρόσθετες συ-
σκευές τους, που είναι αναγκαίοι σε ορισµένη θέση για
τη διεξαγωγή συγκεκριµένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινω-
νίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονοµίας. Κάθε σταθ-
µός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην ο-
ποία συµµετέχει και από το αν είναι µόνιµος ή προσωρι-
νός. 
β)  Κατασκευή κεραίας: το σύστηµα των κεραιών εκπο-

µπής ή και λήψης ραδιοσηµάτων µε τις κατασκευές στή-
ριξής τους, τα εξαρτήµατα και τα λοιπά παρελκόµενα. Τα
παθητικά κάτοπτρα ανάκλασης ραδιοσηµάτων θεωρού-
νται, επίσης, ως κατασκευές κεραίας. Στο ύψος της κα-
τασκευής κεραίας περιλαµβάνεται και ο φωτισµός ασφα-
λείας ή και το αλεξικέραυνο.
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γ)  Χώρος εγκατάστασης κατασκευής κεραίας: η πε-
ριοχή επί εδάφους ή το τµήµα επί κτιρίου που ανήκει νό-
µιµα κατά κυριότητα στον κάτοχο κατασκευής κεραίας ή
εκµισθώνεται ή παραχωρείται σε αυτόν για την εγκατά-
σταση κατασκευής κεραίας.
δ)  Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗ-

ΛΥΑ): το ηλεκτρονικό σύστηµα έκδοσης άδειας κατα-
σκευής κεραίας που διαχειρίζεται η Εθνική Επιτροπή Τη-
λεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ).
ε) Ηλεκτρονικό Σύστηµα Έκδοσης Οικοδοµικών Αδει-

ών (e-Άδειες): η ηλεκτρονική πλατφόρµα ελέγχου και
έκδοσης των πράξεων εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών
του άρθρου 33 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), όπως κάθε φο-
ρά ισχύει. 
στ)  Άδεια κατασκευής κεραίας: η διοικητική πράξη

που εκδίδεται από την ΕΕΤΤ και αποτελεί προϋπόθεση
για την εγκατάσταση και τη λειτουργία κατασκευής κε-
ραίας στην ξηρά.
ζ) Δοµικές κατασκευές κεραίας: οι κατασκευές στήρι-

ξης του συστήµατος των κεραιών εκποµπής και λήψης
ραδιοσηµάτων, όπως ενδεικτικά αυτοστήρικτοι ιστοί, δι-
κτυώµατα, πυλώνες ή αντίστοιχες κατασκευές, οι οποίες
φέρουν τα συστήµατα των κεραιών, οι οικίσκοι και τα ερ-
µάρια για τη στέγαση των µηχανηµάτων των σταθµών
ραδιοεπικοινωνίας, καθώς και η περίφραξη, όπου απαι-
τείται.
η) Εγκαταστάσεις σταθµών βάσης ραδιοεπικοινωνίας:

οι τεχνικές υποδοµές που εντάσσονται στα δίκτυα τηλε-
πικοινωνιακών υπηρεσιών και είναι αναγκαίες για τη µε-
τάδοση σήµατος, µέσω καλωδίων ή ασύρµατης σύνδε-
σης, στο τηλεπικοινωνιακό κέντρο και τη σύνδεση ασύρ-
µατων συσκευών, για την εξυπηρέτηση των δραστηριο-
τήτων των πολιτών εντός και εκτός των αστικών περιο-
χών. Οι εγκαταστάσεις αυτές διέπονται από νοµικό κα-
θεστώς αντίστοιχο των δικτύων κοινής ωφέλειας (ενέρ-
γειας, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.ο.κ.) και δεν αντιστοι-
χούν σε χρήσεις γης.
θ)  Έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας: η διοικητική

πράξη του άρθρου 23 του παρόντος, η οποία επιτρέπει
την εγκατάσταση των δοµικών κατασκευών κεραιών, τη
διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς
και την τοποθέτηση περίφραξης, όπου απαιτείται.
ι)  Συνοδά έργα: κάθε άλλη εγκατάσταση που δεν προ-

σµετράται στα πολεοδοµικά µεγέθη του ακινήτου, που ε-
γκαθίσταται η κατασκευή κεραίας, και η οποία είναι απα-
ραίτητη για την εγκατάσταση και λειτουργία της, όπως
ενδεικτικά τοιχία αντιστήριξης, δρόµοι πρόσβασης και
φωτοβολταϊκά συστήµατα που χρησιµοποιούνται για τη
λειτουργία του σταθµού. 
ια)  Πάρκο κεραιών: ο ειδικά καθορισµένος και ελεγχό-

µενος χώρος (γήπεδο) εκτός οικιστικού ιστού, δηµόσιος
ή ιδιωτικός, όπου επιτρέπεται η υποδοχή και η εγκατά-
σταση κατασκευών κεραιών.
ιβ)  Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών: µια συγκεκρι-

µένη και οριοθετηµένη περιοχή στην οποία βρίσκονται ε-
γκατεστηµένοι ένας ή περισσότεροι δορυφορικοί σταθ-
µοί εδάφους για την εκποµπή/λήψη σήµατος από και
προς τους τεχνητούς δορυφόρους, µαζί µε τις υποστηρι-
κτικές υποδοµές, στο πλαίσιο και µε τους περιορισµούς
του εκάστοτε ισχύοντος Εθνικού Κανονισµού Κατανο-
µής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) για τη Σταθερή Δορυ-
φορική Υπηρεσία. 

Άρθρο 21
Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών 

κεραιών στην ξηρά

1. Για την εγκατάσταση και τη λειτουργία κατασκευής
κεραίας ή την τροποποίηση υφιστάµενης κατασκευής κε-
ραίας στην ξηρά και µε την επιφύλαξη των διατάξεων
των άρθρων 28, 29, 34 και 38 του παρόντος νόµου απαι-
τείται:
α) η έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την Ε-

ΕΤΤ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 22 του παρό-
ντος,
β) η έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας, σύµφωνα

µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του παρόντος. Απαραίτη-
τη προϋπόθεση για την έγκριση δοµικών κατασκευών κε-
ραίας αποτελεί η προηγούµενη έκδοση της άδειας κατα-
σκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ,
γ) η σύνταξη πορίσµατος ελέγχου από τον ελεγκτή

δόµησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του
παρόντος, µε το οποίο βεβαιώνεται ότι οι δοµικές κατα-
σκευές κεραίας, υλοποιήθηκαν σύµφωνα µε τα στοιχεία
της χορηγηθείσας έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραί-
ας.

2. Για την ηλεκτροδότηση οποιασδήποτε κατασκευής
κεραίας που εγκαθίσταται και λειτουργεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος απαιτείται η αυτοτελής σύνδεσή
της µε το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Με την επιφύλαξη
του άρθρου 34 του παρόντος, οι απαιτούµενες ενέργειες
για την αυτοτελή σύνδεση µε το δίκτυο ηλεκτροδότησης
των ήδη υφιστάµενων αδειοδοτηµένων κατασκευών κε-
ραιών ολοκληρώνονται µέσα σε έξι (6) µήνες από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Με απόφαση του οι-
κείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρµόδιων
οργάνων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ύψους από
πέντε χιλιάδες (5.000,00) µέχρι είκοσι χιλιάδες
(20.000,00) ευρώ, υπέρ της οικείας Περιφέρειας στους
κατόχους κατασκευών κεραιών που παραβαίνουν την υ-
ποχρέωση της παρούσας παραγράφου. 

3. Ο κάτοχος κατασκευής κεραίας υποχρεούται να δια-
τηρεί αναρτηµένη σε εµφανές σηµείο πινακίδα ανεξίτη-
λης γραφής, στην οποία αναγράφονται η επωνυµία του,
καθώς και το µοναδικό αναγνωριστικό της κατασκευής
κεραίας που επιτρέπει την αναζήτησή της στο δηµοσίως
προσβάσιµο πληροφοριακό σύστηµα, όπως αυτό καθορί-
ζεται µε απόφαση της ΕΕΤΤ. Οι κάτοχοι υφιστάµενων
κατασκευών κεραιών υποχρεούνται να συµµορφώνονται
µε την παρούσα διάταξη µέσα σε έξι (6) µήνες από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Με απόφαση του οι-
κείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρµοδίων
οργάνων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ύψους από
πέντε χιλιάδες (5.000,00) µέχρι είκοσι χιλιάδες
(20.000,00) ευρώ, υπέρ της οικείας Περιφέρειας στους
κατόχους κατασκευών κεραιών που παραβαίνουν την υ-
ποχρέωσή τους περί σήµανσης αυτών. 

4. Η ΕΕΤΤ δηµοσιοποιεί τις θέσεις των κατασκευών
κεραιών, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία α-
δειοδότησης, µε χρήση γεωγραφικού πληροφοριακού
συστήµατος (GIS), καθώς και το περιεχόµενο του φακέ-
λου της άδειας κατασκευής κεραίας.
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5. Για κάθε αίτηµα εγκατάστασης και λειτουργίας κα-
τασκευής κεραίας, τροποποίησης κατασκευής κεραίας,
επικαιροποίησης επιµέρους δικαιολογητικών ή/και τρο-
ποποίησης διοικητικών πράξεων που αφορούν συγκεκρι-
µένη κατασκευή κεραίας τηρείται, µέσω διαλειτουργικό-
τητας µε το e-Άδειες, στο ΣΗΛΥΑ φάκελος, ο οποίος πε-
ριλαµβάνει το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υ-
ποβληθεί και των διοικητικών πράξεων που έχουν εκδο-
θεί κατά περίπτωση, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειο-
δότησης που προβλέπεται µε τον παρόντα νόµο και είναι
προσβάσιµος από όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες.

6. Οι κάτοχοι κατασκευών κεραιών και οι υπογράφο-
ντες τις µελέτες και τις αιτήσεις που απαιτούνται για την
αδειοδότησή τους ευθύνονται σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις για την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότη-
τα των στοιχείων που υποβάλλουν στο πλαίσιο της δια-
δικασίας αδειοδότησης που καθορίζεται µε τον παρόντα
νόµο. 

Άρθρο 22
Άδεια κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

1. Για την έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από
την ΕΕΤΤ, ο ενδιαφερόµενος κάτοχος κατασκευής κε-
ραίας υποβάλλει στο ΣΗΛΥΑ αίτηµα που συνοδεύεται α-
πό τα εξής δικαιολογητικά:
α) αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

(ΥΠΑ) για την ασφάλεια της αεροπλοΐας και αντίστοιχη
αίτηση προς το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ),
β) αίτηση για χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυ-

χνοτήτων ή αποδεικτικό νόµιµης χρήσης των συχνοτή-
των εκποµπής και λήψης. Ως αποδεικτικό νόµιµης χρή-
σης νοούνται οι σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ ή η υπα-
γωγή σε κανόνα εξαίρεσης από την εν λόγω υποχρέω-
ση,
γ) µελέτη ραδιοεκποµπών που συνοδεύεται από τοπο-

γραφικό και αρχιτεκτονικά σχέδια, που προβλέπονται,
κατά περίπτωση, στο άρθρο 23 του παρόντος νόµου, για
την έκδοση θετικής γνωµοδότησης της Ελληνικής Επι-
τροπής Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), εφόσον απαιτείται,
δ) µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) ή κατά

περίπτωση δήλωση υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλο-
ντικές δεσµεύσεις (ΠΠΔ), σύµφωνα µε την κείµενη νο-
µοθεσία για περιβαλλοντική αδειοδότηση και
ε) υπεύθυνη δήλωση για την ανάληψη υποχρέωσης υ-

ποβολής των δικαιολογητικών στοιχείων και µελετών
που απαιτούνται για την έγκριση δοµικών κατασκευών
κεραίας σύµφωνα µε το άρθρο 23 του παρόντος νόµου. 

2. Διοικητικά τέλη που προβλέπονται για την εξέταση
των επιµέρους αιτήσεων/µελετών της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, εισπράττονται από την ΕΕΤΤ. Με
κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών καθο-
ρίζεται κάθε ειδικότερο και λεπτοµερειακό θέµα σχετικό
µε τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των διοικητι-
κών τελών. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο
αιτών καταβάλλει τα επιµέρους διοικητικά τέλη στις αρ-
µόδιες υπηρεσίες, σύµφωνα µε διατάξεις που ισχύουν
κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης.

3. Οι αρµόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται, µέσα σε τρεις
(3) µήνες από την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβο-
λής των ανωτέρω αιτήσεων και µελετών, να ελέγχουν τα
δικαιολογητικά και να ενηµερώνουν το ΣΗΛΥΑ αναφορι-
κά µε:
α) την έκδοση των διοικητικών πράξεων εγκρίσεων, 
β) τη διαπίστωση τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κα-

τατεθειµένες αιτήσεις/µελέτες, προκειµένου οι ανωτέ-
ρω ελλείψεις ή λάθη να συµπληρωθούν ή να διορθωθούν
από τους αιτούντες µέσα σε προθεσµία που τάσσεται ει-
δικά για τον σκοπό αυτόν, 
γ) την αιτιολογηµένη απόρριψη των αιτήσεων/µελε-

τών που έχουν υποβληθεί.
4. Για τις γνωµοδοτήσεις και τις εγκρίσεις που προβλέ-

πονται από την κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία στο
πλαίσιο έκδοσης Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντι-
κών Όρων (ΑΕΠΟ) ή υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλο-
ντικές Δεσµεύσεις (ΠΠΔ), οι αρµόδιες υπηρεσίες υπο-
χρεούνται να τηρούν τις προβλεπόµενες κατά περίπτω-
ση ειδικές προθεσµίες.

5. Η άδεια κατασκευής κεραίας εκδίδεται από την Ε-
ΕΤΤ µέσα σε έναν (1) µήνα από την έκδοση όλων των
παραπάνω απαιτούµενων διοικητικών πράξεων έγκρι-
σης.

6. Σε περίπτωση ανάκλησης ή ακύρωσης οποιασδήπο-
τε από τις εγκρίσεις, οι οποίες απαιτούνται για την έκδο-
ση άδειας κατασκευής κεραίας, η άδεια κατασκευής κε-
ραίας ανακαλείται από την ΕΕΤΤ και ενηµερώνεται το
ΣΗΛΥΑ, καθώς και οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας για να
διακόψουν άµεσα κάθε παροχή.

7. Με απόφαση της ΕΕΤΤ καθορίζονται η µορφή και το
περιεχόµενο της αίτησης που υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ
για την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας ή την τροπο-
ποίηση υφιστάµενης κατασκευής κεραίας, τα στοιχεία
και οι όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στην άδεια, η
διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την έκδοσή
της, τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο ει-
δικότερο τεχνικό ή/και λεπτοµερειακό θέµα σχετικά µε
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 

8. Η διαδικασία έκδοσης της άδειας κατασκευής κεραί-
ας δεν εξαρτάται ούτε διακόπτεται από τυχόν εκκρεµείς
διοικητικές διαδικασίες και κυρώσεις για τον σταθµό βά-
σης. Στην περίπτωση που η εγκατάσταση της κατασκευ-
ής κεραίας ή / και η θέση της σε λειτουργία πραγµατο-
ποιείται µετά την κατάθεση της αίτησης για άδεια κατα-
σκευής κεραίας, η διαδικασία χορήγησης της σχετικής ά-
δειας της ΕΕΤΤ συνεχίζεται κανονικά, χωρίς να απαιτεί-
ται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβολής κυρώσε-
ων από την ΕΕΤΤ ή/και να έχουν καταβληθεί οι επιβλη-
θείσες διοικητικές κυρώσεις. Ειδικά, στην περίπτωση
που η κατάθεση της αίτησης για άδεια κατασκευής κε-
ραίας γίνεται µετά από την εγκατάσταση της κατασκευ-
ής κεραίας ή / και τη θέση της σε λειτουργία, ο κάτοχος
της κατασκευής κεραίας δύναται να υποβάλει νέα αίτη-
ση για την ίδια θέση και να χορηγηθεί η σχετική άδεια
της ΕΕΤΤ, χωρίς να απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία επιβολής κυρώσεων από την ΕΕΤΤ ή/και να έ-
χουν καταβληθεί τα επιβληθέντα πρόστιµα. 
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Άρθρο 23
Έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας

1. Για την εγκατάσταση των δοµικών κατασκευών α-
παιτείται η έκδοση της διοικητικής πράξης έγκρισης δο-
µικών κατασκευών κεραίας.

2. Η αίτηση για την έκδοση της διοικητικής πράξης έ-
γκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας υποβάλλεται µέ-
σω του e-Άδειες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4495/2017 (Α΄ 167). Απαραίτητη προϋπόθεση για την
υποβολή της αίτησης αποτελεί η προηγούµενη έκδοση
άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, καθώς και οι
προηγούµενες εγκρίσεις και γνωµοδοτήσεις άλλων υπη-
ρεσιών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και τη λει-
τουργία της κατασκευής κεραίας. Η αίτηση υποβάλλεται
µε ευθύνη εξουσιοδοτηµένου, από τον κάτοχο ή κύριο
της κατασκευής κεραίας, µηχανικού και η έγκριση εκδί-
δεται αµέσως µετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαι-
τούµενων δικαιολογητικών, µελετών και λοιπών στοιχεί-
ων. 

3. Ο εξουσιοδοτηµένος µηχανικός που υποβάλλει την
αίτηση για την έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας µε
την κατάθεση της αίτησης βεβαιώνει µε ευθύνη του ότι:
α)  η αίτηση για την έγκριση δοµικών κατασκευών κε-

ραίας είναι πλήρης, τα δηλούµενα στοιχεία είναι ακριβή
και αληθή και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά γνήσια και
σε ισχύ,
β)  τα στοιχεία της αίτησης αντιστοιχούν στα στοιχεία

που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της χορήγησης άδειας
κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ και των εγκρίσεων
άλλων υπηρεσιών που απαιτούνται για την εγκατάσταση
και τη λειτουργία της κατασκευής κεραίας.

4. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία για την έγκριση
δοµικών κατασκευών κεραίας, ο µηχανικός υποβάλλει
στο e-Άδειες του ν. 4495/2017 τα εξής δικαιολογητικά:
α)  αίτηση µε τα στοιχεία του κυρίου ή κατόχου της κα-

τασκευής κεραίας έγκρισης,
β)  τα στοιχεία του ακινήτου και τα δεδοµένα γεωχωρι-

κού εντοπισµού του,
γ)  υπεύθυνη δήλωση του κυρίου ή κατόχου της κατα-

σκευής κεραίας για την ανάθεση και εξουσιοδότηση στο
µηχανικό που υποβάλλει τα στοιχεία στο πλαίσιο υποβο-
λής της σχετικής αίτησης, καθώς και για την ανάθεση σε
άλλους µηχανικούς της εκπόνησης των λοιπών απαιτού-
µενων µελετών και επιβλέψεων,
δ)  στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο κύριος ή κάτοχος

της κατασκευής κεραίας έχει εµπράγµατο δικαίωµα σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη νοµή
και κατοχή του ακινήτου, όπου θα γίνει η εγκατάσταση
της δοµικής κατασκευής κεραίας, ή απόφαση της αρµό-
διας αρχής ή άλλου δηµόσιου φορέα, καθώς και αποδει-
κτικό για τη χορήγηση δικαιωµάτων διέλευσης, εφόσον
αυτός έχει επιλέξει να ακολουθήσει τη διαδικασία που
προβλέπεται για τα δικαιώµατα διέλευσης. Σε περίπτω-
ση µίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης ακινήτου, από τα
σχετικά έγγραφα του προηγουµένου εδαφίου πρέπει ε-
πιπλέον να προκύπτει ότι ο εκµισθωτής ή ο παραχωρών
τη χρήση έχει ρητά και ανέκκλητα επιτρέψει τη χρήση
του ακινήτου για την εγκατάσταση δοµικής κατασκευής
κεραίας. 
ε)  σε περίπτωση που το εν λόγω ακίνητο ανήκει κατά

κυριότητα σε περισσότερους συνιδιοκτήτες, δήλωση συ-
ναίνεσης των συνιδιοκτητών για την εγκατάσταση δοµι-
κής κατασκευής κεραίας, εφόσον οι αντίστοιχες εργα-
σίες πραγµατοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, ό-
πως ενδεικτικά ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέ-
δου, όψεις, φέροντα οργανισµό, δώµα, στέγη, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 41 του ν. 4495/2017.
στ)  δήλωση του µηχανικού ότι ο χώρος εγκατάστασης

της κατασκευής κεραίας είναι νόµιµα υφιστάµενος, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 23
του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), ή έχει εξαιρεθεί της κατεδάφι-
σης σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ζ)  τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από το κρατι-

κό σύστηµα συντεταγµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
προδιαγραφές, µε προσδιορισµό του χώρου εγκατάστα-
σης της κατασκευής κεραίας,
η)  τεχνική έκθεση µηχανικού,
θ)  αρχιτεκτονικά σχέδια τα οποία περιλαµβάνουν:
αα) για κατασκευή κεραίας επί εδάφους: τοµή, όψη και

κάτοψη των δοµικών κατασκευών κεραίας και των συ-
στηµάτων των κεραιών εκποµπής και λήψης ραδιοσηµά-
των, µε υψόµετρα, διαστασιολόγηση και επιφάνεια σε
κλίµακα 1:50 (ένα προς πενήντα) ή 1:100 (ένα προς εκα-
τό) και διάγραµµα κάλυψης, εφόσον για τις δοµικές αυ-
τές κατασκευές απαιτείται ο έλεγχος των πολεοδοµικών
µεγεθών,
ββ) για κατασκευή κεραίας επί κτηρίων: τοµή, όψη και

τις κατόψεις που αποτυπώνουν τις δοµικές κατασκευές
κεραίας και τα συστήµατα των κεραιών εκποµπής και λή-
ψης ραδιοσηµάτων µε το χώρο µηχανηµάτων, µε υψόµε-
τρα, διαστασιολόγηση και επιφάνεια σε κλίµακα 1:50 (έ-
να προς πενήντα) ή 1:100 (ένα προς εκατό),
γγ) για κατασκευής κεραίας σε περιοχή προστασίας

του άρθρου 30 του παρόντος νόµου, σαφή αναφορά της
αντίστοιχης τεχνικής οδηγίας, εφόσον υπάρχει,
ι)  στατική µελέτη των δοµικών κατασκευών κεραίας.

Όταν η εγκατάσταση πρόκειται να γίνει σε υφιστάµενο
κτίριο, δήλωση αντοχής του κτιρίου υπογεγραµµένη από
δύο πολιτικούς µηχανικούς. Σε περίπτωση που διαπιστω-
θεί η ανάγκη ενίσχυσης, πρέπει να έχει εκδοθεί η σχετι-
κή άδεια και να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες κατα-
σκευές πριν από την εγκατάσταση της κεραίας, 
ια)  τεχνική έκθεση εξουσιοδοτηµένου µηχανικού µε

περιγραφή της ηλεκτροµηχανολογικής (Η/Μ) εγκατά-
στασης που εξυπηρετεί την κατασκευή κεραίας, όπου α-
παιτείται,
ιβ)  φωτογραφίες του χώρου εγκατάστασης και της κύ-

ριας όψης του κτιρίου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η κα-
τασκευή κεραίας ή του τµήµατος του οικοπέδου ή γηπέ-
δου, εφόσον η κατασκευή γίνεται σε ακίνητο χωρίς κτί-
σµα,
ιγ)  γνωµοδότηση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής

(ΣΑ), όπου απαιτείται,
ιδ)  εγκρίσεις λοιπών υπηρεσιών ή φορέων διαχείρι-

σης, εφόσον απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή κανονι-
σµούς,
ιε) προϋπολογισµό του έργου, υπολογισµό αµοιβών α-

πό το σύστηµα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος
(ΤΕΕ), καθώς και αποδεικτικά καταβολής φόρων, εισφο-
ρών και αµοιβών µηχανικών.
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5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι δυνατή
η τροποποίηση, η προσθήκη ή η αντικατάσταση των πα-
ραπάνω δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τις κατά περίπτω-
ση ανάγκες, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις απαιτή-
σεις της κείµενης νοµοθεσίας. Με όµοια απόφαση δύνα-
ται να καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες ηλεκτρο-
νικής υποβολής της αίτησης και της έγκρισης δοµικών
κατασκευών κεραίας, τα προσβάσιµα στο κοινό στοιχεία
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για το ζήτηµα αυ-
τό.

6. Οι εγκρίσεις δοµικών κατασκευών κεραιών εµπί-
πτουν στον δειγµατοληπτικό έλεγχο νοµιµότητας των υ-
ποβαλλόµενων µελετών και στοιχείων της παραγράφου
2γ του άρθρου 38 του ν. 4495/2017, καθώς και στον υπο-
χρεωτικό έλεγχο της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου,
σε περίπτωση καταγγελίας για τη νοµιµότητα της εκδο-
θείσας αδείας. 

7. Οι εργασίες για την εγκατάσταση των δοµικών κα-
τασκευών κεραίας πρέπει να ολοκληρώνονται µέσα σε
δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία έγκρισης δοµικών κατα-
σκευών κεραίας ή της αναθεώρησής της. Η έγκριση δο-
µικών κατασκευών κεραίας µπορεί να αναθεωρείται για
τροποποιήσεις των µελετών και των λοιπών στοιχείων.

8. Η έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας και οι ανα-
θεωρήσεις της αναρτώνται στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
και στο e-Άδειες και στη συνέχεια κατατίθενται στις αρ-
µόδιες υπηρεσίες για την εργοταξιακή σύνδεση µε τα δί-
κτυα κοινής ωφέλειας.

9. Για την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας µέσα σε
δασικές εκτάσεις η έγκριση δοµικών κατασκευών κεραί-
ας πρέπει να εκδοθεί πριν από την έγκριση επέµβασης ή
τη σχετική άδεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 998/1979 (Α΄ 289) από την αρµόδια δασική υπηρεσία,
εφόσον, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, η έγκριση δοµι-
κών κατασκευών κεραίας αποτελεί προαπαιτούµενο της
έκδοσης έγκρισης επέµβασης. Η εκκρεµότητα της διοι-
κητικής πράξης έκδοσης έγκρισης επέµβασης από την
αρµόδια δασική υπηρεσία αποτυπώνεται στο e-Άδειες
και η εργοταξιακή σύνδεση µε τα δίκτυα κοινής ωφέλει-
ας είναι δυνατή µετά την έκδοση της διοικητικής πράξης
έγκρισης επέµβασης. 

10. Όταν προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας κατα-
σκευής κεραίας γίνεται τοποθέτηση εγκαταστάσεων
φωτοβολταϊκών συστηµάτων ισχύος µέχρι είκοσι (20)
KW, για τα συστήµατα αυτά, καθώς και τα έργα, οικί-
σκους ή άλλα, που κατασκευάζονται προς υποστήριξή
τους, δεν απαιτείται η έγκριση δοµικών κατασκευών. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι ό-
ροι και οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση, την εγκα-
τάσταση και τη λειτουργία των εν λόγω συστηµάτων.

11. Οι εγκαταστάσεις για τα κέντρα επίγειας ψηφιακής
ευρυεκποµπής τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σήµατος
διέπονται από νοµικό καθεστώς αντίστοιχο των δικτύων
κοινής ωφέλειας (ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης
κ.ο.κ.) και δεν αντιστοιχούν σε χρήσεις γης.

Άρθρο 24
Έλεγχος εφαρµογής έγκρισης δοµικών κατασκευών

κεραιών από ελεγκτή δόµησης

1. Μετά την εγκατάσταση των δοµικών κατασκευών
κεραίας πραγµατοποιείται αυτοψία από ελεγκτή δόµη-
σης για τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης της εκδοθεί-
σας έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας και, στη συ-
νέχεια, συντάσσεται πόρισµα ελέγχου, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στα άρθρα 44 έως 46 του ν. 4495/2017, το ο-
ποίο υποβάλλεται στο e-Άδειες. Οι δοµικές κατασκευές
κεραιών εντάσσονται στην κατηγορία Α του άρθρου 44
του ν. 4495/2017. Η αποζηµίωση του ελεγκτή δόµησης ο-
ρίζεται σε εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ και µπορεί να
αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας.

2. Ο έλεγχος της έγκρισης δοµικών κατασκευών κε-
ραίας αφορά τη θέση, τις εξωτερικές διαστάσεις και το
ύψος τους, τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,
την ύπαρξη πινακίδας σήµανσης, καθώς και τη θέση και
το ύψος της περίφραξης.

3. Ο εξουσιοδοτηµένος µηχανικός υποχρεούται να υ-
ποβάλει στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα e-Άδειες αίτηµα για
έλεγχο των δοµικών κατασκευών κεραίας δέκα (10) του-
λάχιστον ηµέρες πριν από την ολοκλήρωση των εργα-
σιών. Η αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης (ΥΔΟΜ) κατά τον
ν. 4495/2017, αφού ενηµερωθεί για το αίτηµα, διαβιβάζει
ηλεκτρονικά τα στοιχεία του µέσα σε είκοσι τέσσερις
(24) ώρες στη Διεύθυνση Ελέγχου Δόµησης - Περιφερει-
ακό Παρατηρητήριο της οικείας Περιφέρειας, το οποίο ο-
ρίζει αυθηµερόν ελεγκτή δόµησης, ύστερα από ηλεκτρο-
νική κλήρωση από το Μητρώο Ελεγκτών Δόµησης. Αν
παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστηµα των είκοσι τεσ-
σάρων (24) ωρών, τεκµαίρεται ότι η Υπηρεσία Δόµησης
(ΥΔΟΜ) αποδέχεται το αίτηµα και η διαδικασία συνεχίζε-
ται κατά τις διατάξεις του παρόντος. 

4. Αν κατά την αυτοψία δεν διαπιστωθούν παραβάσεις,
το πόρισµα ελέγχου συντάσσεται µέσα σε είκοσι τέσσε-
ρις (24) ώρες και ενηµερώνεται το e-Άδειες. Στη συνέ-
χεια, εκδίδεται αυτόµατα από το e-Άδειες η βεβαίωση
για τη σύνδεση της κατασκευής κεραίας µε τα δίκτυα
κοινής ωφέλειας. Δεν συνιστούν αυθαίρετη κατασκευή
και δεν καταγράφονται ως πολεοδοµικές παραβάσεις α-
ποκλίσεις των διαστάσεων των δοµικών κατασκευών κε-
ραίας και της χωροθέτησης αυτών ποσοστού έως δύο
τοις εκατό (2%), σε σχέση µε τις µελέτες που συνοδεύ-
ουν την έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας. Επίσης,
δεν συνιστούν αυθαίρετη κατασκευή και δεν καταγράφο-
νται ως πολεοδοµικές παραβάσεις αλλαγές στη χωροθέ-
τηση των ερµαρίων, εφόσον καλύπτονται οι αρχικοί πο-
λεοδοµικοί όροι έγκρισης. Στην περίπτωση αυτή, µε ευ-
θύνη του επιβλέποντα µηχανικού, ενηµερώνεται το ΣΗ-
ΛΥΑ.

5. Αν κατά την αυτοψία διαπιστωθούν παραβάσεις, το
πόρισµα ελέγχου συντάσσεται µέσα σε δύο (2) εργάσι-
µες ηµέρες και ενηµερώνεται σχετικά το e-Άδειες. Στις
περιπτώσεις αυτές, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας
δύναται να συµµορφωθεί µε την εκδοθείσα διοικητική
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πράξη έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας µέσα σε
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ενηµέρωση του
e-Άδειες χωρίς κυρώσεις. Στη συνέχεια, υποβάλλει αίτη-
µα για έλεγχο της συµµόρφωσης σύµφωνα µε τα αναφε-
ρόµενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Εφό-
σον µε το πόρισµα ελέγχου διαπιστωθεί η συµµόρφωση,
εκδίδεται βεβαίωση για τη σύνδεση της κατασκευής κε-
ραίας µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

6. Αν η τριακονθήµερη προθεσµία συµµόρφωσης του
κατόχου στην εκδοθείσα διοικητική πράξη έγκρισης δο-
µικών κατασκευών κεραίας που ορίζεται στο δεύτερο ε-
δάφιο της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου παρέλ-
θει άπρακτη, η κατασκευή κεραίας αποµακρύνεται σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του παρόντος νό-
µου. Μέσω του ΣΗΛΥΑ ενηµερώνεται η ΕΕΤΤ για τις δι-
κές της ενέργειες και µέσω του e-Άδειες η αρµόδια υπη-
ρεσία για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται
από την κείµενη περί αυθαιρέτων πολεοδοµική νοµοθε-
σία.

7. Κατά των πορισµάτων ελέγχου των ελεγκτών δόµη-
σης είναι δυνατή η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής,
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 46 του ν.
4495/2017. Στην περίπτωση αυτή, αναστέλλονται οι κυ-
ρώσεις, συµπεριλαµβανόµενης της κατεδάφισης, µέχρι
την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυ-
γής. 

8. Σε περίπτωση καταγγελίας που αφορά στη νοµιµό-
τητα ήδη εγκατεστηµένων δοµικών κατασκευών κεραί-
ας, ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από ελεγκτή δόµη-
σης, ο οποίος συντάσσει πόρισµα ελέγχου, το οποίο υ-
ποβάλλει στο e-Άδειες. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί
ότι οι δοµικές κατασκευές κεραίας κατασκευάστηκαν κα-
τά παράβαση της χορηγηθείσας έγκρισης δοµικών κατα-
σκευών κεραίας, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας δύ-
ναται να συµµορφωθεί , µέσα σε προθεσµία τριάντα (30)
ηµερών από την ενηµέρωση του e-Άδειες. Στη συνέχεια,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, υποβάλλει αίτηµα για έλεγχο
της συµµόρφωσης. Το σχετικό πόρισµα ελέγχου υπο-
βάλλεται από τον ελεγκτή δόµησης στο e-Άδειες. Αν η
εν λόγω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, η κατασκευή κε-
ραίας αποµακρύνεται, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
άρθρο 25 του παρόντος νόµου. Μέσω του ΣΗΛΥΑ ενηµε-
ρώνεται η ΕΕΤΤ για τις δικές της ενέργειες και οι οργα-
νισµοί κοινής ωφέλειας για να διακόψουν άµεσα κάθε
παροχή. Επίσης, µέσω του e-Άδειες ενηµερώνεται η αρ-
µόδια Υπηρεσία Δόµησης (ΥΔΟΜ), η οποία ανακαλεί τη
χορηγηθείσα έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας. Στις
περιπτώσεις αυτές η αρµόδια ΥΔΟΜ εκδίδει πράξη επι-
βολής προστίµου σύµφωνα µε το πόρισµα και προβαίνει
σε κάθε άλλη απαιτούµενη ενέργεια σύµφωνα µε τις κεί-
µενες περί αυθαιρέτων πολεοδοµικές διατάξεις.

Άρθρο 25
Αποµάκρυνση δοµικών κατασκευών κεραιών

1. Αν η άδεια κατασκευής κεραίας της ΕΕΤΤ ή/και η έ-
γκριση δοµικών κατασκευών κεραίας ανακληθεί ή ακυ-
ρωθεί, ενηµερώνεται αµέσως από την κατά περίπτωση
αρµόδια αρχή το ΣΗΛΥΑ και ο κάτοχος της κατασκευής
κεραίας υποχρεούται να προβεί σε αποµάκρυνσή της µέ-
σα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την ενηµέρωση
του ΣΗΛΥΑ. Παράλληλα, ενηµερώνεται το e-Άδειες για
την επιβολή των κυρώσεων από την αρµόδια αρχή, σύµ-

φωνα µε τις διατάξεις περί αυθαιρέτων της πολεοδοµι-
κής νοµοθεσίας. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προ-
θεσµία, η αποµάκρυνση της κατασκευής πραγµατοποιεί-
ται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας.
Το κόστος αποµάκρυνσης της κατασκευής βαρύνει τον
κάτοχό της.

2. Αν ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας υποβάλλει αί-
τηµα για ανάκληση της άδειας κατασκευής της από την
ΕΕΤΤ, υποχρεούται να προβεί σε αποµάκρυνσή της µέσα
σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την υποβολή του σχε-
τικού αιτήµατος στο ΣΗΛΥΑ.

3. Αν οι ανωτέρω προθεσµίες για την αποµάκρυνση κα-
τασκευών κεραιών παρέλθουν άπρακτες, µε απόφαση
του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρ-
µόδιων οργάνων, επιβάλλεται στους κατόχους των εν
λόγω κατασκευών κεραιών διοικητικό πρόστιµο ύψους
χιλίων (1.000) ευρώ ηµερησίως, για κάθε ηµέρα που δεν
έχει ολοκληρωθεί η αποµάκρυνση της κατασκευής, το δε
πρόστιµο καταπίπτει υπέρ της οικείας Περιφέρειας.

4. Για την αποµάκρυνση κατασκευής κεραίας απαιτεί-
ται η παροχή έγκρισης εκτέλεσης εργασιών, σύµφωνα
µε την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017. Η
έγκριση παρέχεται, µε ευθύνη εξουσιοδοτηµένου µηχα-
νικού, µετά την υποβολή σχετικής αίτησης στο e-Άδειες,
η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση µηχανικού και
υπεύθυνη δήλωσή του για ανάληψη της ευθύνης επίβλε-
ψης. Η έγκριση εκτέλεσης εργασιών αναρτάται στο ΣΗ-
ΛΥΑ και στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας για το e-Άδειες. Η αποµάκρυνση της κατα-
σκευής κεραίας πιστοποιείται µε υπεύθυνη δήλωση του
επιβλέποντος µηχανικού, η οποία υποβάλλεται στο ΣΗ-
ΛΥΑ και στο e-Άδειες.

Άρθρο 26
Συνεγκατάσταση - από κοινού χρήση ευκολιών

Για τη συνεγκατάσταση και την από κοινού χρήση ευ-
κολιών εφαρµόζεται το άρθρο 29 του ν. 4070/2012 (Α΄
82) και οι διατάξεις του ν. 4463/2017 (Α΄ 40), καθώς και
οι κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω νόµων σχετικές α-
ποφάσεις της ΕΕΤΤ.

Άρθρο 27
Εγκατάσταση κατασκευών κεραιών για την παροχή

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1. Για την εγκατάσταση σταθµών και κατασκευών κε-
ραιών των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών στο κοινό, επιτρέπεται, µε την προϋπόθεση ότι έχει
προηγηθεί η έκδοση έγκρισης δοµικών κατασκευών κε-
ραίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του παρό-
ντος νόµου, η κατασκευή οικίσκου ή /και η τοποθέτηση
ερµαρίων για τη στέγαση µηχανηµάτων, πάνω από το µέ-
γιστο επιτρεπόµενο ύψος της περιοχής και µέσα στο ιδε-
ατό στερεό της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του
ν. 1577/1985 (Α΄ 210), καθώς και κατασκευών στήριξης
του συστήµατος των κεραιών εκποµπής και λήψης ρα-
διοσηµάτων, όπως ενδεικτικά αυτοστήρικτων ιστών, δι-
κτυωµάτων και πυλώνων ή αντίστοιχων κατασκευών, οι
οποίες φέρουν τα συστήµατα των κεραιών, πάνω από το
µέγιστο ύψος και το ιδεατό στερεό της παραγράφου 6
του άρθρου 9 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210), ως εξής:
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α)  για τις εντός σχεδίου περιοχές: σε άρτια οικόπεδα,
κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση, σε δώµα ή σε στέγη κτι-
ρίου, στο πέραν του υποχρεωτικώς αφηµένου τµήµατος
του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου και εντός του κτι-
ρίου. Γενικά, επιτρέπεται η τοποθέτηση κατασκευής κε-
ραίας και πάνω από την απόληξη κλιµακοστασίου και
φρέατος ανελκυστήρα που κατασκευάζεται σύµφωνα µε
το άρθρο 16 του ν. 1577/1985,
β)  για τις εκτός σχεδίου περιοχές: σύµφωνα µε τα ο-

ριζόµενα στην περίπτωση α΄, καθώς και σε γήπεδα ελά-
χιστου εµβαδού πεντακοσίων (500) τετραγωνικών µέ-
τρων και σε απόσταση πέντε (5) τουλάχιστον µέτρων α-
πό τα όρια των γηπέδων. Κατά παρέκκλιση των ως άνω
διατάξεων για τις εκτός σχεδίου περιοχές, µε απόφαση
της ΕΕΤΤ, επιτρέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων α-
παραίτητων για την εγκατάσταση και λειτουργία των κα-
τασκευών κεραίας σε αγροτεµάχια µε εµβαδόν µικρότε-
ρο των πεντακοσίων (500) τ.µ. και σε απόσταση µικρότε-
ρη των πέντε (5) µέτρων από τα όρια αυτών, εφόσον η
µορφολογία του εδάφους ή/και η εγκατάσταση άλλων
παρόχων σε όµορες και γειτονικές εκτάσεις δεν επιτρέ-
πουν την εκπλήρωση των ως άνω όρων,
γ)  σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις επιτρέπεται, για

λόγους δηµοσίου συµφέροντος και υπό την επιφύλαξη
της τήρησης των σχετικών διατάξεων της δασικής νοµο-
θεσίας, η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, η κατα-
σκευή οικίσκου, η εγκατάσταση ερµαρίων και των συνο-
δών έργων, καθώς και κάθε άλλης συναφούς κατασκευ-
ής απαραίτητης για την λειτουργία της, συµπεριλαµβα-
νοµένων των κέντρων επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής
αδειοδοτηµένων παρόχων, καθώς και των κέντρων δο-
ρυφορικών επικοινωνιών, κατά παρέκκλιση των ανωτέ-
ρω. 

2. Το εµβαδόν του οικίσκου ή/και των ερµαρίων, όταν
αυτά τοποθετούνται σε δώµα, δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα είκοσι πέντε (25) τετραγωνικά µέτρα και το ύψος του
τα δύο µέτρα και σαράντα εκατοστά (2,40). Όταν αυτά
τοποθετούνται στο έδαφος, το εµβαδόν τους δεν µπορεί
να υπερβαίνει τα τριάντα πέντε (35) τετραγωνικά µέτρα
και το ύψος του τα τρία µέτρα και πενήντα εκατοστά
(3,50). Οι ανωτέρω µέγιστες επιτρεπόµενες επιφάνειες
των οικίσκων προσαυξάνονται κατά δεκαπέντε τοις εκα-
τό (15%) για κάθε φιλοξενούµενο πάροχο που κάνει κοι-
νή χρήση της κατασκευής κεραίας, ενώ η συνολική µέγι-
στη προσαύξηση στο εµβαδόν, ανεξαρτήτως του αριθ-
µού των παρόχων, δεν µπορεί να υπερβαίνει το τριάντα
πέντε τοις εκατό (35%) των προαναφεροµένων τιµών.
Στην περίπτωση περισσότερων του ενός (1) οικίσκου, τα
ανωτέρω όρια ισχύουν αθροιστικά για το σύνολο των οι-
κίσκων της κατασκευής κεραίας. Όταν ο οικίσκος τοπο-
θετείται στο δώµα και η κατασκευή κεραίας είναι στο δώ-
µα ή/και πάνω στην απόληξη του κλιµακοστασίου και του
φρέατος ανελκυστήρα, δεν περιλαµβάνονται στον συ-
ντελεστή δόµησης και συντελεστής όγκου του οικοπέ-
δου ή γηπέδου. Αν ο οικίσκος πρόκειται να χρησιµοποιη-
θεί για τη στέγαση µηχανηµάτων που µεταδίδουν σήµα-
τα επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής µε χρήση συχνοτή-
των για την εκποµπή ραδιοτηλεοπτικού σήµατος, το εµ-

βαδόν του δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δέκα (10)
τετραγωνικά µέτρα ανά πολυπλέκτη.

3. Για την έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας των
παραπάνω κατασκευών σε εντός ή εκτός σχεδίου περιο-
χές ειδικής προστασίας, και, κατά παρέκκλιση των διατά-
ξεων και περιορισµών που ισχύουν για τις περιοχές αυ-
τές, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη των κατά περίπτωση
αρµόδιων υπηρεσιών ή /και του Συµβουλίου Αρχιτεκτονι-
κής (ΣΑ).

Άρθρο 28
Τροποποίηση κατασκευών κεραιών

1. Κατά παρέκκλιση των προβλεποµένων στις ανωτέ-
ρω διατάξεις, για την τροποποίηση κατασκευών κεραιών
δεν απαιτείται η τροποποίηση της υπάρχουσας άδειας
κατασκευής κεραίας ή η έκδοση νέας άδειας κατασκευ-
ής κεραίας, αλλά υποβάλλεται σχετική δήλωση στο ΣΗ-
ΛΥΑ, στις εξής περιπτώσεις:
Α. Σε περίπτωση µεταβολών στις δοµικές κατασκευές

κεραιών περιβαλλοντικής κατηγορίας Β, οι οποίες υπά-
γονται σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στον ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και οι
οποίες δεν εµπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες του άρ-
θρου 29 του παρόντος νόµου, εφόσον αυτές αφορούν: 
α) κατασκευές κεραιών, των οποίων οι κατασκευές

στήριξης όπως αυτοστήρικτοι ιστοί, δικτυώµατα, πυλώ-
νες ή αντίστοιχες δοµικές κατασκευές, είτε εδράζονται
επί εδάφους και το µέγιστο ύψος κατασκευής κεραίας,
µετά τις τροποποιήσεις, παραµένει µικρότερο των δεκα-
πέντε (15) µέτρων, είτε εδράζονται επί κτιρίου και το µέ-
γιστο ύψος κατασκευής κεραίας, µετά τις τροποποιή-
σεις, παραµένει µικρότερο των δέκα (10) µέτρων,
β) κατασκευές κεραιών, που δεν περιλαµβάνουν κατα-

σκευές στήριξης όπως αυτοστήρικτους ιστούς, δικτυώ-
µατα, πυλώνες ή αντίστοιχες δοµικές κατασκευές, αλλά
η στήριξη αυτών γίνεται σε υφιστάµενες δοµικές κατα-
σκευές µε χρήση µεταλλικών στηριγµάτων, οι διαστά-
σεις των οποίων, µετά την τροποποίηση, δεν ξεπερνά τα
δύο (2) µέτρα.
Η δήλωση στις αµέσως παραπάνω περιπτώσεις υπο-

βάλλεται στο ΣΗΛΥΑ συνοδευόµενη από τα εξής δικαιο-
λογητικά:

(α) επικαιροποιηµένη µελέτη ραδιοεκποµπών, που α-
φορά στο σύνολο των κεραιοσυστηµάτων της κατασκευ-
ής κεραίας, εφόσον απαιτείται,

(β) επικαιροποίηση της δήλωσης υπαγωγής στις Πρό-
τυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (ΠΠΔ) µε όλες τις α-
παραίτητες εγκρίσεις,

(γ) αίτηση προς την ΥΠΑ και, εφόσον απαιτείται, προς
το ΓΕΑ σχετικά µε την ασφάλεια της αεροπλοΐας. Η δή-
λωση τίθεται σε ισχύ µετά την έκδοση θετικής γνωµοδό-
τησης µέσω του ΣΗΛΥΑ, από: (αα) την ΕΕΑΕ, (ββ) την Υ-
ΠΑ και (γγ) το ΓΕΑ. 
Στην περίπτωση αυτή, µετά την ολοκλήρωση της διαδι-

κασίας, ενηµερώνεται ο πολεοδοµικός φάκελος στο e-Ά-
δειες.
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Β. Σε περίπτωση τροποποίησης ή/και αλλαγής των υφι-
στάµενων κεραιοσυστηµάτων ή των χαρακτηριστικών
εκποµπής κατασκευών κεραιών που δεν εµπίπτουν στις
ειδικές κατηγορίες του άρθρου 29 του παρόντος νόµου
για την αναβάθµιση των παρεχόµενων προς το κοινό υ-
πηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συνεπεία των ο-
ποίων δεν επέρχονται αλλαγές των δοµικών κατασκευ-
ών κεραίας. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται, επί-
σης, η έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας, εφόσον µε
τις τροποποιήσεις δεν επέρχεται οποιαδήποτε τροποποί-
ηση στις δοµικές κατασκευές της υφιστάµενης κατα-
σκευής κεραίας, συµπεριλαµβανοµένου του ύψους και
του οικίσκου.
Η δήλωση τροποποίησης κεραιοσυστηµάτων της αµέ-

σως παραπάνω περίπτωσης υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ συ-
νοδευόµενη από: 

(α) επικαιροποιηµένη µελέτη ραδιοεκποµπών, που α-
φορά στο σύνολο των κεραιοσυστηµάτων της κατασκευ-
ής κεραίας, εφόσον απαιτείται,

(β)  επικαιροποιηµένη ΜΠΕ ή, κατά περίπτωση, δήλω-
ση υπαγωγής στις ΠΠΔ, σύµφωνα µε τις κείµενες διατά-
ξεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 
Η δήλωση τίθεται σε ισχύ, µετά την έκδοση µέσω του

ΣΗΛΥΑ:
(α)  θετικής γνωµοδότησης της ΕΕΑΕ, και
(β)  απόφασης ΑΕΠΟ, µε βάση την επικαιροποιηµένη

ΜΠΕ. Αν η κατασκευή κεραίας έχει ενταχθεί σε ΠΠΔ, η
δήλωση υπαγωγής στις ΠΠΔ τίθεται σε ισχύ µετά την
πάροδο δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευσή τους.
Γ. Σε περίπτωση αλλαγής της χωροθέτησης των ερµα-

ρίων στέγασης µηχανηµάτων ή προσθήκης ερµαρίων
στέγασης µηχανηµάτων, το εµβαδό των οποίων δεν υ-
περβαίνει τα επτά (7) τ.µ. για τοποθέτηση επί δώµατος
και τα δέκα (10) τ.µ. για τοποθέτηση επί εδάφους εντός
του χώρου εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας, µε
την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται η παράγραφος 2
του άρθρου 27 και το άρθρο 30 του παρόντος νόµου, κα-
θώς και σε περίπτωση µείωσης του εµβαδού της έκτασης
που καταλαµβάνει η κατασκευή κεραίας. Η παραπάνω
δήλωση υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ και κοινοποιείται µε ευ-
θύνη του κατόχου της κατασκευής κεραίας στις αρµό-
διες για τη διαδικασία υπηρεσίες κατά το άρθρο 25 του
παρόντος νόµου.

2. Σε περίπτωση επεκτάσεων καθ’ ύψος νοµίµως υφι-
στάµενων ιστών, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το πέντε
τοις εκατό (5%) του αδειοδοτηµένου ύψους τους και που
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο αναβάθµισης νέων τε-
χνολογιών, δεν απαιτείται η έκδοση νέων εγκρίσεων και
γνωµοδοτήσεων, πλην νέας έγκρισης από την ΥΠΑ και
νέας γνωµάτευσης από την ΕΕΑΕ. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει να γίνει σχετική ενηµέρωση του e-Άδειες, εφό-
σον απαιτείται.

3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου δεν απαιτείται έγκριση δοµικών κατασκευών, ε-
φόσον δεν επέρχεται οποιαδήποτε τροποποίηση στις
δοµικές κατασκευές της υφιστάµενης κατασκευής κε-
ραίας.

4. Η απαιτούµενη στις ως άνω περιπτώσεις τροποποίη-
ση της έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας εκδίδεται,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του παρόντος
νόµου, µετά την πάροδο ενός (1) µηνός από την έναρξη
υποβολής της ανωτέρω δήλωσης.

5. Οι δηλώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο,
µαζί µε το σύνολο των σχετικών δικαιολογητικών εµπε-
ριέχονται στο φάκελο της κατασκευής κεραίας που τη-
ρείται στο ΣΗΛΥΑ.

Άρθρο 29
Ειδικές κατηγορίες κατασκευών κεραιών

1. Από την υποχρέωση της διαδικασίας αδειοδότησης
του άρθρου 21 του παρόντος νόµου εξαιρούνται:
α)  οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάµεων,

των Σωµάτων Ασφαλείας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πλη-
ροφοριών (ΕΥΠ), της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
(ΥΠΑ), της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ),
του Λιµενικού Σώµατος, του Εθνικού Κέντρου Άµεσης
Βοήθειας (ΕΚΑΒ), του Εθνικού Συστήµατος Διαχείρισης
και Εποπτείας Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦΡ)
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
µείων (ΕΕΤΤ) καθώς και του σταθµού που προβλέπεται
στην περίπτωση κστ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4
του ν. 4070/2012 (A΄ 82),
β) οι κατασκευές κεραιών των υπουργείων, των πρε-

σβειών και των διπλωµατικών αποστολών, µε την προϋ-
πόθεση ότι: αα) δεν επηρεάζουν δυσµενώς την ασφά-
λεια της αεροπλοΐας, ββ) έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έ-
γκριση ραδιοσυχνοτήτων εκποµπής ή/και λήψης, και γγ)
έχει υποβληθεί δήλωση µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά
του κεραιοσυστήµατος, µε ενηµέρωση του ΣΗΛΥΑ. Με α-
πόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστε-
ρα από εισήγηση της ΕΕΑΕ και της ΕΕΤΤ, καθορίζονται
η διαδικασία υποβολής, η µορφή και το περιεχόµενο της
ανωτέρω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικό-
τερο, τεχνικό ή/και λεπτοµερειακό θέµα,
γ)  οι κατασκευές κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτε-

χνών, µε την προϋπόθεση ότι: αα) δεν επηρεάζουν δυ-
σµενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας, ββ) χρησιµοποι-
ούν συχνότητες οι οποίες έχουν κατανεµηθεί βάσει του
Εθνικού Κανονισµού Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων
(ΕΚΚΖΣ) στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη, και γγ) έχει υ-
ποβληθεί δήλωση µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κε-
ραιοσυστήµατος, µε ενηµέρωση του ΣΗΛΥΑ. Με απόφα-
ση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα α-
πό εισήγηση της ΕΕΑΕ και της ΕΕΤΤ, καθορίζεται η δια-
δικασία υποβολής, η µορφή και το περιεχόµενο της ανω-
τέρω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο,
τεχνικό ή/και λεπτοµερειακό θέµα. 
Για τη νόµιµη εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευ-

ών κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτεχνών σε κοινόχρη-
στους χώρους οικοδοµών, συµπεριλαµβανοµένων και
των υφιστάµενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου κατασκευών, απαιτείται και η συµµόρφωση µε τον
κανονισµό πολυκατοικίας του συγκεκριµένου κτιρίου και
σε περίπτωση έλλειψής του µε τις διατάξεις περί οροφο-
κτησίας και περί συνιδιοκτησίας που προστατεύουν τα
δικαιώµατα συνιδιοκτητών του συγκεκριµένου κτιρίου,
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δ)  οι κατασκευές κεραιών σταθµών βάσης ειδικών ρα-
διοδικτύων, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: αα)
έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας, σύµφωνα µε τις κείµε-
νες διατάξεις, στην οποία περιλαµβάνεται περιγραφή
της κατασκευής κεραίας και εγκαθίστανται στο κτίριο
στο οποίο αφορά η άδεια, ββ) το υψηλότερο σηµείο της
κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) µέ-
τρων από τη βάση της, και γγ) η κεραία απέχει σε οριζό-
ντια προβολή τέσσερα (4) τουλάχιστον µέτρα από το πε-
ρίγραµµα του οικοπέδου,
ε)  οι κατασκευές κεραιών σταθµών βάσης CB, για τις

περιπτώσεις που επιτρέπεται, εφόσον πληρούν τις εξής
προϋποθέσεις: αα) για τους σταθµούς έχουν εκδοθεί και
ισχύουν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις, και ββ) το υψηλότερο σηµείο
της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6)
µέτρων από τη βάση της,
ζ)  οι κατασκευές µικρών κεραιών που προορίζονται

για χρήση εντός των κτιρίων,
η)  οι κατασκευές µικρών κεραιών που προορίζονται

για χρήση µεταφοράς δεδοµένων τοπικής εµβέλειας, ό-
πως εντός βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, γηπέδων, συ-
γκροτηµάτων κτιρίων κ.λπ., 
θ)  οι κατασκευές κεραιών µόνο λήψης εκποµπών που

προορίζονται για το ευρύ κοινό.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυ-

βέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από
εισήγηση της ΕΕΤΤ: 
α)  καθορίζονται οι κατηγορίες, οι όροι, οι προϋποθέ-

σεις και οι προδιαγραφές λειτουργίας, τα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά, ο έλεγχος και οι κυρώσεις σε περίπτωση πα-
ραβάσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για τις κα-
τασκευές κεραιών χαµηλής ηλεκτροµαγνητικής περιβαλ-
λοντικής όχλησης των οποίων η συνολική ενεργός ισο-
τροπική ακτινοβολούµενη ισχύς (eirp) δεν υπερβαίνει τα
εκατόν εξήντα τέσσερα (164) W ή, ειδικά για τις µικρο-
κυµατικές ζεύξεις και τους δορυφορικούς σταθµούς τύ-
που VSAT, η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει
το ένα (1) W και τα δύο (2) W, αντίστοιχα. Οι εγκαταστά-
σεις αυτές εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης
του άρθρου 21 του παρόντος νόµου, 
β)  ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν εγκαταστά-

σεις σταθµών και κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται
από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 21 του πα-
ρόντος νόµου. Οι ρυθµίσεις αφορούν την κατηγοριοποί-
ηση των κατασκευών κεραιών και των σταθµών, τους ό-
ρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές εγκατά-
στασης και λειτουργίας, τα τεχνικά τους χαρακτηριστι-
κά, τον έλεγχό τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες και τις
κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, καθώς και κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια,
γ)  καθορίζεται η ειδική διαδικασία αδειοδότησης για

την εγκατάσταση τυποποιηµένων κατασκευών κεραιών.
3.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυ-

βέρνησης και των κατά περίπτωση συναρµόδιων υπουρ-
γών εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ τεχνικοί κανονισµοί
που βασίζονται σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα
για την εγκατάσταση κεραιών:
α)  σε πυλώνες ισχυρών ρευµάτων,
β)  σε πυλώνες φωτισµού,
γ)  κατά µήκος των σιδηροδροµικών γραµµών, και
δ)  εντός εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάµεων.

Μέχρι τη δηµοσίευση των ανωτέρω κανονισµών, επι-
τρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κε-
ραιών στις ανωτέρω υποδοµές, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του παρόντος νόµου.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης κυρώνονται τεχνικοί κανονισµοί που βασίζονται σε
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ή, εν ελλείψει αυτών, σε ε-
θνικά και αφορούν:
α) τυποποιηµένες κατασκευές κεραιών,
β) την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα µεταξύ των κα-

τασκευών κεραιών και άλλων γειτονικών ηλεκτρονικών
εγκαταστάσεων, και
γ)  συνεγκαταστάσεις κεραιών και εξοπλισµού.
Για το έργο της τυποποίησης µπορεί να ανατίθενται ει-

δικές µελέτες σε φορείς ή οργανισµούς τυποποίησης.
Το κόστος του έργου µπορεί να βαρύνει το αποθεµατικό
της ΕΕΤΤ της παραγράφου 6 του άρθρου 75 του
ν. 4070/2012. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, Εθνικής Άµυνας και Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας καθορίζονται οι παραµεθόριες ζώνες της χώρας,
των οποίων η κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
κρίνεται ως εθνικά αναγκαία, καθώς και οι ειδικές διαδι-
κασίες αδειοδότησης των κατασκευών κεραιών, δοµικών
κατασκευών κεραιών και των συνοδών έργων στις πε-
ριοχές αυτές.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και του κατά
περίπτωση αρµόδιου υπουργού καθορίζονται υποεξυπη-
ρετούµενες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, για τις
οποίες η ανάπτυξη υποδοµής ασύρµατης πρόσβασης
στους τελικούς χρήστες ή/και η κάλυψη από τα δίκτυα
κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία, και κα-
θορίζονται ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης των κατα-
σκευών κεραιών, δοµικών κατασκευών κεραιών και των
συνοδών έργων στις περιοχές αυτές. 

7. Οι κατασκευές κεραιών του παρόντος άρθρου οφεί-
λουν να συµµορφώνονται, όσον αφορά το ύψος τους, µε
τις διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια της αεροπλοΐας.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά
περίπτωση συναρµόδιου υπουργού καθορίζονται οι ειδι-
κότερες διαδικασίες, οι προϋποθέσεις, καθώς και οι όροι
για την εγκατάσταση και λειτουργία των κέντρων δορυ-
φορικών επικοινωνιών. Μέχρι την έκδοση της παραπάνω
κοινής υπουργικής απόφασης, τηρείται η προβλεπόµενη
διαδικασία κατά τον παρόντα νόµο και τη λοιπή κείµενη
νοµοθεσία.

Άρθρο 30
Περιορισµοί για την εγκατάσταση κεραιών 

σε περιοχές προστασίας

1. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευών κεραιών,
δοµικών κατασκευών κεραιών και συνοδών έργων σε
προστατευόµενες περιοχές των ν. 1650/1986 (Α΄ 160)
και 3937/2011 (Α΄ 60), εφαρµόζονται οι διατάξεις του
κεφαλαίου Α του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) για την περιβαλ-
λοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, καθώς
και οι, κατά περίπτωση, ειδικότερες διατάξεις που ρυθµί-
ζουν το καθεστώς προστασίας της συγκεκριµένης κατά
περίπτωση περιοχής.
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2. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευών κεραιών,
δοµικών κατασκευών κεραιών και συνοδών έργων σε ε-
κτάσεις που εµπίπτουν στη δασική νοµοθεσία εφαρµόζο-
νται οι ειδικές προβλέψεις της περιβαλλοντικής νοµοθε-
σίας και του ν. 998/1979 (Α΄ 289). 
Σε περίπτωση κατασκευών κεραιών περιβαλλοντικής

κατηγορίας Β, για τις οποίες έχουν καθοριστεί µε σχετι-
κές υπουργικές αποφάσεις ΠΠΔ και οι οποίες πρόκειται
να εγκατασταθούν σε εκτάσεις που εµπίπτουν στη δασι-
κή νοµοθεσία, η πράξη υπαγωγής σε ΠΠΔ εκδίδεται µε
την προϋπόθεση της έκδοσης απόφασης έγκρισης επέµ-
βασης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 53,
την παράγραφο 4 του άρθρου 45 και την παράγραφο 5
του άρθρου 57 του ν. 998/1979. Αµφότερες οι διαδικα-
σίες µπορεί να εξελίσσονται παράλληλα. 
Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που αποκλείουν τη

δυνατότητα παροχής έγκρισης επέµβασης, η αρµόδια
κατά τόπον δασική υπηρεσία ενηµερώνει άµεσα την Ε-
ΕΤΤ για τις ενέργειές της σχετικά µε την ανάκληση της
άδειας εγκατάστασης κατασκευής κεραίας.
Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευών κεραιών, δο-

µικών κατασκευών κεραιών και συνοδών έργων σε αρ-
χαιολογικούς χώρους, σε ιστορικούς τόπους και σε δια-
τηρητέους ή παραδοσιακούς οικισµούς, εφαρµόζονται οι
διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) και τυχόν ειδικότε-
ρες διατάξεις που ρυθµίζουν το καθεστώς προστασίας
της περιοχής.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυ-

βέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού
µπορεί να καταρτίζονται και να κυρώνονται τεχνικές ο-
δηγίες και τεχνικοί κανονισµοί που αφορούν την εγκατά-
σταση κατασκευών κεραιών σε περιοχές ή/και υποδοµές
ειδικού ενδιαφέροντος, όπως, ενδεικτικά, σε:
α)  χώρους και µνηµεία που εµπίπτουν στις διατάξεις

του ν. 3028/2002 (Α΄ 153),
β)  περιοχές που εµπίπτουν στη δασική νοµοθεσία,
γ)  προστατευόµενες περιοχές κατά την περιβαλλοντι-

κή νοµοθεσία ή/και σε περιοχές του δικτύου Natura
2000,
δ)   κρίσιµες για την ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρονι-

κών επικοινωνιών υποδοµές.
Το έργο της κατάρτισης των τεχνικών οδηγιών και των

τεχνικών κανονισµών µπορεί να ανατίθεται στο σύνολό
του ή εν µέρει στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας
(ΤΕΕ). Μέχρι τη δηµοσίευση των ανωτέρω οδηγιών και
κανονισµών επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία
κατασκευών κεραιών στις ανωτέρω περιοχές/υποδοµές,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και της
λοιπής κείµενης νοµοθεσίας.

Άρθρο 31
Οργανωµένες εκτάσεις υποδοχής κατασκευών

κεραιών (πάρκα κεραιών)

1. Σε οργανωµένες εκτάσεις υποδοχής κατασκευών
κεραιών (πάρκα κεραιών) διαχειριστής αναλαµβάνει δη-
µόσιος ή ιδιωτικός φορέας, ο οποίος ρυθµίζει την οργά-
νωση και τη συντήρηση, καθώς και τη γενική εποπτεία
του πάρκου κεραιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος άρθρου, εφόσον διαθέτει κατάλληλη εµπειρία και
µέσα. Κατάλληλη θεωρείται η εµπειρία που έχει αποκτη-

θεί είτε στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, είτε / και στον
τοµέα διαχείρισης οργανωµένων υποδοχέων δραστηριο-
τήτων. Η διοίκηση, η διαχείριση και η λειτουργία του
πάρκου κεραιών ρυθµίζονται από κανονισµό λειτουργίας
που καταρτίζεται από τον εκάστοτε φορέα διαχείρισης.
Με τον κανονισµό λειτουργίας ρυθµίζονται οι υποχρεώ-
σεις και τα δικαιώµατα επί των κεραιοσυστηµάτων, κα-
θώς και επί των κοινόχρηστων χώρων, υποδοµών και ε-
γκαταστάσεων, εφόσον υφίστανται, οι όροι και περιορι-
σµοί κατά την κείµενη νοµοθεσία για την προστασία του
περιβάλλοντος, οι απαιτούµενες δαπάνες για τη λει-
τουργία του πάρκου, η ενδεχόµενη αµοιβή του διαχειρι-
στή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

2. Πάρκα κεραιών µπορεί να εγκαθίστανται και να λει-
τουργούν σε ειδικά καθορισµένες περιοχές, οι οποίες
διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Α) εκτάσεις έως δέκα χιλιάδες (10.000 τ.µ.), οι οποίες

προορίζονται για την υποδοχή και την εγκατάσταση κα-
τασκευών κεραιών, που αδειοδοτούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου και για τις οποίες δεν α-
παιτούνται πρόσθετα έργα και εγκαταστάσεις,
Β) εκτάσεις µεγαλύτερες των δέκα χιλιάδων (10.000

τ.µ.) και έως πενήντα χιλιάδων (50.000 τ.µ.), οι οποίες
προορίζονται για την υποδοχή και την εγκατάσταση κα-
τασκευών κεραιών, που αδειοδοτούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου και για τις οποίες δεν α-
παιτούνται πρόσθετα έργα και εγκαταστάσεις,
Γ) εκτάσεις µεγαλύτερες των πενήντα χιλιάδων

(50.000 τ.µ.), οι οποίες προορίζονται για την υποδοχή και
την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου,
Δ) εκτάσεις πλησίον αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών

τόπων ή εντός περιοχών του άρθρου 19 του
ν. 1650/1986, ή εντός περιοχών που διέπονται από ειδικά
διατάγµατα καθορισµού όρων δόµησης και περιορισµών
δόµησης και χρήσεων γης, ανεξαρτήτως µεγέθους τους.

3. Οι περιοχές κατηγορίας Α καθορίζονται µε απόφαση
των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται µετά από:
α) Γνωµοδότηση της ΕΕΑΕ περί ραδιοεκποµπών, η ο-

ποία εκδίδεται µετά από κατάλληλη µελέτη ραδιοεκπο-
µπών, στην οποία εξετάζονται κατ’ ελάχιστον η δυνατό-
τητα εγκατάστασης/συνεγκατάστασης κεραιών στο χώ-
ρο, το πλήθος ή η συνολική ισχύς εκποµπής των υπό ε-
γκατάσταση κεραιών, η συνολική εκπεµπόµενη ηλεκτρο-
µαγνητική ακτινοβολία από τις δυνάµενες να εγκατα-
σταθούν κεραίες και τα µέτρα προφύλαξης του κοινού,
εφόσον απαιτούνται κατά την κείµενη νοµοθεσία.
β) Τήρηση της διαδικασίας του περιβαλλοντικού προε-

λέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ’αριθ.
107017/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερι-
κών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας
και Οικονοµικών , Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµο-
σίων Έργων µε θέµα «Εκτίµηση των περιβαλλοντικών ε-
πιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ
«σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων» του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνί-
ου 2001 (Β΄ 1225). »
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γ) Έγκριση για την εγκατάσταση κεραιών από την Ε-
ΕΤΤ.

4. Οι περιοχές κατηγορίας Β καθορίζονται µε απόφαση
των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται µετά από:
α) Γνωµοδότηση της ΕΕΑΕ περί ραδιοεκποµπών, η ο-

ποία εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγρα-
φο 3α του παρόντος άρθρου.
β) Τήρηση της διαδικασίας στρατηγικής περιβαλλοντι-

κής εκτίµησης του άρθρου 6 της ως άνω υπ’αριθµ.
107017/2006 ΚΥΑ.
γ) Έγκριση για την εγκατάσταση κεραιών από την Ε-

ΕΤΤ.
5. Οι περιοχές κατηγορίας Γ και Δ καθορίζονται µε έ-

γκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, σύµφωνα µε το άρθρο
8 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241).

6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, ύστερα από εισήγηση της ΕΕΤΤ, καθορίζονται ο
πρότυπος κανονισµός λειτουργίας των πάρκων κεραιών,
µε τον οποίο ρυθµίζονται οι σχέσεις µεταξύ του φορέα
οργάνωσης και των κατόχων εγκατεστηµένων κατα-
σκευών κεραιών, οι όροι και προϋποθέσεις για την κοινή
χρήση ιστών και κατασκευών κεραιών από πολλούς κα-
τόχους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό και λε-
πτοµερειακό θέµα σχετικό µε την αποτελεσµατική λει-
τουργία των πάρκων κεραιών. Με την ίδια απόφαση δύ-
ναται, επιπλέον, να καθορίζονται οι όροι και οι διαδικα-
σίες για την ανάδειξη των κατασκευαστών και των δια-
χειριστών των πάρκων κεραιών, καθώς και οι οικονοµι-
κές και κανονιστικές υποχρεώσεις των κατόχων εγκατε-
στηµένων στο πάρκα κατασκευών κεραιών έναντι των
διαχειριστών των πάρκων κεραιών.

Άρθρο 32
Πάρκα κεραιών εντός οργανωµένων υποδοχέων

µεταποιητικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων

1. Πάρκο κεραιών σε έκταση κατηγορίας Α τουλάχι-
στον δύο χιλιάδων (2.000) τ.µ., κατηγορίας Β ή κατηγο-
ρίας Γ µπορεί να χωροθετηθεί και εντός οργανωµένων υ-
ποδοχέων µεταποιητικών και επιχειρηµατικών δραστη-
ριοτήτων των άρθρων 41 και 43 του ν. 3982/2011 (Α΄
143). Φορέας οργάνωσης και διαχείρισης του πάρκου κε-
ραιών του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να είναι είτε ο
αντίστοιχος φορέας του υποδοχέα δραστηριοτήτων, είτε
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο
είναι εγκατεστηµένο σε αυτό.

2. Για την έγκριση χωροθέτησης των πάρκων κεραιών
η απαιτούµενη περιβαλλοντική αδειοδότηση µπορεί να
περιλαµβάνεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του
οργανωµένου υποδοχέα µεταποιητικών και επιχειρηµα-
τικών δραστηριοτήτων.

3. Από τη έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου επιτρέ-
πονται η εγκατάσταση και η λειτουργία νέας κατασκευ-
ής κεραίας σε χώρο που βρίσκεται εντός των ορίων ορ-
γανωµένου υποδοχέα επιχειρηµατικών και µεταποιητι-
κών δραστηριοτήτων των άρθρων 41 και 43 του
ν. 3982/2011, εφόσον είτε έχει εγκριθεί η χωροθέτηση

πάρκου κεραιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου είτε υπάρχουν διαθέσιµοι προς τούτο τεχνικά κα-
τάλληλοι κοινόχρηστοι ή κοινωφελείς χώροι, σύµφωνα
µε τις παραγράφους 11 και 13 του άρθρου 41 του
ν. 3982/2011 και την εγκεκριµένη πολεοδόµηση του ορ-
γανωµένου υποδοχέα. Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπε-
ται η εγκατάσταση και η λειτουργία νέας κατασκευής κε-
ραίας στους διαθέσιµους τεχνικά κατάλληλους κοινό-
χρηστους ή κοινωφελείς χώρους και η αίτηση για τη διά-
θεση χώρου προς εγκατάσταση της κατασκευής κεραίας
απευθύνεται στους διαχειριζόµενους, κατά περίπτωση,
το πάρκο κεραιών ή τους κοινόχρηστους/κοινωφελείς
χώρους. Υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου κατασκευές κεραιών, οι οποίες πληρούν
τους όρους του νόµου αυτού όσον αφορά την αδειοδό-
τησή τους, δεν θίγονται.

Άρθρο 33
Έλεγχοι

1. Οι έλεγχοι των κατασκευών κεραιών, των δοµικών
κατασκευών κεραιών και των συνοδών έργων γίνεται α-
πό τις εξής, ενδεικτικά αναφερόµενες, αρµόδιες κατά
περίπτωση υπηρεσίες:
α) οι έλεγχοι όσον αφορά την ηλεκτροµαγνητική ακτι-

νοβολία κατασκευών κεραιών πραγµατοποιούνται από
την ΕΕΑΕ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του
παρόντος νόµου, 
β) οι έλεγχοι όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων

της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και των ειδικότερων ό-
ρων των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(ΑΕΠΟ) και των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσµεύσε-
ων (ΠΠΔ) γίνονται από τις αρµόδιες σύµφωνα µε την πε-
ριβαλλοντική νοµοθεσία υπηρεσίες, 
γ) οι έλεγχοι όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων

της πολεοδοµικής νοµοθεσίας και τη νοµιµότητα των ε-
γκρίσεων δοµικών κατασκευών κεραιών πραγµατοποιού-
νται από τις αρµόδιες σύµφωνα µε τον ν. 4495/2017 υπη-
ρεσίες και όργανα,
δ) οι έλεγχοι σχετικά µε την ορθή υλοποίηση των ε-

γκρίσεων δοµικών κατασκευών κεραιών γίνονται από
τους ελεγκτές δόµησης,
ε) οι έλεγχοι όσον αφορά την ηλεκτρική εγκατάσταση

που χρησιµοποιείται για τη ρευµατοδότηση της κατα-
σκευής κεραίας γίνονται από τις αρµόδιες σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία υπηρεσίες,
στ) η σύνδεση µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ελέγχε-

ται από τους διαχειριστές των δικτύων,
ζ) η νόµιµη χρήση του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων και

η πρόκληση παρεµβολών σε νόµιµους χρήστες του φά-
σµατος ελέγχονται από την ΕΕΤΤ.

2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν να δηµοσιοποιούν
ετησίως συγκεντρωτικά αποτελέσµατα αναφορικά µε
τους ελέγχους που διενεργούν.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης και των κατά περίπτωση συναρµόδιων υπουρ-
γών, ύστερα από εισήγηση της ΕΕΤΤ, τίθεται σε λειτουρ-
γία πληροφοριακό σύστηµα για τη διαχείριση των καταγ-
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γελιών που αφορούν παραβάσεις της νοµοθεσίας για
την εγκατάσταση και τη λειτουργία κατασκευών κεραιών
και ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικότερο τεχνικό ή/και λεπτο-
µερειακό θέµα σχετικά µε τη λειτουργία του, τους φο-
ρείς που συµµετέχουν και τις εφαρµοζόµενες διαδικα-
σίες. Οι καταγγελίες υποβάλλονται στο σύστηµα επώνυ-
µα, µαζί µε παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ για κάθε
αιτούµενο έλεγχο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον
παρόντα νόµο. Το παράβολο αποδίδεται κατά περίπτωση
στις αρµόδιες υπηρεσίες που πραγµατοποιούν τους αι-
τούµενους ελέγχους. Το ύψος του παραβόλου µπορεί να
τροποποιείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και των κατά περίπτω-
ση συναρµόδιων υπουργών.
Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι η καταγγελία αφορά

εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, για την οποία δεν έ-
χει εκδοθεί άδεια κατασκευής κεραίας ή /και έγκριση δο-
µικών κατασκευών κεραίας, το παράβολο επιστρέφεται
στον καταγγέλλοντα. Τα αιτήµατα παροχής πληροφο-
ριών εξετάζονται ατελώς.

4. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου σε περίπτωση καταγγελίας επι-
λαµβάνονται οι αρµόδιες υπηρεσίες σύµφωνα µε την κεί-
µενη νοµοθεσία. 

5. Δεν επιτρέπεται η παρεµβολή στις επικοινωνίες των
Ενόπλων Δυνάµεων, της ΥΠΑ, καθώς και κάθε άλλου νό-
µιµα λειτουργούντος δικτύου, όπως ενδεικτικά των εν
γένει δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σταθερής α-
σύρµατης πρόσβασης ή ψηφιακής ευρυεκποµπής, συ-
µπεριλαµβανοµένης της «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεό-
ραση Α.Ε.» (ΕΡΤ). Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον η
παρεµβολή βεβαιωθεί µε τον προσφορότερο κατά την
κρίση των αρµοδίων υπηρεσιών τρόπο, διατάσσεται από
την αρµόδια υπηρεσία η άµεση διακοπή µε κάθε νόµιµο
µέσο και τρόπο της λειτουργίας του σταθµού που προκά-
λεσε την παρεµβολή. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται και
στον αρµόδιο εισαγγελέα για την κίνηση ποινικής δίω-
ξης. 

Άρθρο 34
Καταγραφή και ένταξη υφιστάµενων δοµικών κατα-
σκευών κεραιών στο πλαίσιο του παρόντος νόµου

1.  Υφιστάµενες δοµικές κατασκευές κεραιών, υπάγο-
νται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 106
του ν. 4495/2017, κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στο άρ-
θρο 89 του ν. 4495/2017, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 
α) βρίσκεται σε ισχύ άδεια κατασκευής η οποία έχει

εκδοθεί από την ΕΕΕΤ ή άλλον αρµόδιο φορέα, κατά το
προϊσχύσαν δίκαιο, και 
β) εκδίδεται διοικητική πράξη έγκρισης δοµικών κατα-

σκευών κεραίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
23 του παρόντος νόµου. 
Σε περίπτωση αλλαγής χωροθέτησης ερµαρίων και οι-

κίσκων εντός του χώρου εγκατάστασης που έγινε σε
συµµόρφωση µε τα µεγέθη που προβλέπονται από την
παράγραφο 2 του άρθρου 27 του παρόντος νόµου, για
την παροχή έγκρισης εγκατάστασης δοµικών κατασκευ-
ών κεραίας δεν απαιτείται η έκδοση νέας άδειας από την
ΕΕΤΤ, αλλά ενηµερώνεται ο φάκελος µέσω του προβλε-
πόµενου πληροφοριακού συστήµατος του άρθρου 25

(ΣΗΛΥΑ – e - Άδειες). 
2. Σε περίπτωση κατασκευών κεραιών και δοµικών κα-

τασκευών τους που χρησιµοποιούνται ως µέρος του δι-
κτύου για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών προς το κοινό ισχύουν τα εξής:
α) αν η κατασκευή κεραίας έχει εγκατασταθεί και λει-

τουργεί κατά παρέκκλιση άδειας κατασκευής κεραίας
που έχει εκδοθεί για τον χώρο εγκατάστασής της, ο κά-
τοχός της υποχρεούται, µέσα σε προθεσµία τεσσάρων
(4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου:
αα) να καταβάλει πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ
στην ΕΕΤΤ, ββ) να υποβάλει αίτηµα τροποποίησης της ά-
δειας κατασκευής κεραίας ή δήλωση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος νόµου, γγ) να
διακόψει τη λειτουργία των συχνοτήτων που δεν καλύ-
πτονται από υφιστάµενη γνωµοδότηση της ΕΕΑΕ, µέχρι
να εκδοθεί θετική γνωµάτευση της ΕΕΤΤ επί νέας µελέ-
της ραδιοεκποµπών, και δδ) να καταβάλει στην ΕΕΑΕ µέ-
σα σε ένα (1) µήνα από την υποβολή της αίτησης ή της
δήλωσης, ποσό ύψους διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ
για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου (αυτοψία και επί τό-
που µέτρηση),
β) αν η κατασκευή κεραίας έχει εγκατασταθεί και λει-

τουργεί χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια κατασκευής κε-
ραίας για τον χώρο εγκατάστασής της, αλλά έχει υπο-
βληθεί αίτηση στην ΕΕΤΤ πριν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον
έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), µε-
λέτη ραδιοεκποµπών που έχει υποβληθεί στην ΕΕΑΕ ή
γνώµη αυτής, κατάθεση ΜΠΕ ή, κατά περίπτωση, κατά-
θεση δήλωσης υπαγωγής στις ΠΠΔ, σύµφωνα µε τις κεί-
µενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ο
κάτοχος της κατασκευής κεραίας οφείλει, µέσα σε προ-
θεσµία τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος: αα) να καταβάλει πρόστιµο ύψους τεσσάρων
χιλιάδων (4.000) ευρώ στην ΕΕΤΤ, ββ) να υποβάλει σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του παρόντος αίτηµα χορήγησης
άδειας κατασκευής κεραίας, γγ) εφόσον δεν έχει εκδο-
θεί γνωµοδότηση της ΕΕΑΕ για ορισµένες από τις εκπε-
µπόµενες συχνότητες, να διακόψει τη λειτουργία αυτών
των συχνοτήτων µέχρι να εκδοθεί θετική γνωµοδότηση
της ΕΕΑΕ επί µελέτης ραδιοεκποµπών για την εγκατε-
στηµένη κατασκευή κεραίας ή και έγκριση της ΥΠΑ εφό-
σον απαιτείται, και δδ) να καταβάλει στην ΕΕΑΕ, µέσα
σε ένα (1) µήνα από την υποβολή της αίτησης, ποσό ύ-
ψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ για τη διενέργεια σχε-
τικού ελέγχου (αυτοψία και επί τόπου µέτρηση). 

3. Για τις κατασκευές κεραιών της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, µετά την έκδοση της άδειας κατα-
σκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, ακολουθούνται οι διαδι-
κασίες υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017, καθώς
και του παρόντος νόµου. 

4.Κατασκευές κεραιών, που δεν αδειοδοτούνται από
την ΕΕΤΤ µέσα σε προθεσµία δεκαοκτώ (18) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, αποµακρύνο-
νται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του παρό-
ντος νόµου, µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από τη
λήξη της ανωτέρω προθεσµίας. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η άνω προθεσµία µπορεί
να παρατείνεται έως έξι (6) µήνες.
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5. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρ-
θρου οι κάτοχοι κατασκευών κεραιών υποχρεούνται να
υποβάλουν στην ΕΕΤΤ, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30)
ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου κα-
τάλογο µε τις κατασκευές κεραιών που εµπίπτουν στις
διατάξεις του παρόντος άρθρου µε σαφή και συγκεκρι-
µένη αναφορά του υφιστάµενου αδειοδοτικού πλαισίου
που υπάγονται οι κατασκευές κεραιών, σύµφωνα µε τα
ανωτέρω.

6. Για κατασκευές κεραιών που εµπίπτουν στις περι-
πτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρ-
θρου, µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότη-
σής τους από την ΕΕΤΤ ή την απόρριψη της αιτούµενης
άδειας ή την πάροδο της προθεσµίας που τίθεται µε την
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου αναστέλλεται η δια-
δικασία επιβολής κυρώσεων. Για τις κατασκευές κεραιών
που αδειοδοτούνται από την ΕΕΤΤ σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν επιβάλλεται ούτε
οφείλεται άλλο πρόστιµο πέραν του αναφεροµένου
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

7. Για τις δοµικές κατασκευές κεραιών της ΕΡΤ Α.Ε.
που έχουν θεωρηθεί νόµιµες, σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 8 του άρθρου 19 του ν. 1730/1987 (Α΄145) η ΕΡΤ υ-
ποχρεούται να υποβάλλει στο ΣΗΛΥΑ µέσα σε προθε-
σµία πέντε (5) µηνών ενδεικτικό γεωγραφικό εντοπισµό
του ακινήτου επί αεροφωτογραφίας στην οποία θα απο-
τυπώνονται οι δοµικές κατασκευές του παρόχου (οικί-
σκος ή/και ερµάριο και ιστός) µε καταγραφή των διαστά-
σεων αυτών.

Άρθρο 35
Έλεγχοι ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, απα-
γορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας για την
οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ µε-
λέτη ραδιοεκποµπών που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν
χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιµοι α-
πό τον γενικό πληθυσµό, στους οποίους τα όρια ασφα-
λούς έκθεσης υπερβαίνουν το εβδοµήντα τοις εκατό
(70%) των τιµών που καθορίζονται στα άρθρα 2 έως 4
της υπ’αριθ. 53571/3839/01.09.2000 κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δηµοσίων Έργων και των Υφυπουργών Υγείας και
Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών µε θέµα
«Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κε-
ραιών εγκατεστηµένων στην ξηρά (Β΄ 1105) ή στην αντί-
στοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά
περίπτωση αρµοδίου Υπουργού, που εκδίδεται σύµφωνα
µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
του εκάστοτε αρµοδίου Υπουργού για τα θέµατα της Ελ-
ληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) καθορί-
ζονται τα µέτρα που λαµβάνονται για την προφύλαξη
του κοινού από την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία στις
εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών. Η εξέταση της α-
νάγκης αναπροσαρµογής των ορίων έκθεσης του κοινού

στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, που έχουν καθορι-
στεί µε την ως άνω υπ’ αριθµ. 53571/3839/01.09.2000 α-
πόφαση, διενεργείται από εννεαµελή ειδική επιτροπή
που συστήνεται µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και στην οποία συµµετέχουν εκπρόσω-
ποι των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υγείας,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση
συναρµόδιων Υπουργείων, οι οποίοι ορίζονται µε την ί-
δια απόφαση. Η επιτροπή αυτή δύναται να συνεργάζεται
και να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της, κατά περίπτω-
ση, και άλλα πρόσωπα, όπως ενδεικτικά, εκπροσώπους
της ακαδηµαϊκής κοινότητας, επιστήµονες από τις ανε-
ξάρτητες ρυθµιστικές αρχές, εκπροσώπους φορέων της
αγοράς, εκπροσώπους οµάδων πολιτών και συλλογικο-
τήτων, καθώς και εκπροσώπους των θεσµικών οργάνων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρµοδίων διεθνών ορ-
γανισµών.

3. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας
σε απόσταση µέχρι τριακοσίων (300) µέτρων από την πε-
ρίµετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών
σταθµών, σχολείων, γηροκοµείων και νοσοκοµείων, τα ό-
ρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν
το εξήντα τοις εκατό (60%) των τιµών που καθορίζονται
στα άρθρα 2 έως 4 της ως άνω υπ’ αριθµ.
53571/3839/01.09.2000 απόφασης ή στην αντίστοιχη α-
πόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρµό-
διων υπουργών που εκδίδεται κατά την παράγραφο 2 πα-
ρόντος άρθρου. 

4. Δεν απαιτείται η σύνταξη και η υποβολή µελέτης
ραδιοεκποµπών για τους σταθµούς των οποίων η συνο-
λική ενεργός ακτινοβολούµενη ισχύς όλων των κανα-
λιών δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) W (164 Weirp) για τις
ζώνες συχνοτήτων πάνω από τριάντα (30) ΜΗz, καθώς
και το ένα (1) kW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από
τριάντα (30) ΜΗz, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο 6 του άρθρου 6 της ως άνω υπ’αριθµ.
53571/3839/01.09.2000 απόφασης.
Η ΕΕΑΕ είτε µέσω των οργάνων της είτε µέσω συνερ-

γείων που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από
αυτήν, υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων α-
σφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητική ακτι-
νοβολία από κάθε κεραία:
α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγµατοληπτικό, ε-

τησίως σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%)
των αδειοδοτηµένων από την ΕΕΤΤ κεραιών, που λει-
τουργούν εντός σχεδίου πόλης,
β) ύστερα από αίτηση της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε φυσι-

κού ή νοµικού προσώπου που έχει έννοµο συµφέρον, µέ-
σα σε προθεσµία είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την
υποβολή του σχετικού αιτήµατος. Στην περίπτωση αυτή,
η ΕΕΑΕ υποχρεούται να γνωστοποιεί αµέσως τα αποτε-
λέσµατα του ελέγχου στον αιτούντα και στον κάτοχο
της κατασκευής κεραίας.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυ-

βέρνησης και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού,
ύστερα από εισήγηση της ΕΕΑΕ, καθορίζονται ο τρόπος
διενέργειας των µετρήσεων και κάθε άλλο σχετικό ειδι-
κότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακό θέµα.
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Η αίτηση υποβάλλεται στην ΕΕΑΕ και συνοδεύεται α-
πό την καταβολή σχετικού παραβόλου, το ύψος του ο-
ποίου ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, καθώς και του
κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού και δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ποσού της
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Τα αποτελέσµατα
των ελέγχων ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας δηµοσι-
εύονται άµεσα στον ιστοχώρο της ΕΕΑΕ και συγκεντρω-
τικά ανά έτος.

5. Για τους σκοπούς της παρούσας, οι κάτοχοι κατα-
σκευών κεραιών που έχουν υποχρέωση αδειοδότησης
προκαταβάλλουν στην ΕΕΑΕ ετήσιο τέλος ύψους διακο-
σίων είκοσι (220,00) ευρώ για κάθε κατασκευή κεραίας
για τον έλεγχο ως προς την τήρηση των ορίων έκθεσης
του κοινού σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περί-
πτωση αρµοδίου Υπουργού, ύστερα από γνώµη της ΕΕ-
ΑΕ, καθορίζονται τα σχετικά µε την επιβολή και την εί-
σπραξη του τέλους θέµατα. Με κοινή απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου
υπουργού µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος του α-
νωτέρω τέλους, ανάλογα µε τις ανάγκες, ώστε να καλύ-
πτονται τα έξοδα της διενέργειας των ελέγχων της πα-
ραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έξοδα
της λειτουργίας, ανάπτυξης και επέκτασης του Εθνικού
Παρατηρητηρίου Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ)
του άρθρου 36 του παρόντος νόµου. Με όµοια απόφαση
µπορεί να καθοριστεί το µέρος των εσόδων που προβλέ-
πονται στην παρούσα και διατίθενται από την ΕΕΑΕ
στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού ή άλλους αρµόδιους φορείς για
την κάλυψη πάσης φύσης εξόδων τους σχετικών µε τη
λειτουργία του ΕΠΗΠ. 

6. Αν η ΕΕΑΕ διαπιστώσει, οποτεδήποτε, ότι τα δηλω-
θέντα στην υποβληθείσα µελέτη ραδιοεκποµπών, που
προβλέπεται στο άρθρο 6 της ως άνω υπ’αριθµ.
53571/3839/01.09.2000 απόφασης ή/και τα συνηµµένα
σε αυτήν σχέδια παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση µε
την πραγµατικότητα, οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς
τους υπολογισµούς της µελέτης ή τα µέτρα προφύλαξης
του κοινού, χωρίς ωστόσο, να υπερβαίνουν τα όρια α-
σφαλούς έκθεσης αυτού, όπως αυτά ορίζονται στην κεί-
µενη νοµοθεσία, ενηµερώνει άµεσα εγγράφως, ή µε τη-
λεοµοιοτυπία, ή µέσω ΣΗΛΥΑ την ΕΕΤΤ και τον κάτοχο
της κατασκευής κεραίας. Η ΕΕΤΤ ενηµερώνει άµεσα εγ-
γράφως, ή µε τηλεοµοιοτυπία, ή µέσω ΣΗΛΥΑ τον κάτο-
χο της κατασκευής κεραίας να προβεί στην κατάθεση
διορθωµένης µελέτης ραδιοεκποµπών µέσα σε αποκλει-
στική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ειδοποίησή
του και γνωστοποίησή της στην ΕΕΤΤ. Η διορθωµένη µε-
λέτη ραδιοεκποµπών κατατίθεται απευθείας στην ΕΕΑΕ
και εξετάζεται κατά προτεραιότητα από αυτήν, η οποία
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την κατάθεσή της είτε
εκδίδει γνωµάτευση, είτε ενηµερώνει τον πάροχο για
την κατάθεση συµπληρωµατικών στοιχείων. Αν παρέλθει
άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, ο κάτοχος της κατα-
σκευής κεραίας προβαίνει σε άµεση διακοπή λειτουρ-
γίας του σταθµού και ενηµέρωση της ΕΕΤΤ.

7. Αν διαπιστωθεί υπέρβαση των επιτρεπόµενων ορίων
εκπεµπόµενης ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, εφαρ-
µόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει η υπ’ αριθ.

53571/3839/01.09.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµο-
σίων Έργων και των Υφυπουργών Υγείας και Πρόνοιας
και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 1105). 

8. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραί-
ας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρε-
φονηπιακών σταθµών, σχολείων, γηροκοµείων και νοσο-
κοµείων. Υφιστάµενες κατασκευές κεραιών επί των εν
λόγω κτιρίων αποµακρύνονται, σύµφωνα µε τα οριζόµε-
να στο άρθρο 25 του παρόντος νόµου. Κατ’ εξαίρεση
των ανωτέρω, στις κτιριακές εγκαταστάσεις νοσοκοµεί-
ων µπορεί, ύστερα από προηγούµενη απόφαση της διοί-
κησής τους, να εγκατασταθεί κατασκευή κεραίας, που ε-
ξαιρείται από την υποχρέωση αδειοδότησης, για την ε-
ξυπηρέτηση των αναγκών του ιατρικού προσωπικού και
του κοινού που επισκέπτεται τους χώρους του νοσοκο-
µείου.

Άρθρο 36
Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων 

(ΕΠΗΠ)

1. Η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
είναι αρµόδια για τη διαρκή µέτρηση και καταγραφή, σε
επιλεγµένες θέσεις, των επιπέδων ακτινοβολίας των η-
λεκτροµαγνητικών πεδίων, που οφείλονται στο σύνολο
των σταθµών κεραιών κάθε είδους.

2.Στην ΕΕΑΕ δηµιουργείται το Εθνικό Παρατηρητήριο
Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ), που έχει ως σκοπό
τον διαρκή έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκ-
θεσης του κοινού στα ηλεκτροµαγνητικά πεδία, όπως
αυτά καθορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, µέσω ενός
διασυνδεδεµένου συστήµατος σταθµών επεξεργασίας
και σταθερών, κινητών και φορητών σταθµών µέτρησης
των τιµών της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, ονοµα-
ζόµενο εφεξής «Δίκτυο», µε στόχο τη διαρκή ενηµέρω-
ση του κοινού.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού,
ύστερα από εισήγηση της ΕΕΑΕ, καθορίζονται τα θέµα-
τα οργάνωσης, εγκατάστασης, χρηµατοδότησης, ανά-
πτυξης, επέκτασης, συντήρησης και λειτουργίας του Ε-
ΠΗΠ και εκδίδεται Κανονισµός του ΕΠΗΠ. Με τον Κανο-
νισµό καθορίζονται:
α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής

των φορέων που συνδέονται στο Δίκτυο,
β) τα κριτήρια επιλογής της θέσης εγκατάστασης ή/και

µετεγκατάστασης των σταθµών µέτρησης, ανάλογα µε
τις παρουσιαζόµενες ανάγκες,
γ) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαχείρι-

σης, επέκτασης και συντήρησης του Δικτύου,
δ) οι φορείς αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των µε-

τρήσεων της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας,
ε) η οργάνωση και η παρακολούθηση από την ΕΕΑΕ,

το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την ΕΕΤΤ και
άλλους ενδιαφερόµενους φορείς, όπως περιφέρειες,
δήµοι, πανεπιστήµια, παρόχους ραδιοτηλεοπτικών και
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, το Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδος (ΤΕΕ), των µετρήσεων των τιµών της ηλεκτρο-
µαγνητικής ακτινοβολίας και η δηµοσιοποίησή τους,
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στ) η δηµοσίευση περιοδικών εκθέσεων από την ΕΕΑΕ
σχετικά µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της τήρη-
σης των ορίων ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, καθώς
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της πα-
ρούσας παραγράφου. 

4. Η ΕΕΑΕ, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, αναλαµβάνει την υποστήριξη του ΕΠΗΠ
και είναι αρµόδια για να:
α) σχεδιάζει και προγραµµατίζει τις αναγκαίες µετρή-

σεις,
β) λειτουργεί το πληροφοριακό σύστηµα στο οποίο κα-

ταχωρίζονται όλα τα στοιχεία των µετρήσεων,
γ) αναλαµβάνει την παρουσίαση των δεδοµένων των

µετρήσεων σε κατάλληλα διαµορφωµένη ιστοσελίδα µε
τη µορφή απλών και κατανοητών διαγραµµάτων ανά γε-
ωγραφική περιοχή,
δ) µεριµνά για την καλή λειτουργία, τη συντήρηση και

την αναβάθµιση του εξοπλισµού, την αγορά υλικών και
εξοπλισµού ή την εκποίηση, εφόσον απαιτείται, µη χρή-
σιµου εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των κινητών
µονάδων του ΕΠΗΠ.

Άρθρο 37
Κυρώσεις

Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στις επιµέρους δια-
τάξεις του παρόντος: 
α) η εγκατάσταση σταθµού εκποµπής ή/και λήψης ρα-

διοσήµατος και κατασκευής κεραίας ή δοµικών κατα-
σκευών κεραίας κατά παράβαση των διατάξεων του πα-
ρόντος και χωρίς τις προβλεπόµενες άδειες ή εγκρίσεις,
εφόσον αυτές απαιτούνται, η χρήση σταθµού εκποµπής
ραδιοσήµατος χωρίς άδεια ή η παραχώρηση ηλεκτρικού
ρεύµατος σε εγκαταστάσεις σταθµού εκποµπής ή/και
λήψης ραδιοσήµατος άλλου που λειτουργεί µε ή χωρίς
άδεια, η παραχώρηση των δοµικών κατασκευών κεραίας
σε άλλον για την εγκατάσταση κεραιοσυστηµάτων χω-
ρίς άδεια, εφόσον απαιτείται, καθώς και η παρεµπόδιση
ή η παρενόχληση των αρµόδιων οργάνων να πραγµατο-
ποιήσουν έλεγχο των σταθµών εκποµπής ή/και λήψης
ραδιοσήµατος και των εγκαταστάσεών τους ή η παροχή
εσφαλµένων πληροφοριών για την άσκηση του ελέγχου,
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης µέχρι τριών (3) ετών και
χρηµατική ποινή από τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ έ-
ως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Σε περίπτωση κατα-
δίκης διατάσσεται η ανάκληση των υφιστάµενων αδειών,
η άµεση διακοπή λειτουργίας του κεραιοσυστήµατος και
η δήµευση του εξοπλισµού του σταθµού και των συνα-
φών εγκαταστάσεών του,
β) µε φυλάκιση µέχρι τρία (3) έτη τιµωρείται όποιος

προκαλεί επιβλαβείς παρενοχλήσεις (παρεµβολές), δια-
πιστωµένες από την αρµόδια αρχή, σε άλλο νόµιµο χρή-
στη, όπως και όποιος εκπέµπει χωρίς άδεια σε ζώνες ρα-
διοσυχνοτήτων που δεν προβλέπεται για τη συγκεκριµέ-
νη υπηρεσία στον Εθνικό Κανονισµό Κατανοµής Ζωνών
Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ). Σε περίπτωση παράβασης των α-
νωτέρω, ανακαλείται η υφιστάµενη άδεια και µπορεί να
διαταχθεί η άµεση διακοπή λειτουργίας του κεραιοσυ-
στήµατος. Επίσης, κατάσχεται όλος ο εξοπλισµός του
σταθµού και οι συναφείς εγκαταστάσεις και δηµεύεται
µε αµετάκλητη απόφαση του ποινικού δικαστηρίου. Τα α-

δικήµατα των περιπτώσεων α΄ και β΄ θεωρούνται αυτό-
φωρα, σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 242 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, όπως ισχύει,
γ) µε απόφαση της ΕΕΤΤ, ύστερα από έκθεση της αρ-

µόδιας υπηρεσίας, στους κατόχους κατασκευών κεραιών
στην ξηρά:
αα) που δεν διαθέτουν άδεια κατασκευής κεραίας από

την ΕΕΤΤ, ούτε πιστοποιητικό πληρότητας, 
ββ) που διαθέτουν άδεια κατασκευής κεραίας η οποία

έχει εκδοθεί επί τη βάσει ψευδών, ανακριβών ή παραποι-
ηµένων στοιχείων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από
δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ µέχρι και τριακόσιες πε-
νήντα χιλιάδες (350.000,00) ευρώ. 
Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση, η ψευδής αναγρα-

φή ή η παραποίηση στοιχείων ή η υποτροπή. Τα πρόστι-
µα αυτά αποτελούν έσοδα του Δηµοσίου, συνυπολογίζο-
νται στο ποσοστό εκ του αποθεµατικού που καταβάλει η
ΕΕΤΤ στο Δηµόσιο και εισπράττονται σύµφωνα µε το
ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Εισπράξεων και Δηµοσίων Εσό-
δων» (ΚΕΔΕ, Α΄ 90, όπως ισχύει),
δ) η επιβολή των ανωτέρω διοικητικών προστίµων δεν

υποκαθιστά άλλες ποινές και κυρώσεις που προβλέπει η
κείµενη νοµοθεσία. Τυχόν άσκηση των προβλεπόµενων
διοικητικών ή ένδικων µέσων δεν αναστέλλει την εί-
σπραξη του προστίµου. Εφόσον τα πρόστιµα εξοφλού-
νται µέσα σε έναν (1) µήνα από την κοινοποίηση της
σχετικής απόφασης επιβολής τους, µειώνονται κατά
τριάντα τοις εκατό (30%). Μετά την παρέλευση του µη-
νός, η είσπραξη των προστίµων πραγµατοποιείται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Άρθρο 38
Λειτουργία της πληροφοριακής υποδοµής

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης και των κατά περίπτωση συναρµόδιων υπουρ-
γών ρυθµίζονται θέµατα διαδικασιών και εφαρµογής του
άρθρου 21 του παρόντος νόµου, καθώς και κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε τη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονι-
κών συστηµάτων του παρόντος. 

2. Με απόφαση της ΕΕΤΤ ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετι-
κό µε τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήµατος ΣΗ-
ΛΥΑ, καθώς και κάθε θέµα αρµοδιότητας της ΕΕΤΤ σχε-
τικό µε την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στα
πλαίσια του παρόντος.

3. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών α-
πό την έκδοση της παραπάνω απόφασης της ΕΕΤΤ, η Υ-
ΠΑ, η ΕΕΑΕ, οι αρµόδιες για τη δόµηση, την περιβαλλο-
ντική αδειοδότηση και τη διενέργεια περιβαλλοντικών ε-
λέγχων υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες που γνωµο-
δοτούν και παρέχουν έγκριση ή σύµφωνη γνώµη στο
πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατασκευών
κεραιών, οφείλουν να υποβάλουν αίτηµα εγγραφής στο
Ηλεκτρονικό Σύστηµα ΣΗΛΥΑ. Δεν απαιτείται εκ νέου
εγγραφή στο ΣΗΛΥΑ των υπηρεσιών που έχουν ήδη εγ-
γραφεί σε αυτό σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4070/2012, όπως ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης µπορεί να καθορίζονται και άλλες υπη-
ρεσίες προς σύνδεση µε το ΣΗΛΥΑ.

28



4. Το ΣΗΛΥΑ και το e -  Άδειες διασυνδέονται σύµφω-
να µε τα ισχύοντα διεθνή και εθνικά πρότυπα διαλει-
τουργικότητας. Η διασύνδεση των συστηµάτων είναι αµ-
φίδροµη και παρέχονται, κατ' ελάχιστον, οι εξής υπηρε-
σίες: 
α)  πλήρης πρόσβαση σε κάθε διασυνδεδεµένη ηλε-

κτρονική αίτηση από τους χρήστες οποιουδήποτε συστή-
µατος µε απλή ενάριθµη αναφορά,
β)  εφαρµογή κανόνων προώθησης ή ολοκλήρωσης

µιας αίτησης ανάλογα µε την κατάσταση της διασυνδε-
δεµένης αίτησης σε οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστη-
µα,
γ) µεταφορά δεδοµένων που επηρεάζουν τη διαδικα-

σία αδειοδότησης από το ένα σύστηµα στο άλλο.
5. Για την εφαρµογή του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντι-

κού Μητρώου (ΗΠΜ) σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν.
4014/2011 και µέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσής
του µε την παραπάνω πληροφοριακή υποδοµή, οι δηλώ-
σεις υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύ-
σεις (ΠΠΔ) και οι αιτήσεις έκδοσης Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) υποβάλλονται και διεκ-
περαιώνονται µέσω του Ηλεκτρονικού Συστήµατος ΣΗ-
ΛΥΑ. Η απαιτούµενη ενηµέρωση του ΗΠΜ γίνεται απο-
κλειστικά µε µέριµνα του κατόχου της κατασκευής κε-
ραίας.

Άρθρο 39
Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του Ηλε-
κτρονικού Συστήµατος ΣΗΛΥΑ µε το Ηλεκτρονικό Σύστη-
µα e-Άδειες, τα απαιτούµενα για την αδειοδότηση κατα-
σκευών κεραιών στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλο-
νται µε ευθύνη των κυρίων ή κατόχων κατασκευών κε-
ραιών. Η διασύνδεση των παραπάνω πληροφοριακών συ-
στηµάτων ολοκληρώνεται µέσα σε τέσσερις (4) µήνες α-
πό την έναρξη ισχύος του παρόντος και διαπιστώνεται
µε πράξεις της ΕΕΤΤ και του διαχειριστή του Συστήµα-
τος Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών (e-Άδειες).

2. Μέχρι την εγγραφή των υπηρεσιών που προβλέπο-
νται στο άρθρο 38 του παρόντος νόµου στο Ηλεκτρονικό
Σύστηµα ΣΗΛΥΑ, η έκδοση των απαιτούµενων αδειών
για την εγκατάσταση και τη λειτουργία κατασκευής κε-
ραίας γίνεται ως εξής:
α) ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει τις απαιτούµενες αι-

τήσεις και µελέτες στις αρµόδιες υπηρεσίες και, στη συ-
νέχεια, υποβάλλει στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα ΣΗΛΥΑ φά-
κελο µε τα αποδεικτικά παραλαβής τους,
β)  οι αρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν, µέσα σε τέσσερις

(4) µήνες από την παραλαβή των σχετικών αιτήσεων/µε-
λετών, να ελέγξουν τα θέµατα αρµοδιότητάς τους και να
ενηµερώσουν εγγράφως την ΕΕΤΤ και τον ενδιαφερό-
µενο για:
αα) την έκδοση των εγκριτικών πράξεων, ή 
ββ) την ανάγκη συµπλήρωσης/διόρθωσης τυπικών ελ-

λείψεων ή λαθών στις αιτήσεις/µελέτες, 
γγ) την αιτιολογηµένη απόρριψη των αιτήσεων/µελε-

τών.
3. Εκκρεµείς διαδικασίες αδειοδότησης κατά την έ-

ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ολοκληρώνονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του. Εκδοθείσες άδειες και ε-
γκρίσεις παραµένουν ισχυρές. Όσον αφορά τα πιστοποι-
ητικά πληρότητας που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε την

περίπτωση β΄ της παραγράφου 17Γ΄ του άρθρου 30 του
ν. 4070/2012 διατηρούνται σε ισχύ για δύο (2) έτη από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Για πιστοποιητι-
κά πληρότητας, για την έκδοση των οποίων έχει ληφθεί
υπόψη έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή δήλωση υπαγω-
γής σε ΠΠΔ, χορηγείται από την ΕΕΤΤ, µέσα στην προα-
ναφερόµενη προθεσµία, άδεια κατασκευής κεραίας σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και, στη συνέχεια,
ακολουθεί η διαδικασία των άρθρων 23 και 24 του παρό-
ντος νόµου. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και για
τα κέντρα δορυφορικών επικοινωνιών. 

4. Κατασκευές κεραιών που εµπίπτουν στις διατάξεις
του άρθρου 31 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44), όπως αυτό αντι-
καταστάθηκε µε το άρθρο 126 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73),
εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής στην Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)
του προστίµου της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του πα-
ρόντος νόµου. 

5. Εκκρεµείς διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώ-
σεων από την ΕΕΤΤ ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τη νο-
µοθεσία που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης
µε την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση. 

6. Κεραίες ραδιοφωνικών σταθµών που δηλώθηκαν ε-
µπρόθεσµα, σύµφωνα µε το άρθρο 61 του ν. 4313/2014
(Α΄ 261), συνεχίζουν να λειτουργούν έως την αδειοδό-
τησή τους, η οποία πραγµατοποιείται µετά την οριστικο-
ποίηση των οικείων χαρτών συχνοτήτων και την αδειο-
δότηση των ραδιοφωνικών σταθµών. Υφιστάµενες κεραί-
ες ραδιοφωνικών σταθµών, που δεν δηλώθηκαν εµπρό-
θεσµα κατά τα ανωτέρω, µπορεί να συνεχίσουν να λει-
τουργούν έως την αδειοδότηση των κατασκευών κεραι-
ών αυτών, εφόσον υποβάλουν την εν λόγω δήλωση ε-
ντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, κα-
τά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 61 του ν. 4313/2014, και
καταβάλουν στην ΕΕΤΤ, πρόστιµο ύψους διακοσίων
(200) ευρώ για κάθε δήλωση. 

7. Άδειες για την κατασκευή κεραιών των αδειοδοτη-
µένων παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκποµπής που χρησιµοποιούνται κατά τον χρόνο έ-
ναρξης ισχύος του παρόντος ή εγκαθίστανται στο πλαί-
σιο εφαρµογής των χαρτών συχνοτήτων χορηγούνται
µετά τη λήξη της προθεσµίας για την απελευθέρωση και
διάθεση του ψηφιακού µερίσµατος.
Οι κάτοχοι των ανωτέρω κατασκευών κεραιών υπο-

χρεούνται, µέσα σε προθεσµία δώδεκα (12) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος να καταθέσουν δήλω-
ση στο ΣΗΛΥΑ, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει, κατ’ ε-
λάχιστον, το γεωγραφικό στίγµα, την ισχύ, τη συχνότητα
εκποµπής, το ύψος του εγκεκριµένου από την ΥΠΑ ι-
στού, καθώς και απόσπασµα ψηφιακού δορυφορικού
χάρτη µε τη θέση του κεραιοσυστήµατος. Στην ανωτέρω
διαδικασία µπορεί να ενταχθούν και εγκατεστηµένες κε-
ραίες τηλεοπτικής ευρυεκποµπής, που χρησιµοποιούνται
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 4324/2015 (Α΄ 44) για τη
γεωγραφική κάλυψη του συνόλου της Επικράτειας στο
πλαίσιο παροχής καθολικής υπηρεσίας τηλεοπτικής ευ-
ρυεκποµπής, σε θέσεις εκτός των προβλεπόµενων
στους χάρτες συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτι-
κής ευρυεκποµπής. Οι κάτοχοι των ανωτέρω κατασκευ-
ών κεραιών µπορούν να τροποποιούν τις παραπάνω δη-
λώσεις µέσω του ΣΗΛΥΑ για την εξυπηρέτηση της εφαρ-
µογής των χαρτών συχνοτήτων. 
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Η σύνδεση των ανωτέρω κατασκευών κεραιών µε τα
δίκτυα κοινής ωφέλειας πραγµατοποιείται µετά την υπο-
βολή της παραπάνω δήλωσης στο ΣΗΛΥΑ. 
Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και

µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης
που καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζε-
ται η παράγραφος 6 του άρθρου 34 του παρόντος νόµου. 
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης

µπορεί να καθορίζονται και ειδικότερες προϋποθέσεις,
χρονικές διαδικασίες και όροι για την εφαρµογή των α-
νωτέρω εδαφίων.

8. Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε τις πα-
ραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 65 του ν. 4155/2013 (Α΄
120), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε την παράγραφο
1 του άρθρου 64 του ν. 4313/2014, παραµένουν ως έ-
χουν και εξετάζονται µετά την έκδοση των προβλεπόµε-
νων ραδιοφωνικών χαρτών συχνοτήτων, οι δε εκπρόθε-
σµες θεωρούνται ως ουδέποτε υποβληθείσες.

9. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου
4 του άρθρου 35 του παρόντος νόµου, ισχύουν η υπ’ α-
ριθµ. 2300ΕΦΑ (493)/06.02.2008 κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών
(Β΄ 346) και η υπ’ αριθµ. 8701/118/09.02.2007 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Α-
νάπτυξης (Β΄302).

10. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου
3 του άρθρου 35 του παρόντος νόµου, ισχύει η υπ’αριθµ.
Π/112/345/04.12.2012 κοινή απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών (Β΄ 3271),
όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθµ.
Π/112/237/31.07.2015 κοινή απόφαση των Αναπληρω-
τών Υπουργών Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων
και Οικονοµικών (Β΄1659).

11. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου
3 του άρθρου 36 του παρόντος νόµου, ισχύει η υπ’αριθµ.
65977/974/Φγ61/12.12.2013 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας και
Θρησκευµάτων και του Υφυπουργού Υποδοµών, Μετα-
φορών και Δικτύων (Β’ 3260). 

12. Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 36 του παρόντος νόµου, ισχύει η υπ’α-
ριθµ. 29179/340/Φγ61/14.05.2014 κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων και του Υφυπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 1275).

13. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του παρόντος νό-
µου ισχύει υπ’αριθµ. 27217/505/04.06.02013 κοινή από-
φαση των Αναπληρωτών Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄
1442). 

14. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης
γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του παρόντος νό-
µου ισχύει η υπ’αριθµ. 11926/261/08.03.2011 κοινή από-
φαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
µατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
κτύων (Β΄ 453).

15. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του παρόντος νό-
µου , ισχύει η υπ’αριθµ. 529/138/30.06.2009 απόφαση
της ΕΕΤΤ (Β΄ 1458).

16. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της ΕΕΤΤ της πα-

ραγράφου 2 του άρθρου 38 του παρόντος νόµου, ισχύει
η υπ’αριθµ. 672/1/13.11.2012 απόφαση της ΕΕΤΤ (Β΄
3295), καθώς και οι αποφάσεις της ΕΕΤΤ που αφορούν
την επέκταση της διαλειτουργικότητας του ΣΗΛΥΑ. 

17.Τα τελευταία δύο εδάφια της παραγράφου 2 του
άρθρου 61 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ Α΄ 261) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Η Ε.Ε.Τ.Τ. δηµοσιεύει τις ως άνω Δηλώσεις στο δι-
κτυακό της τόπο, εξαιρουµένων των στοιχείων υπό (δ)
και (ε) ανωτέρω. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ι-
σχύουν και για την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και για όλα τα κεραιοσυ-
στήµατα τα οποία µεταδίδουν ή αναµεταδίδουν ραδιο-
φωνικές εκποµπές αυτής.»

18. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για
τη συνεγκατάσταση του άρθρου 26 του παρόντος νόµου.

Άρθρο 40
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται το
άρθρο 24Α του ν. 2075/1992 (Α΄ 129), το άρθρο 1 του
ν. 2801/2000 (Α΄ 46), το άρθρο 30 του ν. 4070/2012, τα
άρθρα 22 και 31 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44), καθώς και κά-
θε άλλη ειδική ή γενική διάταξη που αντιβαίνει στις δια-
τάξεις του παρόντος νόµου.

Άρθρο 41
Κωδικοποίηση νοµοθετικού πλαισίου αδειοδότησης 

και ελέγχου κατασκευών Κεραιών

1.Συνιστάται ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή,
της οποίας τα µέλη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα
δέκα (10) για τη σύνταξη κώδικα που περιλαµβάνει τις
διατάξεις νόµων και κανονιστικών πράξεων που σχετίζο-
νται µε τη διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου κατα-
σκευών κεραιών, η οποία συγκροτείται µε κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιο-
σύνης.

2. Ο κώδικας τηρείται σε ηλεκτρονική βάση και περι-
λαµβάνει τις εξουσιοδοτικές διατάξεις για τα αρµόδια
όργανα, τη διαδικασία ενηµέρωσης, επικαιροποίησης και
έγκρισης της τροποποίησής του, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.

Άρθρο 42
Τροποποίηση του ν. 4070/2012

1. Στο άρθρο 4 του Παραρτήµατος Χ του
ν. 4070/2012 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Για τη χορήγηση δικαιωµάτων διέλευσης για την ε-
γκατάσταση δοµικών κατασκευών κεραιών σε χώρους
που ανήκουν στο Δηµόσιο, σε οργανισµούς τοπικής αυ-
τοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή είναι κοινόχρηστοι, ο ενδιαφερό-
µενος κάτοχος κατασκευής κεραίας, εφόσον επιθυµεί να
κάνει χρήση των σχετικών διατάξεων περί δικαιωµάτων
διέλευσης, υποβάλλει αίτηση µέσω του Πληροφοριακού
Συστήµατος µόνο µε τα δικαιολογητικά που αναφέρο-
νται στις υποπεριπτώσεις αα΄, ββ΄ και θθ΄ της περίπτω-
σης στ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καθώς
και α) τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από το κρατι-
κό σύστηµα συντεταγµένων, β) τεχνική έκθεση µηχανι-
κού και γ) αρχιτεκτονικά σχέδια. Σε αυτή την περίπτωση
ο αρµόδιος φορέας χορήγησης χορηγεί δικαιώµατα διέ-
λευσης σύµφωνα µε τις περίπτώσεις α΄, β΄, γ΄, ε΄, στ΄,
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υποπεριπτώσεις ββ΄ και δδ΄ της περίπτωσης ζ΄, και περί-
πτώσεις η΄ και ι΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρ-
θρου και δεν απαιτείται παροχή εγκρίσεων από τους φο-
ρείς της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ούτε ακολουθείται
η διαδικασία εγκρίσεων της παραγράφου 3 του παρό-
ντος άρθρου. 
Για τη χορήγηση δικαιωµάτων διέλευσης για την εγκα-

τάσταση δοµικών κατασκευών κεραιών σε χώρους που
ανήκουν στο Δηµόσιο, σε Ο.Τ.Α. ή είναι κοινόχρηστοι
δεν εφαρµόζονται τα άρθρα 5, 6, 7 και 8 του παρόντος
Παραρτήµατος.»

2. Στο άρθρο 11 του Παραρτήµατος Χ του
ν. 4070/2012 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Μέχρι να λειτουργήσει το Πληροφοριακό Σύ-
στηµα του άρθρου 28 του ν. 4070/2012, όπως αντικατα-
στάθηκε µε την περίπτωση γ΄ του άρθρου 11 του ν.
4463/2017 (Α΄ 42), οι αρµόδιοι φορείς για τη χορήγηση
δικαιώµατος διέλευσης για την εγκατάσταση δοµικών
κατασκευών κεραιών σε χώρους που ανήκουν στο Δηµό-
σιο, σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή
είναι κοινόχρηστοι, εφαρµόζουν τη διαδικασία που ορί-
ζεται στις περιπτώσεις στ΄, ζ΄, η΄, ι΄, ια΄, ιβ΄ και ιγ΄ της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τα τέλη υπολο-
γίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος
άρθρου. Για τη χορήγηση δικαιωµάτων διέλευσης για
την εγκατάσταση δοµικών κατασκευών κεραιών σε χώ-
ρους που ανήκουν στο Δηµόσιο, σε οργανισµούς τοπι-
κής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή είναι κοινόχρηστοι, ο πάρο-
χος υποβάλλει στον αρµόδιο φορέα χορήγησης µόνο τα
δικαιολογητικά των υποπεριπτώσεων ββ΄ και δδ΄ της πε-
ρίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρό-
ντος Παραρτήµατος.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Άρθρο 43
Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο

1. Το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο αποτελεί τον οδικό
χάρτη για την ανάπτυξη σύγχρονων δικτυακών υποδο-
µών στη χώρα, συµπεριλαµβανοµένων, ιδίως των δι-
κτύων οπτικών ινών, των δικτύων πέµπτης γενιάς (5G),
των δικτύων WiFi, των υποδοµών έξυπνων πόλεων, των
υποδοµών για διαδρόµους έξυπνης αυτοµατοποιηµένης
οδήγησης και των πάσης φύσεως υποδοµών σταθερών,
ασυρµατικών και δορυφορικών δικτύων τηλεπικοινω-
νιών, καθώς και των εξειδικευµένων δικτύων που λει-
τουργούν ως διαδίκτυο των πραγµάτων (ΙοΤ, Internet of
Things). Το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο εγκρίνεται µε α-
πόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστε-
ρα από πρόταση της Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοινω-
νιών και Ταχυδροµείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης και περιλαµβάνει κυρίως την πολιτι-
κή ανάπτυξης των δικτύων, τους στόχους και τα µέσα
για την επίτευξή τους. 

2. Η ΓΓΤΤ είναι αρµόδια να εισηγείται στον Υπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης την πολιτική, τις εθνικές θέ-
σεις και τον τρόπο εκπροσώπησης της χώρας σε ευρω-
παϊκούς και διεθνείς οργανισµούς για όλα τα θέµατα

που σχετίζονται µε τον σχεδιασµό, την υλοποίηση του
Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου και για την παρακολούθη-
ση των αντίστοιχων δεικτών του Ψηφιακού Θεµατολογί-
ου για την Ευρώπη.

3. Η ΓΓΤΤ καταρτίζει και εισηγείται το Εθνικό Ευρυζω-
νικό Σχέδιο και παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής
του, εισηγούµενη τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις
του κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Για τον σκοπό αυ-
τόν, η ΓΓΤΤ συγκεντρώνει περιοδικά όλα τα απαραίτητα
στοιχεία που διαθέτουν οι αρµόδιοι/εµπλεκόµενοι δηµό-
σιοι και ιδιωτικοί φορείς της χώρας, προκειµένου να προ-
βεί στην αποτίµηση των οικείων ποσοτικών δεικτών του
Ψηφιακού Θεµατολογίου για την Ευρώπη 2020 ή/και άλ-
λων παρόµοιων ποσοτικών δεικτών που θα προβλε-
φθούν στο µέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΓΓΤΤ προβαίνει
σε διαβούλευση µε τους φορείς αυτούς. 

4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Τηλεπικοινω-
νιών και Ταχυδροµείων δύναται να εξειδικεύονται το εί-
δος και η µορφή των στοιχείων που συγκεντρώνονται
για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του παρόντος άρ-
θρου, ο τρόπος και ο χρόνος συλλογής τους και κάθε άλ-
λη λεπτοµέρεια.

5. Αρµόδιες για την εφαρµογή των προβλέψεων του
παρόντος άρθρου είναι οι ακόλουθες οργανικές µονάδες
της ΓΓΤΤ: (α) η Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, (β) η Διεύθυνση Διαχείρι-
σης Ραδιοφάσµατος και (γ) η Διεύθυνση Δορυφορικών
Υπηρεσιών και Διαστηµικών Εφαρµογών, όπως αυτές ο-
ρίζονται κατά τις διατάξεις του π.δ. 82/2017 (Α΄ 117), ό-
πως ισχύει. Ο Γενικός Γραµµατέας Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων δύναται µε απόφασή του να εξειδικεύει,
να επαναπροσδιορίζει ή/και να κατανέµει τις αρµοδιότη-
τες αυτές µεταξύ των οργανικών µονάδων της ΓΓΤΤ µε
στόχο τον εξορθολογισµό και την αποτελεσµατικότερη
άσκησή τους.

6. Η Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλε-
κτρονικών Επικοινωνιών της ΓΓΤΤ συντάσσει σε ετήσια
βάση έκθεση αποτίµησης της πορείας υλοποίησης του Ε-
θνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου, η οποία αναρτάται στην ι-
στοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
µετά από πρόταση του Γενικού Γραµµατέα Τηλεπικοινω-
νιών και Ταχυδροµείων.

Άρθρο 44
Υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης δικτυακών υποδοµών

1. Οι δράσεις, το φυσικό αντικείµενο των οποίων αφο-
ρά στον σχεδιασµό και την εγκατάσταση πάσης φύσεως
δικτύων και υποδοµών σταθερών, ασυρµατικών και δο-
ρυφορικών επικοινωνιών όπως, ιδίως, των δικτύων οπτι-
κών ινών, των δικτύων πέµπτης γενιάς (5G), των δικτύων
WiFi, των υποδοµών έξυπνων πόλεων, των υποδοµών
για διαδρόµους έξυπνης αυτοµατοποιηµένης οδήγησης,
κ.λπ., καθώς και των εξειδικευµένων δικτύων που λει-
τουργούν ως διαδίκτυο των πραγµάτων (ΙοΤ, Internet of
Things) και που σχεδιάζονται από φορείς του Δηµοσίου
µε σκοπό την ένταξή τους σε συγχρηµατοδοτούµενα
προγράµµατα ή στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ), ελέγχονται ως προς τη συµβατότητά τους µε το
εκάστοτε ισχύον Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο.
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2. Οι προτάσεις για την υλοποίηση δράσεων της παρα-
γράφου 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στην κα-
τά περίπτωση αρµόδια Διεύθυνση της ΓΓΤΤ, ώστε να α-
ξιολογηθούν από αυτή ως προς την εξειδίκευση του φυ-
σικού τους αντικειµένου µε στόχο τη διασφάλιση της
βέλτιστης δυνατής αξιοποίησης των πόρων του Δηµοσί-
ου. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Τηλεπικοινω-
νιών και Ταχυδροµείων, ύστερα από εισήγηση της αρµό-
διας Διεύθυνσης της ΓΓΤΤ, προεγκρίνονται τα τεχνικά
δελτία που ετοιµάζουν οι φορείς πρότασης, ως προς τη
συµβατότητά τους µε το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο, ε-
ντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την κατάθεσή τους
από την αρµόδια υπηρεσία, πριν την κατάθεσή τους στην
αρµόδια Διαχειριστική Αρχή ή την αρµόδια υπηρεσία
χρηµατοδότησης. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ως
άνω προθεσµίας, χωρίς τη διατύπωση αιτιολογηµένων
παρατηρήσεων επί του περιεχοµένου των τεχνικών δελ-
τίων από την αρµόδια για την προέγκριση υπηρεσία της
ΓΓΤΤ, τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης θεωρού-
νται εγκεκριµένα. Σε περίπτωση διατύπωσης αιτιολογη-
µένων παρατηρήσεων επί του περιεχοµένου των τεχνι-
κών δελτίων, η προθεσµία έγκρισης ορίζεται σε έναν (1)
µήνα από την απάντηση των φορέων πρότασης επί των
τελευταίων αιτιολογηµένων παρατηρήσεων της αρµό-
διας υπηρεσίας, µετά δε την παρέλευση άπρακτης της
σχετικής προθεσµίας τα σχετικά τεχνικά δελτία θεωρού-
νται εγκεκριµένα.

3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Τηλεπικοινω-
νιών και Ταχυδροµείων δύναται να εξειδικεύεται ή να
τροποποιείται η διαδικασία προέγκρισης που ορίζεται
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και να καθορί-
ζονται οι λεπτοµερείς προδιαγραφές για τον τρόπο σχε-
διασµού αντίστοιχων δράσεων.

4. Για την υλοποίηση δράσεων της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, όπου φορέας πρότασης είναι η ΓΓΤΤ,
δεν απαιτείται η προέγκριση του παρόντος άρθρου, ούτε
οι προεγκρίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του
ν. 4623/2019 (Α΄ 134). 

5. Η ΓΓΤΤ συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου, στην Επι-
τροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020 και στην Επι-
τροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµ-
µατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Και-
νοτοµία».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Άρθρο 45
Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών

1. Θεσπίζεται Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Δια-
δικασιών το οποίο αποτελεί το κεντρικό, κυβερνητικό
πλαίσιο διϋπουργικού συντονισµού, του σχεδιασµού και
της υλοποίησης δράσεων ανασχεδιασµού και απλού-
στευσης των διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες επιδιώ-
κουν την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και τη µείω-
ση των διοικητικών βαρών των παρεχόµενων προς τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις υπηρεσιών και των εσωτερι-
κών λειτουργιών της δηµόσιας διοίκησης. Το Εθνικό
Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών τελεί υπό την υ-
ψηλή εποπτεία του Πρωθυπουργού, η οποία ασκείται δια
του αρµοδίου για την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού.

2. Στόχος του Εθνικού Προγράµµατος Απλούστευσης
Διαδικασιών είναι η βελτίωση της καθηµερινότητας όλων
των πολιτών χωρίς αποκλεισµούς και η υποστήριξη της
αναπτυξιακής δυναµικής της χώρας, µέσα από την ανα-
βάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων δηµοσίων υπη-
ρεσιών και την απελευθέρωση των κοινωνικών και παρα-
γωγικών δυνάµεων της χώρας από γραφειοκρατικές δια-
δικασίες αλλά και η ουσιαστική προστασία του δηµοσίου
συµφέροντος και του κράτους δικαίου µέσα από υψηλής
ποιότητας ρυθµίσεις, κανόνες, λειτουργίες και διοικητι-
κές διαδικασίες. 

3. Στο Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών
εντάσσεται κάθε πολιτική, ενέργεια, δράση ή πρωτοβου-
λία οποιουδήποτε δηµοσίου φορέα, η οποία αφορά σε ή
σχετίζεται µε την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας ή
τη µείωση των διοικητικών βαρών, όπως ενδεικτικά: 

(α) ανασχεδιασµός και απλούστευση διοικητικών δια-
δικασιών και ροής εργασιών ή τροποποίηση, βελτίωση ή
κατάργηση δικαιολογητικών, διατυπώσεων ή υποχρεώ-
σεων πληροφόρησης προς τη δηµόσια διοίκηση ή προς
τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από νόµο ή κανονιστική
πράξη, 

(β) τροποποίηση, προσαρµογή, απλούστευση και εν
γένει βελτίωση του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαι-
σίου υφιστάµενων ρυθµίσεων ή κωδικοποίηση της νοµο-
θεσίας, διοικητική ή νοµοθετική, πριν αυτή εξετασθεί α-
πό την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 67
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), 

(γ)  ψηφιοποίηση των διαδικασιών και δράσεις διαλει-
τουργικότητας των πληροφοριακών συστηµάτων, 

(δ) βελτίωση της πληροφόρησης των πολιτών ή των ε-
πιχειρήσεων µε προσβάσιµο και φιλικό προς το χρήστη
τρόπο, για κάθε διοικητική διαδικασία ή για υποχρεώσεις
πληροφόρησης προς της διοίκηση ή προς τρίτους, εφό-
σον αυτό απαιτείται από νόµο ή κανονιστική πράξη, και 

(ε) αναβάθµιση της εξυπηρέτησης όλων των πολιτών
χωρίς αποκλεισµούς από φυσικά σηµεία εξυπηρέτησης
και υπηρεσίες υποδοχής κοινού. Στο πλαίσιο αυτό, οι ως
άνω δράσεις σχεδιάζονται, υλοποιούνται και παρακο-
λουθούνται ως συνεκτικά και αλληλεξαρτώµενα µέρη
του Προγράµµατος µε σκοπό τη διασφάλιση της συνο-
χής, της συνέργειας και της διαλειτουργικότητας των
δράσεων, καθώς και οικονοµιών κλίµακας και τη µεγιστο-
ποίηση του οφέλους που προκύπτει από την υλοποίηση
των δράσεων αυτών.

4. Στο Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών
εντάσσεται και κάθε δράση που προκύπτει από πρόταση
ή πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού ή του αρµόδιου για
την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού.

5. Στο Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών
δύνανται να ενταχθούν και δράσεις ή ενέργειες απλού-
στευσης διοικητικών διαδικασιών οι οποίες αποτελούν
προτάσεις δηµοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών, κοινωνι-
κών εταίρων, αντιπροσωπευτικών οργανώσεων της κοι-
νωνίας των πολιτών, ιδρυµάτων, ιδιωτικών φορέων και
δοµών ή και πολιτών. Οι προτάσεις αυτές υποβάλλονται
σε ειδική πλατφόρµα που δηµιουργείται για το σκοπό
αυτό και αξιολογούνται από τις οµάδες εργασίας της ε-
πόµενης παραγράφου.

6. Το Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών
υποστηρίζεται διοικητικά και επιστηµονικά από την Γενι-
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κή Γραµµατεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλού-
στευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης και λειτουργεί µε την υποστήριξη οµάδων ερ-
γασίας οι οποίες συγκροτούνται µε κοινές αποφάσεις
του αρµόδιου για την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού
και των αρµοδίων κατά περίπτωση Υπουργών και οι οποί-
ες αναλύουν, επεξεργάζονται και εισηγούνται τις κατάλ-
ληλες ενέργειες και δράσεις για την απλούστευση της ε-
πιλεγµένης ή των επιλεγµένων διαδικασιών, όπως αυτές
καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος
άρθρου και µε την προϋπόθεση ότι εφαρµόζονται τα µέ-
τρα και οι διαδικασίες διαχείρισης διαβαθµισµένων εγ-
γράφων. Εφόσον απαιτηθεί η ανάθεση του σχεδιασµού
και της υλοποίησης της δράσης, µε ανάθεση του σχετι-
κού έργου σε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα σύµφωνα µε το
νόµο, η αντίστοιχη οµάδα εργασίας εκπονεί τις τεχνικές
προδιαγραφές, παρακολουθεί το ανατιθέµενο έργο, πα-
ραλαµβάνει τα παραδοτέα του και µεριµνά για την εφαρ-
µογή του, περιλαµβανοµένης της προµήθειας του τυχόν
αναγκαίου υλικού και λογισµικού και της εκπαίδευσης
των αντίστοιχων υπαλλήλων.

7. Στις οµάδες εργασίας της προηγούµενης παραγρά-
φου συµµετέχουν οι οικείοι Γενικοί ή Ειδικοί Γραµµατείς,
συνεργάτες των ιδιαίτερων γραφείων µελών της κυβέρ-
νησης, υφυπουργών, γενικών ή ειδικών γραµµατέων και
υπηρεσιακοί παράγοντες. Στις οµάδες εργασίες δύνα-
νται να συµµετέχουν και ιδιώτες εµπειρογνώµονες. Στις
οµάδες εργασίας προεδρεύει ο Γενικός Γραµµατέας Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών ή
άλλος Γενικός Γραµµατέας εφόσον αυτό κριθεί ανα-
γκαίο. Σε κάθε περίπτωση ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών ή
εκπρόσωπός του συµµετέχει ως µέλος στις οµάδες ερ-
γασίας στις οποίες δεν προεδρεύει.

8. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών συγκροτεί-
ται επιτελική επιτροπή που λειτουργεί υπό την εποπτεία
του, η οποία εκπονεί Οδηγό σχεδιασµού και υλοποίησης
των δράσεων ο οποίος περιλαµβάνει τα αναγκαία κοινά
πρότυπα και κοινές προδιαγραφές και τη µεθοδολογία
σχεδιασµού και υλοποίησης των δράσεων, µε τελικό
σκοπό την παραµετροποιηµένη προτυποποίηση των λει-
τουργιών και των διαδικασιών της Δηµόσιας Διοίκησης,
την ψηφιοποίησή τους και τη διασφάλιση της διαλει-
τουργικότητάς τους.

9. Το Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών
καλύπτεται χρηµατοδοτικά από συγχρηµατοδοτούµενα
προγράµµατα κατά το µέρος του που είναι επιλέξιµο από
αυτά, καθώς και από άλλους ευρωπαϊκούς ή εθνικούς
πόρους σύµφωνα µε τους όρους που διέπουν τη διαχεί-
ρισή τους.

10. Κάθε εξάµηνο συντάσσεται, µε µέριµνα του αρµο-
δίου για την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού, αναφορά
η οποία υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό και η οποία συ-
µπεριλαµβάνει: (α) την εξέλιξη των δράσεων του Προ-
γράµµατος κατά το προηγούµενο εξάµηνο, (β) τις ενέρ-
γειες στις οποίες έχουν προβεί τα αρµόδια Υπουργεία
και οι λοιποί δηµόσιοι φορείς προς ικανοποίηση των στό-
χων και υλοποίηση των δράσεων του Προγράµµατος κα-

θώς και την αξιολόγηση αυτών, (γ) τις δράσεις του επό-
µενου εξαµήνου που προτείνονται προς ένταξη στο Πρό-
γραµµα, και τις απαιτούµενες σχετικές ενέργειες συµπε-
ριλαµβανοµένων και των εισηγήσεων του αρµόδιου για
την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού για δράσεις που
πρέπει να εγκριθούν από το Υπουργικό Συµβούλιο. 

11. Με απόφαση του αρµόδιου για την ψηφιακή
διακυβέρνηση Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζεται ο τρόπος εκπό-
νησης του Εθνικού Προγράµµατος Απλούστευσης Διαδι-
κασιών, ο τρόπος ένταξης κάθε δράσης σε αυτό, ο τρό-
πος χρηµατοδότησης, ο τρόπος συγκρότησης και λει-
τουργίας των οµάδων εργασίας, ο τρόπος υποβολής
προτάσεων προς αξιολόγηση από φορείς της κοινωνίας
και της αγοράς καθώς, το σύστηµα διοίκησης – παρακο-
λούθησης – αξιολόγησης – επικαιροποίησης του Προ-
γράµµατος και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχεδιασµού
και υλοποίησης των δράσεών του, και κάθε άλλο θέµα
σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 46
Σύσταση Επιτροπής για την επεξεργασία 

και κωδικοποίηση διοικητικών 
διαδικασιών και εγγράφων

1. Με απόφαση του Υπουργού που είναι αρµόδιος για
την ψηφιακή διακυβέρνηση, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συστήνεται στο πλαίσιο
του Εθνικού Προγράµµατος Απλούστευσης διαδικασιών
Ειδική Επιτροπή µε σκοπό την επεξεργασία νέου Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας, καθώς και την εκπόνηση Οδη-
γού Κωδικοποίησης µε υποδείγµατα διοικητικών εγγρά-
φων, ο οποίος θα οµογενοποιεί και θα κατηγοριοποιεί το
σύνολο των υφιστάµενων τύπων διοικητικών εγγράφων
και θα καταγράφει την ηλεκτρονική τους διαχείριση.

2. Οι νέες κωδικοποιήσεις ενσωµατώνουν το σύνολο
των τυπικών και άτυπων διαδικασιών που εφαρµόζει η
Διοίκηση.

3. Η Ειδική Επιτροπή αποτελείται από ειδικούς επιστή-
µονες και εµπειρογνώµονες στα αντικείµενα του έργου
που της ανατίθεται, εκ των οποίων ένας ορίζεται ως
Πρόεδρος και ένας ως αναπληρωτής του. Η Ειδική Επι-
τροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της εντός ενός
(1) έτους από τον διορισµό των µελών της. Ο Υπουργός
που είναι αρµόδιος για την ψηφιακή διακυβέρνηση δύνα-
ται µε απόφασή του να παρατείνει το έργο της για όσο
χρόνο κρίνει σκόπιµο, λαµβάνοντας υπόψη την απόδοσή
της και τον εκτιµώµενο υπολειπόµενο αναγκαίο για την
ολοκλήρωση του έργου χρόνο.

4. Για τη σύσταση και λειτουργία της Ειδικής Επιτρο-
πής εφαρµόζονται τα ειδικώς οριζόµενα στην παράγρα-
φο 2, του άρθρου 67, του νόµου 4622/2019 (Α΄ 133). Εάν
η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης του άρθρου 66, του
νόµου 4622/2019 (Α΄133), δεν έχει συγκροτηθεί µέχρι
τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής του παρόντος, η
γνώµη της παραγράφου 2, του άρθρου 67, του ως άνω
νόµου, δίνεται από τον Γενικό Γραµµατέα Νοµικών και
Κοινοβουλευτικών Θεµάτων της Προεδρίας της Κυβέρ-
νησης. 
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5. Η Ειδική Επιτροπή οφείλει να ενηµερώνει για την
πρόοδο των εργασιών της την Κ.Ε.Κ. σε τριµηνιαία βάση.
Για το διάστηµα µέχρι τη συγκρότηση της Κ.Ε.Κ. ενηµε-
ρώνει τον Γενικό Γραµµατέα Νοµικών και Κοινοβουλευτι-
κών Θεµάτων.

6. Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 66 και 67 του νόµου
4622/2019 (Α΄ 133), µε την απόφαση της παραγράφου 1
του παρόντος µπορούν επίσης να καθορίζονται όλες οι
αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρό-
ντος άρθρου.

Άρθρο 47
Σύσταση Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας 
στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας, το οποίο υπάγεται
στη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Α-
πλούστευσης Διαδικασιών, µε κύρια αποστολή την κυ-
λιόµενη µέτρηση και αποτύπωση των διοικητικών βαρών,
τα οποία προκύπτουν από τη νοµοθεσία και τις κανονι-
στικές πράξεις της διοίκησης προς όλους τους πολίτες,
επιχειρήσεις και δηµοσίους υπαλλήλους, καθώς και την
σύνταξη ετήσιων αναφορών για τις τάσεις της γραφειο-
κρατίας στην Ελλάδα µε ποσοτικούς και ποιοτικούς ό-
ρους.

2. Οι ετήσιες αναφορές του Παρατηρητηρίου δηµοσι-
εύονται τον Φεβρουάριο του επόµενου, από το έτος ανα-
φοράς, έτους, µαζί µε τις βασικές δράσεις που υλοποιή-
θηκαν από τους αρµόδιους φορείς στο πλαίσιο του Εθνι-
κού Προγράµµατος Απλούστευσης Διαδικασιώνµαζί µε
την επίπτωση που είχαν στα µεγέθη των διοικητικών βα-
ρών. 

3. Είναι δυνατή η σύναψη προγραµµατικής συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για την α-
νάπτυξη και κατάρτιση των ειδικών στατιστικών του Πα-
ρατηρητηρίου καθώς και τη διάχυση και επικοινωνία της
σχετικής στατιστικής πληροφορίας µέσω της έκδοσης
σχετικού δελτίου αποτύπωσης των διοικητικών βαρών α-
πό την τελευταία. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης δύναται  να συνάπτει ειδικότερες συµφωνίες και να
προβαίνει σε συνεργασίες µε υφιστάµενα τοµεακά πα-
ρατηρητήρια για την καλύτερη επεξεργασία της στατι-
στικής πληροφορίας.

4. Το Παρατηρητήριο υποστηρίζει το Εθνικό Πρόγραµ-
µα Απλούστευσης Διαδικασιών και τον Υπουργό που εί-
ναι αρµόδιος για την ψηφιακή διακυβέρνηση, σε κάθε
σχετικό θέµα και ειδικώς ως προς τις τριµηνιαίες αναφο-
ρές του προς τον Πρωθυπουργό, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις που ρυθµίζουν το ανωτέρω Πρόγραµµα. 

5. Το Παρατηρητήριο δύναται, εφόσον του ζητηθεί, να
υποστηρίξει τα Υπουργεία ή άλλους εποπτευόµενους
δηµόσιους φορείς ή ανεξάρτητες αρχές, στη µέτρηση
και αποτίµηση των διοικητικών βαρών που προκύπτουν
από µεµονωµένες δράσεις ή πρωτοβουλίες τους. Επι-
πλέον, υποστηρίζει τη διαδικασία κατάρτισης των Αναλύ-
σεων Συνεπειών Ρυθµίσεων νοµοσχεδίων ή την αξιολό-
γηση αποτελεσµάτων εφαρµογής ρυθµίσεων του άρ-
θρου 56 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) που διενεργεί η Προ-
εδρία της Κυβέρνησης, µέσω της παροχής στοιχείων α-
πό τις µετρήσεις διοικητικών βαρών που πραγµατοποιεί,
εφόσον αυτό ζητηθεί από τις υπηρεσίες της Προεδρίας

της Κυβέρνησης.
6. Για τις ανάγκες του Παρατηρητηρίου συστήνονται

στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης οκτώ (8) θέ-
σεις οι οποίες καλύπτονται µε πρόσληψη µέσω ΑΣΕΠ ή
µε αποσπάσεις από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνη-
σης σύµφωνα µε το άρθρο 55 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).
Οι κλάδοι, οι κατηγορίες εκπαίδευσης και τα προσόντα
των θέσεων καθορίζονται µε την προκήρυξη των θέσεων
ή την πρόσκληση για αποσπάσεις.

7. Η µεθοδολογία µέτρησης, ο τρόπος παρουσίασης
των αναφορών και κάθε άλλο σχετικό θέµα εφαρµογής
του παρόντος άρθρου καθορίζεται µε απόφαση του αρ-
µόδιου για θέµατα ψηφιακής διακυβέρνησης Υπουργού,
η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 48
Σύσταση Επιτροπής υψηλού επιπέδου για τον Ψηφιακό 

και Διοικητικό Μετασχηµατισµό της Ελλάδας

1. Συστήνεται Επιτροπή υψηλού επιπέδου για τον Ψη-
φιακό και Διοικητικό Μετασχηµατισµό της Ελλάδας, υ-
παγόµενη στον αρµόδιο για θέµατα ψηφιακής διακυβέρ-
νησης Υπουργό, για την υποβοήθηση του έργου του Υ-
πουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σκοπός της Επι-
τροπής είναι: 

(α) η µελέτη και η υποβολή προτάσεων σε σχέση µε τα
θέµατα και τα ζητήµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης όπως ενδεικτικά η Βίβλος Ψη-
φιακού Μετασχηµατισµού, το Εθνικό Ευρυζωνικό σχέ-
διο, η Κυβερνοασφάλεια, το Εθνικό Πλαίσιο Απλούστευ-
σης Διαδικασιών και Μείωσης της Γραφειοκρατίας, 

(β) η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και ι-
διαιτεροτήτων της Ελλάδος,

(γ) η δηµιουργία της στρατηγικής ενεργειών και του
πλάνου δράσεων που θα συντελεστούν για τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό και την απλούστευση των διαδικασιών, 

(δ) ο συντονισµός των δράσεων όλων των αρµόδιων
Υπουργείων και φορέων στο πλαίσιο των ενεργειών που
θα πρΟ.Τ.Α.θούν και εγκριθούν για την επίτευξη των
στόχων του έργου, όπως τα παραπάνω προκύψουν και
συνδιαµορφωθούν, µέσα από διαβούλευση και ανάπτυξη
συλλογικών δράσεων µε εκπροσώπους της κοινωνίας, ι-
δρυµάτων, κρατικών δοµών και φορέων, και

(ε) η συνεργασία µε την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» του
άρθρου 114 του ν. 4622/2019(Α΄ 133) και η υποβολή
προτάσεων προς την τελευταία για την επίτευξη των
στόχων του έργου της.

2. Η Επιτροπή αποτελείται από πρόσωπα εγνωσµένου
κύρους και ειδικούς εµπειρογνώµονες από τον χώρο της
πολιτικής, της επιστήµης και των γραµµάτων και των τε-
χνών, τα οποία δεν λαµβάνουν, για τη συµµετοχή τους
σε αυτή, οποιαδήποτε αποζηµίωση ή αµοιβή, εκτός των
οδοιπορικών τους, δηλαδή των εξόδων διαµονής και µε-
τακίνησής τους. Η Επιτροπή εδρεύει στην Καλλιθέα, στις
εγκαταστάσεις της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορια-
κών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης και υποστηρίζεται
γραµµατειακά από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφορια-
κών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης.
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3. Με απόφαση του αρµόδιου για θέµατα ψηφιακής
διακυβέρνησης Υπουργού, ρυθµίζεται κάθε ζήτηµα που
αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία, την υποστήριξη
από υπηρεσίες, τους πόρους, τη στελέχωση και κάθε
δραστηριότητα στην οποία προβαίνει προς την επίτευξη
των σκοπών της. 

Άρθρο 49
Σύσταση Αυτοτελούς Τµήµατος Πολιτικής Σχεδίασης
Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) στο Υπουργείο Ψηφιακής

Διακυβέρνησης

1. Συνιστάται Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Σχεδίασης
Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) το οποίο υπάγεται στον Υ-
πουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

2. Αρµοδιότητες του Τµήµατος Π.Σ.Ε.Α. είναι: (α) Ο
σχεδιασµός, η οργάνωση, η κινητοποίηση και η δράση
των υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, και των εποπτευόµενων από αυτό διοικητικών δο-
µών, σε περίπτωση πολέµου, έντασης, κρίσης ή έκτα-
κτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης, και η ρύθµιση κάθε θέ-
µατος που σχετίζεται µε τον σχεδιασµό αυτό. β. Η σύ-
νταξη, αναθεώρηση και επικαιροποίηση των Σχεδίων
Π.Σ.Ε.Α. αρµοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης σε συνεργασία µε το Γενικό Επιτελείο Εθνι-
κής Άµυνας, καθώς και των σχετιζόµενων µε αυτά Μνη-
µονίων Επιβαλλοµένων Ενεργειών. γ. Η συνεργασία µε
τις οργανωτικές δοµές ΠΑΜ-ΠΣΕΑ του ΓΕΕΘΑ και των
λοιπών υπουργείων. δ. Η διατύπωση εισηγήσεων για τη
διαχείριση κρίσεων και την ασφαλή λειτουργία των ε-
γκαταστάσεων του Υπουργείου. ε. Η σύνταξη του ετήσι-
ου προϋπολογισµού δαπανών επί θεµάτων Π.Σ.Ε.Α.. ζ. Η
µέριµνα για την κατάρτιση και εκπαίδευση επί θεµάτων
Π.Σ.Ε.Α. α) του προσωπικού του Τµήµατος και β) του
προσωπικού του Υπουργείου, προς εξασφάλιση της προ-
στασίας των ανωτέρω και των πάσης φύσεως υποδοµών
και υλικού που ανήκουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, στον πόλεµο και την ειρήνη, κατά τις κείµενες
και λοιπές κανονιστικές διαδικασίες. η. Η µέριµνα για
την παρακολούθηση και εφαρµογή των διατάξεων του Ε-
θνικού Κανονισµού Ασφαλείας (ΕΚΑ), καθώς και της Α-
πόφασης του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2013/488/ΕΕ, της 23ης Σεπτεµβρίου 2013, σχετικά µε
τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθ-
µισµένων πληροφοριών της ΕΕ, δηµοσιευµένης στην Ε-
πίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ στις 15/10/2013 (L 274/1) από
τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης. θ. Η µέριµνα για τη χορήγηση και την άρση εξουσιο-
δοτήσεων χειρισµού διαβαθµισµένου υλικού στο προσω-
πικό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. ι. Η µέ-
ριµνα για την ρύθµιση κάθε σχετικού θέµατος, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που αφορούν θέ-
µατα Π.Σ.Ε.Α..

3. Για την επιλογή και τοποθέτηση του προϊσταµένου
του Τµήµατος Π.Σ.Ε.Α. ισχύουν οι διατάξεις της παρα-
γράφου 18 του άρθρου 61 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134). 

Άρθρο 50
Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας

και λοιπές διατάξεις

1. Στη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
δροµείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συ-
στήνεται Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας. Η οργα-
νωτική δοµή του άρθρου 15 του π.δ. 82/2017 (Α΄ 117)
µεταφέρεται ως σύνολο θέσεων, αρµοδιοτήτων και προ-
σωπικού στη νέα Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας.

2. Στη Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας της Γενι-
κής Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συστήνεται
θέση µετακλητού Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης Κυ-
βερνοασφάλειας, ο οποίος επιλέγεται και τοποθετείται
µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού. 

3. Η θέση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης
Κυβερνοασφάλειας δύναται να καλυφθεί από το πάσης
φύσεως προσωπικό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, από το ένστολο ή πολιτικό προσωπικό των Υ-
πηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άµυ-
νας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Λι-
µενικό Σώµα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής ή σε εποπτευόµενους από αυτά φορείς, καθώς
και από καθηγητές ΑΕΙ, κατά παρέκκλιση του άρθρου 24
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). 

4. Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοα-
σφάλειας πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα τυπικά και ου-
σιαστικά προσόντα:
α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδα-

πής.
β. Μεταπτυχιακό τίτλο, συναφή µε την ειδικότητα ή

συναφή µε τις αρµοδιότητες (ως γνωστικά αντικείµενα)
της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας.
γ. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, σύµφωνα µε τις

διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του   π.δ. 50/2001 (Α΄
39), όπως ισχύει.
δ. Επαγγελµατική εµπειρία συναφή µε τις αρµοδιότη-

τες της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας.
5. Οι Διευθύνσεις και τα Τµήµατα της Γενικής Διεύθυν-

σης Κυβερνοασφάλειας, δύνανται να στελεχώνονται α-
πό το πάσης φύσεως προσωπικό του Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης και από το ένστολο ή πολιτικό προ-
σωπικό Υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνι-
κής Άµυνας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και
στο Λιµενικό Σώµα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής ή εποπτευόµενους από αυτά φορείς,
καθώς και από Υπηρεσίες του Δηµοσίου, του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα ή Ν.Π.Δ.Δ., κατά την έννοια των διατά-
ξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994
(Α΄ 28), όπως ισχύει.

6. Για τις αποσπάσεις προσωπικού για τη στελέχωση
των Διευθύνσεων και Τµηµάτων της Γενικής Διεύθυνσης
εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1 εώς 3 και 5 του άρθρου
55 του   ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και µπορούν να ανανεω-
θούν για µια ακόµα τριετία µε απόφαση του αρµόδιου Υ-
πουργού.
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7. Με τον Οργανισµό του Υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης δύνανται να µετονοµάζονται οι υφιστάµε-
νες οργανικές µονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερ-
νοασφάλειας, να εξειδικεύονται οι υφιστάµενες αρµο-
διότητες των οργανικών µονάδων της ανωτέρω Γενικής
Διεύθυνσης ή να µεταφέρονται µεταξύ αυτών.

8. Για τη διασφάλιση της άµεσης λειτουργίας των υπη-
ρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, επι-
τρέπεται µεταβατικά, µε απόφαση του Υπουργού Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης και µέχρι την ολοκλήρωση των δια-
δικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, σύµφωνα µε
τον Υπαλληλικό Κώδικα, η τοποθέτηση σε θέσεις προϊ-
σταµένων των οργανικών τους µονάδων, υπαλλήλων οι
οποίοι υπηρετούν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης και πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο
84 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύει. Για την τοπο-
θέτηση των υπαλλήλων συνεκτιµώνται τα ουσιαστικά
προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς
τους, η γνώση του αντικειµένου του φορέα και οι εν γέ-
νει διοικητικές τους ικανότητες. 

9. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 4412/2016
(Α΄ 147) προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής: 

«Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται, σύµφωνα µε την
περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 346 της
Σ.Λ.Ε.Ε., στις δηµόσιες συµβάσεις και στους διαγωνι-
σµούς µελετών που άπτονται του τοµέα της Κυβερνοα-
σφάλειας, στο µέτρο που η εφαρµογή του παρόντος Βι-
βλίου θα υποχρέωνε τη χώρα να παράσχει πληροφορίες,
τη δηµοσιοποίηση των οποίων θεωρεί αντίθετη µε την
προστασία των ουσιωδών συµφερόντων κυβερνοασφά-
λειάς της.»

10. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν
στην οργανωτική δοµή, το προσωπικό και τις αρµοδιότη-
τες της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας που συ-
στήνεται µε το παρόν.

Άρθρο 51
Λοιπά οργανωτικά ζητήµατα Υπουργείου Ψηφιακής

Διακυβέρνησης

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 61 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: 

«Ως τελικός υπογράφων για την έκδοση κάθε διοικητι-
κής πράξης που αφορά σε ενέργεια ή απόφαση του
προηγούµενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ορί-
ζεται ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή το αρµό-
διο διοικητικό όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης στο οποίο έχει µεταβιβαστεί η σχετική αρµο-
διότητα ή το δικαίωµα υπογραφής µε «εντολή Υπουρ-
γού».»

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 61 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Ως τε-
λικός υπογράφων για την έκδοση κάθε διοικητικής πρά-
ξης που αφορά σε ενέργεια ή απόφαση του προηγούµε-
νου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ορίζεται ο Υ-
πουργός του υπουργείου υποδοχής ή το αρµόδιο διοικη-
τικό όργανό του Υπουργείου υποδοχής στο οποίο έχει
µεταβιβαστεί η σχετική αρµοδιότητα ή το δικαίωµα υπο-
γραφής µε «εντολή Υπουργού».»

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 55 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134) προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής: 

«Μεταβατικά και µέχρι την 31.12.2019, η σχετική πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρώτου εδαφίου
της παρούσας παραγράφου δεν απαιτείται.»

4. Στο άρθρο 22 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) προστίθεται
εδάφιο τρίτο ως εξής: 

«Στο Τµήµα αυτό δύνανται να προσλαµβάνονται δύο
(2) µετακλητοί συνεργάτες επικοινωνιολόγοι ή ένας δη-
µοσιογράφος και ένας νοµικός. Για την πρόσληψη δηµο-
σιογράφου, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 40 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).» 

5. Οι θέσεις προσωπικού µε έµµισθη εντολή και οι θέ-
σεις του προσωπικού επί θητεία των άρθρων 38 και 39,
αντιστοίχως, του π.δ. 82/2017 (Α΄ 117) διατηρούνται στο
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης από την ηµεροµη-
νία ισχύος του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119).

6. Στην παράγραφο 17 του άρθρου 61 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134) τροποποιείται το εδάφιο δεύτερο ως εξής: 

«Για την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταµένων
των νέων οργανικών µονάδων κάθε επιπέδου, εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και οι θέ-
σεις Προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης προκηρύσσο-
νται εντός τεσσάρων (4) µηνών. 

7. Στην παράγραφο 17 του άρθρου 61 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134) προστίθενται εδάφια τρίτο και τέταρτο ως εξής:

«Εάν το προεδρικό διάταγµα του Οργανισµού του Υ-
πουργείου εκδοθεί σε χρόνο µετά την προκήρυξη των α-
νωτέρω θέσεων, η διαδικασία επιλογής συνεχίζεται, ε-
φόσον οι αρµοδιότητες των οργανικών µονάδων δεν έ-
χουν αλλάξει ουσιωδώς, γεγονός που πιστοποιείται
προς το Α.Σ.Ε.Π. µε διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση που το προε-
δρικό διάταγµα του Οργανισµού του Υπουργείου εκδο-
θεί µετά την επιλογή των νέων προϊσταµένων σύµφωνα
µε τις διαδικασίες του Υπαλληλικού Κώδικα, οι προϊστά-
µενοι συνεχίζουν τη θητεία τους, εφόσον οι αρµοδιότη-
τες των υπηρεσιών στις οποίες προΐστανται δεν έχουν
µεταβληθεί ουσιωδώς, γεγονός που διαπιστώνεται από
τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.»

8. Η παράγραφος 3α του άρθρου 48 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι κεντρικές υποδοµές Κυβερνητικού Νέφους (G-
Cloud) που αναπτύσσει, λειτουργεί παραγωγικά και δια-
χειρίζεται η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστη-
µάτων Δηµόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) αποτελούν την κε-
ντρική Υπολογιστική Υποδοµή του Δηµοσίου, στην οποία
υποχρεωτικά πρέπει να εγκατασταθούν έως την
01.01.2022 όλες οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρµογές
και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήµατα που διατη-
ρούν όλα τα Υπουργεία, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ανεξάρτητες Αρ-
χές και η Κ.Τ.Π. Α.Ε. και αφορούν σε συναλλαγές µε πο-
λίτες, επιχειρήσεις και τη δηµόσια διοίκηση. Οι υποδο-
µές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) των ανωτέρω φο-
ρέων µεταφέρονται και περιέρχονται στην κυριότητα της
ΓΓΠΣΔΔ για το σκοπό αυτόν. Οι διατάξεις των προηγού-
µενων εδαφίων δεν εφαρµόζονται στα διαβαθµισµένα
συστήµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, του Υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Εξωτερι-
κών του Λιµενικού Σώµατος του Υπουργείου Ναυτιλίας
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και Νησιωτικής Πολιτικής και της Γενικής Γραµµατείας Ι-
θαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Επιπλέον, οι
διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων δεν εφαρµόζο-
νται στα συστήµατα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφο-
ριών. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
Δηµόσιας Διοίκησης υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες
συµφωνηµένου επιπέδου (Service Level Agreement –
SLA) στους ανωτέρω φορείς. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι κεντρικές
ηλεκτρονικές εφαρµογές και πληροφοριακά συστήµατα
και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος.»

9. Η παράγραφος 3β του άρθρου 48 του ν. 4623/2019
(Α΄134) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Από τη δηµοσίευση του παρόντος δεν επιτρέπεται η
προµήθεια νέου εξοπλισµού κεντρικών εξυπηρετητών
και νέων αδειών χρήσης πλατφόρµας λογισµικού από
τους Φορείς του Δηµόσιου Τοµέα και του ευρύτερου Δη-
µόσιου Τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.
3979/2011 (Α΄ 138). Από την απαγόρευση αυτή εξαιρού-
νται τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής
Αµύνης και οι εποπτευόµενοι φορείς τους, το Λιµενικό
Σώµα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.»

10. Μετά το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 5 της
παραγράφου 7 του άρθρου 53 του     ν. 4314/2014 (Α΄
265), όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 20 του ν.
4623/2019 (Α΄ 134), προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Με ίδια απόφαση µπορεί να τροποποιείται η διάρθρω-
ση της ΕΥΔΕ – ΤΠΕ, όσον αφορά στη σύσταση νέων µο-
νάδων, στη µετονοµασία υπαρχουσών µονάδων και στον
επιµερισµό αρµοδιοτήτων ανάµεσα σε αυτές και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια που αφορά την οργάνωση και λει-
τουργία της Ειδικής Υπηρεσίας.»

11. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικού
Τοµέα του άρθρου 34 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) µετονο-
µάζεται σε Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγι-
κής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµι-
κού Τοµέα και Δηµόσιας Διοίκησης. 

12. Το άρθρο 38 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και η Γενική
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας
Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης κα-
ταργούνται. Οι οργανικές δοµές των άρθρων 39 και 40
του ίδιου νόµου µεταφέρονται ως σύνολο θέσεων, αρµο-
διοτήτων και προσωπικού στη µετονοµασθείσα Γενική
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας
Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικού Τοµέα και Δη-
µόσιας Διοίκησης. 

13. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανάπτυξης και Υποστήρι-
ξης Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµ-
βάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Α-
νάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφορια-
κών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης υπάγεται, από την
ψήφιση του παρόντος νόµου, ως οργανική µονάδα στο
σύνολό της στην Γενική Διεύθυνση Υποδοµών Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών Δηµόσιας Διοίκησης.

14. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 16 του άρ-
θρου 61 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«Με τον ως άνω Οργανισµό δύνανται να µετονοµάζο-
νται οι υφιστάµενες οργανικές µονάδες, να εξειδικεύο-
νται οι υφιστάµενες αρµοδιότητες των οργανικών µονά-

δων του Υπουργείου ή να µεταφέρονται µεταξύ αυτών.»
15. Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου

58 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την επίτευξη των σκοπών της, η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.

δύναται να υλοποιεί, να εκτελεί, να διαχειρίζεται ή να
παρέχει, εν γένει υπηρεσίες για την υλοποίηση προ-
γραµµάτων, δράσεων και έργων του Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, των λοιπών Υπουργείων, του Δηµοσίου, του ευρύτε-
ρου δηµόσιου τοµέα, τα οποία αφορούν στον τοµέα της
πληροφορικής, της ψηφιακής τεχνολογίας, της επικοι-
νωνίας, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των νέων
και ανοικτών τεχνολογιών, συµπεριλαµβανοµένων των
νέων τεχνολογιών µεγάλων δεδοµένων, τεχνητής νοη-
µοσύνης και µηχανικής µάθησης και γενικότερα στην
προώθηση, διάχυση και µεταφορά τεχνογνωσίας επί των
δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών και των ε-
φαρµογών τους, στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στην
εκπαίδευση και στην προώθηση του Ψηφιακού Μετασχη-
µατισµού.»

16. Το δέκατο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
58 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Για την προώθηση του σκοπού της η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.
µπορεί να ιδρύει ή/και να συµµετέχει στην ίδρυση νέων
εταιρειών, στο κεφάλαιο νέων ή υφιστάµενων εταιρειών
της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και να προβαίνει
σε συνέργειες, κοινές δράσεις και χρηµατοδοτήσεις νο-
µικών προσώπων στα οποία συµµετέχει στο πλαίσιο του
σκοπού της.»

17. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Από τη δηµοσίευση του παρόντος η άσκηση των
πάσης φύσεως εµπραγµάτων, ενοχικών και λοιπών δικαι-
ωµάτων, δικαστικών υποθέσεων και πάσης φύσεως υπο-
χρεώσεων της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε., ασκούνται από την
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος
αυτής. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. υποκαθιστά την Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. α-
νεξαιρέτως σε κάθε έργο που υλοποιεί η Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, ενδεικτικά, προπαρα-
σκευαστικές πράξεις διακήρυξης, πρόσκλησης καθώς
και τις υπέρ της ή τις εις βάρος της εγγυητικές επιστο-
λές.».

18. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου
58 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), αντικαθίσταται ως εξής:

«H Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. δύναται να ορίζεται ως τελικός δι-
καιούχος ή και ως φορέας υλοποίησης των ως άνω έρ-
γων, προγραµµάτων και δράσεων ή να συµπράττει µε δη-
µόσιους ή άλλους µη κερδοσκοπικούς φορείς για την υ-
λοποίηση έργων, προγραµµάτων και δράσεων κατά πα-
ρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης υπογρά-
φοντας σχετικές προγραµµατικές ή άλλες συµβάσεις ή
συµφωνίες ή και να εκτελεί έργα για λογαριασµό αυτών
ως τελικός δικαιούχος και φορέας υλοποίησης αυτών.»

19. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου
58 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Επιτρέπεται η απόσπαση στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. υπαλ-
λήλων, µονίµων και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, φορέων του Δηµοσίου και του ευρύτε-
ρου δηµόσιου τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.
3979/2011 (Α΄ 138).» 
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20. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρ-
θρου 58 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) προστίθενται εδάφια
δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέµπτο, έκτο, έβδοµο και ό-
γδοο ως εξής: 

«Για την απόσπαση απαιτείται αίτηση των ανωτέρω υ-
παλλήλων, η οποία υποβάλλεται ύστερα από σχετική
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.
Α.Ε.. Η πρόσκληση του προηγούµενου εδαφίου δηµοσι-
εύεται στην ιστοσελίδα της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και περιλαµ-
βάνει τον αριθµό των απαιτούµενων θέσεων, τα κριτήρια
επιλογής και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με κοινή απόφα-
ση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υ-
πουργού του φορέα προέλευσης, κατόπιν πρότασης του
Δ.Σ. της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
γενικής ή ειδικής διάταξης: α) διενεργείται η απόσπαση
για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) ετών, β) διακόπτεται η
απόσπαση πριν τη λήξη της, γ) παρατείνεται η απόσπαση
κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και για χρονικό διάστη-
µα έως δύο (2) ετών από τη λήξη της. Με τη διακοπή ή τη
λήξη της διάρκειας της απόσπασης, οι υπάλληλοι επι-
στρέφουν στις θέσεις που υπηρετούσαν πριν την ανωτέ-
ρω απόσπασή τους. Οι υπάλληλοι αυτοί δύνανται να α-
ναλάβουν στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. οποιεσδήποτε θέσεις συ-
µπεριλαµβανοµένων και των θέσεων ευθύνης. Σε περί-
πτωση που ο αποσπώµενος υπάλληλος δικαιούται επίδο-
µα θέσης ευθύνης, λόγω ανάληψης καθηκόντων σε θέση
προϊσταµένου στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., το συγκεκριµένο ε-
πίδοµα θα καταβάλλεται από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.. Ο χρό-
νος απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση στην οποία ο υπάλλη-
λος ανήκει οργανικά.»

21. Η παράγραφος 10 του άρθρου 58 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134) αντικαθίσταται ως εξής: 

«10. Όλα τα ειδικότερα θέµατα, τα σχετικά µε το Ορ-
γανόγραµµα, την εσωτερική διάρθρωση και τις αρµοδιό-
τητες των υπηρεσιών και διευθύνσεων της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.
Α.Ε., τα αναγκαία προσόντα και τις διαδικασίες επιλογής
του προσωπικού, των στελεχών και των συνεργατών, κα-
θώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα προσωπικού, στελε-
χών, συνεργατών, εσωτερικής οργάνωσης και λειτουρ-
γίας της, που δεν ρυθµίζεται από τις διατάξεις του παρό-
ντος και τις λοιπές κείµενες διατάξεις, ρυθµίζονται µε το
καταστατικό της το οποίο καταρτίζεται, τροποποιείται
και κωδικοποιείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 4548/2018 (Α΄104), όπως
ισχύει. Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος, παύουν οι ο-
ποιεσδήποτε διευθυντικές αρµοδιότητες των διευθυ-
ντών των διευθύνσεων της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. µε βάση το ι-
σχύον Οργανόγραµµα (Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανά-
πτυξης, Διεύθυνση Λειτουργίας Υποδοµών, Διεύθυνση
Διοικητικών Λειτουργιών και Οικονοµικής Διαχείρισης,
Διεύθυνση Πληροφοριακών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης
Εφαρµογών) και καταργούνται οι αντίστοιχες θέσεις του
ισχύοντος Οργανογράµµατος. Με το καταστατικό της
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., ρυθµίζονται περαιτέρω όλα τα θέµατα
που αφορούν στην επωνυµία, στην έδρα, στον σκοπό και
τους στόχους της, στο µετοχικό κεφάλαιο, στην αύξηση
και στη µείωσή του, στην έκδοση των µετοχών και των
προσωρινών τίτλων, στα δικαιώµατα των µετόχων, στη
σύγκληση, στη συγκρότηση, στη λειτουργία και στις αρ-

µοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού
Συµβουλίου και της Γνωµοδοτικής Επιτροπής, στις αρµο-
διότητες του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του
Διοικητικού Συµβουλίου, του Διευθύνοντος Συµβούλου
και του Γενικού Διευθυντή, στους πόρους της εταιρείας
και στην περιουσία της, στους ελεγκτές, στην εταιρική
χρήση, στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, στη λύση
και στην εκκαθάριση της εταιρείας και σε κάθε άλλο σχε-
τικό θέµα που προβλέπεται από την κείµενη για τις ανώ-
νυµες εταιρείες νοµοθεσία. Οποιοδήποτε θέµα δεν ρυθ-
µίζεται από το καταστατικό, καθορίζεται από το θεσµικό
πλαίσιο των Ανωνύµων Εταιρειών και των φορέων της έ-
ρευνας και της τεχνολογίας του άρθρου 13α του
ν. 4310/2014, όπως ισχύει, αναλογικά εφαρµοζόµενο.
Μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος και µέχρι την ολο-
κλήρωση και κωδικοποίηση του καταστατικού της
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., διατηρείται σε ισχύ το ισχύον καταστα-
τικό της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. συµπληρωµατικά µε τις διατάξεις
του παρόντος και το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για την
Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.. Όπου οι διατάξεις του παρόντος έρχονται
σε σύγκρουση ή διαφοροποιούνται από το καταστατικό
της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. ή από άλλες διατάξεις, υπερισχύουν οι
διατάξεις του παρόντος.»

22. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου
58 του ν. 4623/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του πα-
ρόντος, του καταστατικού της και συµπληρωµατικά του
νόµου περί Ανωνύµων Εταιρειών αναλογικά εφαρµοζό-
µενες, όπως κάθε φορά ισχύουν.»

23. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 44 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134) διαγράφεται η περίπτωση ιε΄ και η περίπτωση ι-
στ΄ αναριθµείται σε ιε΄.

24. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 25 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134) προστίθενται περιπτώσεις ια΄, ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄
ως εξής:

«(ια) η εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστι-
κών Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.), (ιβ) η
διεκπεραίωση κάθε θέµατος αρµοδιότητας του Υπουρ-
γού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που αφορά το Εθνικό Κέ-
ντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
(Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.), (ιγ) η διεκπεραίωση όλων των διαδικα-
σιών που αφορούν τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου
Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
Α.Ε.), σε συνδυασµό µε τον ν. 4487/2017 (Α΄ 116), (ιδ) η
επεξεργασία σχεδίων υπουργικών αποφάσεων των άρ-
θρων 29, 30, 31, 32, 33 και 38 του ν. 4487/2017 (Α΄
116).»

25. Η περίπτωση (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 27
του π.δ. 82/2017, µεταφέρεται ως αρµοδιότητα στο Τµή-
µα Ψηφιακής Οικονοµίας και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της
Διεύθυνσης Υλοποίησης Ψηφιακών Πολιτικών της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλού-
στευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, το οποίο µετονοµάζεται σε Τµήµα Ψηφιακής
Οικονοµίας, Επενδύσεων και Ψηφιακών Δεξιοτήτων.

26. Όπου στο Κεφάλαιο Δ΄ του ν. 4487/2017 (Α΄ 116)
αναφέρεται ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενηµέρωσης, νοείται εφεξής ο Υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

27. Στις εξαιρέσεις του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 4
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του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθενται
και οι φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 52
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης

1. Ιδρύεται Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκη-
σης, µε διεύθυνση gov.gr, της οποίας η παραγωγική λει-
τουργία, καθώς και η τεχνολογική ανάπτυξη και υποστή-
ριξη, ανήκει στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Ενιαία Ψηφια-
κή Πύλη αποτελεί το κεντρικό σηµείο παροχής ηλεκτρο-
νικών ψηφιακών υπηρεσιών τις οποίες σωρεύει υποχρε-
ωτικά από όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.
Για την παροχή των ηλεκτρονικών ψηφιακών υπηρεσιών
από την ΕΥΠ στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας
Διοίκησης απαιτείται η έγκριση της ΕΥΠ.

2. Η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών είναι αρµόδια για την ανά-
ληψη κάθε πρωτοβουλίας και δράσης που σχετίζεται µε
τη στρατηγική και την επιχειρησιακή ανάπτυξη της Ενιαί-
ας Ψηφιακής Πύλης, σε ό,τι αφορά στον ανασχεδιασµό
διοικητικών διαδικασιών των υφισταµένων και µελλοντι-
κώς εντασσόµενων ψηφιακών υπηρεσιών σε αυτήν.

3. Κάθε φορέας συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρε-
σίες της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµά-
των Δηµόσιας Διοίκησης, προκειµένου οι ηλεκτρονικές
ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται µέσα από τους επι-
µέρους ιστοτόπους, να παρέχονται πλέον από την Ενι-
αία Ψηφιακή Πύλη. Όλοι οι ιστότοποι των φορέων της
γενικής κυβέρνησης οφείλουν να µεταφερθούν στην Ε-
νιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης σε διευ-
θύνσεις µε κατάληξη gov.gr µέχρι τις 31.03.2020. Για τη
µεταφορά ιστοτόπων της ΕΥΠ στην Ενιαία Ψηφιακή Πύ-
λη της Δηµόσιας Διοίκησης απαιτείται η έγκριση της
ΕΥΠ.

4. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνε-
ται και τηρείται Μητρώο Δικτυακών Τόπων και Εφαρµο-
γών της Ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης. Το Μητρώο θα
βρίσκεται αναρτηµένο στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της
Δηµόσιας Διοίκησης και θα είναι πλήρως προσβάσιµο α-
πό τους φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης, τους πολίτες
και τις επιχειρήσεις. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται τα απαραίτητα τεχνικά
και οργανωτικά µέτρα που οφείλουν να εφαρµόσουν οι
Φορείς της γενικής κυβέρνησης για τη συντήρηση και
τακτική επικαιροποίηση του Μητρώου Δικτυακών Τόπων
και Εφαρµογών. Η δήλωση των δικτυακών τόπων ιστοτό-
πων και εφαρµογών στο Μητρώο Δηµοσίων Ιστοτόπων
και Εφαρµογών, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1,
άρθρο 8, Κεφάλαιο Β΄, του ν. 4591/2019, καθίσταται υ-
ποχρεωτική µέχρι τις 31.03.2020.

5. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνε-
ται και τηρείται Μητρώο Ψηφιακών Υπηρεσιών της Ελ-
ληνικής Δηµόσιας Διοίκησης. Το Μητρώο θα βρίσκεται α-
ναρτηµένο στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Δι-
οίκησης και θα είναι πλήρως προσβάσιµο από τους φο-
ρείς της Δηµόσιας Διοίκησης, τους πολίτες και τις επι-
χειρήσεις. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυ-

βέρνησης ρυθµίζονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργα-
νωτικά µέτρα που οφείλουν να εφαρµόσουν οι Φορείς
της γενικής κυβέρνησης για τη συντήρηση και τακτική ε-
πικαιροποίηση του Μητρώου Ψηφιακών Υπηρεσιών. Η
δήλωση των Ψηφιακών Υπηρεσιών στο Μητρώο καθί-
σταται υποχρεωτική µέχρι τις 31.03.2020.

6. Στο άρθρο 5 του ν. 3979/2011 (Α΄138) προστίθεται
παράγραφος 5 ως εξής:

«Κάθε φορέας της γενικής κυβέρνησης εκπληρώνει
την υποχρέωση του παρόντος άρθρου µε τη φιλοξενία
σχετικής µε το συγκεκριµένο φορέα ιστοσελίδας στην
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης. Με από-
φαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζο-
νται η διαδικασία και τα απαραίτητα τεχνικά και οργανω-
τικά µέτρα που οφείλουν να εφαρµόσουν οι ως άνω Φο-
ρείς της γενικής κυβέρνησης για τη δηµιουργία και λει-
τουργία των οικείων δικτυακών τόπων των φορέων κάτω
από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης.»

ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Άρθρο 53
Εξαιρέσεις από την εφαρµογή όρων συλλογικών 

ρυθµίσεων

Στο άρθρο 3 του ν. 1876/1990(Α΄ 27), όπως ισχύει,
προστίθεται νέα παράγραφος 8. Το άρθρο 3 του
ν. 1876/1990 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3
Είδη συλλογικών συµβάσεων εργασίας

και αρµοδιότητα σύναψής τους

1. Οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας διακρίνονται:
α. Σε εθνικές γενικές, που αφορούν τους εργαζόµε-

νους όλης της Χώρας.
β. Σε κλαδικές που αφορούν τους εργαζόµενους πε-

ρισσότερων οµοειδών ή συναφών εκµεταλλεύσεων ή ε-
πιχειρήσεων ορισµένης πόλης ή περιφέρειας ή και όλης
της Χώρας.
γ. Σε επιχειρησιακές, που αφορούν τους εργαζόµε-

νους µιας εκµετάλλευσης ή επιχείρησης.
δ. Σε εθνικές οµοιοεπαγγελµατικές που αφορούν τους

εργαζόµενους ορισµένου επαγγέλµατος και των συνα-
φών προς το επάγγελµα αυτό ειδικοτήτων όλης της Χώ-
ρας.
ε. Σε τοπικές οµοιοεπαγγελµατικές, που αφορούν

τους εργαζόµενους ορισµένου επαγγέλµατος ή και των
συναφών ειδικοτήτων συγκεκριµένης πόλης ή περιφέ-
ρειας.

2. Οι κλαδικές, επιχειρησιακές και εθνικές ή τοπικές ο-
µοιοεπαγελµατικές συλλογικές συµβάσεις δεν επιτρέπε-
ται να περιέχουν όρους εργασίας δυσµενέστερους για
τους εργαζόµενους από τους όρους εργασίας των εθνι-
κών γενικών συλλογικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 8 του νόµου.
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3. Οι εθνικές γενικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας
συνάπτονται από τις τριτοβάθµιες οργανώσεις των ερ-
γαζοµένων και τις αναγνωριζόµενες ως ευρύτερης εκ-
προσώπησης οργανώσεις των εργοδοτών ή πανελλή-
νιας έκτασης. Στην έννοια των συνταξιοδοτικών θεµά-
των, που δεν µπορεί να αποτελέσουν περιεχόµενο συλ-
λογικής σύµβασης εργασίας, περιλαµβάνεται και η µετα-
βολή, αµέσως ή εµµέσως, της σχέσης ασφαλίστρου ερ-
γαζοµένου και εργοδότη, η µεταβίβαση του βάρους εν
λόγω ή εν µέρει τακτικών εισφορών ή εισφορών για ανα-
γνώριση προϋπηρεσιών από τον ένα στον άλλο καθώς
και η σύσταση ειδικών ταµείων ή λογαριασµών, που χο-
ρηγούν περιοδικές παροχές συντάξεων ή εφάπαξ βοή-
θηµα µε επιβάρυνση του εργοδότη.

4. Οι κλαδικές συµβάσεις συνάπτονται από πρωτοβάθ-
µιες ή δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που
καλύπτουν εργαζοµένους ανεξάρτητα από το επάγγελ-
µα ή την ειδικότητά τους, οµοειδών ή συναφών επιχειρή-
σεων του ίδιου κλάδου και από εργοδοτικές οργανώ-
σεις.
Ειδικά για τους εργαζοµένους στον κλάδο των Τραπε-

ζών οι κλαδικές συµβάσεις δύνανται να συνάπτονται και
από µεµονωµένους εργοδότες, οι οποίοι εκπροσωπού-
νται µε κοινό εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο ή εκπροσώ-
πους, εφόσον οι καλούµενοι ή καλούντες για διαπραγ-
µατεύσεις εργοδότες είτε καλύπτουν τουλάχιστον το ε-
βδοµήντα τοις εκατό (70%) των εργαζοµένων στον κλά-
δο είτε είναι οι τουλάχιστον πέντε (5) µεγαλύτεροι εργο-
δότες, µε κριτήριο τους εργαζοµένους που απασχολούν.
Οι λοιποί εργοδότες δικαιούνται να µετέχουν στις δια-
πραγµατεύσεις και να υπογράφουν τη συλλογική σύµβα-
ση.
Σε περίπτωση µη ορισµού κοινού εκπροσώπου ή εκ-

προσώπων από τους εργοδότες ή άρνησης προσέλευ-
σης στις διαπραγµατεύσεις ή αποτυχίας των διαπραγµα-
τεύσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 14, 15
και 16 του ν. 1876/1990.

5. Οι επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις συνάπτο-
νται, κατά σειρά προτεραιότητας, από συνδικαλιστικές
οργανώσεις της επιχείρησης που καλύπτουν τους εργα-
ζόµενους ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνδικαλι-
στική οργάνωση στην επιχείρηση, από ένωση προσώ-
πων, και πάντως ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση
ή την ειδικότητα των εργαζοµένων στην επιχείρηση και,
εφόσον αυτές ελλείπουν, από τις αντίστοιχες πρωτο-
βάθµιες κλαδικές οργανώσεις και από τον εργοδότη.
Η ένωση προσώπων του προηγούµενου εδαφίου συ-

στήνεται τουλάχιστον από τα τρία πέµπτα (3/5) των ερ-
γαζοµένων στην επιχείρηση, ανεξαρτήτως του συνολι-
κού αριθµού εργαζοµένων σε αυτήν και χωρίς η διάρκεια
της να υπόκειται σε χρονικό περιορισµό. Εάν µετά την
τυχόν σύσταση ένωσης προσώπων για το σκοπό της πα-
ραγράφου αυτής, πάψει να συντρέχει η προϋπόθεση της
συµµετοχής των τριών πέµπτων (3/5) των εργαζοµένων
στην επιχείρηση, η οποία απαιτείται για τη σύσταση της,
διαλύεται, χωρίς άλλη διατύπωση. Για δε τα λοιπά θέµα-
τα που αφορούν την ένωση προσώπων εξακολουθεί να
εφαρµόζεται η περίπτωση γγ΄ του εδαφίου α΄ της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79).

6. Οι εθνικές οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβά-
σεις συνάπτονται από την πλευρά των εργαζοµένων από

δευτεροβάθµιες ή πρωτοβάθµιες οµοιοεπαγγελµατικές
συνδικαλιστικές οργανώσεις πανελλήνιας έκτασης.
Από την πλευρά των εργοδοτών, οι εθνικές οµοιοε-

παγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις συνάπτονται από
εργοδοτικές οργανώσεις ευρύτερης εκπροσώπησης ή
πανελλήνιας έκτασης.

7. Οι τοπικές οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµ-
βάσεις συνάπτονται από οµοιοεπαγγελµατικές συνδικα-
λιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων, πρωτοβάθµιες ή
δευτεροβάθµιες, τοπικού χαρακτήρα και από εργοδοτι-
κές οργανώσεις.

8. Οι εθνικές και τοπικές οµοιοεπαγγελµατικές και
κλαδικές συλλογικές συµβάσεις είναι δυνατόν να θεσπί-
ζουν ειδικούς όρους ή να εξαιρούν από την εφαρµογή
συγκεκριµένων όρων τους εργαζοµένους που απασχο-
λούνται σε ειδικής κατηγορίας επιχειρήσεις όπως επιχει-
ρήσεις κοινωνικής οικονοµίας, νοµικά πρόσωπα µη κερ-
δοσκοπικού σκοπού και επιχειρήσεις που αντιµετωπί-
ζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα, όπως κατ' εξοχήν
επιχειρήσεις σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτω-
χευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή εξωδικαστικού
συµβιβασµού ή εξυγίανσης. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από γνώµη
του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας, εξειδικεύονται τα
κριτήρια για τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται και καθορί-
ζονται οι κατηγορίες όρων των συλλογικών συµβάσεων
που εξαιρούνται για τις επιχειρήσεις αυτές και κάθε σχε-
τικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσης διάταξης, ι-
δίως για τη λήψη µέτρων προστασίας των υφισταµένων
θέσεων εργασίας, ειδικά για κάθε επιχείρηση.»

Άρθρο 54
Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζοµένων

και Οργανώσεων Εργοδοτών

Στο άρθρο 6 του ν. 1876/1990, όπως ισχύει, προστίθε-
νται νέες παράγραφοι 4 και 5 και το άρθρο 6 του
ν. 1876/1990 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6
Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συµβάσεων 

εργασίας-Νοµιµοποίηση εκπροσώπων

1. Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συµβάσεων ερ-
γασίας έχουν:
α. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων και

εργοδοτών όλων των βαθµίδων στο πεδίο της δραστη-
ριότητάς τους, καθώς και οι ενώσεις προσώπων µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 3 του νόµου αυτού.
Ειδικότερα για την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νό-

µου αυτού, από την πλευρά των εργαζοµένων, ικανότητα
για σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας έχει η πλέ-
ον αντιπροσωπευτική τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργά-
νωση. Για τις υπόλοιπες συλλογικές συµβάσεις εργα-
σίας του άρθρου 3 αυτού του νόµου, από την πλευρά
των εργαζοµένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής
σύµβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική
συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων στο πεδίο ι-
σχύος της συλλογικής σύµβασης εργασίας.
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β. Κάθε εργοδότης για τους εργαζόµενους που απα-
σχολεί στην επιχείρηση του.
γ. Για τους εργαζοµένους σε δικηγορικά, σε συµβολαι-

ογραφικά και άλλα γραφεία η σχετική συλλογική σύµβα-
ση θα υπογράφεται ή η διαιτητική διαδικασία θα διεξάγε-
ται µεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζο-
µένων και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο υπάγονται οι
εργοδότες.

2. Κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας είναι ο αριθ-
µός των εργαζοµένων που ψήφισε στις τελευταίες εκλο-
γές για ανάδειξη διοίκησης.
Αµφισβήτηση της αντιπροσωπευτικότητας µπορεί να

εγερθεί µε προσφυγή συνδικαλιστικής οργάνωσης, αρ-
µόδιας να υπογράψει αντίστοιχη συλλογική σύµβαση ερ-
γασίας, µέσα σε προθεσµία (10) ηµερών από την κοινο-
ποίηση του εγγράφου που προβλέπεται από το άρθρο 4
παράγραφος 2 στην επιθεώρηση εργασίας, οπότε και α-
ναστέλλονται οι διαπραγµατεύσεις.
Η προσφυγή κρίνεται από την επιτροπή του άρθρου 15

του ν. 1264/1982, η οποία αποφασίζει µέσα σε προθε-
σµία δέκα (10) ηµερών. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται
απόφαση µέσα στην παραπάνω προθεσµία, ο πρόεδρος
της επιτροπής υποχρεούται να εκδώσει µόνος του από-
φαση µέσα σε 48 ώρες.
Κατά της απόφασης αυτής της επιτροπής δεν χωρεί ά-

σκηση εφέσεως.
Η διάταξη αυτή ισχύει ανάλογα και όταν προκύψει πε-

ρίπτωση αµφισβήτησης της αρµοδιότητας εργοδοτικής
οργάνωσης κατά την υπογραφή συλλογικών συµβάσεων
εργασίας.

3.α. Για τη νοµιµοποίηση των εκπροσώπων των συνδι-
καλιστικών οργανώσεων εφαρµόζονται οι σχετικές δια-
τάξεις των καταστατικών τους. β. Για τη νοµιµοποίηση
των εκπροσώπων της ένωσης προσώπων της περίπτω-
σης α΄ της παραγράφου 1, εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις
της ιδρυτικής της πράξης.

4. α)Όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζο-
µένων, οι ενώσεις προσώπων εργαζοµένων και οι οργα-
νώσεις των εργοδοτών και ειδικά αυτές που συνάπτουν
συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή και ορίζουν εκπροσώ-
πους τους στις διοικήσεις των φορέων που εποπτεύο-
νται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, καθώς και στα συλλογικά όργανα αυτού, έχουν υ-
ποχρέωση να εγγράφονται στο Μητρώο Συνδικαλιστι-
κών Οργανώσεων Εργαζοµένων και Οργανώσεων Εργο-
δοτών του Υπουργείου που τηρείται στο πληροφοριακό
σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων.
β) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-

ων δηµιουργείται Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργα-
νώσεων Εργαζοµένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.), στο οποίο τηρού-
νται τα ακόλουθα στοιχεία: α) το καταστατικό της συνδι-
καλιστικής οργάνωσης και οι τυχόν τροποποιήσεις αυ-
τού, καθώς και η τυχόν πράξη διάλυσής της, β) ο αριθµός
των µελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης που έλαβαν
µέρος στις εκλογές για ανάδειξη διοίκησης, γ) η σύνθε-
ση των οργάνων διοίκησης αυτής, δ) η έδρα της συνδι-
καλιστικής οργάνωσης και στοιχεία επικοινωνίας και ε)
οι οικονοµικές της καταστάσεις, εφόσον υφίστανται
κρατικές ή συγχρηµατοδοτούµενες πηγές χρηµατοδότη-
σης στην ίδια την οργάνωση ή στις συνδεδεµένες µε αυ-
τή οντότητες.

γ) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων δηµιουργείται Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδο-
τών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά
όλες οι οργανώσεις εργοδοτών και στο οποίο τηρούνται
τα ακόλουθα στοιχεία: α) το καταστατικό της οργάνω-
σης εργοδοτών και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού καθώς
και η τυχόν πράξη διάλυσής της, β) ο αριθµός των µελών
της οργάνωσης εργοδοτών που έλαβαν µέρος στις ε-
κλογές για ανάδειξη διοίκησης, γ) η σύνθεση των οργά-
νων διοίκησης αυτής, δ) η έδρα της συνδικαλιστικής ορ-
γάνωσης και στοιχεία επικοινωνίας, ε) ο αριθµός των ερ-
γαζοµένων που απασχολεί κάθε µέλος της εργοδοτικής
οργάνωσης και στ) οι οικονοµικές της καταστάσεις, εφό-
σον υφίστανται κρατικές ή συγχρηµατοδοτούµενες πη-
γές χρηµατοδότησης στην ίδια την οργάνωση ή στις
συνδεδεµένες µε αυτή οντότητες.
δ)Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-

κών Υποθέσεων ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικά µε τη δη-
µιουργία του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
Εργαζοµένων και Οργανώσεων Εργοδοτών, τη δηµοσιό-
τητα των στοιχείων του και κάθε αναγκαία τεχνική λε-
πτοµέρεια καθώς και τη χορήγηση πληροφοριών σε σχέ-
ση µε τα στοιχεία του µητρώου και µε την τήρηση της
προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ι-
δίως σε σχέση µε την αντιπροσωπευτικότητα συνδικαλι-
στικών οργανώσεων εργαζοµένων και εργοδοτών.

5. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και λοιπών
οργάνων διοίκησης Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Ερ-
γαζοµένων και Οργανώσεων Εργοδοτών συµπεριλαµβα-
νοµένων των αποφάσεων κήρυξης απεργίας, σύµφωνα
µε τους όρους του ν. 1264/1982, όπως ισχύει, λαµβάνο-
νται µε ψηφοφορία, η οποία µπορεί να διεξάγεται και µε
ηλεκτρονική ψήφο και µε όρους που διασφαλίζουν τη
διαφάνεια και τη µυστικότητα, όπως θα ορίζεται από το
καταστατικό αυτών.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε
σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσης διάτα-
ξης.»

Άρθρο 55
Συρροή συλλογικών ρυθµίσεων

Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 1876/1990, ό-
πως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος
3 και το άρθρο 10 του ν. 1876/1990 διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 10
Συρροή

1. Αν η σχέση εργασίας ρυθµίζεται από περισσότερες
ισχύουσες συλλογικές συµβάσεις εργασίας, εφαρµόζε-
ται η πιο ευνοϊκή για τον εργαζόµενο.
Η σύγκριση και η επιλογή των διατάξεων γίνεται κατά

τις παρακάτω ενότητες:
α) ενότητα αποδοχών,
β) λοιπά θέµατα.
2. Κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργα-

σίας υπερισχύει σε περίπτωση συρροής µε οµοιοεπαγ-
γελµατική συλλογική σύµβαση εργασίας.
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Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις επιχειρήσεων, που α-
ντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα και βρί-
σκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτι-
κής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή εξωδικαστικού συµβι-
βασµού ή οικονοµικής εξυγίανσης, η επιχειρησιακή συλ-
λογική σύµβαση εργασίας υπερισχύει της κλαδικής, ε-
φόσον στην κλαδική δεν προβλέπονται εξαιρέσεις από
την εφαρµογή όρων της σύµφωνα µε την παράγραφο 8
του άρθρου 3 του ν. 1876/1990.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων, µετά από γνώµη της Ολοµέλειας του Ανω-
τάτου Συµβουλίου Εργασίας, εξειδικεύονται οι περιπτώ-
σεις των επιχειρήσεων που εξαιρούνται και καθορίζεται
κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσης διά-
ταξης, ιδίως για τη λήψη µέτρων προστασίας των υφι-
στάµενων θέσεων εργασίας, ειδικώς για κάθε επιχείρη-
ση.

3. Η εθνική κλαδική ή οµοιοεπαγγελµατική συλλογική
σύµβαση δεν υπερισχύει αντίστοιχης τοπικής.»

Άρθρο 56
Επέκταση συλλογικών ρυθµίσεων

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990
όπως ισχύουν, αντικαθίστανται, προστίθεται νέα παρά-
γραφος 4 και η παράγραφος 4 του ν. 1876/1990, όπως ι-
σχύει, αναριθµείται σε 5. Το άρθρο 11 του ν. 1876/1990
διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 11
Προσχώρηση και επέκταση εφαρµογής

1. Συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδότες που δεν
δεσµεύονται από συλλογική σύµβαση εργασίας µπορούν
να προσχωρήσουν από κοινού σε συλλογική σύµβαση
εργασίας που αφορά την κατηγορία τους. Συνδικαλιστι-
κή οργάνωση εργαζοµένων µπορεί να προσχωρήσει σε
συλλογική σύµβαση εργασίας, από την οποία δεσµεύε-
ται ήδη ο εργοδότης. Η προσχώρηση γίνεται µε ιδιωτικό
έγγραφο, που γνωστοποιείται στα µέρη που έχουν συνά-
ψει τη συλλογική σύµβαση εργασίας, κατατίθεται στις
κατά τόπους υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και
καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο συλλογικών συµβάσεων
εργασίας. Στην περίπτωση της προσχώρησης ισχύουν οι
διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5
του νόµου αυτού.
Προσχώρηση σε επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση

εργασίας δεν είναι δυνατό να γίνει από εργοδότη ή συν-
δικαλιστική οργάνωση άλλης επιχείρησης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων είναι δυνατόν να εγκριθεί το Πόρισµα
του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας και να κηρυχθεί γε-
νικώς υποχρεωτική, για όλους τους εργαζόµενους, συλ-
λογική σύµβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση µε τους
εξής όρους:

2.1. Για την επέκταση συλλογικής σύµβασης εργασίας
ή διαιτητικής απόφασης απαιτείται:
α) αίτηση που υποβάλλεται από οποιοδήποτε από τους

δεσµευόµενους από αυτή προς τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
β) τεκµηρίωση των επιπτώσεων της επέκτασης στην α-

νταγωνιστικότητα και την απασχόληση και κοινοποίηση
αυτής στο Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας.

2.2. Το Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας γνωµοδοτεί αι-
τιολογηµένα προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, λαµβάνοντας υπόψη:
α) την αίτηση για επέκταση,
β) την τεκµηριωµένη βεβαίωση της αρµόδιας υπηρε-

σίας του Υπουργείου ότι η συλλογική ρύθµιση δεσµεύει
ήδη εργοδότες, που απασχολούν ποσοστό µεγαλύτερο
του 50% των εργαζοµένων του κλάδου ή του επαγγέλ-
µατος και
γ) το πόρισµα διαβούλευσης των δεσµευοµένων µε-

ρών, ενώπιον του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας, για
την αναγκαιότητα της επέκτασης και τις επιπτώσεις της
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τη λειτουρ-
γία του ανταγωνισµού και την απασχόληση.

2.3. Επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονο-
µικά προβλήµατα και βρίσκονται σε καθεστώς προπτω-
χευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας
ή εξωδικαστικού συµβιβασµού ή οικονοµικής εξυγίαν-
σης, ανεξαρτήτως εάν στην επεκτεινόµενη συλλογική
ρύθµιση προβλέπονται εξαιρέσεις από την εφαρµογή ό-
ρων για εργαζόµενους σε επιχειρήσεις, σύµφωνα µε την
παράγραφο 8 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990, µπορούν
να εξαιρούνται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου, µετά από αιτιολογηµένη γνώµη
του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας, ως προς όρους ή
ως προς το σύνολο της συλλογικής σύµβασης εργασίας
ή διαιτητικής απόφασης, που κηρύσσεται υποχρεωτική.

3. Η επέκταση ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσίευ-
σης της απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων στην Εφηµερίδα Κυβερνήσεως και η ι-
σχύς της λήγει τρεις (3) µήνες µετά την πάροδο ισχύος
της συλλογικής ρύθµισης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, µετά από γνώµη της Ολοµέλειας του Α-
νωτάτου Συµβουλίου Εργασίας, είναι δυνατόν να εξειδι-
κεύονται οι περιπτώσεις των επιχειρήσεων που εξαιρού-
νται και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρού-
σης διάταξης, ιδίως για τη λήψη µέτρων προστασίας των
υφιστάµενων θέσεων εργασίας, ειδικά για κάθε επιχεί-
ρηση.

5. Για τους εργαζόµενους στη γεωργία, κτηνοτροφία
και συναφείς εργασίες καθώς και για τους κατ` οίκον ερ-
γαζόµενους, οι παραπάνω διατάξεις για την προσχώρη-
ση και επέκταση συλλογικής σύµβασης εργασίας ισχύ-
ουν για τις συµβάσεις που συνάπτονται αντίστοιχα
στους κλάδους αυτούς.»

Άρθρο 57
Επίλυση συλλογικών διαφορών µε διαιτησία

α) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.
1876/1990, όπως ισχύει, αντικαθίστανται και το άρθρο 16
διαµορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 16
Διαιτησία

(Πρώτος Βαθµός)

1. Η προσφυγή στη διαιτησία µπορεί να γίνεται σε ο-
ποιοδήποτε στάδιο των διαπραγµατεύσεων µε συµφωνία
των µερών. Ειδικά για τις δηµόσιες επιχειρήσεις του Κε-
φαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, όπως ισχύει, απαιτείται και
η εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 56 του ν.
3691/2008, όπως ισχύει. 

2. Είναι δυνατή η προσφυγή στη διαιτησία µονοµερώς
από οποιοδήποτε µέρος, ως έσχατο και επικουρικό µέσο
επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας, µόνον στις ε-
ξής περιπτώσεις:
α) εάν η συλλογική διαφορά αφορά επιχειρήσεις δηµό-

σιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των ο-
ποίων έχει ζωτική σηµασία για την εξυπηρέτηση βασικών
αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά την έννοια της
παραγράφου 2 του άρθρου 19  του                                      ν.
1264/1982, όπως συµπληρώθηκε µε τις παραγράφους 1
και 2 του άρθρου 3 του ν. 1915/1990 και όπως αυτές ορί-
ζονται στο Κεφάλαιο Α΄ του ν. 3429/2005, όπως ισχύει
σε συνδυασµό µε την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν.
4270/2014, όπως ισχύει. 
β) εάν η συλλογική διαφορά αφορά στη σύναψη συλ-

λογικής σύµβασης εργασίας και αποτύχουν οριστικά οι
διαπραγµατεύσεις µεταξύ των µερών και η επίλυση της
επιβάλλεται από υπαρκτό λόγο γενικότερου κοινωνικού
ή δηµοσίου συµφέροντος συνδεόµενο µε τη λειτουργία
της ελληνικής οικονοµίας.
Οριστική αποτυχία των διαπραγµατεύσεων θεωρείται

ότι υπάρχει, εφόσον σωρευτικώς:
(αα) έληξε η κανονιστική ισχύς τυχόν υπάρχουσας

συλλογικής σύµβασης εργασίας σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 4 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 6/2012 και 

(ββ) έχει εξαντληθεί κάθε άλλο µέσο συνεννόησης και
συνδικαλιστικής δράσης, ενώ το µέρος που προσφεύγει
µονοµερώς στη διαιτησία, συµµετείχε στη διαδικασία µε-
σολάβησης και αποδέχθηκε την πρόταση µεσολάβησης.
Η αίτηση µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία πρέ-

πει να περιέχει και πλήρη αιτιολογία σχετικά µε τη συν-
δροµή των προϋποθέσεων που την δικαιολογούν, η δε
διαιτητική απόφαση που εκδίδεται επί αυτής είναι άκυρη
εάν δεν περιέχει και πλήρη αιτιολογία σχετικά µε τη συν-
δροµή των προϋποθέσεων που δικαιολογούν τη µονοµε-
ρή προσφυγή στη διαιτησία. 
Εάν η συλλογική διαφορά αφορά επιχείρηση του Κε-

φαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, όπως ισχύει σε συνδυα-
σµό µε την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν.
4270/2014, όπως ισχύει, στην αίτηση επισυνάπτεται η
γνώµη της διυπουργικής επιτροπής δηµόσιων επιχειρή-
σεων και οργανισµών του άρθρου 10 του ν. 3429/2005,
όπως ισχύει, επί της συλλογικής διαφοράς. 

3. Η διαιτησία διεξάγεται από έναν διαιτητή ή από Τρι-
µελή Επιτροπή Διαιτησίας, αν το ζητήσει ένα εκ των µε-
ρών. Στην περίπτωση µονοµερούς προσφυγής στη διαι-
τησία, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου,
διεξάγεται από Τριµελή Επιτροπή Διαιτησίας.

4. Ο διαιτητής ή οι διαιτητές της Τριµελούς Επιτροπής
Διαιτησίας, ο ορισµός ενός εκ των διαιτητών ως προέ-
δρου της Επιτροπής, καθώς και οι αναπληρωτές τους, ε-
πιλέγονται µε συµφωνία των µερών από τον κατάλογο
διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. και σε περίπτωση ασυµφωνίας µε
κλήρωση. Εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την προ-
σφυγή στη διαιτησία, η αρµόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.Δ.
καλεί τα µέρη να προσέλθουν σε καθορισµένο τόπο και
ώρα για την επιλογή διαιτητή ή Επιτροπής Διαιτησίας και
του προέδρου της, καθώς και των αναπληρωτών τους. Η
επιλογή ή η κλήρωση διεξάγεται ενώπιον του προέδρου
του Ο.ΜΕ.Δ. ή του οριζοµένου από αυτόν εκπροσώπου
του. Κάθε µέρος έχει το δικαίωµα να εκφράσει µία φορά
άρνηση για το κληρωθέν πρόσωπο. Ο διαιτητής και η Τρι-
µελής Επιτροπή Διαιτησίας οφείλουν να αναλάβουν τα
καθήκοντά τους εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από
τον ορισµό τους.

5. Ο διαιτητής και η Επιτροπή Διαιτησίας έχουν τα ίδια
δικαιώµατα µε τον µεσολαβητή. Μελετούν όλα τα στοι-
χεία και πορίσµατα, που συγκεντρώθηκαν στο στάδιο
της µεσολάβησης και τα πρόσθετα στοιχεία που συγκε-
ντρώθηκαν κατά τη διαδικασία της διαιτησίας και κυρίως
τα οικονοµικά και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, την εξέ-
λιξη της ανταγωνιστικότητας και την οικονοµική κατά-
σταση των ασθενέστερων επιχειρήσεων της παραγωγι-
κής δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται η συλλογι-
κή διαφορά, την πρόοδο στη µείωση του κενού ανταγω-
νιστικότητας και στη µείωση του µοναδιαίου κόστους ερ-
γασίας κατά τη διάρκεια του προγράµµατος δηµοσιονο-
µικής προσαρµογής της χώρας, καθώς και την εξέλιξη
της αγοραστικής δύναµης του µισθού». 

6. Η διαιτητική απόφαση πρέπει να περιέχει πλήρη και
τεκµηριωµένη αιτιολογία σχετικά µε τους όρους που τί-
θενται σε αυτή και οι οποίοι δεν µπορούν να έρχονται σε
αντίθεση ή να τροποποιούν προβλέψεις της κείµενης νο-
µοθεσίας. Στη διαιτητική απόφαση διατυπώνονται ρητώς
όλοι οι κανονιστικοί όροι. Κανονιστικοί όροι άλλων εν ι-
σχύι συλλογικών ρυθµίσεων εξακολουθούν να ισχύουν
µε τη διαιτητική απόφαση. Η πληρότητα της αιτιολογίας
ελέγχεται δικαστικά, σύµφωνα µε το άρθρο 16Β του πα-
ρόντος.

7. Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται σε δεκαπέντε (15)
ηµέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του διαιτητή
ή της Επιτροπής Διαιτησίας, αν προηγήθηκε µεσολάβη-
ση, και σε διάστηµα τριάντα πέντε (35) ηµερών, αν δεν
προηγήθηκε. Η απόφαση της Επιτροπής Διαιτησίας λαµ-
βάνεται οµόφωνα ή κατά πλειοψηφία. Η διαιτητική από-
φαση κοινοποιείται από την αρµόδια υπηρεσία του
Ο.ΜΕ.Δ. εντός πέντε (5) ηµερών από εκδόσεώς της στα
δεσµευόµενα από αυτή µέρη.

8. Η απόφαση της διαιτησίας εξοµοιώνεται µε συλλο-
γική σύµβαση εργασίας και ισχύει από την εποµένη της
υποβολής της αίτησης για µεσολάβηση, εκτός εάν τα µέ-
ρη συµφωνήσουν διαφορετικά.

9. Στις περιπτώσεις προσφυγής στη διαιτησία ανα-
στέλλεται η άσκηση του δικαιώµατος της απεργίας για
διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την ηµέρα προσφυγής
του».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Άρθρο 58
Καθυστέρηση δεδουλευµένων αποδοχών

Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 7 του ν. 2112/1920 (Α΄
67), όπως ισχύει, τροποποιείται και το άρθρο 7 του ν.
2112/1990 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7
Μονοµερής βλαπτική µεταβολή όρων της σύµβασης

Πάσα µονοµερής µεταβολή των όρων της υπαλληλι-
κής συµβάσεως βλάπτουσα τον υπάλληλον, θεωρείται
ως καταγγελία ταύτης, δι` ήν ισχύουσιν αι διατάξεις του
παρόντος νόµου. Ως µια τοιαύτη θεωρείται εν πάση περι-
πτώσει η µετάθεσις του υπαλλήλου εις γραφείον λει-
τουργούν εν τη αλλοδαπή, εφόσον δεν αποδέχεται την
µετάθεσιν ο µετατιθέµενος υπάλληλος.
Επίσης, θεωρείται µονοµερής βλαπτική µεταβολή των

όρων εργασίας η πέραν των δύο (2) µηνών καθυστέρηση
καταβολής των δεδουλευµένων αποδοχών του εργαζο-
µένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της
καθυστέρησης.»

Άρθρο 59
Μέτρα για την προστασία εργαζοµένων

µερικής απασχόλησης

Η παράγραφος 11 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990 (Α΄
101), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και το άρθρο 38 του ν.
1892/1990 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 38
Μερική απασχόληση

1. Κατά την κατάρτιση της σύµβασης εργασίας ή κατά
τη διάρκεια της ο εργοδότης και ο µισθωτός µπορούν µε
έγγραφη ατοµική σύµβαση να συµφωνήσουν, ηµερήσια ή
εβδοµαδιαία ή δεκαπενθήµερη ή µηνιαία εργασία, για ο-
ρισµένο ή αόριστο χρόνο, η οποία θα είναι µικρότερης
διάρκειας από την κανονική (µερική απασχόληση).
Αν η συµφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως ή δεν

γνωστοποιηθεί εντός οκτώ (8) ηµερών από την κατάρτι-
σή της στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκµαίρεται η
πλήρης απασχόληση του µισθωτού.

2. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου νοείται ως:
α) «εργαζόµενος µερικής απασχόλησης», κάθε εργα-

ζόµενος µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
του οποίου οι ώρες εργασίας, υπολογιζόµενες σε ηµερή-
σια, εβδοµαδιαία, δεκαπενθήµερη ή µηνιαία βάση είναι
λιγότερες από το κανονικό ωράριο εργασίας του συγκρί-
σιµου εργαζόµενου µε πλήρη απασχόληση,
β) «συγκρίσιµος εργαζόµενος µε πλήρη απασχόλη-

ση», κάθε εργαζόµενος πλήρους απασχόλησης, που α-
πασχολείται στην ίδια επιχείρηση µε σύµβαση ή σχέση
εξαρτηµένης εργασίας, και εκτελεί ίδια ή παρόµοια κα-
θήκοντα, υπό τις αυτές συνθήκες. Όταν στην επιχείρηση
δεν υπάρχει συγκρίσιµος εργαζόµενος µε πλήρη απα-

σχόληση, η σύγκριση γίνεται µε αναφορά στη συλλογική
ρύθµιση στην οποία θα υπαγόταν ο εργαζόµενος αν είχε
προσληφθεί µε πλήρη απασχόληση. Οι εργαζόµενοι µε
σύµβαση ή σχέση εργασίας µερικής απασχόλησης δεν ε-
πιτρέπεται να αντιµετωπίζονται δυσµενώς σε σχέση µε
τους συγκρίσιµους εργαζόµενους µε κανονική απασχό-
ληση, εκτός εάν συντρέχουν αντικειµενικοί λόγοι οι ο-
ποίοι τη δικαιολογούν, όπως η διαφοροποίηση στο ωρά-
ριο εργασίας.

3. Κατά την κατάρτιση της σύµβασης εργασίας ή κατά
τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο µισθωτός µπορούν µε
έγγραφη ατοµική σύµβαση να συµφωνήσουν κάθε µορ-
φή απασχόλησης εκ περιτροπής.
Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση

κατά λιγότερες ηµέρες την εβδοµάδα ή κατά λιγότερες
εβδοµάδες το µήνα ή κατά λιγότερους µήνες το έτος ή
και συνδυασµός αυτών κατά πλήρες ηµερήσιο ωράριο
εργασίας.
Η παρεχόµενη από το άρθρο αυτό προστασία καλύπτει

και τους απασχολούµενους µε βάση τις συµφωνίες του
προηγούµενου εδαφίου.
Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του ο εργοδότης

µπορεί, αντί καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, να ε-
πιβάλει σύστηµα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επι-
χείρηση του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υ-
περβαίνει τους εννέα (9) µήνες στο ίδιο ηµερολογιακό έ-
τος, µόνο εφόσον προηγουµένως προβεί σε ενηµέρωση
και διαβούλευση µε τους νόµιµους εκπροσώπους των
εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.
260/2006 και του ν. 1767/1988.
Αν η συµφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως ή αν η

συµφωνία ή η απόφαση του εργοδότη δεν γνωστοποιη-
θούν εντός οκτώ (8) ηµερών από την κατάρτιση ή τη λή-
ψη τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκµαίρεται
η πλήρης απασχόληση του µισθωτού.

4. Ως εκπρόσωποι των εργαζοµένων, για την εφαρµο-
γή της προηγούµενης παραγράφου ορίζονται κατά την
εξής σειρά προτεραιότητας:
α) οι εκπρόσωποι από την πλέον αντιπροσωπευτική

συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης ή της εκµε-
τάλλευσης, η οποία καλύπτει κατά το καταστατικό της
εργαζόµενους, ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση
ή την ειδικότητα τους,
β) οι εκπρόσωποι των υφιστάµενων συνδικαλιστικών

οργανώσεων της επιχείρησης ή της εκµετάλλευσης,
γ) το συµβούλιο εργαζοµένων,
δ) εάν ελλείπουν συνδικαλιστικές οργανώσεις και

συµβούλιο εργαζοµένων, η ενηµέρωση και διαβούλευση
γίνεται µε το σύνολο των εργαζοµένων. Η ενηµέρωση
µπορεί να γίνει µε εφάπαξ ανακοίνωση σε εµφανές και
προσιτό σηµείο της επιχείρησης. Η διαβούλευση πραγ-
µατοποιείται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης.

5. Οι έγγραφες ατοµικές συµβάσεις των προηγούµε-
νων παραγράφων πρέπει να περιλαµβάνουν: 
α) τα στοιχεία ταυτότητας των συµβαλλοµένων, 
β) τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επι-

χείρησης ή τη διεύθυνση του εργοδότη, γ) τον χρόνο της
απασχόλησης, τον τρόπο κατανοµής και τις περιόδους
εργασίας, 
δ) τον τρόπο αµοιβής και 
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ε) τους τυχόν όρους τροποποίησης της σύµβασης.
Σε εποχικές ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρή-

σεις οι έγγραφες ατοµικές συµβάσεις, κατά την παρά-
γραφο 1 του παρόντος, γίνονται για ηµερήσια ή εβδοµα-
διαία περίοδο εργασίας.

6. Σε κάθε περίπτωση, η απασχόληση κατά την Κυρια-
κή ή άλλη ηµέρα αργίας, ως και η νυκτερινή εργασία συ-
νεπάγεται την καταβολή της νόµιµης προσαύξησης.

7. Αν η µερική απασχόληση έχει καθοριστεί µε ηµερή-
σιο ωράριο µικρότερης διάρκειας από το κανονικό, η πα-
ροχή της συµφωνηµένης εργασίας των µερικώς απασχο-
λούµενων πρέπει να είναι συνεχόµενη και να παρέχεται
µία φορά την ηµέρα.
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζε-

ται στους οδηγούς αυτοκινήτων µεταφοράς µαθητών,
νηπίων και βρεφών και στους συνοδούς αυτών που ερ-
γάζονται στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, στους παιδικούς
και βρεφονηπιακούς σταθµούς και στα νηπιαγωγεία, κα-
θώς και στους καθηγητές που εργάζονται στα φροντι-
στήρια ξένων γλωσσών και µέσης εκπαίδευσης.

8. Καταγγελία της σύµβασης εργασίας λόγω µη απο-
δοχής από τον µισθωτό εργοδοτικής πρότασης για µερι-
κή απασχόληση είναι άκυρη.

9. Οι αποδοχές των εργαζοµένων µε σύµβαση ή σχέση
εργασίας µερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και
οι αποδοχές του συγκρίσιµου εργαζοµένου και αντιστοι-
χούν στις ώρες εργασίας της µερικής απασχόλησης.

10. Οι µερικώς απασχολούµενοι µισθωτοί έχουν δικαί-
ωµα ετήσιας άδειας µε αποδοχές και επίδοµα αδείας, µε
βάση τις αποδοχές που θα ελάµβαναν εάν εργάζονταν
κατά το χρόνο της αδείας τους, για τη διάρκεια της οποί-
ας εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγρά-
φων 1 και 2 του άρθρου 2 του α.ν. 539/1945, όπως ισχύ-
ει.

11. Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέραν
από τη συµφωνηθείσα, ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση
να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρ-
νηση του θα ήταν αντίθετη µε την καλή πίστη.
Αν παρασχεθεί εργασία πέραν της συµφωνηµένης, ο

µερικώς απασχολούµενος δικαιούται αντίστοιχης αµοι-
βής µε προσαύξηση δώδεκα τοις εκατό (12%) επί της
συµφωνηθείσας αµοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργα-
σίας που θα παράσχει. O µερικώς απασχολούµενος µπο-
ρεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συµφω-
νηµένης, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαµβάνει χώρα
κατά συνήθη τρόπο. Σε κάθε περίπτωση η πρόσθετη αυ-
τή εργασία δύναται να πραγµατοποιηθεί κατ’ ανώτατο ό-
ριο µέχρι τη συµπλήρωση του πλήρους ηµερήσιου ωρα-
ρίου του συγκρίσιµου εργαζοµένου.

12. Ο πλήρως απασχολούµενος σε επιχειρήσεις πλέον
των είκοσι (20) ατόµων, έχει δικαίωµα µετά τη συµπλή-
ρωση ενός ηµερολογιακού έτους εργασίας να ζητήσει τη
µετατροπή της σύµβασης εργασίας του από πλήρη σε
µερική απασχόληση, µε δικαίωµα επανόδου σε πλήρη α-
πασχόληση, εκτός αν η άρνηση του εργοδότη δικαιολο-
γείται από τις επιχειρησιακές ανάγκες.
Ο εργαζόµενος στην αίτησή του πρέπει να προσδιορί-

ζει τη διάρκεια της µερικής απασχόλησης και το είδος
της. Αν ο εργοδότης δεν απαντήσει εγγράφως µέσα σε
ένα µήνα θεωρείται ότι το αίτηµα του εργαζόµενου έχει
γίνει δεκτό.

13. Ο µερικώς απασχολούµενος, επί προσφοράς εργα-
σίας µε ίσους όρους από µισθωτούς της ίδιας κατηγο-
ρίας, έχει δικαίωµα προτεραιότητας για πρόσληψη σε
θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης στην ίδια επιχεί-
ρηση. Ο χρόνος της µερικής απασχόλησης λαµβάνεται
υπόψη ως χρόνος προϋπηρεσίας όπως και για τον συ-
γκρίσιµο εργαζόµενο. Για τον υπολογισµό της προϋπη-
ρεσίας αυτής, µερική απασχόληση που αντιστοιχεί στον
κανονικό (νόµιµο ή συµβατικό) ηµερήσιο χρόνο του συ-
γκρίσιµου εργαζόµενου αντιστοιχεί σε µία ηµέρα προϋ-
πηρεσίας.

14. Στους εργαζόµενους που καλύπτονται από σύµβα-
ση ή σχέση εργασίας µε µερική απασχόληση παρέχο-
νται:
α) δυνατότητες συµµετοχής στις δραστηριότητες της

επαγγελµατικής κατάρτισης που εφαρµόζει η επιχείρη-
ση υπό συνθήκες ανάλογες µε εκείνες που αφορούν
τους εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης και αορίστου
χρόνου,
β) οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες που υπάρχουν στη

διάθεση των άλλων εργαζόµενων στην επιχείρηση.
15. Ο εργοδότης ενηµερώνει τους εκπροσώπους των

εργαζόµενων για τον αριθµό των απασχολούµενων µε
µερική απασχόληση σε σχέση µε την εξέλιξη του συνό-
λου των εργαζόµενων, καθώς και για τις προοπτικές
πρόσληψης εργαζόµενων µε πλήρη απασχόληση.

16. Με επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργα-
σίας επιτρέπεται η συµπλήρωση ή τροποποίηση των ρυθ-
µίσεων των προηγούµενων παραγράφων.

17. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται για τους µερικώς α-
πασχολούµενους όλες οι διατάξεις της εργατικής νοµο-
θεσίας.

18. Η κατά το παρόν άρθρο µερική απασχόληση µε
σχέση ιδιωτικού δικαίου επιτρέπεται και στις δηµόσιες ε-
πιχειρήσεις, τους οργανισµούς και τους λοιπούς φορείς
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός προσδιορί-
ζεται από το άρθρο 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ι-
σχύει, µε εξαίρεση το Δηµόσιο, τους Ο.Τ.Α. πρώτου και
δεύτερου βαθµού και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και στους φο-
ρείς για τους οποίους η µερική απασχόληση προβλέπε-
ται από ειδικούς νόµους ή από διατάξεις κανονισµών
που έχουν κυρωθεί µε νόµο ή έχουν ισχύ νόµου.
Για τη µερική απασχόληση σε επιχειρήσεις, οργανι-

σµούς και φορείς του προηγούµενου εδαφίου, εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) , όπως ισχύ-
ει, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου για την αντιµετώπι-
ση εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών συµφωνείται µε
σύµβαση ορισµένου χρόνου διάρκειας µέχρι έξι (6) µη-
νών. Μερική απασχόληση που δεν υπερβαίνει τις τέσσε-
ρις (4) ώρες ηµερησίως.
Στην τελευταία περίπτωση η σχετική προκήρυξη απο-

στέλλεται πριν από τη δηµοσίευση της στο Ανώτατο
Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), το οποίο ο-
φείλει να ελέγξει αυτήν από άποψη νοµιµότητας µέσα
σε δέκα (10) ηµέρες.
Οι ανωτέρω συµβάσεις που καταρτίζονται για την κά-

λυψη έκτακτων ή επειγουσών αναγκών λήγουν αυτοδι-
καίως µε την πάροδο της συµφωνηθείσας διάρκειας
τους, χωρίς να απαιτείται προς τούτο καµία άλλη διατύ-
πωση, η δε για οποιονδήποτε λόγο ανανέωσή τους ή µε-
τατροπή τους σε σύµβαση ή σχέση εργασίας αορίστου
χρόνου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη».
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Άρθρο 60
Αναβάθµιση του ρόλου του πληροφοριακού 

συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ» στην καταγραφή της εργασίας
και της παροχής υπηρεσιών

1. Συµβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών, απασχολούµε-
νων σε έως δύο λήπτες των υπηρεσιών αυτών σύµφωνα
µε την παράγραφο 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, ό-
πως ισχύει, και οι απασχολούµενοι µε εργόσηµο σύµφω-
να µε το άρθρο 20 του  ν. 3863/2010, όπως ισχύει, κατα-
χωρίζονται υποχρεωτικά στο πληροφοριακό σύστηµα
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υ-
ποθέσεων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα για την ε-
φαρµογή της παρούσας διάταξης, καθώς και για την επι-
βολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασής της. 

Άρθρο 61
Άρση αβεβαιότητας των αποσπασµένων στην Ελλάδα
εργαζοµένων επιχειρήσεων µε έδρα στο Ηνωµένο
Βασίλειο µε αφορµή την ενδεχόµενη αποχώρηση

του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στο Η-
νωµένο Βασίλειο και οι οποίες, στο πλαίσιο διεθνούς πα-
ροχής υπηρεσιών, έχουν ήδη αποσπάσει εργαζόµενους
στο έδαφος της Ελλάδας έως την ηµεροµηνία αποχώρη-
σης του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση ή πρόκειται να αποσπάσουν εργαζόµενους µετά την
ηµεροµηνία αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έως τις 31.12.2020 εφαρµό-
ζονται οι σχετικές διατάξεις των π.δ. 219/2000 και
101/2016.

Άρθρο 62
Ζητήµατα λειτουργίας συλλογικών οργάνων 

Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων

Όπου στο κείµενο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
αναφέρεται ως µέλος συλλογικού οργάνου ο Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου Εργασίας, νοείται εφεξής ο
Γενικός Γραµµατέας Εργασίας του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων άρθρο 7 του π.δ.
84/2019 (Α΄ 123) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν.
4622/2019 (Α΄ 133) και του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) όπως
ισχύει.

Άρθρο 63
Παράταση ισχύος της από 28.03.2018 ΕΓΣΣΕ

Η ισχύς της από 28 Μαρτίου 2018 Εθνικής Γενικής
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας παρατείνεται από την η-
µεροµηνία λήξης της κανονιστικής της ισχύος
(30.06.2019) µέχρι τη σύναψη νέας Εθνικής Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας και όχι πέραν τις 31ης.12.2019.

Άρθρο 64
Παράταση της θητείας των µελών του Διοικητικού

Συµβουλίου του Οργανισµού
Μεσολάβησης και Διαιτησίας

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 65
Διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία

Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 (Α΄
130), όπως ισχύει, αντικαθίσταται από την παράγραφο 3
του παρόντος και η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν.
4554/2018 αναριθµείται σε 4. Καταργείται η παράγρα-
φος 4 του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 και προστίθεται
νέα παράγραφος 6. Το άρθρο 5 του ν. 4554/2018 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5
Διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία

1. Ειδικός Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή Επιθε-
ωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή ελεγκτής των Περιφε-
ρειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης ή αρµόδιος υ-
πάλληλος του ΕΦΚΑ που διαπιστώνει τη µη αναγραφή
εργαζοµένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τη-
ρείται από τον εργοδότη, επιβάλλει στον εργοδότη πρό-
στιµο ποσού δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ
για κάθε αδήλωτο εργαζόµενο, κατά δέσµια αρµοδιότη-
τα, χωρίς προηγούµενη πρόσκλησή του για παροχή εξη-
γήσεων.

2. Ειδικός Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία ή Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Ερ-
γασία που, κατά τη διερεύνηση των αιτιών εργατικού α-
τυχήµατος, διαπιστώνει τη µη αναγραφή εργαζοµένου
σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον
εργοδότη, επιβάλλει στον εργοδότη το πρόστιµο που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 για κάθε αδήλωτο εργα-
ζόµενο, κατά δέσµια αρµοδιότητα, χωρίς προηγούµενη
πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων.

3. Ο αρµόδιος Προϊστάµενος του ελεγκτικού οργάνου
που διαπίστωσε την παράβαση αδήλωτης εργασίας υπο-
χρεούται να δώσει εντολή διενέργειας ενός τουλάχι-
στον επανελέγχου της παραβατικής επιχείρησης/εκµε-
τάλλευσης, ο οποίος πραγµατοποιείται εντός χρονικού
διαστήµατος δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία
της διαπίστωσης της παράβασης της αδήλωτης εργα-
σίας προκειµένου να ελεγχθεί τυχόν υποτροπή.
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Στις περιπτώσεις που η παράβαση της αδήλωτης εργα-
σίας διαπιστώθηκε από τα όργανα της παραγράφου 2
του άρθρου 5 του παρόντος ή από τα όργανα του άρθρου
259 του ν. 4555/2018 (Α΄133) και σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 14 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) ως ισχύει, ο
αρµόδιος Προϊστάµενος του τοπικά αρµόδιου Τµήµατος
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε. υποχρε-
ούται να δώσει εντολή σε αρµόδιο Επιθεωρητή Εργασια-
κών Σχέσεων για τον ως άνω επανέλεγχο ή επανελέγ-
χους.

4.  Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, η οποία
διαπιστώνεται εντός τριών (3) ετών από τον πρώτο έλεγ-
χο, το πρόστιµο της παραγράφου 1, ανά εργαζόµενο, ε-
πιβάλλεται προσαυξηµένο ως εξής:
α) κατά 100% για την πρώτη µετά την αρχική παράβα-

ση και
β) κατά 200% για κάθε µεταγενέστερη παράβαση από

αυτήν της περίπτωσης α΄, που διαπιστώνεται σε έλεγχο
διενεργούµενο σε διαφορετική ηµεροµηνία.

5. Οι διοικητικές κυρώσεις του παρόντος άρθρου επι-
βάλλονται πλέον των λοιπών κυρώσεων που προβλέπο-
νται από την κείµενη νοµοθεσία.

6. Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίµου ασκείται
προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου Διοικητικού Πρωτοδι-
κείου µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την ε-
πίδοσή της, κατά την κείµενη νοµοθεσία. Μέσα στην ίδια
προθεσµία η προσφυγή κοινοποιείται µε µέριµνα του
προσφεύγοντος και µε ποινή απαραδέκτου στην αρµό-
δια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. Η προθεσµία για την άσκηση
της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν
την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίµου.»

Άρθρο 66
Δικαίωµα και προϋποθέσεις έκπτωσης

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018,
όπως ισχύουν, αντικαθίστανται. Η παράγραφος 3 του άρ-
θρου 6 του ν. 4554/2018, όπως ισχύει, τροποποιείται. Η
παράγραφος 6 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018, όπως ι-
σχύει, τροποποιείται ως προς το δεύτερο εδάφιο της και
το άρθρο 6 του ν. 4554/2018 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6
Δικαίωµα και προϋποθέσεις έκπτωσης

1. Αν, εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµέ-
ρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη
του εργαζοµένου ή των εργαζοµένων που διαπιστώθη-
καν, ως αδήλωτοι, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας
πλήρους απασχόλησης διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα
(12) µηνών, το πρόστιµο της παραγράφου 1 του άρθρου
5 ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις εποχικών εργασιών, όπως
αυτές ορίζονται στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), το
πρόστιµο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 ορίζεται στο
ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σε περίπτωση
πρόσληψης µε σύµβαση εργασίας πλήρους απασχόλη-
σης διάρκειας, τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Εφόσον ο

χρόνος λειτουργίας της εποχικής επιχείρησης ή εκµε-
τάλλευσης δεν επαρκεί για τη συµπλήρωση του ελάχι-
στου απαιτούµενου χρόνου απασχόλησης (τρίµηνο), ο
εργοδότης υποχρεούται να συµπληρώσει τον υπόλοιπο
χρόνο του τριµήνου κατά την επόµενη περίοδο λειτουρ-
γίας. Διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί υποχρέω-
σης επαναπρόσληψης εργαζοµένων εποχικών επιχειρή-
σεων δεν θίγονται.

3. Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε µείωση
του προσωπικού από την ηµεροµηνία και ώρα του ελέγ-
χου και καθ’ όλη τη διάρκεια των περιόδων των παρα-
γράφων 1 και 2, κατά περίπτωση.

4. Ως µείωση του προσωπικού, κατά την έννοια της πα-
ραγράφου 3, θεωρείται:
α) η µείωση του αριθµού των εργαζοµένων της επιχεί-

ρησης ή εκµετάλλευσης σε αριθµό µικρότερο από τον α-
ριθµό των εργαζοµένων που απασχολούνταν κατά την η-
µεροµηνία και ώρα του ελέγχου, προσαυξηµένο κατά
τον αριθµό των εργαζοµένων που προσέλαβε ο εργοδό-
της, προκειµένου να τύχει της έκπτωσης,
β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης των εργα-

ζοµένων από πλήρη σε µερική ή εκ περιτροπής απασχό-
ληση,
γ) η θέση εργαζοµένων σε διαθεσιµότητα, 
δ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται µε πρωτοβουλία

του εργοδότη, µέσω προγραµµάτων παροχής κινήτρων
εθελούσιας εξόδου και
ε) η οικειοθελής αποχώρηση εργαζοµένου. Αν µειωθεί

το προσωπικό, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄, δ΄ και
ε΄, ο εργοδότης υποχρεούται, εντός δεκαπέντε (15) ερ-
γάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία που επήλθε η µεί-
ωση, να προβεί σε νέα πρόσληψη µε τους ίδιους όρους
εργασίας, ώστε να διατηρηθεί σταθερός ο αριθµός των
εργαζοµένων της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης. Το διά-
στηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία µείωσης του
προσωπικού έως αυτήν της νέας πρόσληψης, προσαυξά-
νει την ελάχιστη περίοδο, κατά την οποία ο εργοδότης
δεν επιτρέπεται να προβεί σε µείωση προσωπικού.

5. Στην έννοια της µείωσης του προσωπικού της παρα-
γράφου 3 δεν περιλαµβάνονται:
α) η συνταξιοδότηση εργαζοµένου,
β) η λήξη σύµβασης ορισµένου χρόνου που είχε συνα-

φθεί πριν από την ηµεροµηνία του ελέγχου, λόγω παρό-
δου της συµφωνηθείσας διάρκειας,
γ) η καταγγελία της σύµβασης εργασίας ύστερα από

την υποβολή µήνυσης του εργοδότη κατά εργαζοµένου
για αξιόποινη πράξη που τέλεσε κατά την άσκηση της
εργασίας του,
δ) η φυλάκιση και ο θάνατος εργαζοµένου και
ε) η αδυναµία ανανέωσης της άδειας διαµονής και

πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπού εργαζοµέ-
νου.

6. Το δικαίωµα της έκπτωσης παρέχεται, εφόσον ο ερ-
γοδότης αποδεχθεί το πρόστιµο και παραιτηθεί από την
άσκηση των προβλεπόµενων ένδικων βοηθηµάτων. Δι-
καίωµα έκπτωσης δεν παρέχεται όταν ο εργοδότης είναι
υπότροπος, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου
5.
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7. Σε περίπτωση µείωσης του προσωπικού, κατά παρά-
βαση των διατάξεων του παρόντος, βεβαιώνεται σε βά-
ρος του εργοδότη για κάθε αδήλωτο εργαζόµενο, κατά
δέσµια αρµοδιότητα, χωρίς προηγούµενη πρόσκλησή
του για παροχή εξηγήσεων, το υπολειπόµενο του αρχι-
κού προστίµου ποσό»

Άρθρο 67
Καταβολή προστίµου και µητρώο παραβατών 

για την αδήλωτη εργασία

Στο άρθρο 7 του ν. 4554/2018, όπως ισχύει, προστίθε-
ται παράγραφος 2 και το άρθρο 7 του ν. 4554/2018 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7
Καταβολή προστίµου και µητρώο παραβατών 

για την αδήλωτη εργασία

1. Αν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και του
ΕΦΚΑ επιβληθούν σε µία επιχείρηση, εκµετάλλευση ή
άλλη εργασία περισσότερα από ένα πρόστιµα για αδή-
λωτη εργασία του ίδιου εργαζοµένου, που προκύπτουν
από έλεγχο κατά τη διάρκεια της ίδιας ηµέρας, η κατα-
βολή του προστίµου γίνεται άπαξ βάσει της πράξης επι-
βολής προστίµου που κοινοποιήθηκε πρώτη στον εργο-
δότη.

2. Στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑ-
ΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων δηµιουργείται «Μητρώο Παραβατών για την Αδή-
λωτη Εργασία», στο οποίο θα καταχωρούνται οι επιχει-
ρήσεις, εκµεταλλεύσεις και γενικώς οι εργοδότες, φυσι-
κά και νοµικά πρόσωπα, στους οποίους επιβάλλονται κυ-
ρώσεις για απασχόληση εργαζοµένων µε αδήλωτη εργα-
σία. Οι επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν παραβατι-
κή συµπεριφορά θα αποκλείονται από ευµενείς ασφαλι-
στικές ρυθµίσεις. Οι υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και του ΕΦ-
ΚΑ είναι αρµόδιες για την τήρηση και άµεση ενηµέρωση
του µητρώου»

Άρθρο 68
Εξουσιοδοτικές διατάξεις- Έναρξη ισχύος

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 4554/2018,
όπως ισχύουν, αντικαθίστανται και η παράγραφος 3 του
ίδιου άρθρου καταργείται και το άρθρο 8 του ν.
4554/2018 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 8
Εξουσιοδοτικές διατάξεις- Έναρξη ισχύος

1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων ρυθµίζονται τα ακόλουθα: 
α. η διαδικασία επιβολής των προβλεπόµενων διοικητι-

κών κυρώσεων, του παρόντος Κεφαλαίου και ιδίως προ-
θεσµίες για την υποβολή αντιρρήσεων κατά πράξεως δι-
οικητικών κυρώσεων, δικαίωµα προηγουµένης ακροάσε-
ως του παραβάτη εργοδότη, η διαδικασία επανελέγχου
της συνδροµής των προϋποθέσεων επιβολής διοικητι-
κών κυρώσεων και µείωσης προβλεπόµενου προστίµου,

καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την αποτελεσµα-
τική εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, 
β. κάθε σχετικό θέµα αναφορικά µε τα στοιχεία που

καταχωρίζονται στο Μητρώο Παραβατών, σύµφωνα πά-
ντοτε µε το εκάστοτε ισχύον θεσµικό πλαίσιο για την
προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, την ενη-
µέρωση των αρµοδίων υπηρεσιών είσπραξης ασφαλιστι-
κών και φορολογικών οφειλών και κάθε άλλο θέµα σχε-
τικά µε τη διάρκεια διατήρησης των στοιχειών στο Μη-
τρώο, τη χορηγήση στοιχείων σε τρίτους, κάθε αναγκαίο
θέµα για την τήρηση της προστασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νο-
µοθεσία, τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συ-
στηµάτων των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών, καθώς και
τους όρους, το είδος και τη διάρκεια εξαίρεσης των πα-
ραβατών από ρυθµίσεις εξόφλησης ασφαλιστικών ει-
σφορών και προγράµµατα ενίσχυσης της απασχόλησης. 

2. Η ισχύς των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 5
και των παραγράφων 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 6 του ν.
4554/2018 αρχίζει από την έκδοση της σχετικής απόφα-
σης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-
θρου, από εκδόσεως της οποίας καταργείται η υπ’ αριθµ.
43614/996/21.08.2018 (Β΄ 3521) Υπουργική Απόφαση. Η
ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4554/2018
αρχίζει από την έκδοση της Απόφασης της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 69
Ρύθµιση για την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)

1. Σε βάρος των εργοδοτών που ασφαλίζουν προσωπι-
κό µέσω Α.Π.Δ. χωρίς να καταβάλουν τις τρέχουσες µη-
νιαίες ασφαλιστικές εισφορές το ΚΕΑΟ δύναται, εκτός
των µέτρων αναγκαστικής είσπραξης που προβλέπονται
από τον ΚΕΔΕ, να αναστείλει για τον εργοδότη τη χρή-
ση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υπο-
βολή Α.Π.Δ..

2. Το ΚΕΑΟ ενηµερώνει την αρµόδια για τον έλεγχο
του εργοδότη υπηρεσία του ΕΦΚΑ προκειµένου να διε-
νεργηθεί έλεγχος σχετικά µε τη λειτουργία της επιχεί-
ρησης, την ύπαρξη τυχόν συνυπεύθυνων ή συνδεδεµέ-
νων επιχειρήσεων, καθώς και για τη διαπίστωση του
πραγµατικού της απασχόλησης και την τήρηση της α-
σφαλιστικής νοµοθεσίας. Η αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία
του ΕΦΚΑ γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕ-
ΑΟ τα αποτελέσµατα του ελέγχου.

3. Στις περιπτώσεις αναστολής χρήσης των ηλεκτρονι-
κών υπηρεσιών, οι συναλλαγές του εργοδότη πραγµατο-
ποιούνται στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Για την
περίοδο που ισχύει η αναστολή, οι Α.Π.Δ. υποβάλλονται
από τον εργοδότη µε ψηφιακό – µαγνητικό µέσο στην
αρµόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ και η καταχώρισή τους στο
πληροφοριακό σύστηµα του ΕΦΚΑ γίνεται εφόσον κατα-
βάλλονται οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές που δη-
λώνονται µε αυτές. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η κατα-
χώριση στις εξής περιπτώσεις:
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α) Κατά την πρώτη µετά την επιβολή της αναστολή, υ-
ποβολή Α.Π.Δ. µε ψηφιακό – µαγνητικό µέσο, αν υπο-
βάλλονται Α.Π.Δ. µέχρι έξι (6) µισθολογικών περιόδων
είναι δυνατή η καταχώριση αυτών αν έχουν καταβληθεί
οι ασφαλιστικές εισφορές τουλάχιστον της τελευταίας
απαιτητής Α.Π.Δ.. Αν υποβάλλονται Α.Π.Δ. περισσότε-
ρων των έξι (6) µισθολογικών περιόδων, είναι δυνατή η
καταχώριση αυτών αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστι-
κές εισφορές που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο (1/3) του
συνολικού ποσού εισφορών που δηλώνεται µε τις Α.Π.Δ.
που υποβάλλονται.
β) Κατά τη δεύτερη υποβολή Α.Π.Δ. µε ψηφιακό – µα-

γνητικό µέσο, αν υποβάλλονται Α.Π.Δ. περισσότερων µι-
σθολογικών περιόδων, είναι δυνατή η καταχώριση αυτών
αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που α-
ντιστοιχούν στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού ποσού ει-
σφορών που δηλώνεται µε τις Α.Π.Δ. που υποβάλλονται.
Οι Α.Π.Δ. των οποίων δεν είναι δυνατή η καταχώριση

στο πληροφοριακό σύστηµα του ΕΦΚΑ σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο, θεωρούνται µη υ-
ποβληθείσες.

4. Μαζί µε τις Α.Π.Δ. που υποβάλλονται µε ψηφιακό –
µαγνητικό µέσο στην αρµόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ προ-
σκοµίζονται υποχρεωτικά τα στοιχεία των φορολογικών
δηλώσεων των τελευταίων τριών (3) ετών του εργοδότη
και των συνυπεύθυνων προσώπων ήτοι τα έντυπα Ε1,
Ε2, η δήλωση-πράξη προσδιορισµού ΕΝ.Φ.Ι.Α., τα εκκα-
θαριστικά φορολογίας εισοδήµατος για φυσικά πρόσω-
πα και τα έντυπα Ν, Ε2, Ε3 και η δήλωση-πράξη προσ-
διορισµού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για νοµικά πρόσωπα και νοµικές ο-
ντότητες, καθώς και µισθωτήρια συµβόλαια έδρας και
παραρτηµάτων. Τα φορολογικά στοιχεία αποστέλλονται
στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ.

5. Η αναστολή της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρε-
σιών του ΕΦΚΑ, µπορεί να αρθεί µετά από αίτηση του ο-
φειλέτη είτε µετά από εξόφληση  είτε µετά από ρύθµιση
της οφειλής υπό την προϋπόθεση της αποστολής στο
ΚΕΑΟ των φορολογικών στοιχείων που προσκόµισε ο
εργοδότης και των αποτελεσµάτων του ελέγχου που
διενεργήθηκε στην επιχείρηση. Οι Α.Π.Δ. των µισθολογι-
κών περιόδων από τη ρύθµιση της οφειλής και µέχρι την
άρση της αναστολής υποβάλλονται µε ψηφιακό – µαγνη-
τικό µέσο στην αρµόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ και η κατα-
χώρισή τους γίνεται, εφόσον καταβάλλονται οι απαιτη-
τές ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνονται µε αυτές.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και
προϋποθέσεις εφαρµογής του παρόντος, όπως και οι τυ-
χόν προϋποθέσεις περιπτώσεων εργοδοτών που εξαι-
ρούνται από το µέτρο, καθώς και θέµατα τεχνικού ή λε-
πτοµερειακού χαρακτήρα για την ενηµέρωση των εργα-
ζοµένων των άνω επιχειρήσεων.

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παραγρά-
φου 4 του παρόντος.

Άρθρο 70
Καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής

στη ρύθµιση του ν. 4611/2019

Στο άρθρο 13 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) όπως ισχύει,
προστίθεται παράγραφος 2 και το άρθρο 13 του
ν. 4611/2019 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 13
Καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση

1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση του παρό-
ντος υποβάλλεται έως 30.09.2019.

2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3,
όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθµιση περιλαµβάνει
δύο στάδια, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου
11 του παρόντος, η ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία α-
φορά στην υποβολή του αιτήµατος για τον προσδιορι-
σµό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΦ-
ΚΑ (1ο στάδιο). Ως υποβολή αιτήµατος για τον προσδιο-
ρισµό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλε-
κτρονική πλατφόρµα του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφει-
λετών που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών
τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία
και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολο-
γισµού ή µη των οφειλών. Στις περιπτώσεις αυτές η υπα-
γωγή στη ρύθµιση µπορεί να γίνει και µετά το πέρας της
καταληκτικής ηµεροµηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφει-
λές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στά-
διο) για την υπαγωγή στην ρύθµιση µέσω της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρµας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καµία περίπτωση
δεν µπορεί να υποβληθεί µετά την 31η.12.2019.»

Άρθρο 71
Παράταση του άρθρου 50 του ν. 4569/2018

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 50 του ν. 4569/2018
(Α΄ 179), όπως ισχύουν, τροποποιούνται και το άρθρο 50
διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 50
Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του ΕΦΚΑ

και του ΕΤΕΑΕΠ

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι την
31η Δεκεµβρίου 2020 για την έκδοση κάθε απόφασης
µετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, σύµφω-
να µε την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016
(Α΄ 224), καθώς και για την έκδοση κάθε άλλης απόφα-
σης κατ’ εφαρµογή οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διά-
ταξης νόµου µε την οποία προκαλείται µετακίνηση υπαλ-
λήλων του ΕΦΚΑ, συµπεριλαµβανοµένης και της λήξης ή
ανάκλησης απόσπασης υπαλλήλων βάσει της οποίας πα-
ρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΦΚΑ, απαιτείται η
προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
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2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι την
31η Δεκεµβρίου 2020, για την έκδοση κάθε απόφασης
µετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του «Ενιαίου Ταµεί-
ου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (ΕΤΕ-
ΑΕΠ) σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν.
4440/2016, καθώς και για την έκδοση κάθε άλλης από-
φασης κατ’ εφαρµογή οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής
διάταξης νόµου µε την οποία προκαλείται µετακίνηση υ-
παλλήλων του ΕΤΕΑΕΠ, συµπεριλαµβανοµένης και της
λήξης ή ανάκλησης απόσπασης υπαλλήλων βάσει της ο-
ποίας παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΤΕΑΕΠ, απαι-
τείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
διαδικασίες µετάταξης ή απόσπασης και πάσης φύσεως
µετακινήσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των
παραγράφων 1 και 2 ολοκληρώνονται σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο».

Άρθρο 72
Παράταση διάρκειας σύµβασης

Η από 14.04.2016 (αριθ. πρωτ. σύµβασης 9/16) διοικη-
τική σύµβαση που αφορά στην «Παροχή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συµφωνηµένου Επιπέ-
δου (SLA) µετάδοσης δεδοµένων φωνής και εικόνας µέ-
σω ιδιωτικού ιδεατού δικτύου (ΙΚΑΝΕΤ)», παρατείνεται
αυτοδίκαια από τη λήξη της, είτε έως την ενεργοποίηση
του νέου δικτύου εντός έξι (6) µηνών από την υπογραφή
της σχετικής σύµβασης ύστερα από την ολοκλήρωση
της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας για τη δηµιουργία
του νέου δικτύου του ΕΦΚΑ (ΕΦΚΑΝΕΤ) και την έναρξη
της παραγωγικής λειτουργίας (ζεύξη σηµείων) για το σύ-
νολο των σηµείων εφαρµογής του είτε έως την ένταξη
του φορέα στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, οπότε και λύεται αυτοδικαί-
ως.
Η παράταση του προηγούµενου εδαφίου δεν δύναται

να εκτείνεται σε χρόνο µετά τις 30.06.2020, κατά την ο-
ποία επίσης επέρχεται αυτοδίκαιη λύση.

Άρθρο 73
Υποχρέωση κατάρτισης ισολογισµών ΕΦΚΑ

και λοιπών φορέων

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΦΚΑ) υ-
ποχρεούται να καταρτίσει το αργότερο µέχρι την 30η Ι-
ουνίου 2021 τους εκκρεµείς ισολογισµούς των ετών
2017, 2018 και 2019. Μέχρι το οριζόµενο στο προηγού-
µενο εδάφιο χρονικό σηµείο ο ΕΦΚΑ υποχρεούται να κα-
ταρτίσει τους εκκρεµείς ισολογισµούς και όλων των ε-
νταχθέντων σε αυτόν φορέων, τοµέων, κλάδων και λο-
γαριασµών για τα έτη που ανάγονται στην χρονική πε-
ρίοδο προ της ένταξής τους στον ΕΦΚΑ. Από το 2020 και
για κάθε επόµενη χρήση οι ισολογισµοί υποβάλλονται το
αργότερο µέχρι την 30η Ιουνίου του επόµενου έτους κά-
θε χρήσης.

Άρθρο 74
Ρυθµίσεις Επιλογής Προϊσταµένων ΕΦΚΑ

Το άρθρο 71 του π. δ. 8/2019, όπως ισχύει, αντικαθί-
σταται και διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 71
Προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων

Ως Προϊστάµενοι των Γενικών Διευθύνσεων που συνι-
στώνται µε τις διατάξεις του παρόντος επιλέγονται και
τοποθετούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλι-
κού Κώδικα, υπάλληλοι ΠΕ όλων των κλάδων εξαιρουµέ-
νης της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών στην οποία προΐσταται υπάλληλος του
κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής.
Για την πλήρωση θέσης Προϊσταµένων στις Γενικές Δι-

ευθύνσεις του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ΕΦΚΑ) επιλέγονται υπάλληλοι µε τριετή τουλάχιστον
προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή των ενταχθέ-
ντων σε αυτόν φορέων κοινωνικής ασφάλισης».

ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Άρθρο 75
Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση
δικογράφων και λοιπών εγγράφων στο Συµβούλιο
της Επικρατείας, ψηφιακός διοικητικός φάκελος

1. Στο άρθρο 19 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) προστίθεται
παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Το ένδικο µέσο ή βοήθηµα υποβάλλεται αποκλει-
στικώς µε ηλεκτρονικά µέσα από την 1η.1.2021 και είναι
έγκυρο εφόσον φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του
π.δ. 150/2001 και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρ-
θρων 25 έως 27 του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014 (ΕΕ L
257).»

2. Στο άρθρο 21 του π.δ. 18/1989 προστίθεται παρά-
γραφος 8 ως εξής:

«8. Οι προβλεπόµενες από τις ανωτέρω παραγράφους
επιδόσεις του δικαστηρίου προς τους διαδίκους γίνονται
αποκλειστικώς µε ηλεκτρονικά µέσα από την 1η.01.2021
και είναι έγκυρες εφόσον το δικόγραφο και η πράξη του
Προέδρου περί ορισµού δικασίµου και εισηγητή φέρουν
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του
άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ. 150/2001 και σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27 του Κανονισµού
(ΕΕ) 910/2014. Το δικόγραφο και η πράξη του Προέδρου
που έχουν διαβιβαστεί µε ηλεκτρονικά µέσα στη δηλω-
θείσα µε το δικόγραφο ηλεκτρονική διεύθυνση θεωρείται
ότι επιδόθηκαν µετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιµων
ηµερών από την ηλεκτρονική αποστολή τους. Η παραγό-
µενη αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα του δικα-
στηρίου έκθεση για την ηλεκτρονική αποστολή φέρει
προηγµένη ψηφιακή υπογραφή κατά την ως άνω έννοια.
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Μετά την 1η.01.2021, εάν η χρήση ηλεκτρονικών µέσων
είναι τεχνικά αδύνατη και εφόσον τούτο επιβάλλεται για
λόγους επείγοντος, οι επιδόσεις διενεργούνται κατά τις
διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρ-
θρου. Αµέσως µόλις καταστεί εκ νέου τεχνικά δυνατή η
χρήση των ηλεκτρονικών µέσων, ακολουθεί και η επίδο-
ση µε τα µέσα αυτά.»

3. Στο άρθρο 23 του π.δ. 18/1989 προστίθεται παρά-
γραφος 4 ως εξής:

«4. Η έκθεση των απόψεων της Διοίκησης και ο φάκε-
λος που τη συνοδεύει υποβάλλονται αποκλειστικώς µε
ηλεκτρονικά µέσα, σε µορφή δεκτική περαιτέρω χρήσης
και επεξεργάσιµη µε αυτοµατοποιηµένα µέσα, από την
1η.01.2021. Η έκθεση απόψεων και το διαβιβαστικό έγ-
γραφο, αν υπάρχει, φέρουν υποχρεωτικά προηγµένη η-
λεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 πα-
ράγραφος 1 του π.δ. 150/2001 και σύµφωνα µε τις απαι-
τήσεις των άρθρων 25 έως 27 του Κανονισµού (ΕΕ)
910/2014. Στην έκθεση απόψεων πρέπει να επισηµαίνο-
νται διακριτά τα έγγραφα που αποτελούν περιεχόµενο
του διοικητικού φακέλου που αποστέλλεται και περιέ-
χουν στοιχεία στα οποία η Διοίκηση ζητά να µην επιτρα-
πεί η πρόσβαση των λοιπών διαδίκων, για τον λόγο ότι
παραβλάπτεται απόρρητο, το οποίο προβλέπεται από ει-
δικές διατάξεις.»

4. Στο άρθρο 25 του π.δ. 18/1989 προστίθεται παρά-
γραφος 3 ως εξής:

«3. Το δικόγραφο πρόσθετων λόγων και τα υποµνήµα-
τα των διαδίκων υποβάλλονται αποκλειστικώς µε ηλε-
κτρονικά µέσα από την 1η.01.2021, λαµβάνονται δε υπό-
ψη από το δικαστήριο, µε την επιφύλαξη των λοιπών
προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2, εφόσον φέ-
ρουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έν-
νοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ. 150/2001 και
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27 του
Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014.»

5. Στο άρθρο 49 του π.δ. 18/1989 προστίθεται παρά-
γραφος 5 ως εξής:

«5. Το δικόγραφο της παρέµβασης υποβάλλεται απο-
κλειστικώς µε ηλεκτρονικά µέσα από την 1η.01.2021,
λαµβάνεται δε υπόψη από το δικαστήριο, µε την επιφύ-
λαξη των λοιπών προϋποθέσεων των παραγράφων 1 έ-
ως 4, εφόσον φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή,
κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ.
150/2001 και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 25
έως 27 του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014.»

6. Στο  π.δ. 18/1989 προστίθεται άρθρο 70α ως εξής:

«Άρθρο 70α
Ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων 

και λοιπών εγγράφων, ψηφιακή δικογραφία

1.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 15 παράγραφος 1,
27 παράγραφος 1 και των αιτήσεων περί ευεργετήµατος
πενίας, όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται η
κατάθεση δικογράφου ή εγγράφου σε έντυπη µορφή, α-
πό την 1η.01.2021 νοείται αποκλειστικώς η ηλεκτρονική
κατάθεσή τους, εφόσον τα δικόγραφα ή έγγραφα αυτά
φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έν-

νοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ. 150/2001 και
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27 του
Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014. Τα εν λόγω δικόγραφα ή έγ-
γραφα που έχουν υποβληθεί µε ηλεκτρονικά µέσα θεω-
ρείται ότι κατατέθηκαν, εφόσον επιστραφεί στον απο-
στολέα του δικογράφου ή εγγράφου από το δικαστήριο
ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει προηγµένη ηλεκτρονι-
κή υπογραφή, κατά την ως άνω έννοια, και περιέχει την
έκθεση κατάθεσης.

2. Στα κατατιθέµενα µε ηλεκτρονικά µέσα δικόγραφα ή
έγγραφα επισυνάπτονται, ως παραρτήµατα, τα στοιχεία
των οποίων γίνεται επίκληση και κατάλογος των στοιχεί-
ων αυτών. Αν παράρτηµα δικογράφου ή εγγράφου δεν
µπορεί, λόγω της φύσης του, να κατατεθεί µε ηλεκτρονι-
κά µέσα, διαβιβάζεται χωριστά ταχυδροµικώς ή παραδί-
δεται στη γραµµατεία. Το παράρτηµα κατατίθεται σε ένα
αντίγραφο για το δικαστήριο και σε ισάριθµα των διαδί-
κων. Ο διάδικος που καταθέτει τα αντίγραφα αυτά βεβαι-
ώνει ότι είναι πανοµοιότυπα. Αν, λόγω του όγκου ενός
στοιχείου, στο δικόγραφο ή έγγραφο που κατατίθεται µε
ηλεκτρονικά µέσα επισυνάπτονται µόνον αποσπάσµατα,
κατατίθεται στη γραµµατεία το στοιχείο αυτούσιο ή πλή-
ρες αντίγραφό του. Στο ηλεκτρονικό σύστηµα του Δικα-
στηρίου καταχωρίζονται οι σχετικές πληροφορίες, προ-
κειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση όλων των διαδί-
κων στο στοιχείο αυτό.

3. Επί ηλεκτρονικής κατάθεσης κάθε είδους δικογρά-
φου ή εγγράφου στο δικαστήριο εφαρµόζονται αναλό-
γως οι διατάξεις του π.δ. 40/2013 (Α΄ 75).

4. Εάν η κατάθεση δικογράφου ή εγγράφου µε ηλε-
κτρονικά µέσα είναι τεχνικά αδύνατη για λόγους που α-
φορούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα του δικαστηρίου ή του
φορέα που µεσολαβεί, ο χρήστης ενηµερώνει αµέσως
για την αδυναµία αυτή τη γραµµατεία µε κάθε πρόσφορο
µέσο, σηµειώνοντας: 
α) το είδος του δικογράφου ή εγγράφου που επιθυµεί

να καταθέσει, 
β) κατά περίπτωση, την προθεσµία που προβλέπεται ή

έχει ταχθεί για την κατάθεση του δικογράφου ή εγγρά-
φου,
γ) τη φύση της διαπιστωθείσας τεχνικής αδυναµίας,

προκειµένου οι υπηρεσίες του δικαστηρίου ή του φορέα
που µεσολαβεί να εξακριβώσουν αν αυτή οφείλεται σε
µη διαθεσιµότητα του ηλεκτρονικού συστήµατος που
χρησιµοποιεί το δικαστήριο ή του φορέα που µεσολαβεί.
Σε περίπτωση επείγοντος, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει
αντίγραφο του δικογράφου ή άλλου διαδικαστικού ή
σχετικού εγγράφου στη γραµµατεία ή το διαβιβάζει µε
κάθε πρόσφορο µέσο (µέσω ταχυδροµείου, ηλεκτρονι-
κού ταχυδροµείου ή φαξ). Αµέσως µόλις καταστεί εκ νέ-
ου τεχνικά δυνατή η χρήση του ηλεκτρονικού συστήµα-
τος που χρησιµοποιεί το δικαστήριο ή ο φορέας που µε-
σολαβεί τη διαβίβαση αυτή ακολουθεί η κατάθεση µέσω
του ηλεκτρονικού συστήµατος. Το δικαστήριο ή ο πρόε-
δρος του οικείου δικαστικού σχηµατισµού, κατά τον λό-
γο της αρµοδιότητάς τους, αποφαίνονται επί της αποδο-
χής του δικογράφου ή εγγράφου που κατατέθηκε µε η-
λεκτρονικά µέσα µετά τη λήξη της ταχθείσας προς τού-
το προθεσµίας, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που επι-
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καλείται ο καταθέτων για να αποδείξει ότι ήταν τεχνικά
αδύνατη η εµπρόθεσµη κατάθεση του εγγράφου αυτού
µε ηλεκτρονικά µέσα για λόγους που αφορούσαν στο η-
λεκτρονικό σύστηµα του δικαστηρίου ή του φορέα που
µεσολαβεί.

5. Η επιβεβαίωση της κατάθεσης δικογράφου ή εγγρά-
φου, την οποία παρέχει το δικαστήριο, δεν προδικάζει το
από δικονοµική άποψη παραδεκτό των διαβιβαζόµενων
εγγράφων.

6. Το δικαστήριο παρέχει στους διαδίκους, µε τη χρή-
ση κωδικού, τη δυνατότητα εξ αποστάσεως πρόσβασης
στα δικόγραφα ή έγγραφα που έχουν υποβληθεί ή που έ-
χουν επιδοθεί µε ηλεκτρονικά µέσα. Εξαίρεση αποτε-
λούν τα δικόγραφα ή έγγραφα στα οποία έχει κριθεί από
το δικαστήριο ή τον πρόεδρο του αρµόδιου δικαστικού
σχηµατισµού, κατά περίπτωση, ότι δεν επιτρέπεται η
πρόσβαση, διότι παραβλάπτεται απόρρητο, το οποίο
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Η πρόσβαση στα δι-
κόγραφα και στα έγγραφα κάθε υπόθεσης που έχουν υ-
ποβληθεί ή επιδοθεί µε ηλεκτρονικά µέσα είναι δυνατή
µέχρι τη συµπλήρωση τριµήνου από την ηµεροµηνία της
απόφασης ή πράξης µε την οποία περατώνεται η υπόθε-
ση αυτή ενώπιον του οικείου δικαστικού σχηµατισµού.»

Άρθρο 76
Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση
δικογράφων και εγγράφων κατά τη διαδικασία 

του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, 
Α΄ 97), ψηφιακή δικογραφία

1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 44 και στην παρά-
γραφο 3 του άρθρου 56 του ν. 2717/1999 προστίθεται
τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Τέτοια υπογραφή δεν απαιτείται στην περίπτωση του
δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 48 του
παρόντος.»

2. Στο άρθρο 48 του ν. 2717/1999 προστίθεται παρά-
γραφος 7 ως εξής:

«7. Οι προβλεπόµενες από τις ανωτέρω παραγράφους
επιδόσεις του δικαστηρίου προς τους διαδίκους γίνονται
αποκλειστικώς µε ηλεκτρονικά µέσα από την 01.01.2021
και είναι έγκυρες εφόσον τα προς επίδοση έγγραφα φέ-
ρουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έν-
νοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ. 150/2001 και
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27 του
Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014 (ΕΕ L 257). Τα προς επίδοση
έγγραφα που έχουν διαβιβαστεί µε ηλεκτρονικά µέσα
στη δηλωθείσα µε το δικόγραφο ηλεκτρονική διεύθυνση
θεωρείται ότι επιδόθηκαν µετά την παρέλευση τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική αποστολή τους.
Η παραγόµενη αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα
του δικαστηρίου έκθεση για την ηλεκτρονική αποστολή
φέρει προηγµένη ψηφιακή υπογραφή κατά την ως άνω
έννοια. Μετά την 1η.01.2021, εάν η χρήση ηλεκτρονικών
µέσων είναι τεχνικά αδύνατη και εφόσον τούτο επιβάλ-
λεται για λόγους επείγοντος, οι επιδόσεις διενεργού-
νται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3 έως 5 του πα-
ρόντος άρθρου. Αµέσως µόλις καταστεί εκ νέου τεχνικά
δυνατή η χρήση των ηλεκτρονικών µέσων, ακολουθεί και
η επίδοση µε τα µέσα αυτά.»

3. Στο άρθρο 126 του ν. 2717/1999 προστίθενται παρά-
γραφοι 8 έως 12 ως εξής:

«8. Με την επιφύλαξη των άρθρων 26, 27 παράγραφοι
2 και 3, 29 παράγραφος  2, 30 παράγραφος  2 περίπτωση
β΄, 32 παράγραφος 2, 58 παράγραφος 2, 126Β και 276
παράγραφος  4 εδάφιο α΄ τουπαρόντος, τα δικόγραφα
και τα λοιπά έγγραφα υποβάλλονται αποκλειστικώς µε
ηλεκτρονικά µέσα από την 1η.01.2021 και είναι έγκυρα
εφόσον φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κα-
τά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του  π.δ.
150/2001 και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 25
έως 27 του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014. Τα εν λόγω δικό-
γραφα και έγγραφα που έχουν υποβληθεί µε ηλεκτρονι-
κά µέσα θεωρείται ότι κατατέθηκαν, εφόσον επιστραφεί
στον αποστολέα του δικογράφου ή εγγράφου από το δι-
καστήριο ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει προηγµένη η-
λεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω έννοια, και πε-
ριέχει την έκθεση κατάθεσης.

9. Στα κατατιθέµενα µε ηλεκτρονικά µέσα δικόγραφα ή
έγγραφα επισυνάπτονται, ως παραρτήµατα, τα στοιχεία
των οποίων γίνεται επίκληση και κατάλογος των στοιχεί-
ων αυτών. Αν παράρτηµα δικογράφου ή εγγράφου δεν
µπορεί, λόγω της φύσης του, να κατατεθεί µε ηλεκτρονι-
κά µέσα, διαβιβάζεται χωριστά ταχυδροµικώς ή παραδί-
δεται στη γραµµατεία. Το παράρτηµα κατατίθεται σε ένα
αντίγραφο για το δικαστήριο και σε ισάριθµα των διαδί-
κων. Ο διάδικος που καταθέτει τα αντίγραφα αυτά βεβαι-
ώνει ότι είναι πανοµοιότυπα. Αν, λόγω του όγκου ενός
στοιχείου, στο δικόγραφο ή έγγραφο που κατατίθεται µε
ηλεκτρονικά µέσα επισυνάπτονται µόνον αποσπάσµατα,
κατατίθεται στη γραµµατεία το στοιχείο αυτούσιο ή πλή-
ρες αντίγραφό του.

10. Επί ηλεκτρονικής κατάθεσης κάθε είδους δικογρά-
φου ή εγγράφου στο δικαστήριο εφαρµόζονται αναλό-
γως οι διατάξεις του π.δ. 40/2013 (Α΄ 75).

11. Εάν η κατάθεση δικογράφου ή εγγράφου µε ηλε-
κτρονικά µέσα είναι τεχνικά αδύνατη, ο χρήστης ενηµε-
ρώνει αµέσως για την αδυναµία αυτή τη γραµµατεία µε
κάθε πρόσφορο µέσο, σηµειώνοντας: 
α) το είδος του δικογράφου ή εγγράφου που επιθυµεί

να καταθέσει, 
β) κατά περίπτωση, την προθεσµία που προβλέπεται ή

έχει ταχθεί για την κατάθεση του δικογράφου ή εγγρά-
φου, 
γ) τη φύση της διαπιστωθείσας τεχνικής αδυναµίας,

προκειµένου οι υπηρεσίες του δικαστηρίου ή του φορέα
που µεσολαβεί να εξακριβώσουν αν αυτή οφείλεται σε
µη διαθεσιµότητα του ηλεκτρονικού συστήµατος που
χρησιµοποιεί το δικαστήριο ή του φορέα που µεσολαβεί.
Σε περίπτωση επείγοντος, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει
αντίγραφο του δικογράφου ή άλλου διαδικαστικού ή
σχετικού εγγράφου στη γραµµατεία ή το διαβιβάζει µε
κάθε πρόσφορο µέσο (µέσω ταχυδροµείου, ηλεκτρονι-
κού ταχυδροµείου ή φαξ). Αµέσως µόλις καταστεί εκ νέ-
ου τεχνικά δυνατή η χρήση του ηλεκτρονικού συστήµα-
τος που χρησιµοποιεί το δικαστήριο ή ο φορέας που µε-
σολαβεί τη διαβίβαση αυτή ακολουθεί η κατάθεση µέσω
του ηλεκτρονικού συστήµατος. Το δικαστήριο ή ο πρόε-
δρος του οικείου δικαστικού σχηµατισµού, κατά τον λό-
γο της αρµοδιότητάς τους, αποφαίνονται επί της αποδο-
χής του δικογράφου ή εγγράφου που κατατέθηκε µε η-
λεκτρονικά µέσα µετά τη λήξη της ταχθείσας προς τού-
το προθεσµίας, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που επι-
καλείται ο καταθέτων για να    αποδείξει ότι ήταν τεχνι-
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κά αδύνατη η εµπρόθεσµη κατάθεση του εγγράφου αυ-
τού µε ηλεκτρονικά µέσα για λόγους που αφορούσαν
στο ηλεκτρονικό σύστηµα του δικαστηρίου ή του φορέα
που µεσολαβεί.

12. Η επιβεβαίωση της κατάθεσης δικογράφου ή εγ-
γράφου την οποία παρέχει το δικαστήριο δεν προδικάζει
το από δικονοµική άποψη παραδεκτό των διαβιβαζόµε-
νων εγγράφων.»

4. Στο άρθρο 129 του ν. 2717/1999 προστίθεται παρά-
γραφος 7 ως εξής:

«7. Η έκθεση των απόψεων της Διοίκησης και ο φάκε-
λος που τη συνοδεύει υποβάλλονται αποκλειστικώς µε
ηλεκτρονικά µέσα, σε µορφή δεκτική περαιτέρω χρήσης
και επεξεργάσιµη µε αυτοµατοποιηµένα µέσα, από την
01.01.2021. Η έκθεση απόψεων και το διαβιβαστικό έγ-
γραφο, αν υπάρχει, φέρουν υποχρεωτικά προηγµένη η-
λεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 πα-
ράγραφος 1 του π.δ. 150/2001 και σύµφωνα µε τις απαι-
τήσεις των άρθρων 25 έως 27 του Κανονισµού (ΕΕ)
910/2014. Στην έκθεση απόψεων πρέπει να επισηµαίνο-
νται διακριτά τα έγγραφα που αποτελούν περιεχόµενο
του διοικητικού φακέλου που αποστέλλεται και περιέ-
χουν στοιχεία στα οποία η Διοίκηση ζητά να µην επιτρα-
πεί η πρόσβαση των λοιπών διαδίκων, για τον λόγο ότι
παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ει-
δικές διατάξεις.»

5. Στο άρθρο 130 του ν. 2717/1999 προστίθεται παρά-
γραφος 3 ως εξής:

«3. Από την 01.01.2021, το δικαστήριο παρέχει στους
διαδίκους, µε τη χρήση ειδικού κωδικού, τη δυνατότητα
εξ αποστάσεως πρόσβασης στα δικόγραφα ή έγγραφα
που έχουν υποβληθεί ή που έχουν επιδοθεί µε ηλεκτρο-
νικά µέσα. Εξαίρεση αποτελούν τα δικόγραφα ή έγγρα-
φα στα οποία έχει κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν επι-
τρέπεται η πρόσβαση, διότι παραβλάπτεται απόρρητο το
οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Η πρόσβαση
στα δικόγραφα και στα έγγραφα κάθε υπόθεσης που έ-
χουν υποβληθεί ή επιδοθεί µε ηλεκτρονικά µέσα είναι
δυνατή µέχρι τη συµπλήρωση τριµήνου, από την ηµερο-
µηνία της απόφασης ή πράξης µε την οποία περατώνεται
η υπόθεση αυτή ενώπιον του οικείου δικαστικού σχηµα-
τισµού.»

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 195 του ν. 2717/1999
τροποποιείται ως εξής:

«3. Η κοινοποίηση γίνεται µε ηλεκτρονικά µέσα σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 6 και 7 του άρ-
θρου 48.»

7. Στο άρθρο 252 του ν. 2717/1999 προστίθεται εδάφιο
β´ ως εξής:

«Τα σχετικά έγγραφα και λοιπά στοιχεία του προηγού-
µενου εδαφίου εξαιρούνται από την κατά την παράγρα-
φο 8 του άρθρου 126 του παρόντος υποχρέωση υποβο-
λής στο δικαστήριο µε ηλεκτρονικά µέσα.»

Άρθρο 77
Τροποποίηση του π.δ. 40/2013 (Α΄ 75)

1. Το πρώτο εδάφιο της  παραγράφου 1 του άρθρου 1

του π.δ. 40/2013 τροποποιείται ως εξής:
«1. Δικηγόρος ή µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του

Κράτους που χρησιµοποιεί τη διαδικασία ηλεκτρονικής
κατάθεσης δικογράφου στο Συµβούλιο της Επικρατείας
και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια:»

2. Στο άρθρο 3 του π.δ. 40/2013 προστίθεται παράγρα-
φος 4 ως εξής:

«4. Από την 01.01.2021, τα δικόγραφα ή έγγραφα που
έχουν υποβληθεί ή που έχουν επιδοθεί µε ηλεκτρονικά
µέσα αποκτούν ψηφιακό υδατόσηµο (digital watermark)
που περιέχει τον κωδικό του δικηγόρου ή µέλους του
Ν.Σ.Κ. που ασκεί το δικαίωµα πρόσβασης στα δικόγραφα
ή έγγραφα αυτά και αναφέρει τα εξής: η πρόσβαση επι-
τρέπεται µόνο στους διαδίκους της συγκεκριµένης υπό-
θεσης, περιορίζεται στο πλαίσιο της συγκεκριµένης διοι-
κητικής δίκης, η δε χρήση ή αναπαραγωγή τους, για ο-
ποιονδήποτε άλλο σκοπό, απαγορεύεται χωρίς άδεια
του δικαστηρίου».

Άρθρο 78
Υποχρέωση αναγραφής ΑΦΜ και ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης στα δικόγραφα ενώπιον του Συµβουλίου
της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικα-

στηρίων

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του π.δ. 18/1989
τροποποιείται ως εξής:

«2. Το δικόγραφο πρέπει να περιέχει το όνοµα εκείνου
που ασκεί το ένδικο µέσο, την ηλεκτρονική διεύθυνση,
τη διεύθυνση της κατοικίας του, τον αριθµό φορολογι-
κού του µητρώου, την προσβαλλόµενη πράξη ή απόφα-
ση, τους συγκεκριµένους λόγους στους οποίους στηρί-
ζεται το ένδικο µέσο, χρονολογία και υπογραφή».

2. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45
του ν. 2717/1999 τροποποιείται ως εξής:

«γ) αν υποβάλλεται µεν από φυσικό πρόσωπο, το όνο-
µα, επώνυµο, πατρώνυµο, αριθµό φορολογικού µητρώ-
ου, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση
της κατοικίας και του χώρου εργασίας του ίδιου, του νό-
µιµου αντιπροσώπου του και, αν υπάρχουν, του δικαστι-
κού πληρεξούσιου και του αντικλήτου του, αν υποβάλλε-
ται δε από νοµικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή οµάδα
περιουσίας, την επωνυµία και την έδρα τους, τον αριθµό
φορολογικού µητρώου, καθώς και το όνοµα, επώνυµο,
πατρώνυµο, αριθµό φορολογικού µητρώου, ηλεκτρονική
διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και
του χώρου εργασίας του εκπροσώπου τους και, αν υπάρ-
χουν, του δικαστικού πληρεξουσίου και του αντικλήτου
τους, ενώ, αν υποβάλλεται από το Δηµόσιο, τον τίτλο
της δηµόσιας υπηρεσίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και το
όργανο που το εκπροσωπεί.»

Άρθρο 79
Τηλεσυνεδρίαση στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

1. Στο άρθρο 133 του ν. 2717/1999 προστίθενται παρά-
γραφοι 6 έως 9 ως εξής:
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«6. Ο πρόεδρος του συµβουλίου ή ο δικαστής, που δι-
ευθύνει το δικαστήριο, µπορεί, ύστερα από αίτηµα αυτού
που ασκεί το ένδικο βοήθηµα, το οποίο υποβάλλεται µε
το εισαγωγικό δικόγραφο ή αυτεπαγγέλτως, να αποφα-
σίσει ότι οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους
θα µετέχουν στη συνεδρίαση και θα διενεργούν διαδικα-
στικές πράξεις ενώπιον του δικαστηρίου, ευρισκόµενοι
σε τόπο διαφορετικό από αυτόν της συνεδρίασης. Τόπος
συνεδρίασης για τις µεταβατικές έδρες θεωρείται στην
περίπτωση αυτή η κύρια έδρα του δικαστηρίου, οι δε διά-
δικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους έχουν τη δυνα-
τότητα να παραστούν και να µετέχουν στη συνεδρίαση
ευρισκόµενοι είτε στον τόπο της συνεδρίασης είτε στον
τόπο της µεταβατικής έδρας. Τα πιο πάνω πρόσωπα ενη-
µερώνονται για την απόφαση του πρώτου εδαφίου µε
την κλήση που προβλέπεται στο άρθρο 128 του παρό-
ντος. Η συζήτηση µεταδίδεται ταυτόχρονα µε ήχο και ει-
κόνα στην αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου και
στον τόπο όπου παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξού-
σιοι δικηγόροι τους.

7. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση των διαδίκων ή
αυτεπαγγέλτως, µπορεί να αποφασίσει την εξέταση
µαρτύρων, πραγµατογνωµόνων και διαδίκων χωρίς αυτοί
να παρίστανται στην αίθουσα συνεδρίασής του. Η εξέτα-
ση µεταδίδεται ταυτοχρόνως µε ήχο και εικόνα στην αί-
θουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου και στον τόπο εξέ-
τασης των µαρτύρων, πραγµατογνωµόνων και διαδίκων.
Η εξέταση αυτή, η οποία θεωρείται ότι διεξάγεται ενώ-
πιον του δικαστηρίου, έχει την ίδια αποδεικτική ισχύ µε
την εξέταση στο ακροατήριο.

8. Οι αποφάσεις των παραγράφων 6 και 7 δεν υπόκει-
ται σε ένδικα µέσα.

9. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των παραγράφων 6 και
7, ιδίως δε της διεξαγωγής της συζήτησης και της εξέτα-
σης προσώπων από το δικαστήριο µε τεχνολογικά µέσα,
όταν τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται εκτός της αίθουσας
του δικαστηρίου και σε άλλο τόπο, ορίζονται µε προεδρι-
κό διάταγµα, εκδιδόµενο ύστερα από πρόταση του Υ-
πουργού Δικαιοσύνης. Μέχρι την έκδοσή του εφαρµόζο-
νται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 142/2013 (Α΄ 227),
όπως εκάστοτε ισχύει.»

2. Στο άρθρο 204 παράγραφος 1 του ν. 2717/1999 προ-
στίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής:

«Η ακρόαση αυτή µπορεί να λάβει χώρα και κατ’ ανά-
λογη εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 6 έως
9 του άρθρου 133.»

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 702/1977
(Α΄ 268) προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:

«η. Ως προς τη συζήτηση στο ακροατήριο ή την κατ' ε-
ξαίρεση ακρόαση των διαδίκων από το διοικητικό εφε-
τείο σε συµβούλιο εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
των παραγράφων 6 έως 9 του άρθρου 133 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας. Στην περίπτωση της ακρόασης
από το συµβούλιο η απόφαση διεξαγωγής τηλεακρόα-
σης κοινοποιείται µε επιµέλεια του αιτούντος τρεις πλή-
ρεις ηµέρες πριν από την ακρόαση.»

4. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
15 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274) προστίθεται εδάφιο δ΄ ως
εξής:

«δ΄ Ως προς τη συζήτηση στο ακροατήριο ή την ακρό-

αση των διαδίκων από το συµβούλιο εφαρµόζονται ανα-
λόγως οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως 9 του άρ-
θρου 133 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.»

5. Η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 133 παρά-
γραφοι 6, 7, 8 και 9 και 204 παράγραφος 1 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας και στο άρθρο 4 παράγραφος 1
περίπτωση η΄ του ν. 702/1977 τίθεται σε ισχύ για καθένα
από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια µε απόφαση του
Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικη-
τικών δικαστηρίων.

Άρθρο 80
Ειδική επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών 
του Ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης 

Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης
(Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.)

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.
3900/2010 (Α΄ 213) προστίθεται εδάφιο γ΄, ως εξής:

«γ΄ Το Ταµείο Χρηµατοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων,
µε απόφαση του Διοικητικού του Συµβουλίου, επιχορη-
γεί ετησίως το Συµβούλιο της Επικρατείας ως κύριο του
έργου «Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Δικαστι-
κών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης»
(Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.), για την ανάθεση υπηρεσιών και την
προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και εξο-
πλισµού πληροφορικής µε σκοπό την αναδιοργάνωση, α-
ναβάθµιση, βελτίωση και ασφάλεια των υποδοµών και ε-
φαρµογών του εν λόγω Συστήµατος».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 64
του ίδιου νόµου τροποποιείται ως εξής:

«Για την αντιµετώπιση των αναγκών των εδαφίων α΄
και β΄ της παραγράφου 1 ετήσια επιχορήγηση λαµβά-
νουν επίσης: ».

ΜΕΡΟΣ ΙΔ΄
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Άρθρο 81
Σύµβαση µελέτης/κατασκευής

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 50 ν. 4412/2016 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έρ-
γου, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα έγγραφα
της σύµβασης ότι η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση έρ-
γου έχει ως αντικείµενο συγχρόνως τη µελέτη και την ε-
κτέλεση (κατασκευή) έργου εφόσον συντρέχουν, πριν
την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας σύµ-
βασης έργου και έπειτα από σύµφωνη γνώµη του τεχνι-
κού συµβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του τεχνικού
συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, αν
στην αναθέτουσα αρχή δεν υφίσταται τεχνικό συµβού-
λιο, σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) ύπαρξη εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων, τεύ-
χους υπολογισµού και τεκµηρίωσης για τον καθορισµό
του προϋπολογισµού της αναθέτουσας αρχής και Κανο-
νισµού Μελετών Έργου, ο οποίος συντάσσεται ειδικά
για το προς ανάθεση έργο ή υπάρχει και εφαρµόστηκε
σε παρόµοια έργα,
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(β) η ύπαρξη των στοιχείων Α.1 έως Α.3 και Α.7 έ-
ως Α.10 και Α.12 του υποφακέλου της υποπερίπτωσης
Α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 45 του παρόντος.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-

ρών µπορούν να εξαιρούνται κατηγορίες έργων από την
εφαρµογή της παραγράφου αυτής.»

2. Στο άρθρο 50 του ν. 4412/2016 προστίθεται παρά-
γραφος 5 ως εξής:

«5. Ουδεµία ευθύνη του δηµοσίου προς αποζηµίωση
θεµελιώνεται σε περίπτωση τήρησης των προϋποθέσεων
και της διαδικασίας του παρόντος.»

Άρθρο 82
Συµβάσεις παραχώρησης

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
29 του ν. 4413/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών για τα έργα του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφο-
ρών και των εποπτευοµένων φορέων του και µε κοινή α-
πόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού για άλλα έργα
επιτρέπεται η υπογραφή της σύµβασης παραχώρησης
µετά από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Δηµοσίων Έρ-
γων της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, εφόσον έχουν
συντελεσθεί απαλλοτριώσεις τουλάχιστον σε ποσοστό
50%, έχει εκπονηθεί η, κατά το άρθρο 345 του ν.
4512/2018 (Α΄ 5), Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής
Τεκµηρίωσης (Ε.Α.Α.Τ.), όπου απαιτείται, και έχει υλο-
ποιηθεί τουλάχιστον το 50% του φυσικού αντικειµένου
αυτής, σύµφωνα µε το ειδικότερο πρόγραµµα παράδο-
σης των χώρων εκτέλεσης του έργου, το οποίο και απο-
τελεί έγγραφο της σύµβασης παραχώρησης σύµφωνα
µε το άρθρο 36.»

Άρθρο 83
Συµπράξεις Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα

1. Στο άρθρο 17 του ν. 3389/2005 προστίθεται παρά-
γραφος 3 ως εξής:

«3. Χωρίς να θίγεται ο τρόπος άσκησης της εποπτείας
της εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου ή της παροχής
της υπηρεσίας που καθορίζεται από τον Δηµόσιο και τον
Ιδιωτικό Φορέα µε τη Σύµβαση Σύµπραξης, κατά την πε-
ρίοδο υλοποίησης του έργου ή της παροχής της υπηρε-
σίας, ο Ιδιωτικός και ο Δηµόσιος Φορέας οφείλουν να α-
ποστέλλουν στη Γενική Γραµµατεία Ιδιωτικών Επενδύσε-
ων και ΣΔΙΤ  κάθε δύο (2) µήνες αναφορά προόδου του
έργου. 
Συστήνεται µε απόφαση του Γενικου Γραµµατέα Ιδιωτι-

κών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ τριµελής επιτροπή παρακο-
λούθησης της πορειας υλοποίησης εκάστου έργου µε
εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων και ΣΔΙΤ, του Δηµοσίου Φορέα και του Ιδιωτικού

Φορέα που συµβάλλονται σε ένα έργο ΣΔΙΤ.
Η επιτροπή αυτή θα συνεδριάζει κατ΄ ελάχιστον µια

φορά το τρίµηνο κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Γραµ-
µατέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ.»

2. Το άρθρο 21 του ν. 3389/2005 αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 21

Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρ-
κεια της κατασκευής, ο Δηµόσιος Φορέας, κατόπιν ειδο-
ποίησης από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, γνωστοποιεί
αυτό στην αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία υ-
ποχρεούται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία εξήντα
(60) ηµερών να υποδείξει τρόπους συνέχισης των εργα-
σιών και να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες για τη
διασφάλιση της προστασίας των αρχαιοτήτων. Αν πα-
ρέλθει άπρακτη η άνω προθεσµία, η υπόδειξη τρόπων
συνέχισης και επιτάχυνσης των εργασιών, καθώς και
των απαιτούµενων ενεργειών για τη διασφάλιση της
προστασίας των αρχαιοτήτων, περιέρχεται αυτοδικαίως
στην αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαι-
οτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής Δι-
εύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
αντίστοιχα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
και ασκείται εντός τριάντα (30) ηµερών. Η Εταιρεία Ειδι-
κού Σκοπού δύναται να ζητήσει, και ο Δηµόσιος Φορέας
υποχρεούται να χορηγήσει, χρονική παράταση των προ-
βλεπόµενων συµβατικών προθεσµιών ίση µε την καθυ-
στέρηση που προκλήθηκε από τη µη συµµόρφωση της
αρµόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και την καθυστέρη-
ση που µπορεί να προκύψει για την εκτέλεση των εργα-
σιών που τυχόν απαιτούνται για την προστασία των ευ-
ρηµάτων. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία Ειδικού Σκο-
πού δικαιούται να ζητήσει την ανόρθωση της ζηµίας που
τυχόν υπέστη από την καθυστέρηση και η οποία, σε πε-
ρίπτωση άπρακτης προθεσµίας της ανωτέρω συνολικής
προθεσµίας των ενενήντα (90) ηµερών, αρχίζει από την
εποµένη της εκπνοής της.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23
του ν. 3389/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών που είναι αναγκαί-
ες για την εκτέλεση των έργων ή την παροχή των υπη-
ρεσιών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του νόµου
αυτού ή η σύσταση εµπράγµατων δικαιωµάτων επ΄ αυ-
τών, όπου αυτό επιτρέπεται, εξυπηρετούν σκοπούς προ-
φανούς δηµόσιας ωφέλειας και θεωρούνται κατεπείγου-
σες και µείζονος σηµασίας.»

4. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23
του ν. 3389/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά πε-
ρίπτωση αρµόδιου Υπουργού.»
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ΜΕΡΟΣ ΙΕ΄
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.

Άρθρο 84
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙ-

ΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»

1. Η εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνική Εταιρεία Ε-
πενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.», όπως συ-
στάθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2372/1996 (Α΄ 29) και
µετονοµάσθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4242/2014 (Α΄50),
θα έχει το διακριτικό τίτλο «Enterprise Greece» στην αγ-
γλική γλώσσα και ακριβή µετάφρασή του σε άλλη γλώσ-
σα. Όπου στις κείµενες διατάξεις γίνεται αναφορά στην
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», αυτή αντικαθίσταται µε
την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Ε-
µπορίου Α.Ε..»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου πρώτου του
ν. 2372/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εµπορίου Α.Ε.» λειτουργεί χάριν του δηµόσιου συµφέ-
ροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και
εποπτεύεται από τον Υπουργό αρµόδιο για τις Διεθνείς
Οικονοµικές Σχέσεις και την Εξωστρέφεια. Η Εταιρεία
διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, όπως ε-
κάστοτε ισχύουν, από τις ειδικές για αυτήν διατάξεις
στην κείµενη νοµοθεσία και συµπληρωµατικά από τις
διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α΄ 104). Η «Ελληνική Εται-
ρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» δεν α-
νήκει στο Δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυ-
τός εκάστοτε ορίζεται. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε
δηµόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια του                     ν.
3429/2005 (Α΄ 314) ή σε οργανισµούς δηµοσίου δικαίου
υπό την έννοια του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ή που διέπουν
εταιρείες που ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στο Δηµόσιο ή
που επιχορηγούνται ή χρηµατοδοτούνται από αυτό δεν
εφαρµόζονται ως προς την εταιρεία, µε εξαίρεση των ό-
σων ορίζονται ρητά στον παρόντα νόµο. Οµοίως δεν ε-
φαρµόζονται ως προς την εταιρεία οι διατάξεις που διέ-
πουν τους φορείς που έχουν ταξινοµηθεί ως Φορείς Γε-
νικής Κυβέρνησης, καθώς και οι διατάξεις που αναφέρο-
νται στους Φορείς αυτούς, µε την επιφύλαξη των διατά-
ξεων του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) όπως ισχύει, και των κατ`
εξουσιοδότηση αυτού εκδιδοµένων προεδρικών διαταγ-
µάτων και υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στην υ-
ποβολή δηµοσιονοµικών αναφορών, οι οποίες, σε περί-
πτωση ταξινόµησης της Εταιρείας ως Φορέα Γενικής Κυ-
βέρνησης, εφαρµόζονται µόνο ως προς την υποβολή:
α) ετήσιου προϋπολογισµού και οποιασδήποτε ανα-

προσαρµογής του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπο-
λογιστικά),
β) µηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισµού και

χρηµατοδότησης (απολογιστικά),
γ) µηνιαίων µισθολογικών στοιχείων (απολογιστικά)

και
δ) µηνιαίας σύνοψης µητρώου δεσµεύσεων (απολογι-

στικά σε µηνιαία βάση, ετήσια µεγέθη).»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου πρώτου του

ν. 2372/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύ-

σεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε. έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Σκοπός της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» είναι η προσέλκυση, η υπο-
δοχή, η προώθηση, η υποστήριξη και η διατήρηση επεν-
δύσεων στην Ελλάδα, η συµβολή στη διαρκή βελτίωση
του θεσµικού πλαισίου τους, η υποστήριξη των διεθνών
επενδυτικών συνεργασιών, η προώθηση της Χώρας ως ε-
πενδυτικού προορισµού, µέσω ανάπτυξης θεσµικών συ-
νεργασιών µε διεθνείς φορείς, η προώθηση και ανάπτυ-
ξη κάθε είδους εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο
πλαίσιο του «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφει-
ας», η παροχή ενηµέρωσης για την εξωστρεφή επιχειρη-
µατικότητα και η παροχή πληροφόρησης, συµβουλευτι-
κής βοήθειας και κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας
προς τις ελληνικές επιχειρήσεις µε στόχο τη διευκόλυν-
ση επιχειρηµατικών επαφών και τη στήριξη των ελληνι-
κών εξαγωγών και της ελληνικής επιχειρηµατικότητας
στις διεθνείς αγορές.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η «Ελληνική Εται-
ρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.»:

α. Συµβάλλει στην κατάρτιση του «Εθνικού Στρατηγι-
κού Σχεδίου Εξωστρέφειας» και του σχεδίου δράσης
«αρχιτεκτονικής» της διεθνούς εικόνας της Χώρας
(national brand), παρέχοντας την αναγκαία πληροφόρη-
ση και προτάσεις στην  Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδια-
σµού της Γενικής Γραµµατείας Διεθνών Οικονοµικών
Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερι-
κών.

β. Στηρίζει την πραγµατοποίηση ελληνικών επενδύσε-
ων σε αγορές του εξωτερικού, την ανάπτυξη του διε-
θνούς εµπορίου και εφαρµόζει τεχνικές υποστήριξης
των εξαγωγών µε σύµπραξη και συµµετοχή σε κοινές
δράσεις. Οργανώνει ως επίσηµος κρατικός φορέας ή α-
ναθέτει και επιβλέπει τη διοργάνωση της εθνικής συµµε-
τοχής σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού.

γ. Κινητοποιεί τους ενδιαφερόµενους επενδυτές και
τους πληροφορεί για το θεσµικό, νοµοθετικό, φορολογι-
κό και χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύ-
σεις στην Ελλάδα και προβάλλει στις αλλοδαπές χρηµα-
τοοικονοµικές αγορές τις συνθήκες του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλά-
δα κατά τοµέα και κλάδο.

δ. Αναλαµβάνει την παρακολούθηση, µελέτη, εκπόνη-
ση και εισήγηση µελετών, προτάσεων, µέτρων, προγραµ-
µάτων και δράσεων για την προώθηση, ενίσχυση και υ-
ποστήριξη των εξαγωγών, τη βελτίωση της ανταγωνιστι-
κότητας, την άρση των αντικινήτρων στις εξαγωγές και
την προσέλκυση επενδύσεων.
ε. Οργανώνει ολοκληρωµένα προγράµµατα προβολής

και προώθησης προϊόντων σε συνεργασία µε τους κλαδι-
κούς φορείς και τις επιχειρήσεις, καθώς και δράσεις διε-
θνούς marketing που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων,
προσκλήσεις αγοραστών, δηµοσιογράφων, εκδηλώσεις
προβολής ελληνικών προϊόντων.
στ. Οργανώνει δράσεις διερευνητικού χαρακτήρα σε

επιλεγµένες αγορές µε στόχο την ενηµέρωση του εξα-
γωγικού επιχειρηµατικού κόσµου για τις εξαγωγικές και
επενδυτικές ευκαιρίες και τις δυνατότητες τοποθέτησης
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νέων ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.
ζ. Παρέχει υπηρεσίες γενικής και εξειδικευµένης πλη-

ροφόρησης (υπηρεσίες συµβούλου), καθώς και καθοδή-
γησης των επιχειρήσεων σε θέµατα αγοράς, νοµικού
πλαισίου εξαγωγών και επενδύσεων, τυποποίησης και
συσκευασίας, ποιότητας και εµπορικών επαφών. Διαχει-
ρίζεται δοµή (Γραφείο Υποστήριξης Εξαγωγών ή «Export
Helpdesk») για την παροχή γενικών και εξειδικευµένων
πληροφοριών και εξατοµικευµένης υποστήριξης, λει-
τουργώντας ως κεντρικό σηµείο συντονισµού και αλλη-
λεπίδρασης µε φορείς και παρόχους υπηρεσιών που
σχετίζονται µε την προώθηση των εξαγωγών και συµ-
βάλλοντας στην ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των ε-
µπλεκόµενων φορέων, αρµοδίων υπηρεσιών, Υπουργεί-
ων, Ανεξάρτητων Αρχών. Αναλαµβάνει την παροχή εξει-
δικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών για θέµατα ε-
πενδύσεων, εξωτερικού εµπορίου και ανάπτυξης σε,
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνη-
σης.

η. Παρέχει υπηρεσίες σύγχρονης επαγγελµατικής κα-
τάρτισης και παροχής εξειδικευµένων γνώσεων και δε-
ξιοτήτων σε στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων.

θ. Πραγµατοποιεί συνεργασίες µε αντίστοιχους οργα-
νισµούς του εξωτερικού και µεριµνά για την αξιοποίηση
των ενωσιακών και διεθνών πόρων, ανταλλάσσει και υιο-
θετεί καλές πρακτικές. 

ι. Δύναται να συστήνει θυγατρικές εταιρείες και εται-
ρείες ειδικού σκοπού. Συµµετέχει σε διαγωνιστικές δια-
δικασίες, όπου αυτό απαιτείται, καθώς και την υλοποίη-
ση δράσεων, έργων και προγραµµάτων σε εθνικό, ευρω-
παϊκό και διεθνές επίπεδο χρηµατοδοτούµενων από ε-
θνικούς, ενωσιακούς ή διεθνείς πόρους, που στοχεύουν
στη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, στην
ανάπτυξη και υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας, της
ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας και της εξωστρε-
φούς οικονοµικής ανάπτυξης και που γενικότερα σχετί-
ζονται µε τους σκοπούς της.

ια. Συνεργάζεται µε επιχειρηµατικούς και εξαγωγι-
κούς φορείς, επιµελητήρια και φορείς τοπικής αυτοδιοί-
κησης.

ιβ. Παρέχει υπηρεσίες επιχειρηµατικής δικτύωσης είτε
για τη δηµιουργία συνεργατικών σχηµατισµών στο εσω-
τερικό µε σκοπό την κοινή εξωστρεφή δραστηριότητα εί-
τε για τη σύναψη επαφών µε επενδυτές ή επιχειρήσεις
στο εξωτερικό.

ιγ. Στηρίζει την καινοτοµία και την νεανική εξωστρεφή
επιχειρηµατικότητα και προάγει την καλλιέργεια παιδεί-
ας επιχειρηµατικής εξωστρέφειας.

ιδ. Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις του Υ-
πουργείου Εξωτερικών και τις κατά περίπτωση ανά χώ-
ρα-στόχο αρµόδιες υπηρεσίες (Πρεσβεία, Γραφείο
Ο.Ε.Υ.), για την κατάρτιση επιµέρους ετήσιων Επιχειρη-
σιακών Σχεδίων για την προώθηση των εξαγωγών, την
προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της ελληνι-
κής επιχειρηµατικότητας ανά χώρα-στόχο κατ’ εφαρµο-
γή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας.
ιε. Εποπτεύει και διαχειρίζεται το σύστηµα ηλεκτρονι-

κής διαχείρισης πληροφοριών, το οποίο λειτουργεί ως ε-
νιαία εθνική ηλεκτρονική πύλη για την εξωστρεφή επι-
χειρηµατικότητα (AgoraPlus), καθορίζει τη δοµή και το

περιεχόµενό του, ανανεώνει και ελέγχει τις παρεχόµε-
νες πληροφορίες, σε διασύνδεση µε το Υπουργείο Εξω-
τερικών, οι υπηρεσίες του οποίου αναλαµβάνουν την πα-
ροχή πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται µε
αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς, Υπουργεία, Ανεξάρτη-
τες Αρχές. Κατά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της ε-
νιαίας εθνικής ηλεκτρονικής πύλης διασφαλίζει τη δια-
λειτουργικότητα αυτής, σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύµφωνα µε το άρθρο 47 του
ν. 4623/2019 (Α΄ 134).
ιστ. Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και φο-

ρείς σε σχέση µε ευρωπαϊκά και διεθνή χρηµατοδοτικά
προγράµµατα βοήθειας προς τρίτες χώρες για τους το-
µείς που αφορούν την προώθηση των εξαγωγών και την
ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηµατικότητας διεθνώς,
καθώς και για την κατάρτιση µελετών, που έχουν στόχο
την ενίσχυση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων και
υπηρεσιών και τη στήριξη ελληνικών επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων και συνεργασιών.

ιζ. Παρακολουθεί την ελληνική επιχειρηµατικότητα
στο εξωτερικό και καταγράφει τις προτεραιότητες και τα
προβλήµατά της και λαµβάνει µέτρα για την προώθηση,
ενίσχυση και υποστήριξή της κατά τοµέα, κλάδο και αγο-
ρά, και σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, τις
πρεσβευτικές και προξενικές αρχές, τα Γραφεία Ο.Ε.Υ.
και παρέχει πληροφόρηση, συµβουλευτική βοήθεια και
κάθε άλλη υποστηρικτική υπηρεσία προς αυτές µε στόχο
τη διευκόλυνση επιχειρηµατικών επαφών και τη στήριξη
της ελληνικής επιχειρηµατικότητας στις διεθνείς αγο-
ρές.
ιη. Διοργανώνει τις επιχειρηµατικές αποστολές που

συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, τον Πρωθυ-
πουργό ή µέλη της Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια των ε-
πίσηµων επισκέψεών τους στο εξωτερικό σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και µε τις Αρχές Εξωτερικού.

ιθ. Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υ-
πουργείου Εξωτερικών για τον συντονισµό µε τις Αρχές
Εξωτερικού και τα Γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων κατά την υλοποίηση των κάθε είδους επιχει-
ρηµατικών αποστολών και εκδηλώσεων τις οποίες διορ-
γανώνει.

κ. Υποστηρίζει τους επενδυτές και τις ελληνικές εξω-
στρεφείς επιχειρήσεις στην αξιοποίηση ηµεδαπών και
αλλοδαπών αναγνωρισµένων πηγών χρηµατοδότησης ή
άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων, αξιοποιώντας το διε-
θνές δίκτυο επαφών που διαθέτει.
κα. Στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικών επενδύ-

σεων, η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερι-
κού Εµπορίου Α.Ε.»:

αα) παραλαµβάνει τις αιτήσεις για την ένταξη των ε-
πενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων,
ββ) ελέγχει το επιχειρησιακό σχέδιο, τις συνέπειες

στην ελληνική οικονοµία και αξιολογεί την πλήρωση των
κριτηρίων για το χαρακτηρισµό της επένδυσης ως Στρα-
τηγικής,
γγ) αναζητά συµπληρωµατικά στοιχεία από τους επεν-

δυτές στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών των προη-
γούµενων παραγράφων,
δδ) γνωµοδοτεί στον Πρόεδρο της Διυπουργικής Επι-

τροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.)
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εε) εισπράττει τις προβλεπόµενες διαχειριστικές αµοι-
βές.
στστ) Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου,

καταρτίζει ολοκληρωµένους φακέλους επενδυτικών
σχεδίων δηµοσίων στρατηγικών επενδύσεων και προβαί-
νει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αδειοδό-
τηση, χρηµατοδότηση και επενδυτική αξιοποίηση αυτών.
κβ. Κατ΄ εφαρµογή της παραγράφου 8 του άρθρου 26

του ν. 3386/2005 (Α΄ 212) και ειδικά για τις επενδύσεις
οι οποίες έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 3894/2010
(Α΄ 204), παραλαµβάνει από τους επενδυτές την αίτηση
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εισηγείται στον Γε-
νικό Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
εντός πέντε (5) ηµερών αναφορικά µε τη σχέση των αι-
τούντων µε τον κύριο της ενταγµένης στρατηγικής ε-
πένδυσης.
κγ. Λειτουργεί ως υπηρεσία «Διαµεσολαβητή του Ε-

πενδυτή», µε αρµοδιότητα την εξέταση, µετά από αίτη-
ση του ενδιαφερόµενου επενδυτή, υποθέσεων καθυστε-
ρήσεων, διαφωνιών ή άλλων δυσχερειών, οι οποίες ανέ-
κυψαν κατά τη διαδικασία αδειοδότησης επενδυτικών
σχεδίων ύψους άνω των δύο εκατοµµυρίων (2.000.000)
ευρώ που εµπίπτουν στις υποκατηγορίες Α1, Α2 και Β
περιβαλλοντικής όχλησης ή κατάταξης, όπως αυτές
προσδιορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 20 του
ν. 3982/2011, όπως ισχύει. Στο πλαίσιο της ως άνω λει-
τουργίας υποδέχεται ειδικά αιτήµατα επενδυτών που α-
φορούν συγκεκριµένες περιπτώσεις καθυστερήσεων,
διαφωνιών ή άλλων δυσχερειών στα επιµέρους στάδια
της εξέλιξης των ανωτέρω διαδικασιών, εκτιµά τους λό-
γους που τις προκαλούν, συνεργάζεται µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες για την επίλυσή τους και προτείνει στους αρ-
µοδίους φορείς τη λήψη µέτρων για την επιτάχυνσή
τους και συντάσσει εξαµηνιαία έκθεση προς τον επο-
πτεύοντα Υπουργό, όπου επισηµαίνει τα κύρια θέµατα
που αντιµετωπίζουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα και προ-
τείνει σε συνεργασία µε την αρµόδια διεύθυνση της ε-
ταιρείας στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξω-
τερικών συγκεκριµένες βελτιώσεις του θεσµικού πλαισί-
ου. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εται-
ρείας, η οποία ορίζει τις αρµοδιότητες, τους όρους και
τις προϋποθέσεις, η Εταιρεία µπορεί να λειτουργήσει και
ως υπηρεσία «Διαµεσολαβητή του Επιχειρηµατία» για
θέµατα εξωστρέφειας.

κδ. Διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσµι-
κού πλαισίου εξωστρέφειας και για την προώθηση της
διεθνούς επιχειρηµατικής συνεργασίας.
κε. Εκπονεί Επιχειρησιακά Σχέδια για την προώθηση

των σκοπών της στο πλαίσιο του «Εθνικού Στρατηγικού
Σχεδίου Εξωστρέφειας».
κστ. Μπορεί να συµµετέχει ως ιδρυτικό ή και απλό µέ-

λος σε διεθνείς οργανισµούς, οι οποίοι επιδιώκουν πα-
ρεµφερείς σκοπούς µε την εταιρεία ή των οποίων το α-
ντικείµενο δραστηριότητας εξυπηρετεί τους σκοπούς
της εταιρείας.
κζ. Στο πλαίσιο των σκοπών της εταιρείας, το Διοικητι-

κό Συµβούλιο µπορεί να συγκροτεί συµβουλευτικές επι-
τροπές ή οµάδες εργασίας για την επεξεργασία και προ-
ώθηση θεµάτων που εµπίπτουν στον κύκλο των αρµοδιο-
τήτων της, απαρτιζόµενες, µεταξύ άλλων, και από επι-
χειρηµατίες ή στελέχη επιχειρήσεων, ιδιώτες εµπειρο-

γνώµονες ή και δηµόσιους λειτουργούς. Το Διοικητικό
Συµβούλιο προσδιορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λει-
τουργίας των ανωτέρω επιτροπών ή οµάδων εργασίας.
Δεν προβλέπεται αµοιβή για τα µέλη των επιτροπών ή ο-
µάδων εργασίας. Με την ίδια διαδικασία, µπορεί να κα-
ταργεί τις ήδη συσταθείσες επιτροπές ή οµάδες εργα-
σίας και να µεταβάλλει τη σύνθεση και τις αρµοδιότητές
τους.
κη. Υλοποιεί κάθε άλλο έργο στο πλαίσιο του σκοπού

της, για το οποίο αποφασίζει το Διοικητικό της Συµβού-
λιο ή που της αναθέτει ο εποπτεύων Υπουργός ή άλλοι
φορείς του Δηµοσίου ή του Ιδιωτικού τοµέα ή φορείς και
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 2
Διάρκεια – Έδρα

1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι εβδοµήντα πέντε (75)
έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Έδρα της εταιρείας είναι η Αθήνα. Είναι δυνατή η ί-
δρυση παραρτηµάτων, υποκαταστηµάτων και γραφείων
της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 3

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

1. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διακόσιες
ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια (293.400) ευρώ, δι-
αιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) µετοχές ονοµαστι-
κής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών
(14,67) η καθεµία και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελλη-
νικό Δηµόσιο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
µικών και Εξωτερικών το κεφάλαιο αυτό µπορεί να αυξά-
νεται και να καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος της κά-
λυψης του ποσού της αύξησης. Για κάθε άλλη αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εφαρµόζονται οι
διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α΄ 104). Το Ελληνικό Δηµό-
σιο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον Υ-
πουργό Οικονοµικών και τον εποπτεύοντα την εταιρεία
Υπουργό.

2. Οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές.

Άρθρο 4
Έσοδα

Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από ετήσια επι-
χορήγηση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, α-
πό επιχορήγηση εκ του Κρατικού Προϋπολογισµού, από
προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους ενω-
σιακούς πόρους στο πλαίσιο του σκοπού της ή αντιστοί-
χως πόρους διεθνών οργανισµών, από δωρεές, κληρονο-
µιές, κληροδοσίες, από την εκµετάλλευση της περιου-
σίας της, από ανταποδοτικές εισφορές, τέλη, αµοιβές ή
διαχειριστικές αµοιβές για τις υπηρεσίες που προσφέρει,
από την εκµίσθωση ή παραχώρηση χώρων ή εγκαταστά-
σεων και από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή κατά την
άσκηση δραστηριότητας εντός του πεδίου των σκοπών
της. Η εταιρεία δύναται να αποδέχεται και να προβαίνει
σε χορηγίες στο πλαίσιο της αποστολής της και για την
επιτυχή εκπλήρωση του σκοπού και των στόχων της.
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Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
εποπτεύοντος την εταιρεία Υπουργού δύναται να εξειδι-
κεύονται τα σχετικά µε τους όρους, τις διαδικασίες και
τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγρά-
φου, όσον αφορά την επιχορήγηση της εταιρείας από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και τον Κρατικό
Προϋπολογισµό. 

Άρθρο 5
Διαχείριση

1. Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας συµπίπτει µε το
ηµερολογιακό έτος.

2. Ο προϋπολογισµός και ο απολογισµός εγκρίνονται
από το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου είναι δυ-
νατή η ανακατανοµή των κονδυλίων του προϋπολογι-
σµού. Για την αύξηση του προϋπολογισµού απαιτείται έ-
γκριση του συνολικού προϋπολογισµού.

4. Η διαδικασία διενέργειας των δαπανών, η οργάνωση
και η λειτουργία των οικονοµικών υπηρεσιών και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε την οικονοµική διαχείριση της ε-
ταιρείας ρυθµίζεται µε κανονισµούς που καταρτίζονται
από το Διοικητικό της Συµβούλιο.

Άρθρο 6
Οικονοµικός Έλεγχος

Η οικονοµική διαχείριση της εταιρείας υπόκειται σε ε-
τήσιο έλεγχο από νόµιµους ελεγκτές.

Άρθρο 7
Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου - Πλαίσιο 

καταπολέµησης της Διαφθοράς - Υπηρεσία 
Εσωτερικού Ελέγχου

1. Η Εταιρεία αναπτύσσει και υιοθετεί: (α) Σύστηµα Ε-
σωτερικού Ελέγχου, το οποίο αποτελεί το σύνολο των
διαδικασιών που τίθενται σε εφαρµογή από το Δ.Σ., τη
Διοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό της εταιρείας, µε
σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της
αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία
της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και τη συµµόρ-
φωση µε τους εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς
και (β) ολοκληρωµένο Πλαίσιο Καταπολέµησης της Απά-
της και της Διαφθοράς µε σκοπό την αποτελεσµατική
πρόληψη, αποτροπή και τον εντοπισµό φαινοµένων και
πράξεων απάτης και διαφθοράς σε συνεργασία µε την Ε-
θνική Αρχή Διαφάνειας.

2. Στην εταιρεία συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου (Audit
Committee), η οποία λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και
αντικειµενικό σώµα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την επι-
σκόπηση και αξιολόγηση των ελεγκτικών πρακτικών και
της απόδοσης των εσωτερικών και εξωτερικών ελε-
γκτών της εταιρείας κατά την έννοια των διατάξεων του
ν. 4449/2017 (Α΄ 7). Βασική αποστολή της Επιτροπής Ε-
λέγχου είναι να βοηθά το Διοικητικό Συµβούλιο στην ε-
κτέλεση των καθηκόντων του, επιβλέποντας τις διαδικα-
σίες οικονοµικής διαχείρισης και πληροφόρησης, τις πο-
λιτικές και το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της Αρχής.

Η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας αποτελείται από τρία
(3) τουλάχιστον µη εκτελεστικά µέλη του διοικητικού
συµβουλίου και εξωτερικά µέλη που στο σύνολό τους
διαθέτουν επαρκή γνώση στον τοµέα δραστηριότητας
της εταιρείας και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση
των µετόχων. Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανε-
ξάρτητα από το Διοικητικό Συµβούλιο, κατά την έννοια
των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α΄ 110). Ο Πρόεδρος
της επιτροπής ελέγχου ορίζεται από τα µέλη της. Με α-
ποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας υιο-
θετείται ο Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγ-
χου και καθορίζονται οι προϋποθέσεις και το ύψος της α-
ποζηµίωσης των µελών της Επιτροπής Ελέγχου ανά συ-
νεδρίαση αυτής.

3. Στην εταιρεία λειτουργεί υπηρεσία Εσωτερικού Ε-
λέγχου ως µία ανεξάρτητη, αντικειµενική, διαβεβαιωτική
και συµβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασµένη να προ-
σθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της εταιρεί-
ας. Η βασική της αποστολή είναι να βοηθά την εταιρεία
να επιτύχει τους στόχους της προσφέροντας µια συστη-
µατική επιστηµονική προσέγγιση για την αποτίµηση και
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών
διαχείρισης των κινδύνων, των συστηµάτων εσωτερικού
ελέγχου και των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης.

4. Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αποτελείται από
τουλάχιστον έναν (1) εσωτερικό ελεγκτή, οριζόµενο από
τη Γενική Συνέλευση των µετόχων κατόπιν σχετικής ει-
σήγησης της Επιτροπής Ελέγχου. Η στελέχωση της υ-
πηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να παρέχει διαβε-
βαίωση στο Διοικητικό Συµβούλιο και την Επιτροπή Ε-
λέγχου ότι η επαγγελµατική εµπειρία, οι τεχνικές ικανό-
τητες και δεξιότητες και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των
εσωτερικών ελεγκτών είναι κατάλληλο για τους ελέγ-
χους που θα διενεργηθούν και αντιστοιχούν στο επίπεδο
ευθύνης και στα καθήκοντα κάθε ελεγκτή.

5. Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί βάσει
του Πλαισίου Διεθνών Επαγγελµατικών Προτύπων του
Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και των
σχετικών διατάξεων της εθνικής νοµοθεσίας. Η λεπτο-
µερής περιγραφή της αποστολής, των δικαιωµάτων και
των υποχρεώσεων, καθώς και η ρύθµιση κάθε άλλης πα-
ραµέτρου που είναι αναγκαία για την ορθή και αποτελε-
σµατική δραστηριοποίηση της υπηρεσίας Εσωτερικού Ε-
λέγχου καθορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας της
υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου που εκδίδεται µε από-
φαση του Διευθύνοντος Συµβούλου κατόπιν εγκρίσεώς
του από την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας.

6. Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει, κατ’ ελάχι-
στον, τις εξής βασικές αρµοδιότητες: (α) την παρακο-
λούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση του Συστήµατος Εσω-
τερικού Ελέγχου, περιλαµβανοµένων των διαδικασιών
ενδογενούς ελέγχου (internal controls) και των µηχανι-
σµών πληροφόρησης περί σηµαντικών λαθών ή ανωµα-
λιών, των µηχανισµών διασφάλισης της ποιότητας, των
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, εταιρικής διακυβέρ-
νησης και κανονιστικής συµµόρφωσης και την παροχή
διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, µε σκοπό την
υποστήριξη της εταιρείας για την επίτευξη των στρατη-
γικών της στόχων και για τη λήψη µέτρων, όπου απαιτεί-
ται, (β) την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στην
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ηγεσία της εταιρείας µε στόχο τη βελτίωση των συστη-
µάτων και διαδικασιών του προηγούµενου εδαφίου, (γ)
τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσµατικής και ασφα-
λούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συ-
στηµάτων της εταιρείας, (δ) την αξιολόγηση της λει-
τουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραµµάτων
της εταιρείας βάσει των αρχών της χρηστής δηµοσιονο-
µικής διαχείρισης, (ε) την αξιολόγηση της επάρκειας και
της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών και διαδικα-
σιών της χρηµατοοικονοµικής και µη πληροφόρησης που
απαιτείται για τη σύνταξη των οικονοµικών εκθέσεων και
λοιπών αναφορών της εταιρείας, (στ) την παρακολούθη-
ση της συνεχούς και ορθής εφαρµογής και τήρησης των
εσωτερικών κανονισµών και του καταστατικού της εται-
ρείας, καθώς και την εν γένει συµµόρφωση µε την κείµε-
νη νοµοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
αυτή, (ζ) την παρακολούθηση και αναφορά στο Διοικητι-
κό Συµβούλιο της εταιρείας, στην Επιτροπή Ελέγχου και
στη Γενική Συνέλευση των µετόχων περιπτώσεις σύ-
γκρουσης συµφερόντων των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου και των κατά περίπτωση συµβούλων µε τα
συµφέροντα της επιχείρησης ή περιπτώσεις παράβασης
των διατάξεων του νόµου αυτού από µέλη του Διοικητι-
κού Συµβουλίου, στα οποία περιλαµβάνεται ο Πρόεδρος
και ο Διευθύνων Σύµβουλος, και από τους Συµβούλους
του άρθρου 5 του ν. 3894/2010, (η) την έγγραφη ενηµέ-
ρωση τουλάχιστον µια φορά κάθε τρίµηνο του Διοικητι-
κού Συµβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων για τα πορίσµατα των ελέγ-
χων που διενεργεί περιλαµβανοµένων των τυχόν ευρη-
µάτων και των τυχόν προτάσεων βελτίωσης, µετά την
ενσωµάτωση των σχετικών απόψεων από τις ελεγχόµε-
νες µονάδες σχετικά µε την υλοποίηση αυτών ή την α-
ποδοχή του κινδύνου της µη υλοποίησης αυτών, (θ) την
απευθείας ενηµέρωση και αναφορά στην Εθνική Αρχή
Διαφάνειας σε σχέση µε ζητήµατα τα οποία άπτονται
των αρµοδιοτήτων της Αρχής.

7. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, κατά την άσκηση των καθη-
κόντων τους, είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχι-
κά σε καµία άλλη υπηρεσιακή µονάδα της εταιρείας και
εποπτεύονται από την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας.
Οι οριζόµενοι ως εσωτερικοί ελεγκτές δεν αποκτούν
καθ’ οιονδήποτε τρόπο την υπαλληλική ιδιότητα ή σχέση
εξαρτηµένης εργασίας, ενώ παρέχουν τις υπηρεσίες
τους µε σύµβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Άρθρο 8
Απαλλαγές

1. Η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δηµόσιο, δηµοτι-
κό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άµεσο ή έµµεσο φόρο ή τέ-
λος, εκτός από το φόρο προστιθέµενης αξίας. Απαλλάσ-
σεται επίσης από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού
ενσήµου και τελών και απολαµβάνει γενικά όλων των δι-
κονοµικών και άλλων προνοµίων και ατελειών του Δηµο-
σίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 9

Διοίκηση – Εκπροσώπηση

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας είναι
πενταµελές, περιλαµβανοµένου του Προέδρου και του
Διευθύνοντος Συµβούλου και η θητεία του είναι πενταε-
τής. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µπορούν να ε-
παναδιορισθούν, η συνολική όµως θητεία δεν είναι δυνα-
τόν να υπερβεί το χρόνο δύο θητειών. Ο Γενικός Γραµµα-
τέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
του Υπουργείου Εξωτερικών, αναλαµβάνει αυτοδικαίως
καθήκοντα Πρόεδρου του Διοικητικού Συµβουλίου, ενώ
ο Διευθύνων Σύµβουλος και τα Μέλη ορίζονται και παύο-
νται οποτεδήποτε ελευθέρως µε απόφαση του εποπτεύ-
οντος Υπουργού. Η κατά τα ανωτέρω παύση των µελών
δεν γεννά δικαίωµα οποιασδήποτε αποζηµίωσης έναντι
του Δηµοσίου ή της εταιρείας. 

2. Το έργο του Διοικητικού Συµβουλίου, συνεπικουρεί
το έχον αµιγώς συµβουλευτικό χαρακτήρα «Συµβούλιο
Εξωστρέφειας», το οποίο συγκαλείται µε απόφαση του
Προέδρου του Δ.Σ.. Το Συµβούλιο Εξωστρέφειας ανα-
λαµβάνει την παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης της
Εταιρείας για το σύνολο των αρµοδιοτήτων της και µε
σκοπό την αύξηση των εξαγωγών και την προσέλκυση ε-
πενδύσεων. Σε αυτό µετέχουν: ένα (1) µη εκτελεστικό
Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, ως Πρόεδρος, καθώς και:
α) ένας (1)  εκπρόσωπος από τον Σύνδεσµο Επιχειρήσε-
ων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), β) ένας (1) εκπρόσωπος από
την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), γ)
τρεις (3) εκπρόσωποι, ένας (1)  από κάθε Σύνδεσµο Εξα-
γωγέων: Πανελλήνιο Σύνδεσµο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Σύν-
δεσµο Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), Σύνδεσµο Εξαγωγέων Κρή-
της (ΣΕΚ), δ) ένας (1)  εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφε-
ρειών Ελλάδας, ε) ένας (1)  εκπρόσωπος της Υπηρεσίας
Στρατηγικού Σχεδιασµού Εξωστρέφειας του Υπουργείου
Εξωτερικών, στ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το Συµβούλιο Εξωστρέφει-
ας συγκροτείται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλί-
ου, κατόπιν πρόσκλησης και σχετικής υπόδειξης από
τους συµµετέχοντες φορείς. Σε αυτό µπορούν, επίσης,
να συµµετέχουν, κατόπιν πρόσκλησης, εκπρόσωποι των
κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργείων κατά τη συζήτη-
ση θεµάτων αρµοδιότητας τους. Με απόφαση του Προέ-
δρου του Δ.Σ. της Εταιρείας δύνανται να συµµετέχουν
στο Συµβούλιο εκπρόσωποι άλλων φορέων ή επαγγελ-
µατικών ενώσεων ή ειδικοί εµπειρογνώµονες, όποτε κρί-
νεται αυτό σκόπιµο. 

3. Πράξεις του Διοικητικού Συµβουλίου, ακόµη και ε-
κτός εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν την εταιρεία έναντι
των τρίτων, εκτός και αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε
την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνω-
ρίζει. Περιορισµοί της εξουσίας του Διοικητικού Συµβου-
λίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συ-
νέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, έστω και αν
έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δηµοσιότητας.
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4. Αν µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου παύσει να µε-
τέχει σε αυτό λόγω θανάτου, παραίτησης, ανάκλησης ή
εξ οιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης αυτού, διορίζεται
νέο µέλος σε αντικατάστασή του για το υπόλοιπο της
θητείας. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει και λει-
τουργεί νόµιµα, εφόσον τα λοιπά µέλη αρκούν για το
σχηµατισµό απαρτίας και πάντως για διάστηµα το οποίο
δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες.

5. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της
εταιρείας όποτε αυτό είναι αναγκαίο και τουλάχιστον
µία φορά κάθε µήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέ-
δρου. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει εγκύρως ε-
κτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ηµεδαπή εί-
τε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίασή του παρί-
στανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανέ-
να δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης
και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συµβούλιο συ-
γκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του µε
έγγραφη πρόσκληση που περιλαµβάνει τον τόπο, τη µέ-
ρα και ώρα, καθώς και τα θέµατα της συνεδρίασης. Η
πρόσκληση γνωστοποιείται στα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες µέρες πριν
από τη συνεδρίαση.
Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται

µε σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, δια-
φορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνον εφόσον
παρίστανται όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και
κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
Μπορεί όµως το Διοικητικό Συµβούλιο να ορίσει τακτή

µέρα και ώρα συνεδρίασης, οπότε παραλείπεται η σύ-
γκληση µε έγγραφη πρόσκληση. Ο Πρόεδρος του Διοικη-
τικού Συµβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει το Συµ-
βούλιο κάθε φορά που το απαιτεί το συµφέρον της εται-
ρείας ή µετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον δύο (2)
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου προς αυτόν, ο οποίος
υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συµβούλιο µέ-
σα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από την υποβολή της
αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του α-
ναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συµβούλιο,
µέσα στην παραπάνω προθεσµία ή εκπρόθεσµης σύ-
γκλησής του, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύ-
γκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συµβούλιο,
µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη λήξη του ε-
πταηµέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα
λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου. Στην κατά τα α-
νωτέρω αίτησή τους πρέπει µε ποινή απαραδέκτου, να α-
ναφέρονται µε σαφήνεια και τα θέµατα µε τα οποία θα α-
σχοληθεί το Διοικητικό Συµβούλιο. Το έργο του Διοικητι-
κού Συµβουλίου επικουρεί νοµικός σύµβουλος ο οποίος
παρίσταται και συµµετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικη-
τικού Συµβουλίου και εκφράζει τη γνώµη του σε τυχόν ε-
ρωτήσεις που του απευθύνονται, χωρίς δικαίωµα ψήφου.

6. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει
ως προς τις µη εκτελεστικές του αρµοδιότητες ο Αντι-
πρόεδρος ή άλλος προς τούτο εξουσιοδοτηµένος σύµ-
βουλος. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία
εφόσον παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον µέλη του, µε-
ταξύ των οποίων ο Διευθύνων Σύµβουλος, και αποφασί-

ζει µε απλή πλειοψηφία των παρόντων. Χρέη γραµµατέα
εκτελεί υπάλληλος της εταιρείας. Τα πρακτικά υπογρά-
φονται από τα παρόντα µέλη και τον γραµµατέα. Αντί-
γραφο ή απόσπασµα των πρακτικών του Διοικητικού
Συµβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόµι-
µο αναπληρωτή του ή τον Γραµµατέα εφόσον ληφθεί για
αυτό σχετική απόφαση του Δ.Σ.. Με απόφαση του επο-
πτεύοντος Υπουργού ή της Γενικής Συνέλευσης, µετά α-
πό εισήγηση του Δ.Σ., µπορεί να ανατεθεί σε ένα οποιο-
δήποτε µη εκτελεστικό µέλος του Διοικητικού Συµβουλί-
ου, εκτός του Προέδρου, η άσκηση εκτελεστικών αρµο-
διοτήτων (Εντεταλµένος Σύµβουλος) και να εξειδικεύο-
νται οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες που του ανατίθε-
νται σύµφωνα µε το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κα-
νονισµό.

7. Η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα και
απέναντι σε κάθε αρχή ή νοµικό ή φυσικό πρόσωπο από
τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, τον Εντεταλµένο Σύµβουλο
κατά το µέτρο των αρµοδιοτήτων του ή από ειδικώς ε-
ξουσιοδοτηµένο για τη συγκεκριµένη περίπτωση πρόσω-
πο. Η εταιρεία εκπροσωπείται στο Δικαστήριο, απέναντι
σε κάθε Αρχή ή νοµικό ή φυσικό πρόσωπο από το Διοικη-
τικό Συµβούλιο, που ενεργεί συλλογικά. Στο πλαίσιο του
νόµου και του Καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό
Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της ε-
ταιρείας σε ένα ή περισσότερα µέλη του, σε υπαλλήλους
της εταιρείας ή άλλα εκτός εταιρείας τρίτα πρόσωπα,
παρέχοντας σε αυτούς ειδική εξουσιοδότηση. Η εται-
ρεία αναλαµβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους
τρίτους, µε την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυ-
µία, του κατά το προηγούµενο άρθρο, εκπροσώπου της.
Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να παράσχει δικαίωµα υ-
πογραφής σε Συµβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους
της εταιρείας, καθορίζοντας το πλαίσιο, τους όρους, την
έκταση και τα χρονικά όρια της εξουσίας τους.

Άρθρο 10
Ευθύνη – Αµοιβή Συµβούλων 

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο και οι Σύµβουλοι δεν έχουν
καµία ατοµική ευθύνη απέναντι σε τρίτους για τις υπο-
χρεώσεις της εταιρείας, που προκύπτουν από τη διαχεί-
ρισή τους.

2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ευθύνονται α-
πέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσµα τους κατά τη δι-
οίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις της κείµενης νοµοθεσίας.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του µοναδι-
κού µετόχου της Εταιρείας καθορίζονται οι αµοιβές των
εκτελεστικών µελών του Δ.Σ. και οι αποζηµιώσεις που
καταβάλλονται στα υπόλοιπα µέλη του Δ.Σ..

4. Τα εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ε-
ξακολουθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να διέ-
πονται από το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειο-
νοµικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν αµέσως πριν
το διορισµό τους, θεωρούµενοι για την ασφάλιση τους
ως έµµισθοι, ελλείποντος δε τέτοιου καθεστώτος
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υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ. Με κοινή απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
του εποπτεύοντος την εταιρεία Υπουργού η ισχύς της ο-
ποίας µπορεί να ανατρέχει στην ηµεροµηνία διορισµού
των άνω µελών, µπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την παρακράτηση και καταβολή των
σχετικών εισφορών εργοδότη και εργαζοµένου, απαλ-
λασσόµενων από πρόσθετα τέλη, πρόστιµα, προσαυξή-
σεις και λοιπές επιβαρύνσεις, εφόσον καταβληθούν ε-
ντός έξι (6) µηνών από την έκδοση της άνω απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 11

Στελέχωση – Εσωτερική λειτουργία

1. Η Εταιρεία προσλαµβάνει το πάσης φύσεως προσω-
πικό της, µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου ή ορι-
σµένου χρόνου, µε σύµβαση έµµισθης εντολής, καθώς
και µε συµβάσεις έργου κατά τα ειδικότερα οριζόµενα
στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, αποκλειστικά
µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, στην οποία κα-
θορίζονται ειδικώς οι κατά περίπτωση αποδοχές στο
πλαίσιο των εγκεκριµένων κλιµάκων αποδοχών της εται-
ρείας σύµφωνα µε τον Μισθολογικό της κανονισµό. Οι
συµβάσεις εργασίας του προσωπικού διέπονται από τις
διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.

2. Για την πρόσληψη του προσωπικού εκδίδεται προκή-
ρυξη από την εταιρεία. Με απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου της εταιρείας ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο
θέµα σε σχέση µε τη διαδικασία πρόσληψης του παρό-
ντος άρθρου. Στην εταιρεία προσλαµβάνονται, τέσσερις
(4) νοµικοί σύµβουλοι, καθώς και τουλάχιστον ένας (1) ε-
σωτερικός ελεγκτής, µε σχέση έµµισθης εντολής. 

3. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία από το Δη-
µόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., για χρονικό διάστηµα τριών (3) ε-
τών που µπορεί να ανανεώνεται για ίσα χρονικά διαστή-
µατα. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και του κατά περί-
πτωση αρµόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώµη
του υπηρεσιακού συµβουλίου του φορέα από τον οποίο
ο υπάλληλος αποσπάται. 
Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία τακτικού µόνι-

µου προσωπικού ή προσωπικού που υπηρετεί µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
στους φορείς που υπάγονται στον ευρύτερο δηµόσιο το-
µέα κατ’ εφαρµογή του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄
28), για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών που µπορεί να
παρατείνεται για ίσα χρονικά διαστήµατα. Η απόσπαση
διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών,
Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουρ-
γού, χωρίς να απαιτείται γνώµη του υπηρεσιακού συµ-
βουλίου του φορέα από τον οποίο ο υπάλληλος αποσπά-
ται. 
Στην Εταιρεία µπορεί να αποσπώνται, ύστερα από αί-

τηµά τους, υπάλληλοι που υπηρετούν σε διεθνείς οργα-
νισµούς, στους οποίους η Ελλάδα είναι µέλος. 
Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις οι αποσπώµενοι στην

εταιρεία λαµβάνουν από αυτήν το σύνολο των αποδο-
χών τους, υπολογιζόµενο αποκλειστικά σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του νόµου για τον φορέα προέλευσης, ο δε
χρόνος της απόσπασής τους λογίζεται ως χρόνος στην
οργανική τους θέση. 

4. Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας µε αποζηµίωση
κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιµες ηµέρες, προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής ε-
βδοµαδιαίας, για το προσωπικό της εταιρείας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Άρθρο 12

Εσωτερικοί Κανονισµοί

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εται-
ρείας, εγκρίνεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδι-
κής διάταξης ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της
Εταιρείας, µε τον οποίο καθορίζονται ζητήµατα σχετικά
µε τη λειτουργία της Εταιρείας, όπως: 

(α) Η διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, η κατα-
νοµή αρµοδιοτήτων, ο τρόπος λειτουργίας και η σχέση
των υπηρεσιών µεταξύ τους και µε τη Διοίκηση, 

(β) ο κώδικας δεοντολογίας, τα θέµατα σύγκρουσης
συµφερόντων και οι υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας, 

(γ) οι οργανικές θέσεις προσωπικού, τα προσόντα και
όροι πρόσληψης, οι όροι εργασίας,

(δ) οι διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου, οι διαδικασίες
αξιολόγησης της απόδοσης των υπαλλήλων

(ε) τα σχετικά µε τις µετακινήσεις προσωπικού, το επι-
τρεπόµενο ύψος δαπανών σχετικά µε εκτός έδρας µετα-
κινήσεις, καθώς και

(στ) κάθε άλλο σχετικό µε την εταιρική διακυβέρνηση
και την ορθή λειτουργία της Εταιρείας ζήτηµα. 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εται-
ρείας που λαµβάνεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων του
ν. 4013/2011 (Α΄ 204) εγκρίνεται κατά παρέκκλιση του
ν. 4412/2016 και υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νο-
µοθεσίας Κανονισµός Προµηθειών µε τον οποίο καθορί-
ζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης µελετών, υπη-
ρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προµηθειών
κινητών πραγµάτων, εξοπλισµού και συναφών εργασιών,
αγορών ακινήτων, µισθώσεων. Ειδικά στις τρίτες χώρες,
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προµήθειες, υπηρεσίες,
καθώς και τα έργα - κατασκευές, µε εκτιµώµενη αξία που
δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του
ν. 4412/2016, πραγµατοποιούνται µετά από απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και εντός των
ορίων του ετήσιου εγκεκριµένου προϋπολογισµού, µε α-
πευθείας προµήθεια ειδών ή απευθείας ανάθεση του έρ-
γου-κατασκευής ή της υπηρεσίας, κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εται-
ρείας εγκρίνεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παρού-
σας παραγράφου και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ει-
δικής διάταξης Μισθολογικός Κανονισµός, µε τον οποίο
ορίζονται κλίµακες αποδοχών ανά κατηγορία προσωπι-
κού, αποκλειστικά βάσει των τυπικών και ουσιαστικών
του προσόντων, των ειδικών γνώσεων ή δεξιοτήτων και
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των ειδικών καθηκόντων αυτού και καθορίζονται οι όροι
και διαδικασίες εξέλιξης, καθώς και άλλες µισθολογικές
ή µη µισθολογικές παροχές. Οι µισθοί του προσωπικού
της εταιρείας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις απο-
δοχές του Διευθύνοντος Συµβούλου. 

4. Ο εγκεκριµένος Κανονισµός Προµηθειών της εται-
ρείας δηµοσιεύεται στο τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. της Εφηµερί-
δας της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην εταιρική ιστο-
σελίδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του
ν. 2372/1996, όπως εκάστοτε ισχύουν, από τις ειδικές
για αυτήν διατάξεις στην κείµενη νοµοθεσία και συµπλη-
ρωµατικά από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α΄ 104). Η
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπο-
ρίου Α.Ε.» δεν ανήκει στο Δηµόσιο ή ευρύτερο Δηµόσιο
τοµέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται. Οι διατάξεις που
αναφέρονται σε Δηµόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια
του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) ή που διέπουν εταιρείες που
ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στο Δηµόσιο ή που επιχορη-
γούνται ή χρηµατοδοτούνται από αυτό, δεν εφαρµόζο-
νται ως προς την εταιρεία, µε εξαίρεση των όσων ορίζο-
νται ρητά στον ν. 2372/1996. Οµοίως δεν εφαρµόζονται
ως προς την Εταιρεία οι διατάξεις που διέπουν τους φο-
ρείς που έχουν ταξινοµηθεί ως Φορείς Γενικής Κυβέρνη-
σης, καθώς και οι διατάξεις που αναφέρονται στους Φο-
ρείς αυτούς, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.
4270/2014 (Α΄ 143) όπως ισχύει, και των κατ` εξουσιοδό-
τηση αυτού εκδιδοµένων προεδρικών διαταγµάτων και
υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στην υποβολή δη-
µοσιονοµικών αναφορών, οι οποίες, σε περίπτωση ταξι-
νόµησης της Εταιρείας ως Φορέα Γενικής Κυβέρνησης,
εφαρµόζονται µόνο ως προς την υποβολή: α) ετήσιου
προϋπολογισµού και οποιασδήποτε αναπροσαρµογής
του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά), β)
µηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισµού και χρη-
µατοδότησης (απολογιστικά), γ) µηνιαίων µισθολογικών
στοιχείων (απολογιστικά) και δ) µηνιαίας σύνοψης µη-
τρώου δεσµεύσεων (απολογιστικά σε µηνιαία βάση, ετή-
σια µεγέθη).

2. Όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες και οργανισµοί του Δη-
µοσίου και του ευρύτερου Δηµόσιου τοµέα υποχρεού-
νται να παρέχουν κατά απόλυτη προτεραιότητα στην
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπο-
ρίου Α.Ε.» κάθε αναγκαία συνδροµή, πληροφορία και δι-
ευκόλυνση για την πραγµατοποίηση του σκοπού της».

4. α) Στον εποπτεύοντα της «Ελληνική Εταιρεία Ε-
πενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» Υπουργό µε-
ταφέρεται η αρµοδιότητα έκδοσης όλων των υπουργι-
κών αποφάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων που
τυχόν εκδίδονται µε βάση τις σηµερινές κείµενες διατά-
ξεις σε σχέση µε την εταιρεία. 
β) Το κάθε είδους προσωπικό που υπηρετεί στην «Ελ-

ληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου
Α.Ε.» µε σχέση εργασίας ή έµµισθης εντολής αορίστου
χρόνου κατατάσσεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµ-
βουλίου της εταιρείας στις εγκεκριµένες κλίµακες απο-
δοχών του Μισθολογικού Κανονισµού της Εταιρείας, α-
ποκλειστικά βάσει των τυπικών και ουσιαστικών του προ-

σόντων, των ειδικών γνώσεων ή δεξιοτήτων και των ειδι-
κών καθηκόντων τα οποία ασκεί και έπειτα από αξιολό-
γηση των κριτηρίων αυτών. Μισθοί που έχουν διαµορφω-
θεί κατ’ εφαρµογή του ν. 4354/2015 δεν δύνανται να µει-
ωθούν. Το ανωτέρω προσωπικό που υπηρετεί στην «Ελ-
ληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου
A.E.», κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύναται
κατ’ εξαίρεση των κείµενων διατάξεων να αιτηθεί µετά-
ταξης µέσω του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας
(ν. 4440/2016) έως τις 31.12.2020, µε τη διατήρηση της
µισθολογικής και βαθµολογικής κατάστασης που ίσχυε
προ της έναρξης ισχύος του παρόντος. Αποσπάσεις
στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εµπορίου Α.Ε.» και αποσπάσεις υπαλλήλων της «Ελλη-
νικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου
Α.Ε.» προς τρίτους φορείς διατηρούνται εν ισχύ ή/ και
παρατείνονται σύµφωνα µε τις προβλέψεις αυτών και τις
ισχύουσες κατά το χρόνο έκδοσης διατάξεις. Εκκρεµή
αιτήµατα µετάταξης ή απόσπασης από και προς την «Ελ-
ληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου
Α.Ε.» ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά
την ηµεροµηνία υποβολής του εκάστοτε αιτήµατος δια-
τάξεις».
γ) Με τον διορισµό των µελών του νέου Δ.Σ. σύµφωνα

µε το άρθρο 9 παράγραφος 1 του καταστατικού, λήγει
αυτοδικαίως η θητεία του προηγούµενου Δ.Σ. της Εται-
ρείας. Για τη λήξη της θητείας σύµφωνα µε το προηγού-
µενο εδάφιο δεν καταβάλλεται αποζηµίωση.
δ) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη

δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Μέχρι την έγκριση των προβλεπόµενων, στο άρθρο 12
του παρόντος, Εσωτερικών Κανονισµών και την κατάτα-
ξη του υφισταµένου προσωπικού, σύµφωνα µε την υπο-
παράγραφο (β) του παρόντος, τα σχετικά θέµατα, συ-
µπεριλαµβανοµένων και ζητηµάτων µισθολογικής κατά-
στασης του προσωπικού της Εταιρείας, θα εξακολου-
θούν να διέπονται και να ρυθµίζονται από τις διατάξεις οι
οποίες εφαρµόζονται µέχρι σήµερα στην «Ελληνική Ε-
ταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» και
στο προσωπικό της. Η προβλεπόµενη στο άρθρο 4 του
Καταστατικού κοινή απόφαση  του Υπουργού Οικονοµι-
κών και του εποπτεύοντος την εταιρεία Υπουργού εκδί-
δεται εντός µηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ΄
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 85
Σκοπός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου – Ορισµοί

1. Το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (εφεξής Γ.Ε.ΜΗ.) είναι:
α) το Εθνικό Μητρώο εµπορικής δηµοσιότητας, στο ο-
ποίο πραγµατοποιείται η δηµοσιότητα πράξεων, στοιχεί-
ων ή και δηλώσεων των υπόχρεων προσώπων, και β) το
ελληνικό ηλεκτρονικό εθνικό δελτίο δηµοσιότητας κατά
την έννοια των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 16 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται ως:
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α. «Εµπορική δηµοσιότητα»: Η εγγραφή ή καταχώριση
και δηµοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ., πράξεων ή στοιχείων που
απαιτούν δηµοσιότητα. 
β. «Συστατική δηµοσιότητα»: η καταχώριση και ταυτό-

χρονη δηµοσίευση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων στο
Γ.Ε.ΜΗ., τα έννοµα αποτελέσµατα των οποίων σύµφωνα
µε τις οικείες διατάξεις εκκινούν από την ηµεροµηνία κα-
ταχώρισης και ταυτόχρονης δηµοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ..
γ. «Δηλωτική δηµοσιότητα»: η καταχώριση και ταυτό-

χρονη δηµοσίευση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων στο
Γ.Ε.ΜΗ., τα έννοµα αποτελέσµατα των οποίων, σύµφω-
να µε τις οικείες διατάξεις, εκκινούν από την ηµεροµηνία
τέλεσής τους. 
δ. «Έλεγχος νοµιµότητας»: ο προληπτικός ουσιαστι-

κός έλεγχος που διενεργείται από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. για τη
διαπίστωση της συµφωνίας των προς καταχώριση και
δηµοσίευση πράξεων, στοιχείων και δηλώσεων κατά πε-
ριεχόµενο µε το καταστατικό και µε τις διατάξεις ανα-
γκαστικού δικαίου, που διέπουν το συγκεκριµένο νοµικό
πρόσωπο, χωρίς όµως να περιλαµβάνονται στο εύρος ε-
λέγχου και ζητήµατα ακυρωσίας των ανωτέρω πράξεων.
ε. «Έλεγχος πληρότητας»: ο τυπικός έλεγχος που διε-

νεργείται από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ., προκειµένου να διαπιστώ-
σουν ότι η αίτηση καταχώρισης και δηµοσίευσης πράξης,
στοιχείου ή δήλωσης, συνοδεύεται από όλα τα προβλε-
πόµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά χωρίς να υπει-
σέλθουν στο περιεχόµενο αυτών.
στ. «Αυτοµατοποιηµένη καταχώριση»: η καταχώριση

και δηµοσίευση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που
πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ. από τον ίδιο
τον υπόχρεο, χωρίς να απαιτείται έλεγχος πληρότητας ή
νοµιµότητας.
ζ. «Πληροφοριακό Σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ.»: το ηλεκτρονικό

σύστηµα καταχώρισης-αποθήκευσης πράξεων, στοιχεί-
ων ή δηλώσεων και η υποδοµή τεχνολογίας πληροφο-
ρίας και επικοινωνίας που το υποστηρίζουν.
η. «Δικτυακός τόπος Γ.Ε.ΜΗ.»: ο ιστότοπος στον ο-

ποίο πραγµατοποιείται η δηµοσίευση καταχωριστέας
πράξης, στοιχείου ή δήλωσης, που σύµφωνα µε την κεί-
µενη νοµοθεσία απαιτεί εµπορική δηµοσιότητα.
θ. «Ευρωπαϊκή Κεντρική Πλατφόρµα»: το σύστηµα

διασύνδεσης των Κεντρικών και Εµπορικών Μητρώων
και των Μητρώων εταιρειών των Κρατών - Μελών
(ΒRIS).
ι. «Διαλειτουργικότητα»: η διασύνδεση Πληροφορια-

κών Συστηµάτων που έχει ως σκοπό την ανταλλαγή πλη-
ροφοριών που καταχωρίζονται σε αυτά για την υλοποίη-
ση της αρχής «Μόνο Άπαξ».
ια. «Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.)»: οι Υπηρεσίες

στις οποίες ανατίθεται η αρµοδιότητα τήρησης του
Γ.Ε.ΜΗ. και πραγµατοποίησης της εµπορικής δηµοσιότη-
τας των πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που καταχω-
ρούνται σε αυτό. 
ιβ. «Μητρώο πιστοποιηµένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και

ΥΜΣ»: το µητρώο των ειδικά εξουσιοδοτηµένων φυσι-
κών προσώπων να πραγµατοποιούν καταχωρίσεις και
δηµοσιεύσεις στα πληροφοριακά συστήµατα Γ.Ε.ΜΗ. και
Υπηρεσίας Μιας Στάσης. 
ιγ. «Πιστοποιηµένος χρήστης Γ.Ε.ΜΗ.»: ο εξουσιοδο-

τηµένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ., ο οποίος καταχωρί-
ζει και δηµοσιεύει πράξεις, στοιχεία ή δηλώσεις στο
πληροφοριακό σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ. και ο εξουσιοδοτηµέ-
νος συµβολαιογράφος, ο οποίος καταχωρίζει και δηµοσι-
εύει συµβολαιογραφικές πράξεις στο πληροφοριακό σύ-
στηµα Γ.Ε.ΜΗ.. 
ιδ. «Πιστοποιηµένος χρήστης ΥΜΣ»: ο εξουσιοδοτηµέ-

νος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ο εξουσιοδοτηµένος
συµβολαιογράφος που λειτουργεί ως Υπηρεσία Μιας
Στάσης για τη σύσταση εταιρειών. 

3. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν θίγουν την αρ-
µοδιότητα άλλων υπηρεσιών, φορέων και αρχών που εί-
ναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο νοµιµότητας των καταχω-
ριστέων πράξεων και στοιχείων, σύµφωνα µε την κείµε-
νη νοµοθεσία. Οι πράξεις αυτών αποτελούν αναγκαία
προϋπόθεση για την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και για κάθε
περαιτέρω καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή των υπό-
χρεων. 

4. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν θίγουν:
α. την προβλεπόµενη από ειδικές διατάξεις αρµοδιό-

τητα δηµοσίων Υπηρεσιών για την τήρηση ειδικών µη-
τρώων µε σκοπό άλλον από αυτόν της εµπορικής δηµο-
σιότητας.
β. τη δυνατότητα των Επιµελητηρίων να τηρούν για τα

µέλη τους µητρώα ανεξάρτητα από το Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα
προβλεπόµενα στον ν. 4497/2017 (A΄ 171).

Άρθρο 86
Υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

1. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικά:
α. η Ανώνυµη Εταιρεία που προβλέπεται στον

ν. 4548/2018 (Α΄ 104),
β. η Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης που προβλέπε-

ται στον ν. 3190/1955 (Α΄ 91),
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται

στον ν. 4072/2012 (Α΄ 86),
δ. η Οµόρρυθµη και Ετερόρρυθµη (απλή ή κατά µετο-

χές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α΄
86), καθώς και οι οµόρρυθµοι εταίροι αυτών, 
ε. ο Αστικός Συνεταιρισµός του ν. 1667/1986 (Α΄ 196)

(στον οποίο περιλαµβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο
πιστωτικός και ο οικοδοµικός συνεταιρισµός), 

στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται  κατά τον
ν. 4430/2016 (Α΄ 205) και 
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999

(Α΄ 96),
η. η Αστική Εταιρεία µε οικονοµικό σκοπό (άρθρο 784

ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
θ. ο Ευρωπαϊκός Όµιλος Οικονοµικού Σκοπού που

προβλέπεται από τον Κανονισµό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ
L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην η-
µεδαπή,
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανο-

νισµό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της
στην ηµεδαπή, 
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέ-

πεται στον Κανονισµό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και
έχει την έδρα της στην ηµεδαπή, 
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ιβ. τα υποκαταστήµατα ή πρακτορεία που διατηρούν
στην ηµεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται
στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L
169/30.06.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστήµατα ή πρακτορεία που διατηρούν

στην ηµεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα
σε τρίτη χώρα και νοµική µορφή ανάλογη µε εκείνη των
αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση
ιβ΄,
ιδ. τα υποκαταστήµατα ή πρακτορεία, µέσω των οποί-

ων ενεργούν εµπορικές πράξεις στην ηµεδαπή τα φυσι-
κά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν
την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή
και δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ΄ και ιγ΄,
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύµφωνα µε το

άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012.
2. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικώς φυσικά

πρόσωπα τα οποία µε εγκατάσταση στην ηµεδαπή και µε
σκοπό το κέρδος: 
α. διενεργούν εµπορικές πράξεις στο όνοµά τους κατά

σύνηθες επάγγελµα, ή 
β. διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαµεσολαβούν στη

διάθεση αυτών µε επιχειρηµατικό κίνδυνο, µέσω οργα-
νωµένης υποδοµής ή και µέσω εκµετάλλευσης της εργα-
σίας τρίτων προσώπων, 
γ. επί κληρονοµικής διαδοχής φυσικών προσώπων υ-

πάρχει υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. για τον κλη-
ρονόµο φυσικού προσώπου που ήταν εγγεγραµµένο στο
Γ.Ε.ΜΗ. εφόσον ο κληρονόµος συνεχίζει τη δραστηριό-
τητα του θανόντος και πληροί τις προϋποθέσεις των
προηγουµένων εδαφίων. Αν οι καθολικοί διάδοχοι είναι
πρόσωπα πέραν του ενός (κοινωνία κληρονόµων) και συ-
νεχίζουν από κοινού την εµπορική επιχείρηση του θανό-
ντος, πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσµίας (12) δώ-
δεκα µηνών από την από κοινού διενέργεια πράξεων που
υποδηλώνουν τη συνέχεια, να υποβάλλουν αίτηση στην
αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Αυτή συνοδεύεται από ιδρυτικό κα-
ταστατικό έγγραφο εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των
αντίστοιχων διατάξεων για τον συγκεκριµένο εταιρικό
τύπο που θα επιλεγεί.

3. Η υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ρητά δεν κα-
ταλαµβάνει:
α. τα Σωµατεία (άρθρα 78-107 ΑΚ),
β. τα Ιδρύµατα (άρθρα 108-121 ΑΚ),
γ. τις Επιτροπές Εράνων (άρθρα 122-126 ΑΚ),
δ. τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην

πρωτογενή παραγωγή, υπό την επιφύλαξη της παραγρά-
φου 2 του παρόντος, 
ε. τις αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελµατι-

κής δραστηριότητας δικηγόρων, συµβολαιογράφων και
δικαστικών επιµελητών, 
στ. τα γραφεία ή υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχει-

ρήσεων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77)
και του α.ν. 378/1968 (Α΄ 82),
ζ. τη Ναυτική Εταιρεία που συστήνεται κατά τον ν.

959/1979 (Α΄ 192) και τη Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Α-

ναψυχής που συστήνεται κατά τον ν. 3182/2003 (Α΄
220).

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουρ-
γού, µπορεί να προβλέπεται η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. φυ-
σικών ή νοµικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων ή νο-
µικών οντοτήτων, πέραν αυτών που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2. Με όµοια απόφαση ορίζονται η
διαδικασία, οι σχετικές προθεσµίες και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια, όπως επίσης ο τρόπος, η διαδικασία και ο
χρόνος της µεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., των πράξεων και
στοιχείων των ήδη εγγεγραµµένων σε άλλα µητρώα, η
αρµοδιότητα των οποίων µεταφέρεται πλέον στο
Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 87
Διάρθρωση και Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.

1. Συστήνεται στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων
Ελλάδας, Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των
Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, η οποία
αποτελεί οργανική µονάδα της Κεντρικής Ένωσης Επι-
µελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Οι αρµοδιότητές της α-
σκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάµενο και τους υ-
παλλήλους της ΚΕΕΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4497/2017 (Α΄ 171).
Η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληρο-

φοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ συγκροτείται σε
επίπεδο Τµήµατος ή Διεύθυνσης, µε την απόφαση της
παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου και είναι αρµόδια
για:
α. την οργάνωση του Πληροφοριακού Συστήµατος

Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 89 του παρόντος νόµου,
β. την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του

λειτουργικού συστήµατος, του δικτύου και του εν γένει
εξοπλισµού και λογισµικού που εξυπηρετούν και υπο-
στηρίζουν τη βάση δεδοµένων,
γ. την άµεση και τη σύµφωνη µε τη χρονική ακολουθία,

λήψη και αποθήκευση των δεδοµένων που διαβιβάζονται
στο Πληροφοριακό Σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ., 
δ. τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας,

της πληρότητας και της ασφάλειας των δεδοµένων,
ε. την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του

Γ.Ε.ΜΗ. στο Σύστηµα διασύνδεσης Μητρώων (BRIS),
στ. τη λήψη µέτρων προστασίας της βάσης δεδοµένων

και των εν γένει πληροφοριακών συστηµάτων από κακό-
βουλες ενέργειες,
ζ. την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστηµάτων

Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και κάθε άλλου ψηφιακού εργα-
λείου που απαιτείται για τη διαλειτουργικότητα των Μη-
τρώων,
η. την ανάπτυξη ειδικής εφαρµογής, η οποία αποτυπώ-

νει την είσπραξη και κατανοµή των εσόδων από τα τέλη
Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και των εξόδων για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
και ΥΜΣ, τη στατιστική παρακολούθηση αυτών και την
παροχή µηνιαίων αναλυτικών αναφορών στη Διεύθυνση
Εταιρειών,
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θ. την υποβολή εισηγήσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων για την προκήρυξη έργων για την ανα-
βάθµιση του Γ.Ε.ΜΗ., και την ένταξη στα χρηµατοδοτικά
προγράµµατα ΕΣΠΑ του αρµόδιου Υπουργείου, καθώς
και την υποβολή εισηγήσεων για λήψη χρηµατοδότησης
για την εκτέλεση σχετικών έργων,
ι. τη συγκέντρωση προβληµάτων ή και δυσλειτουργιών

των πληροφοριακών συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και
την υποβολή εισηγήσεων προς τη Διεύθυνση Εταιριών
για επίλυση αυτών,
ια. τη σύσταση και τήρηση του ενιαίου ηλεκτρονικού

Μητρώου Πιστοποιηµένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι
των Υ.Γ.Ε.ΜΗ., προκειµένου να αποκτήσουν την ιδιότη-
τα του πιστοποιηµένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς
και οι συµβολαιογράφοι που επιθυµούν να αποκτήσουν
την ιδιότητα του πιστοποιηµένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. και
ΥΜΣ. Λίστα µε τα ονόµατα των πιστοποιηµένων Συµβο-
λαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ αναρτάται υποχρεωτικά
στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ., 
ιβ. τη διασφάλιση της πρόσβασης στα πληροφοριακά

συστήµατα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ από τα νοµιµοποιούµενα
πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωµα πρόσβασης,
ιγ. την υποστήριξη των πιστοποιηµένων χρηστών

Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ σε θέµατα που άπτονται της χρήσης
των πληροφοριακών συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ,
ιδ. στο µέτρο που πραγµατοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επε-

ξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Προϊ-
στάµενος της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης
των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της
ΚΕΕΕ αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κανονισµού 2016/679 και του ν.
4624/2019 (Α΄ 137) σε συνδυασµό µε το άρθρο 47 του ν.
4623/2019 (Α΄ 134).

2. Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (εφεξής Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) διακρίνο-
νται ως εξής: 
α. Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ε-

πενδύσεων. 
Τα κατά περίπτωση αρµόδια Τµήµατα της Διεύθυνσης

Εταιρειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προ-
στασίας Καταναλωτή ορίζονται ως Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
των εταιρειών που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 9 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104). Οι εν λόγω Υπηρεσίες
είναι αποκλειστικά αρµόδιες για την καταχώριση και δη-
µοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων, στοιχείων ή
δηλώσεων, που σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία α-
παιτούν εµπορική δηµοσιότητα, συµπεριλαµβανοµένων
όσων προβλέπονται κατωτέρω στην παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου.
β. Τµήµατα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων. 
Σε κάθε Επιµελητήριο του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) συνι-

στάται Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που αποτελεί οργανική µονάδα του Ε-
πιµελητηρίου και οι αρµοδιότητές της ασκούνται απο-
κλειστικά από τον Προϊστάµενο και τους υπαλλήλους
της, οι οποίοι αποτελούν προσωπικό του Επιµελητηρίου
και τοποθετούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4497/2017. Οι αρµοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµε-
λητηρίων ασκούνται και παρέχονται ανεξάρτητα από τις
ανταποδοτικές υπηρεσίες, που προσφέρουν τα Επιµελη-
τήρια προς τα µέλη τους, καθώς και από τις οικονοµικές
υποχρεώσεις των µελών τους προς αυτά, που απορρέ-

ουν από συνδροµές.
γ. Πιστοποιηµένοι συµβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ..
Κάθε συµβολαιογράφος που εντάσσεται στο Μητρώο

Πιστοποιηµένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ., δύναται να πραγµα-
τοποιεί καταχώριση και δηµοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των
συµβολαιογραφικών πράξεων που καταρτίζει και απαι-
τούν εµπορική δηµοσιότητα, καθώς και των προσαρτώ-
µενων σε αυτές στοιχείων ή δηλώσεων. Η επιλογή των
υπόχρεων να αναθέσουν σε πιστοποιηµένο συµβολαιο-
γράφο την καταχώριση και δηµοσίευση των ανωτέρω
στο Γ.Ε.ΜΗ., δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση
καταβολής των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 113
του παρόντος, τα οποία αποτελούν πόρους των
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στις οποίες είναι εγγεγραµµένοι.

3.  Τα Τµήµατα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων είναι αρ-
µόδια για:
α. την εγγραφή των υπόχρεων, όπως ορίζονται στο άρ-

θρο 86 του παρόντος, εξαιρουµένων των αναφερόµενων
στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 4441/2016 (Α΄
227),
β. κάθε καταχώριση που αφορά στους υπόχρεους,
γ. (i) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν

πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική
αίτηση καταχώρισης) και τον έλεγχο πληρότητας των
σχετικών αιτήσεων, των συνοδευτικών πράξεων, στοι-
χείων ή δηλώσεων, καθώς και τον έλεγχο νοµιµότητας,
όπως ορίζεται από τυχόν ειδικότερες διατάξεις.

(ii) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν
πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικό τρόπο και τον έλεγχο
αιτήσεων έγκρισης επωνυµίας ή/και διακριτικού τίτλου,
καθώς και τη δέσµευση αυτών, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 104 του παρόντος, µόνο όταν η ως άνω διαδικα-
σία δε γίνεται µέσω ΥΜΣ,
δ. την απάντηση σε ερωτήµατα που διαβιβάζονται µέ-

σω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρµας και αφορούν
στις πράξεις και τα στοιχεία των άρθρων 95, 97 και 98
του παρόντος νόµου,
ε. την έκδοση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντι-

γράφων και αποσπασµάτων σύµφωνα µε τα προβλεπό-
µενα στο άρθρο 111 του παρόντος νόµου,
στ. τη διεξαγωγή δειγµατοληπτικού ελέγχου των αυ-

τοµατοποιηµένων καταχωρήσεων που πραγµατοποιού-
νται σύµφωνα µε το άρθρο 102 του παρόντος.

4.  Η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρµοδιότητα της
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων καθορίζεται µε βάση την
έδρα ή την εγκατάσταση του υπόχρεου σε επίπεδο περι-
φερειακής ενότητας. Σε περίπτωση που στην έδρα ή την
εγκατάσταση της επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα α-
πό ένα αµιγή Επιµελητήρια, η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ορίζε-
ται µε βάση τον κύριο κωδικό αριθµό δραστηριότητας
(ΚΑΔ) κατόπιν έκδοσης σχετικής Υπουργικής Απόφασης
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα
καθορίζει την αποκλειστική αρµοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
κατά κύριο κωδικό αριθµό δραστηριότητας (ΚΑΔ). 
Αν επέλθει µεταβολή στην έδρα ή στην εγκατάσταση

του υπόχρεου, µε συνέπεια τη µεταβολή της αρµοδιότη-
τας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ., η αρχικά αρµόδια Υπηρεσία καταχω-
ρίζει την επελθούσα µεταβολή στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε ε-
πόµενη καταχώριση διενεργείται από τη νέα αρµόδια
Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Προγενέστερες αιτήσεις καταχώρισης που
δεν έχουν διεκπεραιωθεί, κατά τη µεταφορά, από την
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αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., διενεργούνται από τη νέα Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
και τα σχετικά τέλη καταχώρισης του άρθρου 113 του
παρόντος µεταφέρονται υπέρ της δεύτερης. Επίσης, τα
τέλη τήρησης µερίδας του άρθρου 113 του παρόντος, ε-
πιµερίζονται ανάλογα µε τους µήνες παραµονής σε κάθε
µία εκ των εκάστοτε συναρµόδιων Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
Κατ’ εξαίρεση, όταν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. λειτουργούν σαν Υ-

πηρεσίες Μιας Στάσης του ν. 4441/2016, δεν υπόκεινται
στους ανωτέρω περιορισµούς της κατά τόπον αρµοδιό-
τητας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. 

«5. Τα Τµήµατα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων στελε-
χώνονται µε υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, ανά-
λογα µε τις ανάγκες τους, οι οποίες προκύπτουν από τον
αριθµό των υπόχρεων που είναι εγγεγραµµένοι σε αυτά.
Προϊστάµενος ορίζεται µόνιµος υπάλληλος ή ΙΔΑΧ, κατά
προτεραιότητα κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Οι λεπτοµέρειες
της στελέχωσης ορίζονται µε την  απόφαση της παρα-
γράφου 8.»

6.  Σε κάθε Τµήµα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιµελητηρίου, σύµφωνα
µε τον αριθµό των εγγεγραµµένων σε αυτήν, συστήνε-
ται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων τουλάχιστον µία (1) οργανι-
κή θέση επιστηµονικού συνεργάτη πλήρους απασχόλη-
σης. Η ανωτέρω θέση πληρούται από δικηγόρο, κατά
προτίµηση µε ειδίκευση στο εµπορικό δίκαιο, σύµφωνα
µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο π.δ. 50/2001
(Α΄ 39) που προσλαµβάνεται µε απόφαση του εκάστοτε
Επιµελητηρίου. Ο ανωτέρω επιστηµονικός συνεργάτης
επικουρεί την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά την άσκηση του προληπτι-
κού ελέγχου νοµιµότητας των αιτήσεων εγγραφής, µε-
ταβολής, διαγραφής, καθώς και κάθε άλλης καταχώρι-
σης στο Γ.Ε.ΜΗ..
Σε περίπτωση αποδεδειγµένης οικονοµικής αδυναµίας

Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιµελητηρίου ή Επιµελητηρίων, να προβούν
στην υλοποίηση της παραγράφου αυτής, την υποστήριξη
της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αναλαµβάνει η ΚΕΕΕ, µετά από ηλεκτρο-
νικό αίτηµα του οικείου Επιµελητηρίου. Προς τον σκοπό
αυτόν η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πλη-
ροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ
µπορεί να συνεργάζεται µε δικηγόρο ή δικηγορικές εται-
ρείες που προσλαµβάνονται µε ετήσια σύµβαση.

7. Η µη τήρηση των προϋποθέσεων των παραγράφων
5 και 6 του παρόντος άρθρου επιφέρει την αναστολή λει-
τουργίας του Τµήµατος Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τη µεταφορά των
υπόχρεων και των εκκρεµών αιτήσεών τους στο όµορο
τµήµα Υ.Γ.Ε.ΜΗ., µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ε-
µπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, που εκδίδεται λαµβάνοντας υπόψη την απλή γνώ-
µη της ΚΕΕΕ και του κατά περίπτωση οικείου Επιµελητη-
ρίου, ρυθµίζονται τα θέµατα του κανονισµού λειτουργίας
και στελέχωσης της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανά-
πτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και
ΥΜΣ της ΚΕΕΕ και των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων.
Κατ’ εξαίρεση, η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης
των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της
ΚΕΕΕ, καθώς και οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Εµπορικών και Βιοµη-
χανικών Επιµελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή ο-
ποιουδήποτε άλλου Επιµελητηρίου που ο αριθµός των υ-

πόχρεων ξεπερνά το όριο που θα καθοριστεί µε απόφα-
ση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δύνανται
να οργανωθούν σε επίπεδο Διεύθυνσης. Με όµοια από-
φαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο
τρόπος λειτουργίας του Μητρώου πιστοποιηµένων Χρη-
στών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.

Άρθρο 88
Εποπτεία Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ

1. Το Γ.Ε.ΜΗ. και όλες οι Υπηρεσίες του άρθρου 87
του παρόντος νόµου εποπτεύονται από τον Υπουργό Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων, µέσω της Διεύθυνσης Εται-
ρειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστα-
σίας Καταναλωτή.

2. Η άσκηση της εποπτείας του Υπουργού για τους
σκοπούς του παρόντος νόµου, ενδεικτικά περιλαµβάνει:
α. τη µέριµνα για την οµοιόµορφη εφαρµογή των δια-

τάξεων του νόµου αυτού από όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις
ΥΜΣ,
β. τη µέριµνα για την οµοιόµορφη εφαρµογή των δια-

τάξεων του εταιρικού δικαίου - µε την έκδοση σχετικών
κατευθυντήριων οδηγιών προς όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις
ΥΜΣ,
γ. την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, κανονιστικών

πράξεων και οδηγιών που άπτονται της ορθής λειτουρ-
γίας, οργάνωσης και συντονισµού όλων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
και ΥΜΣ, ως και των πληροφοριακών συστηµάτων
Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, 
δ. τη συµµόρφωση και τον συντονισµό του Γ.Ε.ΜΗ. µε

τις διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού εταιρικού δικαί-
ου, τους ετήσιους λογαριασµούς και τα Εµπορικά Μη-
τρώα και Μητρώα Εταιρειών των κρατών - µελών, καθώς
και µε κάθε άλλη νοµοθετική ή εκτελεστική απόφαση
που πηγάζει από τις ανωτέρω διατάξεις,
ε. την προκήρυξη έργων για την αναβάθµιση των Πλη-

ροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και την έκδο-
ση υπουργικής απόφασης για τη λήψη χρηµατοδότησης
για την εκτέλεση έργων µέσω του ΕΣΠΑ ή του ΠΔΕ,
στ. την υλοποίηση της διασύνδεσης των πληροφορια-

κών συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ µε άλλα Μητρώα ε-
ντός ή εκτός Ελλάδος σύµφωνα µε τις υπουργικές απο-
φάσεις και ενωσιακές Οδηγίες, τηρουµένων των διατά-
ξεων του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134),
ζ. την εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών για την

προσαρµογή των πληροφοριακών συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ.
και ΥΜΣ στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
η. τη λογιστική παρακολούθηση και έλεγχο της εί-

σπραξης και κατανοµής των εσόδων από τα τέλη
Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και των εξόδων για όλα τα Τµή-
µατα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ των Επιµελητηρίων, και τη διε-
νέργεια διαχειριστικού ελέγχου εν γένει,
θ. τον έλεγχο των Τµηµάτων Υ.Γ.Ε.ΜΗ των Επιµελητη-

ρίων ως προς την τήρηση των παραγράφων 5 και 6 του
άρθρου 87 του παρόντος,
ι. την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σύµφωνα µε τα

διεθνή πρότυπα και τους κανόνες περί Εµπορικών Μη-
τρώων και Μητρώων Εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για δηµόσιους σκοπούς και σκοπούς τεκµηρίωσης,
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ια. τη µέριµνα για την εκπαίδευση των χρηστών των
πληροφοριακών συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ σε συ-
νεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και τη Συντονιστική Επιτροπή
Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας.

Άρθρο 89
Πληροφοριακό Σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ.

1. Τα αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ. τηρούνται σε ηλεκτρονική /
ψηφιακή µορφή ως βάση δεδοµένων που έχει δηµιουρ-
γηθεί και αποθηκεύεται σε πληροφοριακό σύστηµα δια-
χείρισης και το οποίο διανέµεται µέσω δικτυακού ιστότο-
που ή/και ψηφιακής πλατφόρµας.
Το λογισµικό (software), το υλικό (hardware), τα δεδο-

µένα και οι βάσεις δεδοµένων του πληροφοριακού συ-
στήµατος, που έχουν δηµιουργηθεί ή πρόκειται να δηµι-
ουργηθούν, ανήκουν κατά κυριότητα, νοµή και κατοχή
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο
διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώµατα διανοητικής ιδιο-
κτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης το πληροφοριακό σύστηµα του
Γ.Ε.ΜΗ. εγκαθίσταται στη Γενική Γραµµατεία Πληροφο-
ριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αντίγραφο ασφαλείας
αυτού τηρείται στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ). Η Υπηρε-
σία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συ-
στηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ ορίζεται ως υπεύθυνη για
την ορθή λειτουργία του.

2. Το πληροφοριακό σύστηµα της βάσης δεδοµένων
του Γ.Ε.ΜΗ. απαρτίζεται από: α) το Γενικό Ευρετήριο Ε-
πωνυµιών, β) τη Μερίδα και γ) τον Φάκελο, τα οποία τη-
ρούνται ηλεκτρονικά ως µία ή περισσότερες βάσεις δε-
δοµένων και σε υποδοµές τεχνολογίας και επικοινωνίας. 
α. Στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυµιών καταχωρίζονται οι

εµπορικές ή οι εταιρικές επωνυµίες των υπόχρεων, κα-
θώς και οι διακριτικοί τίτλοι αυτών.
β. Στη Μερίδα κάθε υπόχρεου καταχωρίζονται κατά

χρονική ακολουθία πράξεις, στοιχεία ή δηλώσεις για τα
οποία υπάρχει υποχρέωση εµπορικής δηµοσιότητας
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
γ. Στον Φάκελο, ο οποίος τηρείται µόνο σε ηλεκτρονι-

κή µορφή, καταχωρίζονται οι αιτήσεις και τα δικαιολογη-
τικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη νοµιµοποίηση του αι-
τούντος και του διαβιβάζοντος την αίτηση, καθώς και τα
δικαιολογητικά έγγραφα κάθε καταχώρισης στο Γενικό
Ευρετήριο Επωνυµιών και στη Μερίδα. Η πρόσβαση στα
έγγραφα του φακέλου γίνεται µε ηλεκτρονικά µέσα, µέ-
σω της Μερίδας. 

3. Για την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστηµα, τό-
σο οι πιστοποιηµένοι χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και οι πι-
στοποιηµένοι συµβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ., όσο και οι εξω-
τερικοί χρήστες του Γ.Ε.ΜΗ. (υπόχρεοι ή οποιοσδήποτε
τρίτος για λήψη πιστοποιητικών, αποσπασµάτων ή αντι-
γράφων), υποχρεούνται να χρησιµοποιούν το ζεύγος
κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και
password) που λαµβάνουν κατά την διαδικασία εγγρα-
φής. Η χορήγησή τους γίνεται από την Υπηρεσία Υπο-
στήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµά-

των Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ, κατόπιν ταυτοποίησης
των χρηστών µέσω του συστήµατος ΤΑΧΙS (oath) ή οποι-
ασδήποτε άλλης διαδικτυακής πύλης του Δηµοσίου ή
των προβλεπόµενων στον Κανονισµό 910/2014 (e-iDAS).

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων µπορεί να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα σχετικά
µε την τήρηση της Μερίδας, του Φακέλου και του Γενι-
κού Ευρετηρίου Επωνυµιών.

Άρθρο 90
Εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. -  Λήψη Αριθµού Γ.Ε.ΜΗ.

1. Η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. ολοκληρώνεται µε την κα-
ταχώριση των στοιχείων των υπόχρεων του άρθρου 86
του παρόντος νόµου στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυµιών,
στη Μερίδα και στον Φάκελο. 

2. Με την εγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλη-
ροφοριακό σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί αυτοµάτως σε
αυτόν τον Αριθµό Γ.Ε.ΜΗ.. Ο Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. είναι µο-
ναδικός για κάθε υπόχρεο και παραµένει ο ίδιος και µετά
τον µετασχηµατισµό ή τη διαγραφή, την αναβίωση ή την
επανεγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.. Σε περίπτωση
περισσότερων του ενός υποκαταστηµάτων του ίδιου αλ-
λοδαπού υπόχρεου των περιπτώσεων ι΄, ια΄ και ιβ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 86 του παρόντος νόµου, οι α-
ριθµοί Γ.Ε.ΜΗ. αυτών θα πρέπει να εµπεριέχουν κοινά
στοιχεία.

3. Ο αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά:
α. σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώρι-

ση στο Γ.Ε.ΜΗ., 
β. σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ., 
γ. σε κάθε έντυπο που αφορά τον υπόχρεο, 
δ. στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου, και 
ε. στα ηλεκτρονικά καταστήµατα του υπόχρεου.
4. Οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας, ανεξάρ-

τητα από το εάν είναι έγχαρτες, άυλες ή ηλεκτρονικές,
καθώς και οι διαδικτυακοί τόποι και τα ηλεκτρονικά κατα-
στήµατα των υπόχρεων πρέπει να φέρουν επιπλέον και
τη νοµική τους µορφή, τον τόπο της έδρας και, ενδεχο-
µένως, το γεγονός ότι βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθά-
ρισης. Οι διαδικτυακοί τόποι των υπόχρεων και τα ηλε-
κτρονικά τους καταστήµατα δύνανται να εµπεριέχουν
σύνδεσµο που ανακατευθύνει στη Μερίδα τους στο
Γ.Ε.ΜΗ.. 

5. Αν στα έγγραφα γίνεται µνεία του κεφαλαίου της ε-
ταιρείας, η ένδειξη αφορά το καλυφθέν και το καταβε-
βληµένο κεφάλαιο. 

Άρθρο 91
Διαλειτουργικότητα Γ.Ε.ΜΗ.

1. Στο πλαίσιο του συστήµατος διασύνδεσης των εθνι-
κών Μητρώων το Γ.Ε.ΜΗ.:
α. Επικοινωνεί ηλεκτρονικά µε τα λοιπά εθνικά Μη-

τρώα ώστε να:
αα. λαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε στοιχεία που εί-

ναι αποθηκευµένα σε άλλο εθνικό Μητρώο και αφορούν
κεφαλαιουχικές εταιρείες µε έδρα σε κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και υποκαταστήµατα αυτών,
εγκατεστηµένα σε άλλο κράτος - µέλος από εκείνο στο
οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, και 
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ββ. χορηγεί πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία των
άρθρων 95, 97 και 98 του παρόντος αναφορικά µε τις κε-
φαλαιουχικές εταιρείες µε έδρα στην ηµεδαπή, καθώς
και υποκαταστήµατα της περίπτωσης ι΄  της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 86 του παρόντος νόµου.
β. Απαντά σε ερωτήµατα που τίθενται από µεµονωµέ-

νους χρήστες στο ευρωπαϊκό ενιαίο σηµείο ηλεκτρονι-
κής πρόσβασης στο σύστηµα διασύνδεσης των Μητρώ-
ων («η πύλη») σχετικά µε πληροφορίες της υποπερίπτω-
σης ββ΄ της περίπτωσης α΄.

2. Το πληροφοριακό σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ. διασυνδέεται µε
το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Φορολογίας
(Ο.Π.Σ.Φ.) TAXIS σχετικά µε τη λήψη και διαβίβαση δεδο-
µένων, που προβλέπονται ως καταχωριζόµενα ή υποβαλ-
λόµενα από τους υπόχρεους και στα δύο πληροφοριακά
συστήµατα. Για την υλοποίηση της διασύνδεσης εφαρ-
µόζεται το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). Οι όροι
και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης, τα ειδικότερα στοι-
χεία που λαµβάνονται και διαβιβάζονται και κάθε ανα-
γκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Γενι-
κού Γραµµατέα Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσό-
δων. 

3. Το Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να διασυνδέεται και µε άλλα
Μητρώα, αρχεία και βιβλία που τηρούνται ηλεκτρονικά
και του παρέχουν πρωτογενή και εξ αποστάσεως πληρο-
φόρηση για πράξεις, στοιχεία ή δεδοµένα που καταχωρί-
ζονται σε αυτό, τηρουµένων των διατάξεων για την προ-
στασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και του
εµπορικού απορρήτου καθώς και του άρθρου 47 του ν.
4623/2019 (Α΄ 134). Με τις ίδιες προϋποθέσεις το
Γ.Ε.ΜΗ. διασυνδέεται, προκειµένου να χορηγεί πράξεις,
στοιχεία ή δεδοµένα που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα,
εφόσον αυτά προβλέπονται από διατάξεις ως υποβαλλό-
µενα στα άλλα Μητρώα, αρχεία ή βιβλία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 92
Δηµοσιότητα του Γενικού Εµπορικού Μητρώου

Η δηµοσιότητα των πράξεων, στοιχείων ή δεδοµένων
των υπόχρεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 86
του παρόντος πραγµατοποιείται µε:
α. την εγγραφή ή καταχώριση αυτών, στο Γ.Ε.ΜΗ.,

σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον παρό-
ντα νόµο, και
β. την ταυτόχρονη δηµοσίευση, στον διαδικτυακό τό-

πο του Γ.Ε.ΜΗ., κατά περίπτωση, είτε εν συνόλω είτε εν
µέρει της πράξης ή του στοιχείου που καταχωρίστηκε εί-
τε µνείας για την καταχώριση πράξεων και στοιχείων για
τα οποία προβλέπεται υποχρέωση εµπορικής δηµοσιότη-
τας.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-

ων µπορεί να εξειδικεύεται ο τρόπος δηµοσίευσης κάθε
κατηγορίας καταχωριζόµενης πράξης ή στοιχείου.

Άρθρο 93
Αποτελέσµατα της συστατικής δηµοσιότητας

1. Η καταχώριση και ταυτόχρονη δηµοσίευση στο
Γ.Ε.ΜΗ. των νοµικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων
και λοιπών στοιχείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του πα-
ρόντος νόµου, είναι αναγκαία ως προς τους υπόχρεους
της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του παρόντος, µε την
εξαίρεση των υπόχρεων των περιπτώσεων ιβ΄- ιδ΄, προ-
κειµένου:
α. τα υπό σύσταση νοµικά πρόσωπα που ορίζονται στο

προηγούµενο εδάφιο να αποκτήσουν νοµική προσωπικό-
τητα, 
β. να επέλθει η τροποποίηση του καταστατικού, 
γ. να πραγµατοποιηθεί η συγχώνευση, η διάσπαση ή η

µετατροπή ή άλλη µορφή µετασχηµατισµού µε την επι-
φύλαξη εφαρµογής των περί συγχώνευσης και διάσπα-
σης διατάξεων του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) ή άλλου ειδικό-
τερου νόµου,
δ. να επέλθει η λύση, µετά από απόφαση των εταίρων

ή έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, η αναβίωση της
εκκαθάρισης ή και η αναβίωση του νοµικού προσώπου, 
ε. να επέλθει η απώλεια της νοµικής προσωπικότητας

µε την καταχώριση της διαγραφής του υπόχρεου.
2. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείµε-

νης νοµοθεσίας, δηµιουργείται για τους υπόχρεους, που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 86
του παρόντος, µαχητό τεκµήριο εµπορικής ιδιότητας.

Άρθρο 94
Έννοµες Συνέπειες Δηµοσιότητας

1. Τα πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων των παρα-
γράφων 1 και 2 του άρθρου 86 του παρόντος δεν µπο-
ρούν να αντιτάξουν στους τρίτους τις πράξεις και τα
στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δη-
µοσίευσης του άρθρου 92 του παρόντος, εκτός αν απο-
δείξουν ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν.

2. Σε περίπτωση ασυµφωνίας του κειµένου που δηµο-
σιεύτηκε, µε το περιεχόµενο της πράξης ή του στοιχείου
που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., τα πρόσωπα των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 86 του παρόντος, δεν
µπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους το περιεχόµενο
του κειµένου που δηµοσιεύτηκε. Οι τρίτοι µπορούν να ε-
πικαλεστούν το στοιχείο που δηµοσιεύτηκε, εκτός αν τα
ανωτέρω πρόσωπα αποδείξουν ότι οι τρίτοι γνώριζαν το
κείµενο που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ..

3. Οι τρίτοι µπορούν να επικαλούνται πράξεις ή στοι-
χεία για τα οποία δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί οι δια-
τυπώσεις δηµοσιότητας, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ε-
κτός εάν η έλλειψη δηµοσιότητας καθιστά τις πράξεις ή
τα στοιχεία ανίσχυρα.

4. Αν υπάρχει διάσταση µεταξύ της ηµέρας καταχώρι-
σης και της ηµέρας δηµοσίευσης, ως ηµέρα καταχώρι-
σης για τις αποσβεστικές προθεσµίες άσκησης ένδικων
µέσων και βοηθηµάτων λογίζεται η ηµέρα δηµοσίευσης.

5. Παράλειψη της υποχρέωσης δηµοσιότητας που
προβλέπεται στις οικείες διατάξεις για τους υπόχρεους
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στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και τους ε-
ταιρικούς νόµους, καθιστά αδύνατη τη συµµετοχή των
προσώπων ή των ενώσεων προσώπων των παραγράφων
1 και 2 του άρθρου 86 του παρόντος, σε διαδικασίες α-
νάθεσης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών µε πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα κατά την
έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982
(Α΄ 65), όπως ισχύει, και τη διεκδίκηση από αυτούς προ-
γραµµάτων ΕΣΠΑ. Με την εκπλήρωση των υποχρεώσε-
ων δηµοσιότητας ή µε τη λήψη του Πιστοποιητικού Κα-
λής Λειτουργίας του άρθρου 111, αίρεται το κώλυµα
συµµετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 95
Στοιχεία προς καταχώριση των υπόχρεων εγγραφής

1. Στη Μερίδα καταχωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, α-
νεξάρτητα από το πρόσωπο του υπόχρεου, τα ακόλουθα
στοιχεία:
α. ο αριθµός του Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου, του υποκατα-

στήµατος ή του πρακτορείου.
Ο Α.Φ.Μ., ο κύριος, καθώς και τυχόν δευτερεύοντες

κωδικοί αριθµοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) της εταιρείας,
κάθε µεταβολή ή διακοπή αυτών, καθώς και ο αριθµός
EORI, εφόσον υπάρχει, του υπόχρεου, του υποκαταστή-
µατος ή του πρακτορείου, 
β. η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που διενήργησε την εγγραφή ή τη µε-

ταγενέστερη καταχώριση και το ονοµατεπώνυµο του αρ-
µόδιου υπαλλήλου,
γ. ο αριθµός πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής και

ο Κωδικός Αριθµός Καταχώρισης,
δ. τα στοιχεία της απόφασης των αρµόδιων αρχών ή υ-

πηρεσιών, οι οποίες χορηγούν άδεια άσκησης επιτηδεύ-
µατος ή επαγγέλµατος ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
επιχείρησης ή υποκαταστήµατος, όπου απαιτείται,
ε. οι αιτήσεις και οι δικαστικές αποφάσεις µε τις οποί-

ες ο υπόχρεος κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης, η
καταχώριση του άρθρου 3 παράγραφος 4 του Πτωχευτι-
κού Κώδικα (ν. 3588/2007), οι αιτήσεις και οι δικαστικές
αποφάσεις µε τις οποίες ο υπόχρεος υπάγεται σε διαδι-
κασία εξυγίανσης ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικα-
νοποίησης των πιστωτών του και τα ατοµικά στοιχεία
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, των εκκαθαρι-
στών, των αναγκαστικών διαχειριστών, των επιτρόπων
και των συνδίκων του υπόχρεου, 
στ. οι δικαστικές αποφάσεις µε τις οποίες περατώνο-

νται, επικυρώνονται, αναστέλλονται ή ανατρέπονται οι
έννοµες καταστάσεις, που αναφέρονται στην προηγού-
µενη περίπτωση,
ζ. ο αριθµός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των υποκα-

ταστηµάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην αλλοδα-
πή,
η. οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ηλεκτρονικών κα-

ταστηµάτων µέσω των οποίων παρέχουν υπηρεσίες της
κοινωνίας της πληροφορίας οι υπόχρεοι του άρθρου 18α
του π.δ. 131/2003 (Α΄ 161). Η προθεσµία της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 103 του παρόντος, εκκινεί από την κα-
ταχώριση του ονόµατος χώρου (domain name) στον αρ-
µόδιο εθνικό ή διεθνή φορέα και σε κάθε περίπτωση πριν

την πλήρη ενεργοποίηση αυτού,
θ. κάθε πράξη ή στοιχείο που υποβάλλεται σε δηµο-

σιότητα σύµφωνα µε τυχόν ειδικότερες διατάξεις.
2. Όπου στον παρόντα νόµο γίνεται λόγος για απαίτη-

ση καταχώρισης των ατοµικών στοιχείων, νοούνται τα ε-
ξής: το ονοµατεπώνυµο, το ονοµατεπώνυµο γονέων, ο
αριθµός δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια, η διεύθυν-
ση κατοικίας και ο αριθµός φορολογικού µητρώου
(Α.Φ.Μ.). Όπου στον παρόντα νόµο γίνεται λόγος για α-
παίτηση δηµοσίευσης των ατοµικών στοιχείων, νοούνται
το ονοµατεπώνυµο, το ονοµατεπώνυµο γονέων, ο αριθ-
µός δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, η
διεύθυνση κατοικίας και ο αριθµός φορολογικού µητρώ-
ου (Α.Φ.Μ.).

Άρθρο 96
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν 

οι προσωπικές εταιρείες

Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δηµοσιεύονται κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 92, προκειµένου για προσωπικές ε-
ταιρείες µε έδρα στην ηµεδαπή, και τα ακόλουθα στοι-
χεία:
α. η εταιρική σύµβαση µαζί µε όλες τις τροποποιήσεις

σε κωδικοποιηµένη µορφή,
β. ο σκοπός της εταιρείας,
γ. η εταιρική επωνυµία, ο διακριτικός τίτλος και κάθε

µεταγενέστερη µεταβολή, 
δ. η έδρα και οποιαδήποτε µεταβολή αυτής,
ε. η πλήρης διεύθυνση της εταιρείας,
στ. τα ατοµικά στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου

95 του παρόντος των εταίρων, ο ορισµός διαχειριστή,
καθώς και η έκταση των εξουσιών του. Στην περίπτωση
που τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου είναι νοµι-
κά πρόσωπα, δηµοσιεύεται ο αριθµός Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον
υπάρχει, και τα βασικά στοιχεία εξατοµίκευσής του (ε-
πωνυµία, νοµική µορφή, έδρα), 
ζ. η άδεια διαµονής και, όπου απαιτείται, άδεια εργα-

σίας για τα παραπάνω πρόσωπα, 
η. η έξοδος του εταίρου ή ο αποκλεισµός του,
θ. η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,
ι. η δικαστική απόφαση µε την οποία κηρύσσεται η α-

κυρότητα της εταιρείας,
ια. ο διορισµός των εκκαθαριστών, καθώς και τα ατοµι-

κά τους στοιχεία όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 95 του παρόντος,
ιβ. η περάτωση της εκκαθαρίσεως (διαγραφή).

Άρθρο 97
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν

οι κεφαλαιουχικές εταιρείες

Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δηµοσιεύονται κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 92 του παρόντος, προκειµένου για
κεφαλαιουχικές εταιρείες µε έδρα στην ηµεδαπή, και τα
ακόλουθα στοιχεία:
α. η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, και όπου απαι-

τείται, η εγκριτική απόφαση της Διοίκησης,
β. οι τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες συ-

µπεριλαµβάνεται και η παράταση της διάρκειας ζωής της
εταιρείας, καθώς και το νέο πλήρες και κωδικοποιηµένο
κείµενο αυτών,



γ. ο διορισµός, η αποχώρηση, καθώς και τα ατοµικά
στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρό-
ντος, των προσώπων τα οποία, είτε ως όργανο προβλε-
πόµενο από το νόµο, είτε ως µέλη τέτοιου οργάνου:

i. έχουν την εξουσία να δεσµεύουν την εταιρεία έναντι
τρίτων. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά είναι περισ-
σότερα του ενός, µε τη σχετική καταχώριση διευκρινίζε-
ται αν τα πρόσωπα αυτά δύνανται να ενεργούν µόνα
τους ή υποχρεούνται να ενεργούν από κοινού,

ii. εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίου,
iii.συµµετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έ-

λεγχο της εταιρείας,
δ. τουλάχιστον κατ’ έτος, το ύψος του καλυφθέντος

κεφαλαίου, εφόσον η ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό
αναφέρονται σε εγκεκριµένο κεφάλαιο, εκτός αν κάθε
αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου συνεπάγεται τρο-
ποποίηση του καταστατικού,
ε. τα λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως των οποίων η

δηµοσίευση είναι υποχρεωτική βάσει των οδηγιών του
Συµβουλίου 86/635/ΕΟΚ (EE L 372 31.12.1986),
91/674/ΕΟΚ (EE L 374 31.12.1991) και 2013/34/ΕΕ (EE L
182 29.6.2013),
στ. οποιαδήποτε µεταβολή της έδρας,
ζ. η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,
η. η δικαστική απόφαση µε την οποία κηρύσσεται η α-

κυρότητα της εταιρείας,
θ. ο διορισµός των εκκαθαριστών, καθώς και τα ατοµι-

κά στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρό-
ντος, 
ι. η περάτωση της εκκαθαρίσεως (διαγραφή).

Άρθρο 98
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν τα  
υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών 

που έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε.

Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δηµοσιεύονται κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 92 του παρόντος, προκειµένου για
υποκαταστήµατα της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 86 του παρόντος, τα ακόλουθα στοιχεία: 
α. η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, αν αυτό απο-

τελεί αντικείµενο χωριστής πράξης, καθώς και οι τροπο-
ποιήσεις των εγγράφων αυτών,
β. η βεβαίωση του Μητρώου, στο οποίο έχει καταχωρι-

σθεί η εταιρεία (Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας της
αρµόδιας αρχής ή του εµπορικού Μητρώου της χώρας
προέλευσης),
γ. η ταχυδροµική ή άλλη διεύθυνση του υποκαταστή-

µατος,
δ. η αναφορά των δραστηριοτήτων του υποκαταστή-

µατος,
ε. το Μητρώο στο οποίο έχει ανοιχθεί για την εταιρεία

ο φάκελος που αναφέρει το άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/1132, καθώς και ο αριθµός εγγραφής της στο Μη-
τρώο αυτό,
στ. η επωνυµία και η µορφή της εταιρείας, καθώς και η

επωνυµία του υποκαταστήµατος, αν δεν είναι η ίδια µε
την επωνυµία της εταιρείας,
ζ. ο διορισµός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα

ατοµικά στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του
παρόντος των προσώπων, που έχουν την εξουσία να δε-
σµεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσω-

πούν ενώπιον δικαστηρίου:
i. ως προβλεπόµενα από τον νόµο όργανα διοίκησης

της εταιρείας ή ως µέλη ενός τέτοιου οργάνου, σύµφω-
να µε τη δηµοσιότητα που λαµβάνει χώρα για την εται-
ρεία βάσει του άρθρου 14 στοιχείο δ της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/1132,

ii. ως µόνιµοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστη-
ριότητα του υποκαταστήµατος, µε µνεία της έκτασης
των αρµοδιοτήτων τους,
η. η λύση της εταιρείας, ο διορισµός, τα ατοµικά στοι-

χεία ταυτότητος και οι εξουσίες των εκκαθαριστών, κα-
θώς και η περάτωση της εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τη
δηµοσιότητα που λαµβάνει χώρα για την εταιρεία, σύµ-
φωνα µε τις περιπτώσεις η΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου 14 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως επίσης η διαδικασία πτώ-
χευσης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη δια-
δικασία, στην οποία υπόκειται η εταιρεία,
θ. τα λογιστικά έγγραφα (χρηµατοοικονοµικές κατα-

στάσεις) της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν, ελέγχθη-
καν και δηµοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους-µέ-
λους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία, σύµφωνα µε τις
Οδηγίες 2013/34/ΕΕ και 2006/43/ΕΚ. Από την ως άνω υ-
ποχρέωση εξαιρούνται τα υποκαταστήµατα, τα οποία έ-
χουν ιδρύσει τα πιστωτικά και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµα-
τα που αποτελούν αντικείµενο της Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ,
ι. το κλείσιµο του υποκαταστήµατος.

Άρθρο 99
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν 

τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών
εταιρειών τρίτων χωρών

Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δηµοσιεύονται κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 92 του παρόντος, προκειµένου για
υποκαταστήµατα της περίπτωσης ιγ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 86 του παρόντος, τα ακόλουθα στοιχεία:
α. τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις α΄, γ΄, δ΄, στ΄,

η΄ και ι΄ του άρθρου 98 του παρόντος,
β. το δίκαιο του κράτους, από το οποίο διέπεται η εται-

ρεία,
γ. αν το δίκαιο του κράτους από το οποίο διέπεται η ε-

ταιρεία προβλέπει την τήρηση Μητρώου, καταχωρείται ο
αριθµός εγγραφής της εταιρείας στο Μητρώο αυτό, 
δ. η µορφή, η έδρα και το αντικείµενο της εταιρείας,

καθώς και µία (1) τουλάχιστον φορά τον χρόνο, το ποσό
του καλυφθέντος κεφαλαίου, αν τα στοιχεία αυτά δεν
περιέχονται στα παραπάνω έγγραφα,
ε. ο διορισµός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα

στοιχεία ταυτότητος των προσώπων που έχουν την ε-
ξουσία να δεσµεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να
την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου:

i. ως νόµιµα προβλεπόµενα όργανα της εταιρείας ή ως
µέλη ενός τέτοιου οργάνου,

ii. ως µόνιµοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστη-
ριότητα του υποκαταστήµατος, µε µνεία της έκτασης
των εξουσιών τους και ενδεχόµενης δυνατότητας να α-
σκούν τις εξουσίες αυτές µόνοι,
στ. τα λογιστικά έγγραφα (χρηµατοοικονοµικές κατα-

στάσεις) της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν, ελέγχθη-
καν και δηµοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους, από
το οποίο διέπεται η εταιρεία, µε εξαίρεση τα λογιστικά
έγγραφα των πιστωτικών και χρηµατοπιστωτικών ιδρυ-
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µάτων. Στην περίπτωση που το δίκαιο του κράτους δεν
προβλέπει κατάρτιση των λογιστικών εγγράφων κατά
τρόπον ισοδύναµο µε την ελληνική και ενωσιακή έννοµη
τάξη, απαιτούνται λογιστικά έγγραφα (χρηµατοοικονοµι-
κές καταστάσεις) των δραστηριοτήτων του υποκαταστή-
µατος.

Άρθρο 100
Γενικές διατάξεις για τη δηµοσιότητα

των αλλοδαπών εταιρειών

1. Οι αλλοδαπές εταιρείες υποχρεούνται, πριν από την
εγκατάσταση στην Ελλάδα του υποκαταστήµατός τους,
να καταχωρήσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα στοιχεία που προβλέ-
πονται στο άρθρο 98 ή στο άρθρο 99 του παρόντος, ανά-
λογα µε την περίπτωση. Κάθε µεταγενέστερη µεταβολή
των στοιχείων αυτών πρέπει να καταχωρίζεται αµελλητί
στο Γ.Ε.ΜΗ..

2. Όταν η δηµοσιότητα που επιβάλλεται για το υποκα-
τάστηµα της ηµεδαπής διαφέρει από τη δηµοσιότητα
που επιβάλλεται από το δίκαιο της αλλοδαπής εταιρίας,
εφαρµόζονται οι διατυπώσεις δηµοσιότητας του ελληνι-
κού δικαίου. 

3. Όταν στην Ελλάδα έχουν ιδρυθεί περισσότερα του
ενός υποκαταστήµατα από την ίδια εταιρεία, η δηµοσιό-
τητα σχετικά µε την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό,
καθώς και τα λογιστικά έγγραφα, όπως αυτά αναφέρο-
νται στην περίπτωση θ΄ του άρθρου 98 και στην περί-
πτωση στ΄ του άρθρου 99 του παρόντος, µπορεί να γίνε-
ται στη µερίδα του Γ.Ε.ΜΗ. που τηρεί ένα από τα υποκα-
ταστήµατα, κατ’ επιλογήν της εταιρείας.

4. Εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές διατυπώσεις δηµο-
σιότητας για τον διορισµό των µονίµων εκπροσώπων αλ-
λοδαπής εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκατα-
στήµατος, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε
ελάττωµα σχετικά µε τον διορισµό των προσώπων αυ-
τών, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν
το ελάττωµα. Οµοίως, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους
οποιοσδήποτε περιορισµός στην εξουσία των προσώπων
αυτών, που τυχόν προκύπτει από το δίκαιο που διέπει
την εταιρεία, εφόσον δεν έχει υποβληθεί σε δηµοσιότη-
τα κατά τα άρθρα 98 και 99 του παρόντος, εκτός αν η ε-
ταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν τον περιορισµό ή
δεν µπορούσαν, λαµβανοµένων υπόψη των περιστάσε-
ων, να τον αγνοούν.

Άρθρο 101
Έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας

1. Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή µη, περιλαµ-
βανοµένων των επιστολών και των εγγράφων παραγγε-
λίας, που χρησιµοποιείται από υποκατάστηµα στην Ελ-
λάδα, αλλοδαπής εταιρείας, φέρει, εκτός των ενδείξεων
που προβλέπονται στο άρθρο 98 ή στο άρθρο 99 του πα-
ρόντος, ανάλογα µε την περίπτωση και την ένδειξη του
αριθµού καταχώρισης του υποκαταστήµατος στο
Γ.Ε.ΜΗ..

2. Προκειµένου για εταιρείες µη διεπόµενες από το δί-
καιο κράτους -  µέλους και εφόσον το δίκαιο της χώρας,
από το οποίο διέπεται η εταιρεία, προβλέπει την καταχώ-
ριση σε Μητρώο, πρέπει να δηλώνονται επίσης το Μη-
τρώο καταχώρισης της εταιρείας και ο αριθµός καταχώ-
ρισής της στο Μητρώο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

Άρθρο 102
Διαδικασία αυτοµατοποιηµένης καταχώρισης

και δηµοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ.

1. Καταχωρούνται και δηµοσιεύονται σύµφωνα µε το
άρθρο 92 του παρόντος, αυτοµατοποιηµένα, µε µέριµνα
του υπόχρεου, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας
ή ελέγχου νοµιµότητας, οι πράξεις και τα στοιχεία που:
α. περιβλήθηκαν τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγ-

γράφου,
β. αφορούν προσωπικές εταιρείες, εκτός των περιπτώ-

σεων λύσεως, διαγραφής και αναβίωσης, 
γ. αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός των περι-

πτώσεων λύσεως, διαγραφής, αναβίωσης και τροποποίη-
σης καταστατικού που δεν εµπίπτει στην περίπτωση α΄
της παρούσας παραγράφου.

2. Από την αυτοµατοποιηµένη καταχώριση και δηµοσί-
ευση των πράξεων και στοιχείων της παραγράφου 1 ε-
ξαιρούνται οι πράξεις Εταιρικών Μετασχηµατισµών του
ν. 4601/2019 (Α΄  44).

3. Για τις αυτοµατοποιηµένες καταχωρίσεις των περι-
πτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-
θρου, οι σχετικές δηλώσεις, πράξεις και τα στοιχεία της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του
παρόντος, µπορούν να υποκαθίστανται, µε την υποβολή
σχετικής ηλεκτρονικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ., η οποία α-
παιτεί µόνο συγκεκριµένα δεδοµένα (data) χωρίς τη συ-
νυποβολή σχετικών εγγράφων.

4. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δύνανται να πραγµατοποιούν δειγµα-
τοληπτικό έλεγχο στις αυτοµατοποιηµένες καταχωρί-
σεις των περιπτώσεων β΄και γ΄ της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων καθορίζονται η διαδικασία και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διεξαγωγή του δειγµα-
τοληπτικού ελέγχου.

Άρθρο 103
Διαδικασία καταχώρισης και δηµοσίευσης

στο Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων και στοιχείων
που απαιτούν έλεγχο νοµιµότητας

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου
102 και του άρθρου 108 του παρόντος, ο υπόχρεος του
άρθρου 86 του παρόντος νόµου, δύναται να αιτείται
προς τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. την καταχώριση πράξεων, στοιχείων
ή δηλώσεων προσκοµίζοντας τα δικαιολογητικά έγγρα-
φα που ορίζονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 89 του παρόντος.

2. Η αίτηση, όπως και κάθε έγγραφο και στοιχείο υπο-
βάλλεται προς καταχώριση σε έντυπη ή ηλεκτρονική
µορφή. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, αυτή
γίνεται µε τη χρήση ζεύγους κωδικών που έχουν ληφθεί
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 89. Ειδικώς
τα έγγραφα που αναφέρονται στα άρθρα 97 και 98 του
παρόντος υποβάλλονται αποκλειστικά σε ψηφιακή ή η-
λεκτρονική µορφή.

3. Η αίτηση καταχώρισης θα πρέπει να υποβάλλεται από
τους υπόχρεους στην Υ.Γ.ΕΜΗ. εντός είκοσι (20) εργάσι-
µων ηµερών από τη γέννηση της υποχρέωσης τήρησης ε-
µπορικής δηµοσιότητας. Εάν η προθεσµία παρέλθει άπρα-
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κτη, επιβάλλονται στον υπόχρεο οι διοικητικές κυρώσεις
που ορίζονται στο άρθρο 114 του παρόντος νόµου.

4. Για τις πράξεις που εξαιρούνται από τις παραγρά-
φους 1 και 2 του άρθρου 102 του παρόντος νόµου, η κατά
περίπτωση αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. µε την παραλαβή της αίτη-
σης, των σχετικών δηλώσεων, πράξεων ή στοιχείων, προ-
βαίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση:
α. στην πρωτοκόλληση της αίτησης, αν η υποβολή της

δεν έγινε ηλεκτρονικά,
β. στον έλεγχο τήρησης της προθεσµίας, όπως προβλέ-

πεται στην παράγραφο 3 του παρόντος,
γ. στον έλεγχο πληρότητας της αίτησης, των σχετικών

πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, 
δ. στον έλεγχο νοµιµότητας, 
ε. στον έλεγχο καταβολής των τελών που προβλέπο-

νται στο άρθρο 113 του παρόντος τα οποία αποτελούν
προϋπόθεση για την καταχώριση της αίτησης του υπόχρε-
ου στο Γ.Ε.ΜΗ..
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-

ων µπορεί να καθορίζονται τα συνοδευτικά της αίτησης,
δικαιολογητικά και έγγραφα, καθώς και η διαδικασία ελέγ-
χου στον οποίο υπόκειται κάθε καταχωριστέα στο
Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση.

5. Η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στους ανωτέρω ελέγ-
χους και στην σχετική καταχώριση το αργότερο εντός πέ-
ντε (5) εργάσιµων ηµερών. Στην περίπτωση της ταυτόχρο-
νης υποβολής µεγάλου αριθµού αιτήσεων αναφορικά µε
την καταχώριση των εγκεκριµένων οικονοµικών καταστά-
σεων των υπόχρεων, δικαιολογείται παράταση της προθε-
σµίας για διάστηµα έως και πέντε (5) επιπλέον εργάσιµων
ηµερών µε απόφαση του Προϊστάµενου της αρµόδιας
Υ.ΓΕ.Μ.Η..

6. Αν από τη διενέργεια του ελέγχου της παραγράφου 4
του παρόντος άρθρου προκύψει πως η αίτηση καταχώρι-
σης, οι σχετικές πράξεις, τα στοιχεία ή οι δηλώσεις δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου και δεν είναι πλήρη,
τότε η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προσκαλεί τον υπόχρεο, µε ο-
ποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, να προβεί στις αναγκαίες δι-
ευκρινίσεις, διορθώσεις ή συµπληρώσεις της αίτησης και
των δικαιολογητικών εγγράφων, εντός δέκα (10) ηµερών
από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η χορήγηση της
ανωτέρω προθεσµίας αναστέλλει τις προθεσµίες της πα-
ραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Αν η προθεσµία πα-
ρέλθει άπρακτη ή ο υπόχρεος υποβάλλει τα στοιχεία,
πλην όµως αυτά κριθούν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέ-
σεις του νόµου και δεν είναι πλήρη, η αίτηση ακυρώνεται
αυτόµατα και τα τέλη καταπίπτουν υπέρ της αρµόδιας
Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία καταχώρισης
δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις είκοσι µία (21) ηµέρες.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόµενο των προτύ-
πων καταστατικών και εταιρικών πράξεων, που εξαιρού-
νται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 102 του πα-
ρόντος, προκειµένου να υποβληθούν αυτόµατα στις δια-
τυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 92 του παρόντος. 

Άρθρο 104
Διαδικασία προέγκρισης επωνυµίας

1. Η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος πρέπει να µην
προσκρούουν στη νοµοθεσία και στα χρηστά ήθη και να
διαφοροποιούνται επαρκώς από επωνυµίες και διακριτι-
κούς τίτλους ήδη εγγεγραµµένων υπόχρεων στο Μη-
τρώο Επωνυµιών του Γ.Ε.ΜΗ.. Η επωνυµία και ο διακριτι-
κός τίτλος δύνανται να καταχωρούνται στο Μητρώο Ε-
πωνυµιών του Γ.Ε.ΜΗ. είτε για το σύνολο της Επικράτει-
ας είτε για συγκεκριµένη Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ε-
νότητα. 

2. Η επωνυµία ή/και ο διακριτικός τίτλος δεσµεύεται α-
πό τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο είτε αυτόµατα µέσω σχε-
τικής ηλεκτρονικής εφαρµογής είτε από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόµενου, το αργό-
τερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας και απο-
στέλλεται σχετική ενηµέρωση. Η δέσµευση ισχύει για
χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την υποβολή της
αίτησης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου του εν λόγω
χρονικού διαστήµατος υποβάλλεται νέα αίτηση.

3. Σε περίπτωση που η προτεινόµενη επωνυµία και ο
διακριτικός τίτλος προσκρούουν στη νοµοθεσία, στα
χρηστά ήθη ή σε προγενέστερη καταχώριση, η
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ενηµερώνει αυθηµερόν ή το αργότερο την ε-
πόµενη εργάσιµη ηµέρα από την υποβολή της αίτησης,
τους υπόχρεους προκειµένου να προβούν στις κατάλλη-
λες τροποποιήσεις. 

4. Οι υπόχρεοι οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες
ενέργειες µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη
λήψη της σχετικής ενηµέρωσης. 

5. Αν η προθεσµία των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών α-
πό την ενηµέρωση του υπόχρεου για τη σύγκρουση της
αιτούµενης µε τις υφιστάµενες επωνυµίες ή διακριτι-
κούς τίτλους παρέλθει άπρακτη, τότε αυτοµάτως αποδε-
σµεύεται η επωνυµία ή/και ο διακριτικός τίτλος. 

6. Οι αποφάσεις της Υπηρεσίας Σηµάτων και της Διοι-
κητικής Επιτροπής Σηµάτων, κατά των οποίων δεν χωρεί
προσφυγή και οι αντίστοιχες τελεσίδικες αποφάσεις των
διοικητικών και των πολιτικών δικαστηρίων που αφορούν
σε επωνυµία ή διακριτικό τίτλο του παρόντος, όπως και
οι αντίστοιχες πράξεις και αποφάσεις περί κοινοτικών ή
ενωσιακών σηµάτων είναι υποχρεωτικές για τις
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και επιβάλλουν την αντίστοιχη καταχώριση
ως προς τον δικαιούχο επωνυµίας και διακριτικού τίτλου.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων διευκρινίζονται οι επιτρεπτές και µη επιτρεπτές ε-
πωνυµίες και διακριτικοί τίτλοι, ο βαθµός διαφοροποίη-
σης εκάστης επωνυµίας ή διακριτικού τίτλου, τα επιτρε-
πτά και µη επιτρεπτά σηµεία της επωνυµίας ή του διακρι-
τικού τίτλου, η χρήση συµβόλων, αριθµών και σηµείων
στίξης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που διασφαλίζει τη
διαφοροποίηση της επωνυµίας µεταξύ των επιχειρήσε-
ων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προ-
ϋποθέσεις διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήµα-
τος του Γ.Ε.ΜΗ. µε το αντίστοιχο Μητρώο της Διεύθυν-
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σης Σηµάτων για την ανταλλαγή πληροφοριών. Με την ί-
δια απόφαση καθορίζεται και η διασύνδεση του Γ.Ε.ΜΗ.
µε το Πληροφοριακό Σύστηµα της Διεύθυνσης Σηµάτων
µέσω σχετικής έγκρισης που θα ληφθεί από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή για τη χρήση των κοινοτικών ή ενωσια-
κών σηµάτων που είναι καταχωρισµένα στη βάση δεδο-
µένων του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτη-
σίας.

Άρθρο 105
Ολοκλήρωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

1. Η κάθε καταχώριση, αρχική ή µεταγενέστερη, συ-
ντελείται µε την αποθήκευση των δεδοµένων που διαβι-
βάσθηκαν στις αντίστοιχες βάσεις του πληροφοριακού
συστήµατος του Γ.Ε.ΜΗ. µε τρόπο, ώστε τα δεδοµένα
αυτά να µπορούν, εφεξής, να ανακαλούνται αναλλοίωτα
από την κεντρική µνήµη του πληροφοριακού συστήµα-
τος του Γ.Ε.ΜΗ. και να αναγιγνώσκονται µε τεχνικά µέ-
σα. 

2. Μόλις συντελεστεί η καταχώριση, το πληροφοριακό
σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει αυτοµάτως και µε ηλε-
κτρονικά µέσα στην αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικό κα-
ταχώρισης, στο οποίο αναγράφεται η ακριβής ηµεροµη-
νία και ώρα καταχώρισης της σχετικής πράξης, στοιχεί-
ου ή δήλωσης και ένας, µοναδικός, για κάθε καταχώρι-
ση, κωδικός αριθµός («Κωδικός Αριθµός Καταχώρισης»). 

3. Κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. συσχετίζεται µε τον
Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης και αναγράφει τον ακριβή
χρόνο διενέργειάς της, την αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον υ-
πάλληλο που διενήργησε αυτήν. Ο εν λόγω υπάλληλος
ευθύνεται για τον έλεγχο της προσβασιµότητας, της ορ-
θότητας και της πληρότητας της καταχώρισης, µε βάση
τη σχετική αίτηση ή τα στοιχεία που δικαιολογούν την
αυτεπάγγελτη καταχώριση ή κάθε µεταγενέστερη πράξη
επ’ αυτής. 

4. Οι εγγραφές και καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. µέχρι τη
διόρθωσή τους τεκµαίρονται ορθές και σύννοµες. Μετά
την καταχώριση, η διόρθωση σφαλµάτων είναι επιτρεπτή
µόνο µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 106
του παρόντος νόµου.

Άρθρο 106
Διόρθωση σφαλµάτων των καταχωρίσεων

1. Σφάλµα µε υπαιτιότητα του υπόχρεου:
α. κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόκειται σε διόρθω-

ση σφάλµατος ή και σε διαγραφή εφόσον ο υπόχρεος,
εκ παραδροµής, καταχώρισε στο πληροφοριακό σύστη-
µα του Γ.Ε.ΜΗ. ή προσκόµισε στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ. λανθασµέ-
νες δηλώσεις, πράξεις ή λοιπά στοιχεία, 
β. µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 102

παράγραφοι 1 και 108 του παρόντος, η διόρθωση ή δια-
γραφή κατά την προηγούµενη παράγραφο πραγµατοποι-
είται µετά από αίτηση του υπόχρεου ή των καθολικών
διαδόχων,
γ. κάθε διόρθωση ή διαγραφή των καταχωρίσεων στο

Γ.Ε.ΜΗ. πραγµατοποιείται µετά από έλεγχο της αίτησης,
εφόσον απαιτείται, και αναφέρει τον ακριβή χρόνο αυ-

τής, την αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον υπάλληλο που την
πραγµατοποίησε, 
δ. για διορθώσεις ή διαγραφές στις ανωτέρω περιπτώ-

σεις, εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 93 και 94 του
παρόντος, εκτός αν οι καταχωρίσεις αφορούν σε επου-
σιώδη σφάλµατα, οπότε η διόρθωση ή η διαγραφή ανα-
φέρει την αναδροµική ισχύ της. Στις λοιπές περιπτώσεις,
αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, µε ανάλογη εφαρµογή του
άρθρου 110, η αναδροµική ισχύς της διόρθωσης ή δια-
γραφής κρίνεται από το αρµόδιο δικαστήριο. 

2. Σφάλµα µε υπαιτιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.:
α. κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόκειται σε διόρθω-

ση σφάλµατος ή και σε διαγραφή, εφόσον η Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,
εκ παραδροµής, προέβη σε οποιαδήποτε καταχώριση
που δεν είναι σύµφωνη µε τις δηλώσεις, τις πράξεις ή
λοιπά στοιχεία που υπέβαλλε ο υπόχρεος, 
β. η διόρθωση γίνεται είτε αυτεπάγγελτα από την ίδια

την Υ.Γ.Ε.ΜΗ., µόλις διαπιστώσει το σφάλµα της, είτε
µετά από αίτηση του υπόχρεου, των καθολικών διαδό-
χων του ή οποιουδήποτε τρίτου που έχει έννοµο συµφέ-
ρον,
γ. κάθε διόρθωση ή διαγραφή των καταχωρίσεων κα-

τόπιν σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόµενο στο
Γ.Ε.ΜΗ. πραγµατοποιείται µετά από έλεγχο της αίτησης
και αναφέρει τον ακριβή χρόνο αυτής, την αρµόδια
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον υπάλληλο που την πραγµατοποίησε,
δ. οι διορθώσεις ή διαγραφές των ανωτέρω περιπτώ-

σεων, έχουν αναδροµική ισχύ και ανατρέχουν στην ηµέ-
ρα καταχώρισης και δηµοσίευσης. 

Άρθρο 107
Διαγραφή Υπόχρεων εγγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ.

1. Διαγραφή φυσικών προσώπων. 
Τα φυσικά πρόσωπα διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ.

στις εξής περιπτώσεις:
α. µε τη διακοπή εργασιών που πραγµατοποιείται στην

αρµόδια Δ.Ο.Υ.. Η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ενηµερώνεται είτε
ηλεκτρονικά µέσω διασύνδεσης των Πληροφοριακών
Συστηµάτων ΤΑXIS και Γ.Ε.ΜΗ. είτε µε την προσκόµιση
του εντύπου διακοπής εργασιών από τον υπόχρεο, 
β. µε την οριστική απώλεια των προϋποθέσεων εγγρα-

φής. Η διαγραφή διενεργείται κατόπιν υποβολής στην
αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) εί-
τε από τον υπόχρεο είτε από όποιον έχει έννοµο συµφέ-
ρον. Ο υποβάλλων τη δήλωση φέρει το βάρος απόδειξης
της οριστικής απώλειας των προϋποθέσεων εγγραφής,
γ. µε τον θάνατό τους ή την κήρυξή τους σε αφάνεια. 
Με την επιφύλαξη του άρθρου 108 του παρόντος νό-

µου, η διαγραφή διενεργείται µε την προσκόµιση, από ο-
ποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, της ληξιαρχικής
πράξης θανάτου ή της τελεσίδικης απόφασης κήρυξης
σε αφάνεια, η οποία συνοδεύεται από πιστοποιητικό δη-
µοσίευσής της κατά το άρθρο 47 Α.Κ.. Η ανάκληση της
απόφασης αφάνειας δικαιολογεί την επανεγγραφή του
υπόχρεου,

δ. µε την κήρυξη του υπόχρεου φυσικού προσώπου σε
στερητική δικαστική συµπαράσταση, που το καθιστά δι-
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καιοπρακτικώς ανίκανο. Η διαγραφή διενεργείται µε την
προσκόµιση από όποιον έχει έννοµο συµφέρον ή από
τον δικαστικό συµπαραστάτη της δικαστικής απόφασης,
µε την οποία ο υπόχρεος υποβάλλεται σε δικαστική συ-
µπαράσταση. Ο δικαστικός συµπαραστάτης υποχρεού-
ται, µε ποινή έκπτωσης από το λειτούργηµά του, να υπο-
βάλει αίτηση διαγραφής, στην περίπτωση που το δικα-
στήριο αποφάσισε να µην χορηγήσει στον υπόχρεο ά-
δεια συνέχισης της εµπορίας. Η εξαφάνιση της απόφα-
σης δικαιολογεί την επανεγγραφή,
ε. αν πρόκειται για οµόρρυθµο εταίρο, µε την έξοδο ή

µε τον αποκλεισµό του από την προσωπική εταιρεία, ε-
φόσον δεν συµµετέχει σε άλλη προσωπική εταιρεία.

2. Διαγραφή νοµικών προσώπων ή ενώσεων προσώ-
πων:
α. µε την περάτωση της εκκαθάρισης, το υπόχρεο νο-

µικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων διαγράφεται από το
Γ.Ε.ΜΗ.. Η διαγραφή στην περίπτωση αυτή διενεργείται
ύστερα από αίτηση του εκκαθαριστή ή των εκκαθαρι-
στών, ενός από τους εταίρους ή ενός εκ των µελών της
ένωσης ή οποιουδήποτε τρίτου έχει έννοµο συµφέρον,
β. αν, παρά τη διαγραφή ενός νοµικού προσώπου, υ-

πάρχει περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που παραλεί-
φθηκαν στη διαδικασία της ολοκληρωθείσας εκκαθάρι-
σης, όποιος έχει έννοµο συµφέρον υποβάλλει στην αρ-
µόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση για αναβίωση της διαδικασίας
εκκαθάρισης του νοµικού προσώπου. Η αίτηση αναφέρει
τους τελευταίους διορισµένους εκκαθαριστές και συνο-
δεύεται από έγγραφα που αποδεικνύουν το παραλει-
φθέν περιουσιακό στοιχείο ή την παραληφθείσα υποχρέ-
ωση, καθώς και από κωδικοποιηµένο καταστατικό του
νοµικού προσώπου. Μετά από έλεγχο νοµιµότητας της
αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται επανεγγραφή,
η οποία οδηγεί σε αναβίωση της διαδικασίας εκκαθάρι-
σης και των καθηκόντων των εκκαθαριστών, οι οποίοι, αν
δεν αναλάβουν άµεσα καθήκοντα, αντικαθίστανται κατά
το άρθρο 786 παράγραφος 3 ΚΠολΔ.

3. Στην προηγούµενη περίπτωση αναβιώνει το νοµικό
πρόσωπο, αν η αίτηση, πέραν των παραπάνω, συνοδεύε-
ται από απόφαση των µελών του νοµικού προσώπου πε-
ρί αναβίωσής του, η οποία ορίζει τη νόµιµη εκπροσώπη-
σή του. Καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. η αναβίωση µετά α-
πό έλεγχο νοµιµότητας περί συµφωνίας της απόφασης
µε τις διατάξεις, που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία
του νοµικού προσώπου, µε το καταστατικό του και τον
παρόντα νόµο. Με τον ίδιο τρόπο καταχωρίζεται στο
Γ.Ε.ΜΗ. η αναβίωση στις περιπτώσεις τελεσίδικης επικύ-
ρωσης σχεδίου αναδιοργάνωσης, παύσης των εργασιών
της διαδικασίας πτώχευσης λόγω της εξόφλησης όλων
των πτωχευτικών πιστωτών, πτωχευτικής αποκατάστα-
σης ή σε όποια άλλη περίπτωση προβλέπεται η αναβίω-
ση νοµικού προσώπου. 

4. Με πράξη της αρµόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ., τίθεται σε κατά-
σταση αναστολής καταχωρίσεων, αυτεπαγγέλτως ή κα-
τόπιν αίτησης τρίτου που έχει έννοµο συµφέρον, εγγε-
γραµµένο στο Γ.Ε.ΜΗ. νοµικό πρόσωπο που εµπίπτει σε
µία εκ των παρακάτω περιπτώσεων: 
α. αν για δύο (2) συνεχή έτη δεν τηρεί τις υποχρεώ-

σεις δηµοσίευσης πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ., 
β. αν δύο (2) έτη µετά τη θέση για οποιονδήποτε λόγο

σε διαδικασία εκκαθάρισης δεν έχει προβεί σε δηµοσίευ-
ση ισολογισµού έναρξης εκκαθάρισης, 
γ. αν έχει ανασταλεί ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώ-

ου του. 
Η απόφαση αυτή ανακαλείται αν εκλείψουν οι παραπά-

νω λόγοι. Μέχρι την ανάκληση της απόφασης αναστο-
λής, επιτρέπονται µόνο οι πράξεις που προβλέπονται
στο άρθρο 108 του παρόντος.

5. Η αρµόδια Δ.Ο.Υ. ενηµερώνεται ηλεκτρονικά από
την αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ ή από όποιον έχει έννοµο συµφέ-
ρον: α) για την πράξη θέσης σε κατάσταση αναστολής
καταχωρίσεων, β) για την απόφαση ανάκλησης της ανα-
στολής καταχωρίσεων. 

6. Διαγραφή µη υπόχρεου εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ..
Διαγράφεται οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή

ένωση προσώπων εγγράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να ε-
µπίπτει στους υπόχρεους εγγραφής σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 86 του παρόντος νόµου. Η διαγραφή
µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε αυτεπάγγελτα όπως ο-
ρίζεται στο άρθρο 108 του παρόντος νόµου είτε κατόπιν
σχετικής αίτησης του ενδιαφερόµενου προς την αρµόδια
Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. 

Άρθρο 108
Αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, 

µεταβολές και διαγραφές

1. Η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να προβεί σε αυτε-
πάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, µεταβολές και
διαγραφές, αν κατόπιν ελέγχου, διαπιστώσει την ύπαρξη
συγκεκριµένων νοµικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσε-
ων που αφορούν τον υπόχρεο, για τα οποία απαιτείται
καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. και ο
υπόχρεος ή ο έχων έννοµο συµφέρον έχει παραλείψει
να υποβάλει σχετική αίτηση. Στην περίπτωση αυτή, η αρ-
µόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., πριν προβεί αυτεπαγγέλτως σε οποια-
δήποτε από τις ανωτέρω πράξεις, καλεί εγγράφως τον
υπόχρεο είτε να υποβάλει σχετική αίτηση εντός προθε-
σµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, είτε να εκθέσει τους
λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να γίνει η καταχώ-
ριση, µεταβολή ή διαγραφή. Αν η προθεσµία αυτή παρέλ-
θει άπρακτη, η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει αυτεπαγ-
γέλτως στην καταχώριση, στη µεταβολή ή τη διαγραφή
και επιβάλλει στον υπόχρεο και στους νόµιµους εκπρο-
σώπους του πρόστιµο, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 114
του παρόντος νόµου.

2. Η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε αυτεπάγγελτη
καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή, χωρίς την τήρηση
της ανωτέρω διαδικασίας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. αν περιέλθουν σε αυτήν ληξιαρχικές πράξεις θανά-

του υπόχρεου φυσικού προσώπου ή φυσικού προσώπου
του οποίου ο θάνατος επηρεάζει τη νοµική κατάσταση,
τη διαχείριση ή την εκπροσώπηση υπόχρεου νοµικού
προσώπου, ένωσης προσώπων ή υποκαταστήµατος,
β. αν περιέλθουν σε αυτήν, µε οποιονδήποτε τρόπο,

δικαστικές αποφάσεις που δηµιουργούν, κηρύσσουν, α-
ναγνωρίζουν ή µεταβάλλουν έννοµες καταστάσεις και
σχέσεις του υπόχρεου, οι οποίες αντιτάσσονται κατά νό-
µο προς κάθε τρίτο και οι οποίες αφορούν την καταχώρι-
ση, µεταβολή ή διαγραφή. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστι-
κά τέτοιες αποφάσεις είναι αυτές που:

i. αφορούν σε αίτηση, κήρυξη, περάτωση, αναστολή ή
ανατροπή πτώχευσης, καταχώριση του άρθρου 3 παρά-
γραφος 4 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), διαδι-
κασία εξυγίανσης ή άλλη συλλογική διαδικασία ικανο-
ποίησης πιστωτών του υπόχρεου,

ii. επιφέρουν τη λύση, τη διαγραφή ή την αναβίωση
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του υπόχρεου νοµικού προσώπου ή της ένωσης προσώ-
πων, 

iii. επιφέρουν την είσοδο ή την έξοδο ή τον αποκλει-
σµό εταίρων, µελών υπόχρεων νοµικών προσώπων και ε-
νώσεων προσώπων, 

iv. επιφέρουν τον διορισµό ή την παύση εκπροσώπων
των υπόχρεων νοµικών προσώπων, ενώσεων προσώπων
και υποκαταστηµάτων,

v. είναι τελεσίδικες ή οριστικές και δεν προκύπτει η α-
ναστολή της εκτελεστότητάς τους. Σε διαφορετική περί-
πτωση, καταχωρούνται οι αποφάσεις που επιδρούν στην
εκτελεστότητα της καταχωρισθείσας πρωτόδικης από-
φασης, καθώς επίσης οι αποφάσεις επί ενδίκων µέσων
κατά της καταχωρισθείσας πρωτόδικης απόφασης,
γ. έγγραφες δηλώσεις των προσώπων που αποχωρούν

από το νοµικό πρόσωπο ή από τη διοίκηση και εκπροσώ-
πηση νοµικού προσώπου ή από την κοινή εκκαθάριση ε-
φόσον δεν έχουν επιλεγεί από το δικαστήριο της έδρας.

Άρθρο 109
Υποχρεώσεις δηµοσίων υπηρεσιών

και δηµοσίων λειτουργών προς το Γ.Ε.ΜΗ.

1. Οι γραµµατείες των κατά τόπους αρµόδιων δικαστη-
ρίων υποχρεούνται να διαβιβάζουν, χωρίς υπαίτια καθυ-
στέρηση, µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, στις αρµό-
διες Υ.Γ.Ε.ΜΗ., τις δικαστικές αποφάσεις, τις αιτήσεις
και τις δηλώσεις, που αναφέρονται στην περίπτωση β΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 108 του παρόντος νόµου,
στις περιπτώσεις που αυτές δεν διαβιβάζονται µέσω του
Ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης Δικαστικών Υ-
ποθέσεων ΟΣΔΔΥ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-

πενδύσεων και Δικαιοσύνης καθορίζονται οι όροι, οι προ-
ϋποθέσεις και η διαδικασία διαβίβασης και καταχώρισης
των ανωτέρω στοιχείων και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου. 

2. Με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της
κείµενης νοµοθεσίας περί απορρήτου, οι δηµόσιες υπη-
ρεσίες και οι δηµόσιοι λειτουργοί υποχρεούνται να ενη-
µερώνουν εγγράφως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τις
αρµόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ., όταν στο πλαίσιο άσκησης της δρα-
στηριότητας ή αρµοδιότητάς τους διαπιστώνουν ότι πα-
ραλείφθηκε η εγγραφή υπόχρεου ή η καταχώριση νοµι-
κών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοι-
χείων, για τα οποία απαιτείται εγγραφή ή καταχώριση ή
συντρέχει περίπτωση παράνοµης, αναληθούς ή ανακρι-
βούς καταχώρισης, µεταβολής ή διαγραφής.

Άρθρο 110
Έννοµη προστασία

1. Η άρνηση της αρµόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. να κάνει δεκτή
καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή και η παράλειψη της,
επί είκοσι µία (21) ηµέρες, να απαντήσει αιτιολογηµένα
σε αίτηση, γεννούν δικαίωµα στον έχοντα έννοµο συµ-
φέρον να ζητήσει από το αρµόδιο δικαστήριο να διατάξει
την καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή. 
Αρµόδιο δικαστήριο είναι το Μονοµελές Πρωτοδικείο

της Περιφέρειας, όπου εδρεύει η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., το

οποίο και αποφασίζει µε την διαδικασία των άρθρων 739
επ. ΚΠολΔ. 
Αν στην ίδια Περιφέρεια υφίστανται περισσότερα

Πρωτοδικεία, αρµόδιο είναι το Πρωτοδικείο που βρίσκε-
ται εγγύτερα στην ανωτέρω αρµόδια υπηρεσία. 
Κατά το άρθρο 748 παράγραφος 3 ΚΠολΔ κλητεύονται

υποχρεωτικώς ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 2 του άρθρου 87
του παρόντος νόµου και ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου
της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 87 του παρόντος νόµου καθώς και όποιος άλλος
έχει έννοµο συµφέρον. Στην περίπτωση που η αίτηση υ-
ποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, κλητεύεται υποχρεωτι-
κώς και ο θιγόµενος υπόχρεος. 
Αν η άρνηση της καταχώρισης οφείλεται στη σύγκρου-

ση της επωνυµίας ή του διακριτικού τίτλου του υπόχρε-
ου µε δικαίωµα σε προγενέστερη διακριτική ένδειξη ή
σήµα, κλητεύεται υποχρεωτικά ο δικαιούχος αυτού του
δικαιώµατος. Για ρύθµιση επείγουσας κατάστασης εκδί-
δεται από το αρµόδιο δικαστήριο σχετική πράξη κατά τα
άρθρα 781 και732 ΚΠολΔ για την οποία εφαρµόζεται η ε-
πόµενη παράγραφος.

2. Η απόφαση του δικαστηρίου που διατάζει την κατα-
χώριση, µεταβολή ή διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ., διαβιβά-
ζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κοινή υπουργική α-
πόφαση 48652/2019 (Β΄ 1691). Έως την υλοποίηση της
ηλεκτρονικής διασύνδεσης των δύο Mητρώων για τη
γνωστοποίηση της απόφασης µε ηλεκτρονικά µέσα, η α-
πόφαση επιδίδεται από τον ενδιαφερόµενο στην αρµό-
δια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ, η οποία µε
την παραλαβή ενεργεί πάραυτα για τη συµµόρφωσή της.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων και Δικαιοσύνης καθορίζονται η διαδικασία
και οι όροι διαβίβασης των δικαστικών αποφάσεων κατά
το προηγούµενο εδάφιο, οι τυχόν κυρώσεις και κάθε α-
ναγκαία λεπτοµέρεια.

Άρθρο 111
Πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ.

1. Κάθε ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα δωρεάν πρό-
σβασης, λήψης, ψηφιακής αποθήκευσης σε δικά του η-
λεκτρονικά µέσα εκτύπωσης και εν γένει αναπαραγωγής
κάθε πράξης, στοιχείου ή ανακοίνωσης που αναρτάται
δηµόσια στον δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. είτε από την
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. είτε αυτοµατοποιηµένα µε επιµέλεια των υπό-
χρεων προσώπων. 

2. Κάθε ενδιαφερόµενος δύναται να λάβει πιστοποιη-
τικά, αντίγραφα ή αποσπάσµατα των πράξεων και στοι-
χείων που εµφανίζονται στη µερίδα των υπόχρεων, κα-
τόπιν αίτησης που υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλε-
κτρονική µορφή στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τα οποία έχουν πλή-
ρη αποδεικτική ισχύ. Τα ως άνω πιστοποιητικά αντίγρα-
φα ή αποσπάσµατα χορηγούνται αποκλειστικά σε ηλε-
κτρονική µορφή. Με τον ίδιο τρόπο οποιοσδήποτε έχει
έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει αντίγραφα, απο-
σπάσµατα ή πιστοποιητικά των πράξεων και στοιχείων
που τηρούνται στο φάκελο και δεν δηµοσιεύονται στο
δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..
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3. Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας (Good Standing)
χορηγείται από τις αρµόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στους εγγεγραµ-
µένους στο Γ.Ε.ΜΗ. εφόσον το εγγεγραµµένο πρόσω-
πο: 
α. δεν έχει διαγραφεί,
β. δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης και σε διαδικα-

σία εκκαθάρισης,
γ. δεν έχει κατατεθεί για το πρόσωπο αυτό αίτηση

συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών (ι-
δίως πτώχευσης, εξυγίανσης, συνδιαλλαγής, ειδικής
διαχείρισης, ειδικής εκκαθάρισης), εκτός αν υπάρχει τέ-
τοια αίτηση και το πρόσωπο αυτό έχει υπαχθεί στην συλ-
λογική διαδικασία, αλλά έχει εξέλθει αυτής ή υπάρχει
καταχώριση του άρθρου 3 παράγραφος 4 του Πτωχευτι-
κού Κώδικα (ν. 3588/2007) ή έχει επικυρωθεί το σχέδιο
αποπληρωµής των πιστωτών από το δικαστήριο ή έχει α-
παλλαγεί κατά τα άρθρα 167 επ. του ν. 3588/2007,
δ. έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις δηµοσίευσης

πράξεων ή νοµίµως έχει απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις
αυτές,
ε. δεν τελεί σε καθεστώς αναστολής καταχωρήσεων

από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
4. Το πιστοποιητικό ισχύει για δύο (2) µήνες και δηµι-

ουργεί µαχητό τεκµήριο ισχύος των βεβαιούµενων σ’ αυ-
τό έναντι κάθε τρίτου.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων καθορίζεται ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπο-
γραφής των ανωτέρω πιστοποιητικών, αντιγράφων ή α-
ποσπασµάτων. Στην ίδια απόφαση µπορούν να ορίζονται
συγκεκριµένες περιπτώσεις όπου κατ’ εξαίρεση είναι δυ-
νατή η έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών, αντιγρά-
φων ή αποσπασµάτων σε έντυπη µορφή. Στην ίδια από-
φαση µπορεί να οριστούν τυχόν πρόσθετες πληροφο-
ρίες σχετικά µε το περιεχόµενο πιστοποιητικού της πα-
ραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, τη διαδικασία και το
κόστος χορήγησής του και τη διάρκεια ισχύος του.

Άρθρο 112
Ξενόγλωσσες καταχωρίσεις

1. Οι καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. µπορεί να λάβουν χώ-
ρα και σε µία ή περισσότερες από τις επίσηµες γλώσσες
της Ε.Ε., µετά από σχετική αίτηση των υπόχρεων, εφό-
σον αυτοί προσκοµίζουν τις σχετικές δηλώσεις και αιτή-
σεις και όλα τα προς καταχώριση έγγραφα σε νοµίµως ε-
πικυρωµένη µετάφραση. Αν διαπιστώνεται απόκλιση µε-
ταξύ ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης καταχώρισης
στο Γ.Ε.ΜΗ., υπερισχύει η καταχώριση στην ελληνική
γλώσσα. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων δύναται να καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρει-
ες σχετικά µε τις προϋποθέσεις διενέργειας ξενόγλωσ-
σων καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 113
Ανταποδοτικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ.

1. Τα ανταποδοτικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ. εξειδικεύονται ως ε-
ξής:
α. Ανταποδοτικά τέλη τήρησης µερίδας. 
Η τήρηση της µερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. προ-

ϋποθέτει την καταβολή ετήσιου τέλους τήρησης µερί-
δας, το οποίο είναι ενιαίο για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και κα-

θορίζεται ανά κατηγορία υπόχρεου. Τα εν λόγω τέλη κα-
ταβάλλονται από τους ήδη εγγεγραµµένους υπόχρεους
εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους. Στις περιπτώ-
σεις νεοσύστατων υπόχρεων το ύψος των τελών υπολο-
γίζεται αναλογικά και καταβάλλεται εντός του πρώτου
τριµήνου του εποµένου της σύστασής έτους. Στις περι-
πτώσεις υπόχρεων που διαγράφονται πριν το πέρας του
έτους, το ύψος των τελών υπολογίζεται αναλογικά µε
τους µήνες κατά τους οποίους ήταν ενεργοί. Σε περι-
πτώσεις υπόχρεων που βρίσκονται σε πτωχευτική διαδι-
κασία δεν οφείλεται τέλος τήρησης µερίδας. Σε περί-
πτωση που τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν τεθεί σε λύση,
το τέλος τήρησης µερίδας λογίζεται στο µισό.
β. Ανταποδοτικά τέλη καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..
Η αρχική καταχώριση και οποιαδήποτε µεταβολή αυ-

τής στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και η δέσµευση επωνυµιών και
διακριτικών τίτλων στο «Ειδικό Μητρώο Επωνυµιών και
Διακριτικών Τίτλων Υπό Έγκριση», προϋποθέτουν την
προηγούµενη καταβολή σχετικού τέλους, το οποίο είναι
ενιαίο για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και καθορίζεται ανά κατη-
γορία υπόχρεου. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωµής
ο ενδιαφερόµενος δεν υποχρεούται να προσκοµίζει το
αποδεικτικό πληρωµής σε έντυπη µορφή στην αρµόδια
Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
γ. Ανταποδοτικά τέλη για λήψη πιστοποιητικών και α-

ντιγράφων.
Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών, των αντιγράφων

και των αποσπασµάτων που προβλέπονται στην παρά-
γραφο 2 του άρθρου 111 του παρόντος νόµου, ο αιτών
καταβάλλει προηγουµένως στην αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ενι-
αίο ειδικό τέλος. Οι υπόχρεοι δικαιούνται ετησίως να
λαµβάνουν ατελώς ένα από τα πιστοποιητικά της παρού-
σας παραγράφου. 
δ. Ανταποδοτικά τέλη προέγκρισης επωνυµίας.
Τα τέλη προέγκρισης επωνυµίας διαφοροποιούνται α-

νάλογα µε το αν η δέσµευση γίνεται σε επίπεδο Περιφε-
ρειακής Ενότητας ή Περιφέρειας ή σε πανελλήνιο επίπε-
δο.

2. Τα τέλη που καταβάλλονται στην ειδική Υ.Γ.ΕΜΗ.
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποτελούν
εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού, ε-
νώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επι-
µελητηρίων αποτελούν πόρους των Επιµελητηρίων, οι ο-
ποίοι διατίθενται κατά προτεραιότητα, για την κάλυψη
των δαπανών λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Από τους πό-
ρους αυτούς, τα Επιµελητήρια διαθέτουν ετησίως, κατ’
ελάχιστο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των α-
νωτέρω τελών, στην ΚΕΕΕ που αποτελούν έσοδά της
και διατίθενται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη: α)
των δαπανών λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης
και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων
Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ, β) των δαπανών λειτουρ-
γίας, αναβάθµισης και συντήρησης των πληροφοριακών
συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, γ) των δαπανών λειτουρ-
γίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ Επιµελητηρίων των οποίων οι πόροι
από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ., αποδεδειγµένα δεν επαρκούν για
τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών, καθώς και των δα-
πανών νοµικής κάλυψης κατά τα οριζόµενα της παρα-
γράφου 6 του άρθρου 86.

3. Οι δηµόσιες Υπηρεσίες αιτούνται και λαµβάνουν α-
τελώς πράξεις και στοιχεία που είναι καταχωρισµένα
στο Γ.Ε.ΜΗ. αποκλειστικά µέσω της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρµας του Γ.Ε.ΜΗ..



78

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µετά την αποστολή από την
Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφορια-
κών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ όλων των οικονοµι-
κών και λογιστικών καταστάσεων ή άλλων στοιχείων
που θα ζητηθούν από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορίζεται το ύψος,
η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι είσπραξης
και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών του παρόντος
νόµου, η κατανοµή, τα κριτήρια κατανοµής αυτών µετα-
ξύ των δικαιούχων, ο φορέας συγκέντρωσης, ο τρόπος
συλλογής και διαχείρισης αυτών των τελών, καθώς και
το ποσοστό από αυτά τα τέλη που διατίθεται πέραν του
ελαχίστου για την κάλυψη των δαπανών της παραγρά-
φου 2 του παρόντος άρθρου. Το ύψος των τελών και το
ποσοστό που διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου επανεξετάζο-
νται ανά διετία. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα
παραστατικά της καταβολής και η διαδικασία ελέγχου
τους.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-

ων καθορίζεται ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπο-
γραφής των αντιγράφων ή αποσπασµάτων σε έντυπη ή
ηλεκτρονική µορφή. 

5. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόµενων στον νό-
µο προθεσµιών καταχώρισης πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ., µε υ-
παιτιότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ο υπόχρεος που είχε υποβάλει
τη σχετική αίτηση απαλλάσσεται αυτόµατα από το σύνο-
λο των τελών τήρησης µερίδας Γ.Ε.ΜΗ. του επόµενου έ-
τους.

6. Για την εφαρµογή της παραγράφου 5 του παρόντος
άρθρου, η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί στον υπόχρεο, κα-
τά την υποβολή της σχετικής αίτησης, έντυπο ή ηλε-
κτρονικό αντίγραφο της πρωτοκολληµένης και χρονολο-
γηµένης αίτησης καταχώρησης πράξης. Το αντίγραφο
συνοδεύεται από γραπτή ενηµέρωση σχετικά µε τις προ-
ϋποθέσεις απαλλαγής από τα τέλη τήρησης µερίδας του
επόµενου έτους.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά την εφαρµογή
των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 114
Διοικητικές Κυρώσεις για Παράβαση 
των Διατάξεων από τους Υπόχρεους

1. Για παραβάσεις των διατάξεων του νόµου αυτού ε-
πιβάλλεται πρόστιµο από 500 έως 100.000 ευρώ, ανάλο-
γα µε τη βαρύτητα της παράβασης κατόπιν ηλεκτρονικής
προειδοποίησης των υπόχρεων ή των νοµίµων εκπροσώ-
πων τους. Σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβα-
ση εντός τριετίας, το ποσό του επιβαλλόµενου προστί-
µου διπλασιάζεται και σε περίπτωση επανειληµµένης υ-
ποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήµατος το πο-
σό του προστίµου τριπλασιάζεται. 

2. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται στην ειδική
Υ.Γ.ΕΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων η

παράβαση διαπιστώνεται από τον προϊστάµενο της αρ-
µόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου και τα πρόστιµα επι-
βάλλονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋ-
πολογισµού. 
Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Επιµελητήριου η παράβαση διαπιστώνεται από τον προϊ-
στάµενο της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τα πρόστιµα βεβαιώνονται α-
πό τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτε-
λούν εν µέρει έσοδα των Υπηρεσιών αυτών (50%) και εν
µέρει έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού (50%). 
Το Πληροφοριακό Σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να ε-

πιβάλει και µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο πρόστιµα στους
υπόχρεους. 
Η είσπραξη των προστίµων διενεργείται µε βάση τις

διατάξεις του ΚΕΔΕ και µε ηλεκτρονικό τρόπο. 
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται ειδικότερα τα
ειδικότερα κριτήρια επιβολής, το ύψος του προστίµου α-
νάλογα µε το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η
διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίµων, το
ποσοστό κατανοµής µεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλ-
λο σχετικό θέµα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ- ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ – 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 115

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται:
α. Τα άρθρα 57-59 του ν. 3190/1955.
β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 170 και τα άρθρα 172-

175 του ν. 4548/2018.
γ. Το άρθρο 42 του Εµπορικού Νόµου.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 170 του ν. 4548/2018

τροποποιείται ως εξής:
«1. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής µε-

ριµνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.. Τη
διαγραφή µπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που
έχουν έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του άρθρου 107.»

3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
238 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) οι λέξεις «εντός εξαµήνου
από τη δηµοσίευση του παρόντος» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «έως την 31η Δεκεµβρίου 2019».

Άρθρο 116

1. Όπου στον ν. 4548/2018 και στον ν. 4601/2019 γίνε-
ται αναφορά σε έλεγχο νοµιµότητας, έλεγχο πληρότη-
τας, έγκριση ή εγκριτική απόφαση της Περιφέρειας, Πε-
ριφερειακής Ενότητας ή του Περιφερειάρχη νοείται πλέ-
ον έλεγχος της αρµόδιας για τον υπόχρεο Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και
απόφαση του Προϊσταµένου αυτής.

2. Όπου γίνεται αναφορά στον ν. 3419/2005 νοείται ο
παρών νόµος από την έναρξη ισχύος του, καταργουµέ-
νου του ν. 3419/2005 από τα άρθρα 1 έως 12 και 14 έως
18.
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3. Όπου γίνεται αναφορά στην αρµοδιότητα των Ειρη-
νοδικών σχετικά µε την καταχώριση ή µη των καταστατι-
κών των Αστικών Συνεταιρισµών, καταργείται και στο ε-
ξής αρµόδια είναι η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στην οποία ανήκει ο υπό-
χρεος.
Η ισχύς των άρθρων 85-116 αρχίζει τρεις µήνες από τη

δηµοσίευση του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ ΙΖ΄
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο 117
Ζητήµατα Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίων 

Εφηµερίδων Αθηνών

Στον ν. 1798/1951 «Περί οργανώσεως της «Ενώσεως
Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών»» (Α΄125)
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Προστίθεται νέο άρθρο 1Α ως εξής:

«Άρθρο 1Α

1. Η «Ένωσις Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθη-
νών» ιδρυθείσα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρό-
ντος νόµου, το Καταστατικό της οποίας είχε κυρωθεί και
τροποποιηθεί µε υπουργικές αποφάσεις (ιδίως ΥΑ
1956/Γ/1953 ΦΕΚ Β΄ 51, ΥΑ 32831/Δ/1972 ΦΕΚ Β΄ 1042)
λειτουργεί εφεξής και από της τροποποιήσεως του Κα-
ταστατικού της από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών
µελών σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 και
6 του παρόντος και τις σχετικές προβλέψεις του Κατα-
στατικού της, ακόµα και αν αυτά είναι λιγότερα από εί-
κοσι (20), κατά τα κατωτέρω, ως διεπόµενη από τις δια-
τάξεις του παρόντος νόµου, τις περί σωµατείων διατά-
ξεις του Αστικού Κώδικα, εξαιρουµένων των διατάξεων
των άρθρων 78 δεύτερο εδάφιο, 83 και 100 του Αστικού
Κώδικα, και τις ειδικότερες διατάξεις του Καταστατικού
της. 

2. H Ένωση έχει νοµική προσωπικότητα, ως αυτή ορί-
σθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος νό-
µου, η δε για πρώτη φορά εγγραφή της Ένωσης στο ειδι-
κό δηµόσιο βιβλίο των σωµατείων που τηρείται στο Πρω-
τοδικείο της έδρας της, κατά τα αναφερόµενα στην επό-
µενη παράγραφο, δεν επάγεται µεταβολή στον χρόνο
της αρχικής απόκτησης νοµικής προσωπικότητας, στα
προνόµια, δικαιώµατα, υποχρεώσεις, περιουσία της ή
στη φορολογική της ταυτότητα και στον αριθµό φορολο-
γικού µητρώου που της έχει ήδη χορηγηθεί.

3. Για την εγγραφή της Ένωσης στο ειδικό δηµόσιο βι-
βλίο των σωµατείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο της
έδρας της ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται
στα Άρθρα 79, 80, 81, 82 ΑΚ. Στη σχετική αίτηση που υ-
ποβάλλεται στο αρµόδιο δικαστήριο προς έγκριση, ανα-
φέρονται τα ονόµατα των µελών του Διοικητικού Συµ-
βουλίου και επισυνάπτεται η πρώτη µετά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, τροποποίηση του Καταστατικού
της Ένωσης µε σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης των ταµειακώς ενήµερων τακτικών µελών της, ακό-
µα και αν αυτά είναι λιγότερα από είκοσι (20), φέρουσα
τις υπογραφές αυτών καθώς και τη χρονολογία λήψης

της σχετικής απόφασης.»
2. Η παραγραφος 2 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως ε-

ξής:
«2. Μέλος της Ένωσης, τακτικό, δόκιµο ή πάρεδρο,

που δεν συµµορφώνεται µε τις νόµιµες και σύµφωνες
προς το καταστατικό της αποφάσεις της γενικής συνέ-
λευσης και του διοικητικού συµβουλίου, καλείται από τα
τελευταία να συµµορφωθεί µέσα σε ορισµένη, εύλογη
προθεσµία. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, το
διοικητικό συµβούλιο δικαιούται µε απόφασή του να δια-
γράψει το µέλος. Προσφυγή κατά της απόφασης διαγρα-
φής ασκείται ενώπιον της γενικής συνέλευσης µέσα σε
προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την κοινοποίηση της α-
πόφασης στο µέλος που διαγράφηκε. Για την εξέταση
της προσφυγής, η γενική συνέλευση συγκαλείται έκτα-
κτα και υποχρεωτικά µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την
κοινοποίηση της προσφυγής και αποφασίζει ανέκκλητα
γι αυτή µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων των τακτικών
της µελών. Ειδικά για παράβαση των αρχών που διακη-
ρύσσονται στο άρθρο 2, το διοικητικό συµβούλιο εκτός
από τη διαγραφή ή και αντί για αυτή δικαιούται να παρα-
πέµψει την υπόθεση στο συµβούλιο τιµής του άρθρου
7Α. Μετά την έκδοση της απόφασης του συµβουλίου τι-
µής και ανάλογα προς το περιεχόµενό της, το διοικητικό
συµβούλιο αποφασίζει για τη διαγραφή ή όχι του µέ-
λους. Εάν µετά τη διαγραφή το µέλος υποβάλει αίτηση
επανεγγραφής και αυτή γίνει δεκτή (σύµφωνα µε τα α-
ναγραφόµενα στο άρθρο 5 του παρόντος), το συγκεκρι-
µένο µέλος καθίσταται αµέσως τακτικό.»

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως
εξής: 

«5. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν πα-
ρίστανται τα µισά τουλάχιστον τακτικά της µέλη. Η α-
παρτία των τακτικών µελών υπολογίζεται µόνο επί των
ταµειακώς ενήµερων τακτικών µελών.»

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως
εξής:

«6. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, στην οποία
παρίστανται και τα δόκιµα µέλη της Ένωσης χωρίς ψή-
φο, λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
τακτικών µελών. Εξαιρετικά απαιτείται πλειοψηφία των
τριών τετάρτων των τακτικών µελών αν πρόκειται να λη-
φθεί απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού της Έ-
νωσης ή προκειµένου να ληφθεί απόφαση σε προσφυγή
κατά απόφασης του διοικητικού συµβουλίου µε την ο-
ποία διαγράφηκε µέλος της Ένωσης.»

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 7Α, αντικαθίσταται ως
εξής: 

«7. Οι λεπτοµέρειες ρύθµισης του τρόπου είσπραξης
των παραπάνω οφειλών καθορίζονται µε απόφαση της
γενικής συνέλευσης µετά από σχετική εισήγηση του δι-
οικητικού συµβουλίου της Ένωσης.»

6. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 7Β,
αντικαθίσταται ως εξής:

«Για κάθε συναλλαγή µεγαλύτερη των τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ είναι απαραίτητη και η συνυπογραφή του
προέδρου του διοικητικού συµβουλίου ή του γραµµατέα
του.»

7.Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής: 
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«Άρθρο 11

1. Ως τρέχον Καταστατικό της Ένωσης λογίζονται οι
διατάξεις του παρόντος. Υπό την επιφύλαξη των διατά-
ξεων του παρόντος νόµου και των µνηµονευόµενων ως
ισχυουσών ή µη διατάξεων περί σωµατείων του Αστικού
Κώδικα, το Καταστατικό της Ένωσης εφεξής τροποποιεί-
ται, µερικώς ή στο σύνολό του, κατά την ελεύθερη βού-
ληση των µελών της, σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα
κατωτέρω. 

2. Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού λαµβάνει χώ-
ρα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συνεδριά-
ζει µε τα παρόντα ταµειακώς ενήµερα τακτικά µέλη της,
κατά τις προβλέψεις του άρθρου 99 ΑΚ, µη εφαρµοζοµέ-
νου του άρθρου 100 ΑΚ, η δε ισχύς εκάστης τροποποίη-
σης άρχεται µετά την έγκρισή της από το αρµόδιο δικα-
στήριο και την εγγραφή της στο τηρούµενο ειδικό δηµό-
σιο βιβλίο των σωµατείων κατά τις διατάξεις περί σωµα-
τείων του Αστικού Κώδικα µε την επιφύλαξη των οριζο-
µένων στο άρθρο 1Α του παρόντος. 

3. Κατά την πρώτη τροποποίηση του Καταστατικού της
Ένωσης, µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, πριν
από την αναφορά στο άρθρο πρώτο  του Καταστατικού
της, προστίθεται σε αυτό προοίµιο, µε το ακόλουθο πε-
ριεχόµενο: «Η Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερί-
δων Αθηνών που συστάθηκε µε τον ν. 1798/1951, πλέον
των διατάξεων του ιδρυτικού του ν. 1798/1951 διέπεται
από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού της, όπως
εκάστοτε αυτές τροποποιούνται από τη Γενική Συνέλευ-
ση των ταµειακώς ενήµερων τακτικών µελών της και από
τις διατάξεις περί σωµατείων του Αστικού Κώδικα, εξαι-
ρουµένων των διατάξεων των άρθρων 78 δεύτερο εδά-
φιο, 83 και 100 του Αστικού Κώδικα.» Κάτωθι του Προοι-
µίου γίνεται αναφορά στην εκάστοτε Γενική Συνέλευση
των ταµειακώς ενήµερων τακτικών µελών της Ένωσης
µε την οποία αποφασίζεται τροποποίηση του Καταστατι-
κού αυτής.»

8. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 12

1. Η διάρθρωση και εσωτερική λειτουργία της Ένωσης
ρυθµίζεται από το διοικητικό συµβούλιο.

2. Η Ένωση έχει σφραγίδα στην οποία αναγράφεται µε
κεφαλαία γράµµατα ο τίτλος «ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η-
ΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ», µε αναφορά στη
διεύθυνση της έδρας της και του Α.Φ.Μ. της κατ’ ελάχι-
στον. 

3. Η Ένωση διαλύεται κατά τις προβλέψεις του Κατα-
στατικού της και κατά τις προβλέψεις των διατάξεων πε-
ρί σωµατείων του Αστικού Κώδικα. 4. Κάθε ζήτηµα που
δεν προβλέπεται από τον νόµο ή το καταστατικό της Έ-
νωσης ρυθµίζεται από τη γενική συνέλευση και το διοι-
κητικό της συµβούλιο.» 

9. Το άρθρο 13 καταργείται.

ΜΕΡΟΣ ΙΗ΄
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 118
Αντικείµενο - πεδίο εφαρµογής

Αντικείµενο του παρόντος είναι η θέσπιση των κανό-
νων που διέπουν την κατάρτιση, τον συντονισµό, τη δια-
χείριση, τη χρηµατοδότηση, τον έλεγχο και την εφαρµο-
γή των αναπτυξιακών παρεµβάσεων του Εθνικού Προ-
γράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και των επιµέρους προ-
γραµµάτων του, που χρηµατοδοτούνται από τους εθνι-
κούς πόρους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ).

Άρθρο 119
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος ισχύουν οι εξής ορι-
σµοί:

1. Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης (ΕΠΑ): Έγγραφο,
που βασίζεται σε ένα σχέδιο ανάπτυξης της χώρας για
την παραγωγική ανάταξη, την ισόρροπη περιφερειακή α-
νάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και περιλαµβάνει
τους στόχους του εθνικού µεσοπρόθεσµου αναπτυξια-
κού προγραµµατισµού, µε την αξιοποίηση των εθνικών
πόρων του ΠΔΕ.

2. Τοµεακό και Περιφερειακό Πρόγραµµα Ανάπτυξης
(ΤΠΑ και ΠΠΑ): Έγγραφο, που καταρτίζεται από το αρ-
µόδιο Υπουργείο ή Περιφέρεια και περιλαµβάνει τους
στόχους του µεσοπρόθεσµου αναπτυξιακού προγραµµα-
τισµού στον τοµέα ευθύνης του οικείου φορέα, µε βάση
τον αντίστοιχο προγραµµατισµό του ΕΠΑ και την κατα-
νοµή των πόρων του ΕΠΑ, που του αναλογούν.

3. Άξονας Προτεραιότητας: Κάθε προτεραιότητα του
σχεδίου ανάπτυξης της χώρας στο πλαίσιο του ΕΠΑ και
των προγραµµάτων του, που έχει συγκεκριµένους µε-
τρήσιµους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους.

4. Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ): Το σύνολο
των κανόνων και διαδικασιών, που εφαρµόζουν οι διοικη-
τικές αρχές διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠΑ, µε σκοπό
τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση των πόρων και την
αποτελεσµατική εφαρµογή του ΕΠΑ και των ΤΠΑ και
ΠΠΑ. 

5. Υπηρεσία Συντονισµού του ΕΠΑ: Η Γενική Διεύθυν-
ση Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, η οποία συντονίζει τον σχεδιασµό και
την υλοποίηση του ΕΠΑ και των προγραµµάτων του και
υποστηρίζεται, για τον σκοπό αυτό, από τη Διεύθυνση
Διαχείρισης Εθνικού Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύ-
σεων (Δι.Δι.Ε.Π.).

6. Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραµµάτων και Αποθεµα-
τικών: H υπηρεσία ή ο φορέας, στον οποίο ανατίθεται η
διαχείριση του συνόλου ή µέρους προγράµµατος του Ε-
ΠΑ και των σχετικών πόρων.
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7. Ειδικό Πρόγραµµα: Πρόγραµµα αναπτυξιακών και ε-
πενδυτικών παρεµβάσεων ή παρεµβάσεων για την απο-
κατάσταση ζηµιών ή την αντιµετώπιση κρίσεων, στο χρη-
µατοδοτικό σχήµα του οποίου µπορεί να συµµετέχουν
χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, αναπτυξιακές τράπεζες,
δηµόσια και ιδιωτικά ιδρύµατα ειδικού χρηµατοδοτικού
σκοπού και επενδυτικά ταµεία, µε σύστηµα διαχείρισης,
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και πόρους, για την αντι-
µετώπιση ειδικών τοµεακών ή περιφερειακών προβληµά-
των και αναγκών και την αξιοποίηση αναπτυξιακών ευ-
καιριών.

8. Έργο: Η κατασκευή, προµήθεια, υπηρεσία, µελέτη,
εµπειρογνωµοσύνη, σύµβαση, κρατική ενίσχυση, αποζη-
µίωση, ενέργεια Τεχνικής Βοήθειας, χρηµατοδοτική συ-
νεισφορά και δράση, η οποία συµβάλλει στην επίτευξη
των στόχων της σχετικής προτεραιότητας ή των σχετι-
κών προτεραιοτήτων.

9. Έργο Στρατηγικής Σηµασίας: Έργο που επιφέρει α-
ποτελέσµατα σηµαντικής εντάσεως στη συνολική οικο-
νοµία και δηµιουργεί προστιθέµενη αξία τόσο για τη χώ-
ρα όσο και για τους πολίτες της, σύµφωνα µε το θεσµικό
πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις.

10. Έργο Μεγάλου Προϋπολογισµού: Έργο µε κατώ-
φλι προϋπολογισµού που προσδιορίζεται στην απόφαση
της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 129 του παρόντος και το
οποίο δεν µπορεί να είναι χαµηλότερο από το ποσό των
20.000.000 ευρώ.

Άρθρο 120
Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης

1. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων καταρτί-
ζει το ΕΠΑ, αντικείµενο του οποίου αποτελεί ο µεσοπρό-
θεσµος αναπτυξιακός προγραµµατισµός αξιοποίησης
των εθνικών πόρων του ΠΔΕ, µε βάση τις κατευθύνσεις
και τις ανάγκες που προκύπτουν από ένα σχέδιο ανάπτυ-
ξης της χώρας για την παραγωγική ανάταξη, την ισόρρο-
πη περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Το
ΕΠΑ εγκρίνεται µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου.

2. Το ΕΠΑ, για κάθε προγραµµατική περίοδο, καθορίζει
τις προτεραιότητες ανά τοµέα πολιτικής στο πλαίσιο των
εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους
και δράσεις, τη διάρκεια της εφαρµογής του, το συνολι-
κό και ανά Πρόγραµµα προϋπολογισµό, καθώς και τα α-
ποτελέσµατα που επιδιώκονται µε την εφαρµογή του.

3. Ο αναπτυξιακός  προγραµµατισµός διέπεται από τις
αρχές της συµπληρωµατικότητας προς τις συγχρηµατο-
δοτούµενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρεµβάσεις και
της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών, των προγραµ-
µάτων και των δράσεων και λαµβάνει υπόψη του και ε-
ξειδικεύει τις δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί από τη
χώρα για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, καθώς και
τις ανάγκες που έχουν προκύψει από όλα τα στάδια δια-
βούλευσης. Στο πλαίσιο των αρχών αυτών, το κάθε επί-
πεδο προγραµµατισµού µεριµνά, ώστε να επιτυγχάνεται
ο τοµεακός και ο χωρικός συντονισµός των παρεµβάσε-
ων του ΕΠΑ µε τις ενωσιακές πολιτικές µε στόχο τη βέλ-
τιστη αξιοποίηση κάθε πηγής πόρων.

4. Στις διαδικασίες του αναπτυξιακού προγραµµατι-
σµού, καθώς και κατά την υλοποίηση του ΕΠΑ και των
προγραµµάτων του, τηρούνται οι αρχές και οι κανόνες

της εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας, καθώς και των
διεθνών συµφωνιών τις οποίες έχει κυρώσει η Ελλάδα, ι-
δίως, όσον αφορά το περιβάλλον, το χωροταξικό σχεδια-
σµό, τη βιώσιµη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώµατα,
την προσβασιµότητα χωρίς διακρίσεις, ιδίως, των ευπα-
θών οµάδων όπως τα άτοµα µε αναπηρία, την άρση και
αποτροπή ανισοτήτων, τον ανταγωνισµό, καθώς και τις
κρατικές ενισχύσεις.

5. Αναπόσπαστα τµήµατα του ΕΠΑ είναι τα ΤΠΑ και τα
ΠΠΑ.

Άρθρο 121
Διάρκεια προγραµµατικής περιόδου

Η προγραµµατική περίοδος του ΕΠΑ είναι πενταετούς
διάρκειας. Με την πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου
που εγκρίνει το ΕΠΑ µπορεί να ορίζεται µικρότερη ή µε-
γαλύτερη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου, αν
τούτο επιβάλλεται για ειδικούς λόγους, όπως ο προ-
γραµµατισµός των Επενδυτικών και Διαρθρωτικών Τα-
µείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλες δεσµεύσεις της
χώρας, οι φάσεις του οικονοµικού κύκλου και το ύψος
των διαθέσιµων πόρων.

Άρθρο 122
Πόροι, επιλέξιµες κατηγορίες
και προϋπολογισµός του ΕΠΑ

1. Το ΕΠΑ υλοποιείται µε τους εθνικούς πόρους του
ΠΔΕ που προσδιορίζονται µε την πράξη έγκρισης της
παραγράφου 1 του άρθρου 120 του παρόντος. Για τον
προσδιορισµό των πόρων του ΕΠΑ λαµβάνονται υπόψη,
ιδίως, οι δεσµεύσεις από το εκάστοτε ισχύον Μεσοπρό-
θεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, οι προοπτι-
κές της οικονοµίας για το χρονικό διάστηµα προγραµµα-
τισµού, η συµπληρωµατικότητα µε τις συγχρηµατοδο-
τούµενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρεµβάσεις, οι α-
νάγκες που προκύπτουν από άλλα προγράµµατα ανά-
πτυξης που χρηµατοδοτούνται από το ΠΔΕ ή από άλλες
πηγές χρηµατοδότησης, οι ανάγκες που προκύπτουν α-
πό έργα της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου
που δεν ολοκληρώνονται εντός αυτής και οι ανάγκες ω-
ρίµανσης έργων για µελλοντική ένταξη στο ΕΠΑ, στο Ε-
ΣΠΑ, στα προγράµµατα του Χρηµατοδοτικού Μηχανι-
σµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή σε άλλα ε-
θνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράµµατα. Με κοινή από-
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οι-
κονοµικών µπορεί να αυξάνεται ο συνολικός προϋπολο-
γισµός του ΕΠΑ κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής
περιόδου. 

2. Για την κατάρτιση του προϋπολογισµού της πρώτης
προγραµµατικής περιόδου του ΕΠΑ, επιπλέον των προ-
βλεπόµενων στην παράγραφο 1, και στο πλαίσιο της
προσαρµογής στις νέες διαδικασίες του προγραµµατι-
σµού, λαµβάνονται υπόψη οι δεσµεύσεις που έχουν ανα-
ληφθεί από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες στο πλαί-
σιο της, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, χρηµα-
τοδότησης έργων από εθνικούς πόρους.

3. Επιλέξιµες κατηγορίες έργων για χρηµατοδότηση
από το ΕΠΑ, σύµφωνα µε την περίπτωση 8 του άρθρου
119 του παρόντος νόµου είναι: 
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α) Εκείνες που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το
ΠΔΕ, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
β) Οι δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των

επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελµατιών και ε-
πιστηµόνων, οι δράσεις µεταρρύθµισης του δηµόσιου το-
µέα και της εκπαίδευσης του προσωπικού του, οι δρά-
σεις ενίσχυσης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστι-
κότητας του πρωτογενή τοµέα, οι επιχορηγήσεις ιδιωτι-
κών και δηµόσιων φορέων για την παροχή Υπηρεσιών
Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος (ΥΓΟΣ), οι κάθε εί-
δους πρόδροµες ενέργειες που απαιτούνται για την ωρί-
µανση και κατασκευή ή υλοποίηση έργων και δράσεων,
συµπεριλαµβανοµένων των µελετών, απαλλοτριώσεων
και αρχαιολογικών εργασιών, τα έργα Τεχνικής Βοήθει-
ας, σύµφωνα µε τα άρθρα 134 και 139 παράγραφος 2 του
παρόντος νόµου, οι δράσεις για τη διαχείριση των µετα-
ναστευτικών ροών, καθώς και οι δράσεις για την ενίσχυ-
ση της απασχόλησης και την ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναµικού, όπως η κατάρτιση και η παροχή συµβουλευτι-
κών υπηρεσιών σε ανέργους και εργαζοµένους και οι
δράσεις εναρµόνισης της επαγγελµατικής και οικογενει-
ακής ζωής.
γ) Οι δράσεις χρηµατοδότησης πράξεων που υλοποι-

ούνται µε την αξιοποίηση χρηµατοδοτικών µέσων µε τη
συµµετοχή του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων,
όπως η χρηµατοδοτική µίσθωση, η συµµετοχή του Δηµο-
σίου σε επενδυτικά ταµεία ή άλλα µέσα επιµερισµού κιν-
δύνου, καθεστώτα χορήγησης επιδοτήσεων, δανείων και
εγγυήσεων, καθώς και προγράµµατα επενδυτικών δανεί-
ων που αποπληρώνονται από το ΠΔΕ. Με κοινή απόφα-
ση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού προσδιορίζονται τα
ανωτέρω χρηµατοδοτικά µέσα, καθορίζεται η διαδικασία
και ο τρόπος συµµετοχής και διάθεσης πόρων του ΕΠΑ
σε αυτά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
δ) Οι δράσεις και τα έργα που εντάσσονται σε συγχρη-

µατοδοτούµενα προγράµµατα της τρέχουσας, των προη-
γούµενων ή και των επόµενων προγραµµατικών περιό-
δων των Επενδυτικών και Διαρθρωτικών Ταµείων της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΠΑ µπορεί να χρηµατοδοτεί τα
εν λόγω έργα είτε παρέχοντας επιπλέον πόρους για την
έναρξη και την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου
έργου, είτε συνεχίζοντας τη χρηµατοδότηση, µετά από
την απένταξή του εν όλω ή εν µέρει, ή µετά τη λήξη της
περιόδου επιλεξιµότητας που προβλέπεται για τη συγ-
χρηµατοδότηση.
ε) Τα ποσά που είναι καταβλητέα δυνάµει εκτελεστών

δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων ή λόγω συµβατι-
κών αποζηµιώσεων και αφορούν έργα που χρηµατοδο-
τούνται ή χρηµατοδοτήθηκαν από το ΕΠΑ, καθώς και α-
πό άλλα εθνικά ή συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.
στ) Οι δαπάνες διαχείρισης και διοίκησης των ανωνύ-

µων εταιρειών του Δηµοσίου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕ-
ΤΡΟ ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, ΟΣΕ ΑΕ, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΑΕ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ
της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ, καθώς και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.,
για την υλοποίηση έργων χρηµατοδοτούµενων από το Ε-
ΠΑ, καθώς και άλλα εθνικά ή συγχρηµατοδοτούµενα
προγράµµατα και οι οποίες δεν µπορεί να υπερβαίνουν
το 4% της συνολικής δηµόσιας δαπάνης των έργων στα
οποία αντιστοιχούν. Με την απόφαση της παραγράφου

Γ΄ του άρθρου 129 εξειδικεύεται η µέθοδος προσδιορι-
σµού του ποσοστού των ανωτέρω δαπανών, λαµβανοµέ-
νου υπόψη του προϋπολογισµού και του τύπου των δρά-
σεων, των δικαιολογητικών, καθώς και των καθηκόντων
που αναλαµβάνουν οι φορείς. Οι διατάξεις του παρόντος
εδαφίου ισχύουν ανεξάρτητα από το ρυθµιστικό πλαίσιο
της τεχνικής βοήθειας κατά τα άρθρα 134 και 139 του
παρόντος νόµου. 

4. Το ΕΠΑ δεν χρηµατοδοτεί πάγιες λειτουργικές ανά-
γκες του Δηµοσίου τοµέα κατά την έννοια του άρθρου
14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

5. Το ΕΠΑ, όπως εγκρίνεται µε την πράξη της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 120, µπορεί να προβλέπει τη σύ-
σταση αποθεµατικών, τα οποία εντάσσονται στο Τοµεα-
κό Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, για την αντιµετώπιση, µεταξύ άλλων,
των άµεσων συνεπειών κρίσεων, έκτακτων αναγκών ή
φυσικών καταστροφών. Η διάθεση και η διαχείριση των
αποθεµατικών καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών
µπορεί να αυξάνεται ο προϋπολογισµός των αποθεµατι-
κών κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου του
ΕΠΑ.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραµµατέα Δηµο-
σίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, µπορεί να συµπληρώνονται
οι κατηγορίες επιλέξιµων έργων. Από την έναρξη ισχύος
του παρόντος όλες οι κατηγορίες έργων και δαπανών
που µπορεί να περιλαµβάνονται στο ΕΠΑ σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο θεωρούνται δηµόσιες επενδύσεις και µπο-
ρεί να χρηµατοδοτηθούν από το ΠΔΕ.

Άρθρο 123
Κατάρτιση του ΕΠΑ

1. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.) του Υπουργείου Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων καταρτίζει σχέδιο του ΕΠΑ
σύµφωνα µε το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας για την πα-
ραγωγική ανάταξη, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυ-
ξη και την κοινωνική συνοχή συνεκτιµώντας τις προτά-
σεις των αρµόδιων φορέων. Το σχέδιο του ΕΠΑ περιλαµ-
βάνει κατ’ ελάχιστο:
α) την εξειδίκευση των εθνικών στόχων ανάπτυξης

που θα καλυφθούν εν όλω ή εν µέρει από το ΕΠΑ σε ει-
δικούς στόχους και προτεραιότητες, καθώς και σε ενδει-
κτικές κατηγορίες έργων, σε συνδυασµό µε την ανάλυση
των αντίστοιχων αναπτυξιακών αναγκών και δυνατοτή-
των,
β) τα επιµέρους Τοµεακά και Περιφερειακά Προγράµ-

µατα της περιόδου,
γ) τη συνολική και την ετήσια κατανοµή του προϋπο-

λογισµού ανά Πρόγραµµα, καθώς και την ενδεικτική κα-
τανοµή σε προτεραιότητες,
δ) το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης,
ε) τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα µε τους µετρήσι-

µους προς επίτευξη στόχους,
στ) το σύστηµα και τις διατάξεις εφαρµογής του ΕΠΑ.
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2. Το ΕΠΑ µπορεί να περιλαµβάνει και Ειδικά Προ-
γράµµατα του άρθρου 130 του παρόντος νόµου, καθώς
και συγκεκριµένα έργα και δράσεις στρατηγικής σηµα-
σίας. Επίσης, µπορεί να προβλέπει τη συγκέντρωση πό-
ρων σε συγκεκριµένες κατηγορίες δράσεων ή σε συγκε-
κριµένες δράσεις που συνδέονται µε την τήρηση δε-
σµεύσεων, µε προτεραιότητα σε διεθνείς δεσµεύσεις ή
δεσµεύσεις έναντι της Ε.Ε., η µη τήρηση των οποίων
µπορεί να έχει δυσµενείς συνέπειες και να συνεπάγεται
την επιβολή κυρώσεων για τη χώρα.

3. Το σχέδιο του ΕΠΑ καταρτίζεται το αργότερο µέχρι
το τέλος του µηνός Μαΐου του προηγούµενου της έναρ-
ξης της προγραµµατικής περιόδου έτους και στη συνέ-
χεια τίθεται σε διαβούλευση µε ανάρτηση στο διαδικτυα-
κό τόπο www.opengov.gr, για διάστηµα τριάντα (30) του-
λάχιστον ηµερών, µε στόχο τη διατύπωση απόψεων από
τα Υπουργεία, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης
α΄ και β΄ βαθµού, τους κοινωνικούς και οικονοµικούς ε-
ταίρους και τους πολίτες.

4. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, το τελικό
σχέδιο του ΕΠΑ διαµορφώνεται από τη Δι.Δι.Ε.Π. πριν α-
πό την έναρξη της προγραµµατικής περιόδου στην οποία
αφορά και αποτελεί την εισήγηση του Υπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων προς το Υπουργικό Συµβούλιο.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων που εκδίδεται µετά την έγκριση του ΕΠΑ καλού-
νται τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες να υποβάλουν
προς έγκριση τα επιµέρους τοµεακά και περιφερειακά
προγράµµατα, ανάλογα µε την αρµοδιότητά τους, και
καθορίζονται η διαδικασία και το χρονοδιάγραµµα κα-
τάρτισης, διαβούλευσης και υποβολής, καθώς και οι προ-
διαγραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης των προγραµµά-
των αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του παρόντος νό-
µου.

Άρθρο 124
Παρακολούθηση, αξιολόγηση

και αναθεώρηση του ΕΠΑ

1. Η πρόοδος της υλοποίησης του ΕΠΑ παρακολουθεί-
ται περιοδικά. Σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέ-
πονται στην απόφαση της παραγράφου Γ΄ του άρθρου
129 του παρόντος, η Δι.Δι.Ε.Π. υποβάλλει στον Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενδιάµεση έκθεση προόδου
για την εφαρµογή και υλοποίηση του ΕΠΑ, µε βάση τα
στοιχεία των εκθέσεων προόδου που υποβάλλονται από
τις υπηρεσίες διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 128 του παρόντος, καθώς
και τα δεδοµένα παρακολούθησης της υλοποίησης του
ΕΠΑ, όπως προκύπτουν από το πληροφοριακό σύστηµα
του άρθρου 135 του παρόντος. Στην έκθεση περιγράφε-
ται η συµβολή του ΕΠΑ στην επίτευξη των στόχων και
προτεραιοτήτων του σχεδίου ανάπτυξης της χώρας και
παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την πρόοδο των
επιµέρους προγραµµάτων, καθώς και οι χρονικές ή άλ-
λες αποκλίσεις που διαπιστώνονται κατά την υλοποίηση.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων το ΕΠΑ µπορεί να αναθεωρείται, αν:

α) αναθεωρείται το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας, προ-
κειµένου να ληφθούν υπόψη σηµαντικές µεταβολές ε-
θνικών ή περιφερειακών προτεραιοτήτων,
β) από τις περιοδικές εκθέσεις προόδου και τα λοιπά

δεδοµένα της παρακολούθησης του προγράµµατος προ-
κύπτει ότι δεν έχει συντελεστεί η προγραµµατισµένη
πρόοδος της υλοποίησής του και απαιτούνται προσαρµο-
γές,
γ) επιβάλλεται εξαιτίας της µεταβολής των οικονοµι-

κών ή άλλων συνθηκών.
Η Δι.Δι.Ε.Π. καταρτίζει σχέδιο του αναθεωρηµένου

ΕΠΑ, που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο
www.opengov.gr για διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών µε
στόχο τη διατύπωση απόψεων από τα Υπουργεία, τους
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού
και τους κοινωνικούς και οικονοµικούς εταίρους. Το ανα-
θεωρηµένο ΕΠΑ εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων µε την επιφύλαξη εφαρµογής του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 122
του παρόντος στην περίπτωση αύξησης του συνολικού
προϋπολογισµού του ΕΠΑ κατά τη διάρκεια της ίδιας
προγραµµατικής περιόδου.

Άρθρο 125
Τοµεακά και Περιφερειακά Προγράµµατα ΕΠΑ 

(ΤΠΑ και ΠΠΑ) 

1. Μέσα σε τρεις (3) µήνες από την έκδοση της από-
φασης της παραγράφου 5 του άρθρου 123 του παρό-
ντος, τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες καταρτίζουν τα
ΤΠΑ και ΠΠΑ αντίστοιχα, εξειδικεύοντας τους στόχους
του µεσοπρόθεσµου αναπτυξιακού προγραµµατισµού
στον τοµέα ευθύνης τους, κατανέµοντας τους πόρους
του ΕΠΑ που τους αναλογούν σε δράσεις και έργα µε υ-
ψηλή προτεραιότητα και προβλέποντας µέτρα για την έ-
γκαιρη και αποτελεσµατική υλοποίησή τους εντός του
πλαισίου του ΕΠΑ. Τα ΤΠΑ και ΠΠΑ τίθενται σε διαβού-
λευση από τους φορείς κατάρτισης µε τη διαδικασία της
παραγράφου 3 του άρθρου 123 του παρόντος. 

2. Τα ΤΠΑ και ΠΠΑ περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο:
α) περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και των

σχετικών αναγκών,
β) τους ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους για τον το-

µέα πολιτικής ή την οικεία Περιφέρεια, µε τους οποίους
προβλέπεται να αντιµετωπισθούν εν όλω ή εν µέρει οι
διαπιστωµένες ανάγκες, την αντιστοίχιση των αναπτυ-
ξιακών στόχων µε προτεραιότητες και συγκεκριµένες
προτεινόµενες κατηγορίες έργων ή και συγκεκριµένα
έργα, καθώς και την τεκµηρίωση της εκτιµώµενης ανα-
πτυξιακής επίδρασης και συµβολής τους στην επίτευξη
των τιθέµενων στόχων,
γ) τους δείκτες εκροών και τους δυνητικούς δικαιού-

χους,
δ) τους αναλυτικούς χρηµατοδοτικούς πίνακες,
ε) τα γενικά κριτήρια επιλογής των προς ένταξη προ-

τεινόµενων έργων,
στ) την προτεινόµενη Υπηρεσία Διαχείρισης του προ-

γράµµατος,
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ζ) την τεκµηρίωση της συµβατότητας µε τις προτεραι-
ότητες του ΕΠΑ και της συνάφειας µε άλλες πολιτικές.

3. Τα Προγράµµατα διαρθρώνονται, εφόσον απαιτεί-
ται, σε Υποπρογράµµατα, για τα οποία δύναται να ορίζε-
ται διακριτή Υπηρεσία Διαχείρισης. Κάθε Πρόγραµµα ή
Υποπρόγραµµα διαρθρώνεται σε άξονες προτεραιότη-
τας, οι οποίοι περιλαµβάνουν τις επιλεγµένες προτεραι-
ότητες για τον τοµέα πολιτικής ή την οικεία Περιφέρεια
αντίστοιχα. Έργα και δράσεις που δεν είναι συµβατά µε
τα κριτήρια του άρθρου 127 του παρόντος δεν περιλαµ-
βάνονται στα ΤΠΑ και ΠΠΑ.

4. Τα ΠΠΑ τελούν σε συνάφεια µε τα αντίστοιχα Τε-
τραετή Επιχειρησιακά Προγράµµατα του άρθρου 268 του
ν. 3852/2010 (Α΄87). Με την απόφαση της παραγράφου
5 του άρθρου 123 του παρόντος εξειδικεύεται η διαδικα-
σία µε την οποία ο αναπτυξιακός σχεδιασµός των οργα-
νισµών της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης λαµ-
βάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση των ΠΠΑ, καθώς και
των ΤΠΑ, αναφορικά µε τον προγραµµατισµό δράσεων
τοπικής σηµασίας.

5. Μετά το πέρας της διαβούλευσης και την οριστικο-
ποίησή τους, τα ΤΠΑ και ΠΠΑ υποβάλλονται στη
Δι.Δι.Ε.Π., η οποία αξιολογεί τη συµβατότητά τους µε το
ΕΠΑ, µε βάση τα προβλεπόµενα στο άρθρο 127 του πα-
ρόντος κριτήρια, και εισηγείται την έγκρισή τους από τον
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τα ΤΠΑ και ΠΠΑ
εγκρίνονται µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή
τους. Με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου
123 του παρόντος µπορεί να προβλέπεται µεγαλύτερη
προθεσµία έγκρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ, ιδίως στην περί-
πτωση που η Δι.Δι.Ε.Π. ζητά τη διόρθωση και επανυπο-
βολή του προγράµµατος από τον φορέα κατάρτισης.

6. Τα εγκεκριµένα ΤΠΑ και ΠΠΑ αναρτώνται στις ιστο-
σελίδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
του φορέα κατάρτισης.

7. Με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 123
του παρόντος µπορεί να ορίζεται η διαδικασία µε την ο-
ποία η Βουλή των Ελλήνων και οι ανεξάρτητες αρχές
µπορούν να συµµετέχουν στα προγράµµατα κάθε προ-
γραµµατικής περιόδου. 

Άρθρο 126
Αρχές που διέπουν τον σχεδιασµό
και την υλοποίηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ 

Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ διέ-
πονται από τις εξής αρχές προγραµµατισµού:
α) Ο συνολικός προϋπολογισµός κάθε ΤΠΑ και ΠΠΑ

δεν µπορεί να υπερβαίνει τον προβλεπόµενο για αυτό
στο ΕΠΑ. Ο φορέας κατάρτισης συµπεριλαµβάνει τον
προϋπολογισµό όλων των έργων του που έχουν ήδη ε-
νταχθεί σε συλλογικές αποφάσεις εθνικών πόρων του
ΠΔΕ ή πρόκειται να ενταχθούν µέσα στην προβλεπόµε-
νη προγραµµατική περίοδο.
β) Ο προϋπολογισµός περιλαµβάνει κάθε έργο, το ο-

ποίο υλοποιείται εν όλω ή εν µέρει κατά τη συγκεκριµέ-
νη προγραµµατική περίοδο.

γ) Με την απόφαση της παραγράφου Γ του άρθρου
129 του παρόντος, µπορεί να προβλέπονται ειδικότερες
ρυθµίσεις στο πλαίσιο των διαδικασιών υλοποίησης των
προγραµµάτων, καθώς και ιδιαίτερες προϋποθέσεις έ-
νταξης ειδικών κατηγοριών έργων, όπως τα έργα στρα-
τηγικής σηµασίας και τα έργα µεγάλου προϋπολογι-
σµού. Προϋπόθεση για την ένταξη στο ΕΠΑ έργων υπο-
δοµής προϋπολογισµού µεγαλύτερου των 20.000.000
ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, αποτελεί η κατάρ-
τιση µελέτης κόστους - οφέλους.
δ) Το ΣΔΕ προβλέπει τη διαδικασία επιβολής κυρώσε-

ων για τις περιπτώσεις διαπιστούµενης µη συµµόρφω-
σης µε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηµατοδότη-
σης των έργων στο πλαίσιο του ΕΠΑ και του ΠΔΕ, καθώς
και µε τους όρους των αποφάσεων ένταξης. Οι εν λόγω
κυρώσεις µπορούν να σχετίζονται ιδίως, µε τη µείωση
των πόρων που κατανέµονται στον φορέα κατά τον σχε-
διασµό της επόµενης προγραµµατικής περιόδου, µε την
απένταξη έργων ή / και µε την επιβολή δηµοσιονοµικών
διορθώσεων και ανακτήσεων, κατά την έννοια των άρ-
θρων 22 και 71 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265).

Άρθρο 127
Κριτήρια αξιολόγησης ΤΠΑ και ΠΠΑ κατά την υποβολή

Η αξιολόγηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ κατά την υποβολή
τους γίνεται µε βάση κριτήρια αναπτυξιακού σχεδια-
σµού, τα οποία αφορούν το τοµεακό ή το περιφερειακό
πρόγραµµα συνολικά, βάσει των οποίων αξιολογείται, ι-
δίως, αν το πρόγραµµα έχει καταρτιστεί σύµφωνα µε τις
τεθείσες προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους του Ε-
ΠΑ και είναι συµβατό µε το χρονοδιάγραµµα και τους κα-
τανεµηµένους πόρους του. Έργα και δράσεις που δεν εί-
ναι συµβατά µε τα ανωτέρω κριτήρια δεν περιλαµβάνο-
νται στα ΤΠΑ και ΠΠΑ. Η Δι.Δι.Ε.Π. προτείνει στα Υ-
πουργεία και τις Περιφέρειες τις απαιτούµενες τροπο-
ποιήσεις για τη διασφάλιση της συµβατότητας των ΤΠΑ
και ΠΠΑ µε το ΕΠΑ.

Άρθρο 128
Παρακολούθηση, αξιολόγηση 

και αναθεώρηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ 

1. Σύµφωνα µε τις διαδικασίες της απόφασης της πα-
ραγράφου Γ΄ του άρθρου 129 του παρόντος, η Υπηρεσία
Διαχείρισης του ΤΠΑ ή ΠΠΑ συντάσσει και υποβάλλει
στη Δι.Δι.Ε.Π. ενδιάµεση έκθεση προόδου σχετικά µε
την εφαρµογή και υλοποίηση του προγράµµατος, µε συ-
γκεντρωτικά στοιχεία για την οικονοµική και φυσική πρό-
οδό του. Στην έκθεση αναφέρονται επίσης οι χρονικές ή
άλλες αποκλίσεις που διαπιστώνονται κατά την υλοποίη-
ση του προγράµµατος και ο βαθµός επίτευξης των στό-
χων του ΕΠΑ. Στις εκθέσεις οι αρµόδιες υπηρεσίες δια-
χείρισης οφείλουν να χρησιµοποιούν δείκτες εκροής ή
άλλους δείκτες, οι οποίοι περιλαµβάνονται αντίστοιχα
στα κείµενα των οικείων προγραµµάτων και προσκλήσε-
ων για να αποτυπώσουν την πρόοδο της υλοποίησης.



2. Με πρωτοβουλία του φορέα κατάρτισης ή του Υ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα ΤΠΑ και ΠΠΑ
µπορεί να επανεξετάζονται και, αν απαιτείται, να αναθε-
ωρούνται, σε µια ή περισσότερες από τις εξής περιπτώ-
σεις:
α) ύστερα από αναθεώρηση του ΕΠΑ,
β) εφόσον από τις εκθέσεις προόδου της παραγράφου

1 και τα λοιπά δεδοµένα της παρακολούθησης και αξιο-
λόγησης του προγράµµατος προκύπτει ότι δεν έχει συ-
ντελεστεί η προγραµµατισµένη πρόοδος της υλοποίη-
σής του,
γ) µετά την κατανοµή των αποθεµατικών.
3. Οι υπηρεσίες διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ συντάσ-

σουν το αναθεωρηµένο πρόγραµµα, το οποίο εγκρίνεται
από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και δηµο-
σιεύεται σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 125
του παρόντος.

4. Εντός έξι (6) µηνών από τη λήξη της περιόδου ε-
φαρµογής των ΤΠΑ και ΠΠΑ, οι αρµόδιες υπηρεσίες δια-
χείρισης υποβάλλουν στη Δι.Δι.Ε.Π. έκθεση ολοκλήρω-
σης του προγράµµατος, σύµφωνα µε τις οριζόµενες
στην απόφαση της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 129 προ-
διαγραφές.

Άρθρο 129
Διαχείριση και έλεγχος των ΤΠΑ 
και ΠΠΑ και των έργων τους 

Η διαχείριση και ο έλεγχος των ΤΠΑ και ΠΠΑ, καθώς
και των έργων τους από τους αρµόδιους φορείς περι-
λαµβάνει τις εξής γενικές κατηγορίες ενεργειών, οι ο-
ποίες εξειδικεύονται περαιτέρω στο ΣΔΕ: 
Α. Ενεργοποίηση ΤΠΑ και ΠΠΑ και ένταξη έργων.
1. Για την ένταξη έργων προς χρηµατοδότηση από τα

ΤΠΑ και ΠΠΑ εκδίδεται πρόσκληση από τον αρµόδιο Υ-
πουργό, Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα ή Περιφερειάρχη, η
οποία περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενηµέ-
ρωσης των δυνητικών δικαιούχων σχετικά µε τις δυνατό-
τητες και τους όρους χρηµατοδότησης των έργων. Για
την ένταξη συγκεκριµένων έργων ή έργων στρατηγικής
σηµασίας δεν απαιτείται πρόσκληση και αρκεί η ανακοί-
νωση της πρόθεσης χρηµατοδότησης προς τον φορέα υ-
λοποίησης του συγκεκριµένου έργου. 
Οι προτάσεις αξιολογούνται από την Υπηρεσία Διαχεί-

ρισης, σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται
στην πρόσκληση ή στην ανακοίνωση της πρόθεσης χρη-
µατοδότησης και κατηγοριοποιούνται, κατ’ ελάχιστον,
στις ακόλουθες «οµάδες κριτηρίων», οι οποίες εξειδι-
κεύονται στο ΣΔΕ: α) πληρότητα και σαφήνεια του πε-
ριεχοµένου της πρότασης και τήρηση του θεσµικού πλαι-
σίου, β) σκοπιµότητα του έργου, γ) ωριµότητα του έργου
και δ) επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου.
Σε ειδικές περιπτώσεις και για λόγους που τεκµηριώ-

νονται στην πρόσκληση, µπορεί σε αυτή να προβλέπεται
η αξιολόγηση των υποβαλλόµενων προτάσεων από την
Υπηρεσία Διαχείρισης µε τη συνδροµή αξιολογητών εγ-
γεγραµµένων είτε σε Μητρώο Αξιολογητών που συστή-
νεται, για τον σκοπό αυτόν, µε απόφαση του αρµόδιου Υ-
πουργού ή Περιφερειάρχη, είτε στο Μητρώο Αξιολογη-

τών του Ενδιάµεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραµµά-
των Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηµατικότητας (ΕΦΕ-
ΠΑΕ) ή σε άλλο υφιστάµενο Μητρώο. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµι-
κών καθορίζεται το ύψος της καταβαλλόµενης στους α-
ξιολογητές αποζηµίωσης, η οποία δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει τα όρια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του ν. 4369/2016
(Α΄ 33) και την παράγραφο 5 του άρθρου 35 του
ν. 4484/2017 (Α΄ 110).

2. Η απόφαση ένταξης των έργων στα ΤΠΑ και στα
ΠΠΑ εκδίδεται από τον αρµόδιο Γενικό ή Ειδικό Γραµµα-
τέα ή Περιφερειάρχη και περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τον
τίτλο, τον προϋπολογισµό και το χρονοδιάγραµµα υλο-
ποίησης του έργου, συνοπτική περιγραφή του φυσικού
αντικειµένου του, τις υποχρεώσεις του δικαιούχου και
άλλους ειδικούς όρους, όταν απαιτείται.

3. Η απόφαση ένταξης έργου σε ΤΠΑ ή ΠΠΑ αποτελεί
αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ. Η εγγραφή
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κανονι-
στικό πλαίσιο του ΠΔΕ.

4. Σε κάθε ΤΠΑ και ΠΠΑ µπορεί να εντάσσονται έργα
συνολικού προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης, ο οποί-
ος δεν µπορεί να υπερβεί το 130% της συνολικής δηµό-
σιας δαπάνης του οικείου ΤΠΑ ή ΠΠΑ, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στην απόφαση της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 123 του παρόντος. Μετά την έγκριση του ΕΠΑ, το
παραπάνω ποσοστό µπορεί να τροποποιείται ανά ΤΠΑ ή
ΠΠΑ µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

5. Για τα έργα τα οποία εντάσσονται στα ΤΠΑ και ΠΠΑ
οι νοµικές δεσµεύσεις αναλαµβάνονται το αργότερο µέ-
σα σε δεκαοκτώ (18) µήνες από την ένταξή τους. Σε α-
ντίθετη περίπτωση, προκειµένου να µην απενταχθούν, α-
παιτείται αιτιολογηµένη έκθεση της Υπηρεσίας Διαχείρι-
σης και έγκριση της Δι.Δι.Ε.Π. µε την οποία παρέχεται
εύλογη παράταση.
Β. Παρακολούθηση, επαλήθευση και έλεγχος των έρ-

γων των ΤΠΑ και ΠΠΑ.
1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και

οικονοµικού αντικειµένου των ενταγµένων έργων πραγ-
µατοποιείται µε τη συγκέντρωση και την καταχώρηση
των δεδοµένων στο πληροφοριακό σύστηµα του άρθρου
135 του παρόντος.

2. Η Δι.Δι.Ε.Π. σχεδιάζει σύστηµα διοικητικών επαλη-
θεύσεων, επιτόπιων επιθεωρήσεων και ελέγχων που
πρέπει να διενεργούνται, από την αρµόδια, κατά περί-
πτωση υπηρεσία, προκειµένου να επιβεβαιώνεται η πο-
ρεία της ορθής υλοποίησης των έργων. Ειδικότερα:
α) διοικητικές επαληθεύσεις διενεργούνται από τις Υ-

πηρεσίες Διαχείρισης µε βάση τα στοιχεία των έργων
που υποβάλλονται από τους δικαιούχους,
β) επιτόπιες επιθεωρήσεις στα έργα διενεργούνται

δειγµατοληπτικά από την Δι.Δι.Ε.Π. και από τις Υπηρε-
σίες Διαχείρισης,
γ) έλεγχοι στα έργα διενεργούνται δειγµατοληπτικά

µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
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µε την οποία συνιστώνται ad hoc οµάδες ελέγχου, που
µπορεί να συνεπικουρούνται στο έργο τους από εµπει-
ρογνώµονες εγγεγραµµένους στο «Μητρώο Εµπειρο-
γνωµόνων σε Δηµοσιονοµικούς Ελέγχους και Ελέγ-
χους» της Επιτροπής Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί, µε απόφαση του Υ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, να ανατίθεται η
διενέργεια των ελέγχων σε ορκωτούς ελεγκτές-λογι-
στές ή ελεγκτικές εταιρείες του ν. 4449/2017.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι την
έκδοση της απόφασης της παραγράφου Γ΄, η Δι.Δι.Ε.Π.
µπορεί να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις σε έργα που
χρηµατοδοτήθηκαν ή χρηµατοδοτούνται από εθνικούς
πόρους του ΠΔΕ. Η διαδικασία διενέργειας και το πρό-
γραµµα των επιτόπιων επιθεωρήσεων της παρούσας κα-
θορίζονται από τη Δι.Δι.Ε.Π. και εγκρίνονται µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Γ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων ορίζεται το Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου
(ΣΔΕ) του ΕΠΑ, στο οποίο προβλέπονται, ιδίως, η διαδι-
κασία ενεργοποίησης και υλοποίησης των προγραµµά-
των και επιλογής των έργων, οι κανόνες επιλεξιµότητας
των δαπανών, το σύστηµα παρακολούθησης και αξιολό-
γησης, οι προϋποθέσεις χρηµατοδότησης, τροποποίη-
σης και ολοκλήρωσης των έργων, το σύστηµα διοικητι-
κών επαληθεύσεων, επιτόπιων επιθεωρήσεων και ελέγ-
χων, συµπεριλαµβανοµένων των ελέγχων από ορκωτούς
ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες, η µεθοδολογία δειγµα-
τοληψίας, καθώς και οι οµάδες που µπορεί να συνιστώ-
νται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων για τη διενέργεια ελέγχων σύµφωνα µε την υπο-
παράγραφο 2 της παραγράφου Β΄ του παρόντος άρ-
θρου. Με όµοια απόφαση µπορεί να εγκρίνονται πρότυ-
πα προσκλήσεων, τεχνικών δελτίων, εκθέσεων, αναφο-
ρών και αποφάσεων για την εφαρµογή των ανωτέρω. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων και Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη
της Ε.Λ.Τ.Ε., καθορίζεται το ελεγκτικό πλαίσιο (Διεθνή
Πρότυπα) βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι α-
πό ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4449/2017.

Άρθρο 130
Ειδικά Προγράµµατα 

1. Το ΕΠΑ µπορεί να χρηµατοδοτεί Ειδικά Προγράµµα-
τα, τα οποία έχουν στόχο την άµεση και ολοκληρωµένη
αντιµετώπιση ειδικών προβληµάτων ή αναγκών ή ανα-
πτυξιακών ευκαιριών που προκύπτουν σε εθνικό ή τοπικό
επίπεδο, στο χρηµατοδοτικό σχήµα των οποίων µπορεί
να συµµετέχουν χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, ανα-
πτυξιακές τράπεζες, δηµόσια και ιδιωτικά ιδρύµατα ειδι-
κού χρηµατοδοτικού σκοπού, καθώς και επενδυτικά τα-
µεία.

2. Τα Ειδικά Προγράµµατα της παραγράφου 1 καταρτί-
ζονται από τη Δι.Δι.Ε.Π., η οποία ορίζεται αρµόδια και
για τη διαχείρισή τους. Τα Ειδικά Προγράµµατα περιλαµ-
βάνουν συγκεκριµένο προϋπολογισµό, χρονοδιάγραµµα,

στόχους, καθώς και σύστηµα διαχείρισης και εγκρίνο-
νται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων.

3. Ειδικά Προγράµµατα µπορεί επίσης να καταρτίζο-
νται και να υποβάλλονται στη Δι.Δι.Ε.Π. του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων από Υπουργεία ή Περιφέρει-
ες, για τα θέµατα αρµοδιότητάς τους. Τα Ειδικά Προ-
γράµµατα της παρούσας παραγράφου κατά την υποβολή
τους περιλαµβάνουν τα στοιχεία της παραγράφου 2, κα-
θώς και την προτεινόµενη Υπηρεσία Διαχείρισης. Τα Ει-
δικά Προγράµµατα των Υπουργείων εγκρίνονται, µετά α-
πό εισήγηση της Δι.Δι.Ε.Π., µε κοινή απόφαση του Υ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περί-
πτωση αρµόδιου Υπουργού. Τα Ειδικά Προγράµµατα των
Περιφερειών εγκρίνονται, µετά από εισήγηση της
Δι.Δι.Ε.Π., µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η κατάρτιση,
έγκριση και διαχείριση νέων Ειδικών Προγραµµάτων διέ-
πεται αποκλειστικά από τις παραγράφους 1, 2 και 3. Για
την υλοποίηση και τροποποίηση Ειδικών Προγραµµάτων
που έχουν εγκριθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, εξακολουθούν να εφαρµόζονται το άρθρο 110 του
ν. 4497/2017 (Α΄ 171), καθώς και τα άρθρα 69, 70 και 71
του ν. 4509/2017 (Α΄ 201).

Άρθρο 131
Υπηρεσία Συντονισµού του ΕΠΑ

1. Η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Επενδύσεων αποτε-
λεί την κεντρική Υπηρεσία Συντονισµού του ΕΠΑ (ΥΣ–Ε-
ΠΑ). Για τον σκοπό αυτόν υποστηρίζεται από τη Διεύθυν-
ση Διαχείρισης Εθνικού Προγράµµατος Δηµοσίων Επεν-
δύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.).

2. Η Δι.Δι.Ε.Π. θέτει διαχειριστικούς στόχους και πα-
ρακολουθεί την υλοποίησή τους σε σχέση µε τον σχε-
διασµό και την εφαρµογή του ΕΠΑ. Ειδικότερα:
α) συντονίζει τη διαδικασία κατάρτισης του ΕΠΑ και

των προγραµµάτων του, µεριµνώντας για τη βέλτιστη
συνέργεια µεταξύ αυτών και των προγραµµάτων που
συγχρηµατοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά
και Διαρθρωτικά Ταµεία, καθώς και για τη συµβατότητά
τους µε το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας για την παρα-
γωγική ανάταξη, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη
και την κοινωνική συνοχή, 
β) συντονίζει τη συγκέντρωση των πόρων σε ειδικές

κατηγορίες δράσεων, κατά τα οριζόµενα στο ΕΠΑ,
γ) παρακολουθεί την εφαρµογή των προγραµµάτων, ι-

δίως ως προς την επίτευξη των στόχων τους, προτείνει
διορθωτικές παρεµβάσεις, όταν κριθεί αναγκαίο, και ει-
σηγείται την κατανοµή των προβλεπόµενων αποθεµατι-
κών,
δ) εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσε-

ων για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου Γ΄
του άρθρου 129 του παρόντος νόµου,
ε) αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την απλούστευση

και επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων
του ΕΠΑ, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια υπουργεία,
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στ) παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη σύνταξη
των προβλεπόµενων στο ΣΔΕ εκθέσεων και τη διενέρ-
γεια των αξιολογήσεων, όταν απαιτείται, επεξεργάζεται
τα πορίσµατα των αξιολογήσεων και παρέχει κατευθύν-
σεις σχετικά µε την αναθεώρηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ,
ζ) συντάσσει τις προδιαγραφές για τη διαµόρφωση

των αναγκαίων Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΠΣ) της
Γενικής Διεύθυνσης για το ΕΠΑ, µεριµνώντας για την α-
νάπτυξη των αναγκαίων διεπαφών και διασφαλίζοντας
τη συµµόρφωση των συστηµάτων µε τις κανονιστικές α-
παιτήσεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου,
η) διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις, σύµφωνα µε την

περίπτωση β΄ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου
Β΄ του άρθρου 129 του παρόντος,
θ) καταρτίζει το Τοµεακό Πρόγραµµα Τεχνικής Βοήθει-

ας για την υλοποίηση του ΕΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο
134 του παρόντος.

Άρθρο 132
Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ

1. Οι επιµέρους αρµοδιότητες που αφορούν τη διαχεί-
ριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ΤΠΑ και
ΠΠΑ ανατίθενται σε Υπηρεσίες Διαχείρισης που υποδει-
κνύονται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από το αρµόδιο Υ-
πουργείο ή Περιφέρεια κατά την υποβολή του οικείου
προγράµµατος. Ως Υπηρεσίες Διαχείρισης µπορούν να
ορίζονται και οι Ειδικές Υπηρεσίες των άρθρων 5, 7, 16,
62 και 63 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), καθώς και η ΜΟΔ
Α.Ε.. Στην περίπτωση ορισµού Ειδικής Υπηρεσίας ως Υ-
πηρεσίας Διαχείρισης, οι αρµοδιότητες που αφορούν το
ΕΠΑ ανατίθενται σε µία ή περισσότερες ειδικές, για τον
σκοπό αυτό οργανικές µονάδες της, οι οποίες προσδιο-
ρίζονται µε αντίστοιχη τροποποίηση του θεσµικού πλαι-
σίου που διέπει τη σύσταση και τις αρµοδιότητές της.
Στην πρόταση του φορέα κατάρτισης κατά την υποβολή
του ΤΠΑ ή ΠΠΑ περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον η υπη-
ρεσία ή ο φορέας που αναλαµβάνει τη διαχείριση, οι κα-
τηγορίες έργων και δράσεων που αναλαµβάνονται και ο
αντίστοιχος προϋπολογισµός τους. Με την απόφαση έ-
γκρισης του προγράµµατος από τον Υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρ-
θρου 125 του παρόντος, κατανέµεται στο Υπουργείο ή
την Περιφέρεια ο προϋπολογισµός του οικείου προγράµ-
µατος και ορίζονται οι Υπηρεσίες Διαχείρισης, στις οποί-
ες ανατίθεται η διαχείριση των αντίστοιχων πόρων. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Υ-
πουργού ή Περιφερειάρχη, µπορεί να ανακαλείται ολικά
ή µερικά ή να τροποποιείται η απόφαση ορισµού Υπηρε-
σίας Διαχείρισης. Με όµοια απόφαση, η οποία περιλαµ-
βάνει όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1, µπορεί να ο-
ρίζονται άλλες υπηρεσίες ή φορείς που αναλαµβάνουν,
µε την κατανοµή των αντίστοιχων πόρων, τη διαχείριση
προγραµµάτων ή ταµείων αποθεµατικών του ΕΠΑ ή συ-
γκεκριµένα καθήκοντα διαχείρισης.

3. Αρµοδιότητες των Υπηρεσιών Διαχείρισης των ΤΠΑ
και ΠΠΑ είναι ιδίως:
α) η ενεργοποίηση των προγραµµάτων σύµφωνα µε

την παράγραφο Α΄ του άρθρου 129 του παρόντος, η σύ-
νταξη των προσκλήσεων, καθώς και η µέριµνα για την

έκδοση και δηµοσιοποίησή τους,
β) η συγκέντρωση των προτάσεων των δυνητικών δι-

καιούχων για την ένταξη έργων στο Πρόγραµµα,
γ) η παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων επί του

συστήµατος διαχείρισης,
δ) ο έλεγχος της πληρότητας και αρτιότητας των προ-

τάσεων για την ένταξη έργων στο Πρόγραµµα, που κα-
τατίθενται από τους δυνητικούς δικαιούχους, η αξιολό-
γησή τους και η εισήγηση προς τον Γενικό ή Ειδικό Γραµ-
µατέα ή τον Περιφερειάρχη για την ένταξη των έργων
στο Πρόγραµµα,
ε) η µέριµνα για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ και τη

χρηµατοδότησή τους, µε βάση την ισχύουσα διαδικασία,
στ) η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων από

τους δικαιούχους και η σύνταξη των προβλεπόµενων εκ-
θέσεων, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 4 του άρ-
θρου 128 του παρόντος,
ζ) η ενηµέρωση και ο συντονισµός των ενεργειών των

δικαιούχων και των εµπλεκόµενων αρχών στην υλοποίη-
ση του Προγράµµατος,
η) η µέριµνα για τη δηµοσιοποίηση και προβολή των

δράσεων και των στόχων του Προγράµµατος µε βάση το
ΣΔΕ,
θ) η µέριµνα για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων

εργαλείων, προκειµένου να παρακολουθείται η εξέλιξη
του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, καθώς και οι
χρηµατορροές των έργων και των µελετών,
ι) η διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων και επιτό-

πιων επιθεωρήσεων, σύµφωνα µε την υποπαράγραφο 2
της παραγράφου Β΄ του άρθρου 129 του παρόντος,
ια) η αξιολόγηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ, καθώς και της

πρότασης αναθεώρησής τους, όταν διαπιστώνεται σχετι-
κή ανάγκη,
ιβ) η σύνταξη εκθέσεων ολοκλήρωσης των ΤΠΑ και

ΠΠΑ.

Άρθρο 133
Υλοποίηση και πληρωµή των έργων του ΕΠΑ

Η υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στα ΤΠΑ και
ΠΠΑ και στα Ειδικά Προγράµµατα και εγκρίνονται για
χρηµατοδότηση από το ΠΔΕ γίνεται σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα στην εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία. Για τις
πληρωµές των έργων εφαρµόζεται η διαδικασία που
προβλέπεται για τις πληρωµές των έργων του ΠΔΕ.

Άρθρο 134
Τεχνική Βοήθεια

1. Οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας (τεχνικής υποστήρι-
ξης) αφορούν τον προγραµµατισµό, τον σχεδιασµό, την
προετοιµασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την α-
ξιολόγηση, τη δηµοσιότητα, την εφαρµογή και τον έλεγ-
χο των προγραµµάτων του ΕΠΑ, καθώς και δραστηριότη-
τες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Υ-
πηρεσίας Συντονισµού, των Υπηρεσιών Διαχείρισης και
των δικαιούχων για την υλοποίηση των προγραµµάτων.
Συνίστανται ιδίως στην προµήθεια αγαθών και λήψη υπη-
ρεσιών, στην κάλυψη δαπανών, καθώς και σε κάθε άλλη
απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην ενίσχυση της υ-
λοποίησης των στόχων και των προγραµµάτων του ΕΠΑ. 
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2. Δικαιούχοι ενεργειών στο πλαίσιο του Τοµεακού
Προγράµµατος Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠΑ, που καταρ-
τίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
είναι οι αναφερόµενοι στο Πρόγραµµα. Δικαιούχοι ενερ-
γειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του αντίστοιχου ά-
ξονα προτεραιότητας του οικείου ΤΠΑ ή ΠΠΑ είναι οι Υ-
πηρεσίες Διαχείρισης, η ΜΟΔ Α.Ε., καθώς και άλλοι φο-
ρείς και υπηρεσίες, εφόσον προβλέπονται από την έ-
γκριση των προγραµµάτων.

3. Οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας χρηµατοδοτούνται
από εθνικούς πόρους µέσω του Προϋπολογισµού Δηµο-
σίων Επενδύσεων. Ο προϋπολογισµός του τοµεακού
προγράµµατος Τεχνικής Βοήθειας καθορίζεται ως ποσο-
στό µέχρι το 1% των συνολικών πιστώσεων του ΕΠΑ. Ο
προϋπολογισµός του αντίστοιχου άξονα προτεραιότη-
τας των επιµέρους προγραµµάτων του ΕΠΑ καθορίζεται
ως ποσοστό µέχρι 1% των συνολικών πιστώσεών τους.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
τα ποσοστά αυτά µπορεί να οριστούν µέχρι το διπλάσιο
των ανωτέρω. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών µπορεί ο προϋ-
πολογισµός του τοµεακού προγράµµατος Τεχνικής Βοή-
θειας να καθορίζεται σε ποσοστό µεγαλύτερο του προ-
βλεπόµενου στο προηγούµενο εδάφιο της παρούσας.
Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος Τεχνικής Βοή-

θειας της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του παρόντος
µπορεί να ανέρχεται µέχρι το 1% του ορίου δαπανών
του Εθνικού ΠΔΕ που ισχύει για το έτος κατά το οποίο
εκδίδεται η απόφαση έγκρισής του.

4. Τα άρθρα 119 παράγραφοι 1 - 7, 200 παράγραφος 8
και 329 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) εφαρµόζονται και για
τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας που χρηµατοδοτούνται
από το ΕΠΑ. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης
των προγραµµάτων, εξειδικεύονται περαιτέρω οι επιλέ-
ξιµες κατηγορίες ενεργειών και ορίζονται, αν απαιτείται,
και άλλοι δικαιούχοι ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας πέ-
ραν των οριζόµενων στο παρόν άρθρο.

6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου
5, καθώς και των αποφάσεων της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 120 και της παραγράφου 4 του άρθρου 329 του
ν. 4412/2016, εφαρµόζεται αναλογικά η 23451/ΕΥΣΣΑ
493/24.02.2017 (Β΄ 677) απόφαση του Αναπληρωτή Υ-
πουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, χωρίς διάκριση υπο-
προγραµµάτων και χωρίς περιορισµό στον προϋπολογι-
σµό κάθε κατηγορίας επιλέξιµων ενεργειών, όπως αυτές
αναφέρονται στο Παράρτηµα αυτής. Στις επιµέρους κα-
τηγορίες επιλέξιµων ενεργειών της παραπάνω απόφα-
σης προστίθενται οι ενέργειες επίβλεψης έργων του Ε-
ΠΑ µέσα από τις διαδικασίες του άρθρου 137 παράγρα-
φος 5 του παρόντος. Μέχρι τη δηµιουργία καταλόγου
προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών δικαιούχων Τεχνι-
κής Βοήθειας ΕΠΑ, η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Επεν-
δύσεων και η Δι.Δι.Ε.Π. µπορούν, για την εκτέλεση των
ενεργειών των οποίων είναι δικαιούχοι, να χρησιµοποι-

ούν τους καταλόγους προµηθευτών και παρόχων υπηρε-
σιών της Εθνικής Αρχής Συντονισµού του άρθρου 14 του
ν. 4314/2014, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 10 της ανωτέρω απόφασης.

7. Η απόφαση της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του
ν. 4314/2014 εφαρµόζεται αναλόγως και για τις ενέργει-
ες τεχνικής υποστήριξης που χρηµατοδοτούνται από το
ΕΠΑ. 

Άρθρο 135
Πληροφοριακό Σύστηµα

Τα δεδοµένα που αφορούν την υλοποίηση και παρακο-
λούθηση του ΕΠΑ και των προγραµµάτων του καταχω-
ρούνται σε πληροφοριακό σύστηµα. Με απόφαση του Υ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, µε-
ταξύ άλλων, οι προδιαγραφές λειτουργίας του εν λόγω
πληροφοριακού συστήµατος, οι διεπαφές που προβλέ-
πεται να αναπτυχθούν, καθώς και ο τρόπος αξιοποίησης
της τεχνολογικής υποδοµής υφιστάµενων εφαρµογών
για το ΠΔΕ και τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.

Άρθρο 136
Θέµατα προσωπικού της Υπηρεσίας Συντονισµού και

των Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΠΑ

1. Η Δι.Δι.Ε.Π. και οι Υπηρεσίες Διαχείρισης των προ-
γραµµάτων του ΕΠΑ µπορεί να στελεχώνονται και µε
προσωπικό που αποσπάται από τη ΜΟΔ Α.Ε., σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο καταστατικό αυτής, το οποίο κωδι-
κοποιήθηκε µε το άρθρο 33 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267). 

2. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού των υ-
πηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Επενδύσε-
ων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, των Ει-
δικών Υπηρεσιών των άρθρων 5, 7,16, 62 και 63 του
ν. 4314/2014 στις οποίες ανατίθενται καθήκοντα διαχεί-
ρισης σύµφωνα µε το άρθρο 132 ή κατάρτισης των τοµε-
ακών και περιφερειακών προγραµµάτων σύµφωνα µε το
άρθρο 125, καθώς και του προσωπικού της Κεντρικής Υ-
πηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε., που απασχολείται σε έργα του
ΕΠΑ, εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, στην οποία αναφέρονται σαφή και συ-
γκεκριµένα στοιχεία που δικαιολογούν την υπερωριακή
εργασία. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται ο αριθµός των
υπαλλήλων, καθώς και οι όροι πραγµατοποίησης, οι πη-
γές χρηµατοδότησης, το χρονικό διάστηµα και οι ώρες
υπερωριακής απασχόλησής τους, τηρουµένων των ο-
ρίων των περιπτώσεων 2 και 3 της παραγράφου Α΄ του
άρθρου 20 του ν. 4354/2015. Η αποζηµίωση της υπερω-
ριακής απασχόλησης για το σύνολο του προσωπικού της
παρούσας µπορεί να καταβάλλεται από τη ΜΟΔ Α.Ε., µε
επιχορήγησή της από το ΠΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων. Οι πιστώσεις για την υπερωριακή α-
πασχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων που βαρύνουν το
ΠΔΕ εγγράφονται σε ειδικό έργο συλλογικής απόφασης
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κάθε έτους.

88



Άρθρο 137
Επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων ΠΔΕ

1. Οι δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών
που προκαλούνται κατά την εκτέλεση έργων του ΕΠΑ
που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3669/2008
(Α΄116) και του ν. 4412/2016 χρηµατοδοτούνται από τον
κύριο του έργου και αφορούν: α) την αρχαιολογική πα-
ρακολούθηση των εργασιών από την αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, β) τη διε-
νέργεια σωστικών ανασκαφών, κατά την έννοια του άρ-
θρου 37 του ν. 3028/2002 (A΄ 153), γ) τη λήψη προληπτι-
κών µέτρων προστασίας των µνηµείων έναντι κινδύνων
κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου ή και κατά
τη φάση λειτουργίας του. Αν ο προϋπολογισµός των δα-
πανών αυτών υπερβαίνει το ποσοστό 5% επί του συνολι-
κού προϋπολογισµού του έργου, ο προϋπολογισµός ε-
γκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Α-
θλητισµού, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη
γνώµη των αρµόδιων κατά περίπτωση Κεντρικών Συµ-
βουλίων του ίδιου Υπουργείου.

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της
33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Α΄ 280), όπως
η παράγραφος αυτή συµπληρώθηκε µε το άρθρο 32 του
ν. 4587/2018 (Α΄ 218), προστίθεται περίπτωση κι΄ ως ε-
ξής:

«κι. Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου, οι συµβάσεις εργα-
σίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
που προσλαµβάνεται για ορισµένο χρόνο ή για ωριαία α-
πασχόληση για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών
επί µνηµείων ή σωστικών ανασκαφών που υλοποιούνται
µε τη µέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο
πλαίσιο εφαρµογής προγραµµάτων του ΕΠΑ, καθώς και
οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις τους, χωρίς να δύναται
να θεωρηθεί ότι µε αυτές τις συµβάσεις καλύπτονται πά-
γιες και διαρκείς ανάγκες.»

3. Η επιλογή έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση
αρχαιολογικών εργασιών επί µνηµείων ή σωστικών ανα-
σκαφών που υλοποιούνται µε τη µέθοδο της αρχαιολογι-
κής αυτεπιστασίας πραγµατοποιείται µε τήρηση των αρ-
χών της ίσης µεταχείρισης, της µη διάκρισης, της ισότη-
τας των φύλων και της διαφάνειας. Ειδικά για τη σύναψη
συµβάσεων µίσθωσης έργου δηµοσιεύεται πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δέκα (10) τουλάχιστον η-
µέρες στην ιστοσελίδα του δικαιούχου ή του φορέα στον
οποίο υπάγεται η Υπηρεσία Διαχείρισης του οικείου προ-
γράµµατος. Η πρόσκληση περιλαµβάνει τα επαγγελµατι-
κά προσόντα που υπαγορεύονται από τη φύση και τον
σκοπό του προς υλοποίηση έργου, καθώς και τη διαδικα-
σία αξιολόγησης και επιλογής των ενδιαφεροµένων.

4. Με απόφαση του οικείου διατάκτη δύναται να ορίζο-
νται τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της περίπτω-
σης ιδ΄ του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 (Α΄ � 143), ως υ-
πόλογοι διαχειριστές έργων εθνικού και συγχρηµατοδο-
τούµενου σκέλους ΠΔΕ υπαγόµενα στις διατάξεις των
άρθρων 150 επ. του ν. 4270/2014.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
δύναται να συστήνεται µητρώο εξειδικευµένων στελε-
χών προερχόµενων από τον ιδιωτικό τοµέα, προκειµέ-
νου να υποστηρίζουν για συγκεκριµένο χρόνο την επί-
βλεψη έργων του ΕΠΑ. Με την απόφαση αυτή ορίζονται
οι λεπτοµέρειες για τη δηµιουργία και τήρηση του µη-
τρώου, όπως οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό,

η διαδικασία διάγνωσης των αναγκών των δικαιούχων, ό-
πως ο τρόπος επιλογής των στελεχών από τους δικαιού-
χους, η κάλυψη του σχετικού κόστους, ο ρόλος τους
στην επίβλεψη των έργων, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια. 

Άρθρο 138
Κρατικές ενισχύσεις

1. Κατά την κατάρτιση και την υλοποίηση δράσεων και
πράξεων κρατικών ενισχύσεων εφαρµόζεται η παράγρα-
φος Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Οι
προκηρύξεις και οι προσκλήσεις που αφορούν δράσεις
και πράξεις κρατικών ενισχύσεων που χρηµατοδοτού-
νται από το ΕΠΑ εκδίδονται από τον αρµόδιο Υπουργό ή
Περιφερειάρχη, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Γενι-
κού Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, η ο-
ποία αφορά την εναρµόνιση µε τις προδιαγραφές του
Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) του άρθρου 57 του ν. 4314/2014, εφόσον η χρή-
ση του προβλέπεται από την απόφαση της παραγράφου
Γ΄ του άρθρου 129 του παρόντος. Στις προκηρύξεις και
στις προσκλήσεις ορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσε-
ων, οι επιλέξιµες δαπάνες, οι προϋποθέσεις και τα κριτή-
ρια υπαγωγής, οι προθεσµίες και κάθε άλλο σχετικό θέ-
µα.

2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 µπορεί να προ-
βλέπεται η δυνατότητα να πιστοποιούνται οι δαπάνες
των επί µέρους δράσεων και πράξεων κρατικών ενισχύ-
σεων από ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι υποβάλλουν
σχετική βεβαίωση για τη νοµιµότητα και την κανονικότη-
τα διενέργειας των δαπανών, την ορθή λογιστική κατα-
χώριση και την εξόφλησή τους, καθώς και για το ότι οι
δαπάνες πραγµατοποιήθηκαν εντός της επιλέξιµης πε-
ριόδου, ότι αφορούν στο εγκεκριµένο έργο, ότι τηρήθη-
καν οι όροι της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης και
ότι υπάρχουν επαρκή δικαιολογητικά. Ο ορκωτός λογι-
στής επιλέγεται από τον δικαιούχο και η δαπάνη για την
αµοιβή του είναι επιλέξιµη στο οικείο πρόγραµµα και µέ-
χρι τρεις (3) µήνες µετά από τη λήξη του έργου.

3. Οι προκηρύξεις των κρατικών ενισχύσεων αναρτώ-
νται στο Πρόγραµµα «Διαύγεια» σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112), καθώς και σε διαδικτυακό
χώρο του ΕΠΑ, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται όλες οι
διαθέσιµες µορφές δηµοσιοποίησης που κρίνονται απα-
ραίτητες για τη διασφάλιση της ενηµέρωσης των δυνητι-
κών δικαιούχων και της διαφάνειας.

4. Οι φορείς που χορηγούν σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 1 κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας χρησιµο-
ποιούν υποχρεωτικά το Πληροφοριακό Σύστηµα Σώρευ-
σης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας
(ΠΣΣΚΕΗΣ) του άρθρου 57 Α του ν. 4314/2014, το οποίο
προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του
ν. 4605/2019 (Α΄ 52).

5. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή Περιφερει-
άρχη µπορεί να ανατίθενται στην αστική µη κερδοσκοπι-
κή εταιρεία µε την επωνυµία «Ενδιάµεσος Φορέας Επι-
χειρησιακών Προγραµµάτων Ανταγωνιστικότητας και Ε-
πιχειρηµατικότητας» (δ.τ. ΕΦΕΠΑΕ) καθήκοντα διαχείρι-
σης δράσεων κρατικών ενισχύσεων χρηµατοδοτούµε-
νων από το ΕΠΑ. Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Επεν-
δύσεων και ΕΣΠΑ ή ο αναπληρωτής του, που συµµετέχει
στη γενική συνέλευση και στο διοικητικό συµβούλιο του
ΕΦΕΠΑΕ, εκπροσωπεί και τους φορείς υλοποίησης ή
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διαχείρισης των δράσεων της παρούσας. Με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδε-
ται ύστερα από πρόταση των φορέων αυτών, ορίζονται
εκπρόσωποί τους ως µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου
της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 13
του ν. 4314/2014 και εφαρµόζεται αναλόγως για την α-
νάθεση καθηκόντων διαχείρισης της παρούσας, καθώς
και για τις λειτουργικές δαπάνες και τον προσδιορισµό
τους.

6. Για τις ανάγκες αξιολόγησης των προτάσεων δρά-
σεων κρατικών ενισχύσεων: α) συστήνεται από κάθε αρ-
µόδιο φορέα Μητρώο Αξιολογητών, µε απόφαση Υπουρ-
γού ή Περιφερειάρχη, η οποία καθορίζει, µεταξύ άλλων,
τη διαδικασία σύστασης και τήρησης του Μητρώου, τις
ειδικότητες, τα ειδικά προσόντα, τα δικαιολογητικά και
τη διαδικασία επιλογής των αξιολογητών και εγγραφής
τους στο Μητρώο, καθώς και τις ανατιθέµενες σε αυ-
τούς αρµοδιότητες και τους όρους συµµετοχής τους στα
προβλεπόµενα στάδια της αξιολόγησης ή β) χρησιµοποι-
είται το Μητρώο Αξιολογητών του Ενδιάµεσου Φορέα Ε-
πιχειρησιακών Προγραµµάτων Ανταγωνιστικότητας και
Επιχειρηµατικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) ή γ) χρησιµοποιείται άλ-
λο υφιστάµενο Μητρώο. Το ύψος της καταβαλλόµενης
στους αξιολογητές αποζηµίωσης καθορίζεται µε κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Οικονοµικών και δεν µπορεί να υπερβαίνει τα όρια των
παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015,
όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 52 του ν. 4369/2016 και την παράγραφο 5 του άρ-
θρου 35 του ν. 4484/2017. 

Άρθρο 139
Μεταβατική περίοδος

1. Μέχρι την έναρξη της πρώτης προγραµµατικής πε-
ριόδου του ΕΠΑ, η οποία λαµβάνει χώρα την 01.01.2021,
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον συντονισµό των φο-
ρέων και των ενεργειών για την προετοιµασία του ΕΠΑ
και τον προσδιορισµό των προγραµµατικών στόχων της
µεταβατικής περιόδου. Με όµοια απόφαση, µπορεί να
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη διαδικασία ένταξης
έργων στο ΠΔΕ για χρηµατοδότηση από το εθνικό σκέ-
λος του, τη διαδικασία παρακολούθησής τους και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων εγκρίνεται πρόγραµµα ενεργειών Τεχνικής Βοήθει-
ας µεταβατικής περιόδου για την κατάρτιση του ΕΠΑ και
των προγραµµάτων του και την υποστήριξη έργων του ε-
θνικού σκέλους, µε δικαιούχο τη Δι.Δι.Ε.Π. και µε περίο-
δο επιλεξιµότητας δαπανών που αρχίζει από την έναρξη
ισχύος του παρόντος και λήγει ένα (1) έτος µετά την έ-
γκριση του πρώτου ΕΠΑ. Με την εν λόγω απόφαση κα-
θορίζεται ο προϋπολογισµός του προγράµµατος, σύµ-
φωνα µε τα προβλεπόµενα στο πέµπτο εδάφιο της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 134 του παρόντος, και µπορεί
να προσδιορίζονται και άλλοι δικαιούχοι των ενεργειών.
Κατά την κατάρτιση και εφαρµογή του προγράµµατος ε-
νεργειών Τεχνικής Βοήθειας µεταβατικής περιόδου, ιδι-
αίτερη µέριµνα θα ληφθεί για την ενίσχυση της διοικητι-
κής ικανότητας των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού. Το πρό-
γραµµα περιλαµβάνει τις αναγκαίες ενέργειες που αφο-
ρούν: α) την κατάρτιση, την ενηµέρωση και τον σχεδια-
σµό της υλοποίησης του ΕΠΑ και των προγραµµάτων

του, β) την υποστήριξη της υλοποίησης των Ειδικών
Προγραµµάτων του άρθρου 110 του ν. 4497/2017 και γ)
την πραγµατοποίηση των επιτόπιων επιθεωρήσεων της
υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 129
του παρόντος. Η υλοποίηση του προγράµµατος γίνεται
σύµφωνα µε τα άρθρα 119 παράγραφοι 1 - 7, 200 παρά-
γραφος 8 και 329 του ν. 4412/2016 και µε ανάλογη ε-
φαρµογή: α) της 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 απόφασης
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
χωρίς διάκριση υποπρογραµµάτων και χωρίς περιορισµό
στον προϋπολογισµό κάθε κατηγορίας, και β) της από-
φασης της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του
ν. 4314/2014. Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος, η
Δι.Δι.Ε.Π. και οι λοιποί οριζόµενοι δικαιούχοι µπορούν
να χρησιµοποιούν τους καταλόγους προµηθευτών και
παρόχων υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισµού
του ν. 4314/2014 για την εκτέλεση των αντίστοιχων ε-
νεργειών. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων µπορεί να τροποποιείται το χρονοδιάγραµµα κα-
τάρτισης, διαβούλευσης και έγκρισης του πρώτου ΕΠΑ,
καθώς και να καθορίζεται το χρονοδιάγραµµα κατάρτι-
σης, διαβούλευσης και έγκρισης των επιµέρους προ-
γραµµάτων του πρώτου ΕΠΑ.

Άρθρο 140
Καταργούµενες και τροποποιούµενες διατάξεις

1. Οι υποπεριπτώσεις ζζ΄, ηη΄, θθ΄ και ιι΄ της περίπτω-
σης α΄, καθώς και η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του π.δ. 147/2017
(Α΄ 192) καταργούνται.

2. Στις υποπεριπτώσεις αα΄, ββ΄, γγ΄ και δδ΄ της περί-
πτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του π.δ.
147 /2017 οι λέξεις «τεχνική υποστήριξη» αντικαθίστα-
νται από τις λέξεις «τεχνική βοήθεια».

3. Στην παράγραφο 1, καθώς και στις υποπεριπτώσεις
ιαια΄ της περίπτωσης α΄ και γγ΄ της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 40 του π.δ. 147/2017 η λέξη
«αµιγώς» διαγράφεται.

4. Στις υποπεριπτώσεις στστ΄ και ιαια΄ της περίπτω-
σης α΄, καθώς και στην υποπεριπτωση αα΄ της περίπτω-
σης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του π.δ.
147/2017 οι λέξεις «το Εθνικό Σκέλος» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «εθνικούς πόρους».

5. Στην υποπερίπτωση ιγιγ΄ της περίπτωσης α΄ της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 40 του π.δ. 147/2017 οι λέξεις
«εθνικού σκέλους» αντικαθίστανται από το αρκτικόλεξο
«ΕΠΑ».

6. Η υποπερίπτωση ηη΄ της περίπτωσης β΄ της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 40 του π.δ. 147/2017 αντικαθίστα-
ται ως εξής: «ηη. Διενεργεί, µε εντολή της πολιτικής η-
γεσίας, έκτακτες επιθεωρήσεις σε οποιαδήποτε κατηγο-
ρία έργου του ΕΠΑ ή του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ.»

7. Τα άρθρα 119, 200 και 329 του ν. 4412/2016 (Α΄147)
τροποποιούνται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 119 αντικαθίσταται ως

εξής:
«1. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρε-

σιών κάτω των ορίων, οι οποίες αφορούν ενέργειες τε-
χνικής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµ-
µάτων του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διε-
θνών προγραµµάτων ή/και ταµείων, καθώς και των τοµε-
ακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του Ε-
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θνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), οι αναθέτου-
σες αρχές ή/και οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοή-
θειας κατά την έννοια του  ν. 4314/2014 και του θεσµικού
πλαισίου του ΕΠΑ µπορούν να προσφεύγουν και στις
διαδικασίες των παραγράφων 2 και 3 κατά περίπτωση.»
β) Η παράγραφος 6 του άρθρου 119 αντικαθίσταται ως

εξής:
«6. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρε-

σιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας
των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ,
του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµά-
των ή/και ταµείων, καθώς και των τοµεακών, περιφερεια-
κών και ειδικών προγραµµάτων του ΕΠΑ, η σύναψη αυ-
τών κατά το άρθρο 118, χωρεί µε αιτιολογηµένη απόφα-
ση του προϊσταµένου της αρµόδιας για την εκτέλεση
των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσίας. Το σχετικό
συµφωνητικό όπου απαιτείται υπογράφεται από αυτόν.»
γ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 200 αντικαθίσταται ως

εξής:
«8. Οι εντολές πληρωµής των ενεργειών τεχνικής

βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων
του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών
προγραµµάτων ή/και ταµείων, καθώς και των τοµεακών,
περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του Εθνικού
Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), του άρθρου 119, εκδί-
δονται από το όργανο που εξέδωσε την απόφαση ανάθε-
σης.»
δ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 329 αντικαθίσταται ως

εξής:
«1. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρε-

σιών κάτω των ορίων, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες
τεχνικής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προ-
γραµµάτων του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή
διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων, καθώς και των το-
µεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του
Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), οι αναθέτο-
ντες φορείς ή / και οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής
βοήθειας κατά την έννοια του ν. 4314/2014 και του θε-
σµικού πλαισίου του ΕΠΑ, µπορούν να προσφεύγουν και
στις διαδικασίες των παραγράφων 2 και 3 κατά περίπτω-
ση.»
ε) Η παράγραφος 6 του άρθρου 329 αντικαθίσταται ως

εξής:
«6. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρε-

σιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας
των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ,
του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµά-
των ή/και ταµείων, καθώς και των τοµεακών, περιφερεια-
κών και ειδικών προγραµµάτων του ΕΠΑ, η σύναψη αυ-
τών κατά το άρθρο 328 χωρεί µε αιτιολογηµένη απόφα-
ση του προϊσταµένου της αρµόδιας για την εκτέλεση
των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσίας.»

Άρθρο 141
Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παράγρα-
φος 2 του άρθρου 136 του παρόντος εφαρµόζεται και
για την υπερωριακή εργασία του προσωπικού των υπη-
ρεσιών και φορέων του ίδιου άρθρου που απασχολείται
για τα έργα που χρηµατοδοτούνται από τους εθνικούς
πόρους του ΠΔΕ.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι την
έγκριση των ΤΠΑ και ΠΠΑ της πρώτης προγραµµατικής

περιόδου του ΕΠΑ οι διατάξεις του άρθρου 137 εφαρµό-
ζονται και για τα έργα που χρηµατοδοτούνται από εθνι-
κούς πόρους του ΠΔΕ.

ΜΕΡΟΣ ΙΘ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Άρθρο 142
Εξωτερική Αξιολόγηση Ερευνητικών Κέντρων 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 31 του ν. 4310/2014 α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους αξιο-
λογούνται εντός του πρώτου εξαµήνου κάθε πέµπτου έ-
τους από την προηγούµενη αντίστοιχη αξιολόγηση, υπό
την επιµέλεια και εποπτεία της ΓΓΕΤ, από νοµικά πρό-
σωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, τα οποία διαθέ-
τουν την κατάλληλη τεχνογνωσία, διεθνές κύρος και
διεθνή εµπειρία αξιολογήσεων ερευνητικών κέντρων ή
από επιτροπές εξωτερικών αξιολογητών, που αποτελού-
νται από πέντε (5)  έως επτά (7) µέλη, τα οποία διαθέ-
τουν τα αντίσοιχα µε τα ανωτέρω προσόντα.»

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 31 του ν. 4310/2014 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η σχετική έκθεση επιτόπιας αξιολόγησης υποβάλ-
λεται από το νοµικό πρόσωπο ή την επιτροπή των εξωτε-
ρικών αξιολογητών, που διενήργησε την αξιολόγηση στο
ΕΣΕΤΕΚ και τη ΓΓΕΤ στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
τους, παρακολούθησης, συντονισµού, αξιολόγησης και
χρηµατοδότησης των ερευνητικών κέντρων.»

Άρθρο 143
Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας 

και Καινοτοµίας

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Και-
νοτοµίας (ΕΣΕΤΕΚ) είναι το ανώτατο γνωµοδοτικό όρ-
γανο της Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής
στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Α-
νάπτυξη της Καινοτοµίας (ΕΤΑΚ). Υποστηρίζει στο έργο
του τον αρµόδιο Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό ή Υ-
φυπουργό για θέµατα Έρευνας και Τεχνολογίας (εφεξής
«Υπουργό») και τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τε-
χνολογίας (ΓΓΕΤ) στα ζητήµατα που άπτονται της αρµο-
διότητάς τους.

2. Αποστολή του Εθνικού Συµβούλιου Έρευνας, Τε-
χνολογίας και Καινοτοµίας είναι:
α) Η παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και

διεθνών εξελίξεων στην ΕΤΑΚ και η υποβολή σχετικών
προτάσεων στον αρµόδιο για θέµατα Έρευνας και Τε-
χνολογίας Υπουργό και τη ΓΓΕΤ. 
β) Η συµβολή στη διαµόρφωση και επικαιροποίηση της

ΕΤΑΚ και η παρακολούθηση της προόδου της εφαρµο-
γής της. 
γ) Η σύνταξη και δηµοσιοποίηση ετήσιας Έκθεσης

στρατηγικής για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτο-
µία, συνοδευόµενη από Απολογισµό προόδου για το πε-
ρασµένο έτος, στη βάση της παρακολούθησης εφαρµο-
γής της ΕΤΑΚ και των διεθνών εξελίξεων.
δ) Η υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση, τη στρα-

τηγική διαµόρφωση και την κατανοµή της δηµόσιας χρη-
µατοδότησης για την ΕΤΑΚ.
ε) Η υποβολή προτάσεων και η ενθάρρυνση υιοθέτη-
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σης δηµόσιων πολιτικών στη βάση του ερευνητικού έρ-
γου που εκπονούν τα εποπτευόµενα από τη ΓΓΕΤ ερευ-
νητικά κέντρα και µπορεί να έχουν ευεργετική επίδραση
στο κοινωνικό σύνολο.
στ) Η υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση πολιτι-

κών µετασχηµατισµού της Έρευνας σε Καινοτοµία και εν
γένει της διασύνδεσης του παραγόµενου ερευνητικού α-
ποτελέσµατος µε την επιχειρηµατικότητα και κάθε µορ-
φής µη κρατική πρωτοβουλία.
ζ) Η συµβολή στη διασφάλιση στενής δηµιουργικής

συνεργασίας µεταξύ της έρευνας, της εκπαίδευσης και
των παραγωγικών κλάδων της οικονοµίας.
η) Η γνωστοποίηση στους δηµόσιους φορείς και η εν-

θάρρυνσή τους να ενσωµατώσουν στη λειτουργία τους
ερευνητικά αποτελέσµατα και καινοτοµικά προϊόντα, τα
οποία παράγονται από εποπτευόµενους φορείς της
ΓΓΕΤ. 
θ) Η υποβολή προτάσεων για την προσέλκυση ιδιωτι-

κών κεφαλαίων, που θα µπορούσαν να ενισχύσουν την
Έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτοµία στην Ελλάδα.
ι) Η συµβολή στην προώθηση της διεθνούς συνεργα-

σίας για τη διαµόρφωση ισχυρών δεσµών µεταξύ της ελ-
ληνικής και της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας.
ια) Η εξέταση και εισήγηση πάσης φύσεως κινήτρων

και διατύπωση προτάσεων για τη διευκόλυνση των επεν-
δύσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Η δικτύωση νεοφυών
επιχειρήσεων µε υφιστάµενες εταιρίες, δυνητικούς χρη-
µατοδότες, αλλά και δεξαµενές σκέψης στο εσωτερικό
και το εξωτερικό. 
ιβ) Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό, σχετικά

µε τη σύνθεση των εκλεκτορικών σωµάτων, από τα ο-
ποία επιλέγονται οι διευθυντές των ερευνητικών κέ-
ντρων, ινστιτούτων και εποπτευόµενων φορέων.
ιγ) Η υλοποίηση άλλων στόχων που ανατίθενται στο Ε-

ΣΕΤΕΚ από την Κυβέρνηση, τον Υπουργό ή την κείµενη
νοµοθεσία.

3. Το ΕΣΕΤΕΚ αποτελείται από έντεκα (11) διεθνώς
καταξιωµένα στο αντικείµενό τους µέλη, τα οποία προ-
έρχονται από τον ερευνητικό, ακαδηµαϊκό και επιχειρη-
µατικό χώρο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και συγκρο-
τείται µε απόφαση του Υπουργού, για τριετή θητεία, που
µπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζονται
ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΤΕΚ, καθώς και
ο υπάλληλος της ΓΓΕΤ που εκτελεί χρέη Γραµµατέα, µε
τον αναπληρωτή του. 

4. Με ευθύνη του Υπουργού, τα µέλη κατανέµονται σε
δύο (2) πενταµελείς Επιτροπές: α) Την Επιτροπή Έρευ-
νας και Τεχνολογίας, η οποία εστιάζει σε ζητήµατα βασι-
κής και εφαρµοσµένης Έρευνας, αλλά και συνολικής κα-
τεύθυνσης και λειτουργίας του ερευνητικού ιστού στη
χώρα. β) Την Επιτροπή Καινοτοµίας και Νεοφυούς Επι-
χειρηµατικότητας, η οποία εστιάζει σε ζητήµατα ανάπτυ-
ξης της Καινοτοµίας και βελτίωσης του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος µέσα στο οποίο καλούνται οι νεοφυείς ε-
πιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Και στις δύο Επιτροπές
συµµετέχει ως έκτο µέλος και προΐσταται ο Πρόεδρος
του ΕΣΕΤΕΚ. Στόχος των δύο Επιτροπών είναι ο εντοπι-
σµός των βασικών προβληµάτων, η κατάρτιση στρατηγι-
κής και εν γένει η λειτουργία τους ως δεξαµενές σκέψης
για τις θεµατικές της αποστολής τους. 

5. Οι δύο Επιτροπές συνεδριάζουν και λειτουργούν α-
νεξάρτητα, ενώ εισηγούνται προς την Ολοµέλεια του Ε-
ΣΕΤΕΚ, η οποία λαµβάνει την τελική απόφαση. Ο τόπος
και ο χρόνος συνεδριάσεων κάθε Επιτροπής, καθώς και

τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως, ορίζονται µε από-
φαση του Προέδρου της κάθε Επιτροπής. Στις συνεδριά-
σεις του ΕΣΕΤΕΚ, αλλά και των δύο ανωτέρω Επιτροπών
δύναται να συµµετέχει, δίχως δικαίωµα ψήφου, εκπρό-
σωπος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. Επίσης, επι-
τρέπεται να καλούνται εµπειρογνώµονες, ειδικοί, καθώς
και άλλοι εκπρόσωποι φορέων που συµµετέχουν στο
Συµβούλιο, ανάλογα µε το θέµα συζήτησης κάθε συνε-
δρίασης.

6. Η Ολοµέλεια του ΕΣΕΤΕΚ βρίσκεται σε απαρτία και
λαµβάνει τις αποφάσεις της σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων της Ολοµελεί-
ας, καθώς και τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως, ορί-
ζονται µε απόφαση του Προέδρου του ΕΣΕTEK. Οι συνε-
δριάσεις του ΕΣΕΤΕΚ δύναται να πραγµατοποιούνται
µέσω τηλεδιάσκεψης.

7. Ο ΓΓΕΤ και το ΕΣΕΤΕΚ υποστηρίζονται στο έργο
τους από Τοµεακά Επιστηµονικά Συµβούλια (ΤΕΣ), τα ο-
ποία συνιστώνται µε απόφαση του Υπουργού µετά από
τη σύµφωνη γνώµη του ΕΣΕΤΕΚ και µε αντικείµενο τα ε-
πιµέρους γνωστικά αντικείµενα για την έρευνα, την τε-
χνολογία και την καινοτοµία. Με την ίδια απόφαση, ο Υ-
πουργός ορίζει τον αριθµό των µελών των ΤΕΣ, τον Πρό-
εδρο, τον αντιπρόεδρο, τα τακτικά και αναπληρωµατικά
µέλη τους, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη συ-
γκρότηση και λειτουργία τους. Ο αριθµός των µελών δεν
απαιτείται να είναι ίδιος για όλα τα ΤΕΣ. 

8. Η γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη για τη
λειτουργία του ΕΣΕΤΕΚ παρέχεται από τη ΓΓΕΤ. Η συµ-
µετοχή υπαλλήλου στα έργα της γραµµατείας δεν θεω-
ρείται δεύτερη θέση ή απασχόληση στον δηµόσιο τοµέα.

9. Με απόφαση του Υπουργού, το ΕΣΕΤΕΚ δύναται να
λαµβάνει δηµόσια χρηµατοδότηση για την εκτέλεση της
αποστολής του.

10. Η συµµετοχή στο ΕΣΕΤΕΚ είναι άµισθη και στη βά-
ση εξυπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος. Τα έξοδα
µετακίνησης, διανυκτέρευσης, καθώς και ηµερήσιας α-
ποζηµίωσης των µελών του ΕΣΕΤΕΚ και των ΤΕΣ για τη
συµµετοχή στις συνεδριάσεις, που προβλέπονται από
τις κείµενες διατάξεις, καταβάλλονται από τη ΓΓΕΤ.

11. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται το «Ε-
θνικό Συµβούλιο Έρευνας και Καινοτοµίας» (ΕΣΕΚ), νο-
είται το ΕΣΕΤΕΚ. 

Άρθρο 144
Καταργούµενες διατάξεις

Με τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως καταργείται κάθε γενική ή ειδική
διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση µε το ανωτέρω άρ-
θρο 143 και, ιδίως, τα άρθρα 11 και 12 του ν. 4310/2014,
καθώς και τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4386/2016. 

Άρθρο 145
Τροποποίηση Οργανισµού του Ιδρύµατος 

Μείζονος Ελληνισµού

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Οργανισµού του
Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού, ο οποίος κυρώθηκε µε
το άρθρο 54 του ν. 2169/1993 (Α΄ 149) τροποποιείται ως
εξής:

«Το Ίδρυµα εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, επί της οδού
Πειραιώς 254.»
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2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Οργανισµού
του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού, ο οποίος κυρώθη-
κε µε το άρθρο 54 του ν. 2169/1993 (Α΄ 149) προστίθεται
στους σκοπούς του Ιδρύµατος εδάφιο (β) ως εξής:

«(β) η ανάπτυξη της έρευνας, η διάδοση των ερευνητι-
κών αποτελεσµάτων, η ανάπτυξη του ανθρώπινου ερευ-
νητικού δυναµικού, η σύνταξη ή η υποστήριξη στη σύ-
νταξη µελετών ερευνητικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτι-
κού, κοινωνικού, οικονοµικού χαρακτήρα σε σχέση µε
τον Ελληνισµό, που θα προορίζονται να χρησιµοποιη-
θούν από το Κράτος, οργανισµούς ή άλλους φορείς και
από το Ίδρυµα.» 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Οργανισµού
του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού, ο οποίος κυρώθη-
κε µε το άρθρο 54 του ν. 2169/1993 (Α΄ 149) προστίθεται
στα µέσα πραγµάτωσης των σκοπών του Ιδρύµατος εδά-
φιο (θ) ως εξής:

«(θ) τη συµµετοχή σε συγχρηµατοδοτούµενα ή µη ε-
ρευνητικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα, πράξεις και
δράσεις, την εκπόνηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών
προγραµµάτων, την έκδοση βιβλίων και περιοδικών δελ-
τίων, που σχετίζονται µε τους σκοπούς του Ιδρύµατος,
την ερευνητική και µελετητική συνεργασία του Ιδρύµα-
τος µε αντίστοιχα ιδρύµατα στην Ελλάδα και την αλλο-
δαπή, τη συγκρότηση πληροφοριακών συνόλων, την ψη-
φιοποίηση του υλικού το οποίο θα συγκεντρωθεί στο Ί-
δρυµα, µε στόχο τη δηµιουργία ηλεκτρονικών βάσεων
δεδοµένων και την απονοµή βραβείων σε συγγραφικά
έργα που αναφέρονται στον Ελληνισµό.»

Άρθρο 146

Στην παράγραφο 10 του άρθρου 29 του ν. 4310/2014,
όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 21 του
ν. 4386/2016, διαγράφεται το β΄ εδάφιο αυτής. Εποµέ-
νως η εν λόγω παράγραφος διαµορφώνεται πλέον ως ε-
ξής: 

«Οι παραπάνω βαθµίδες είναι ανεξάρτητες και αυτοτε-
λείς. Οι νοµοθετηµένες θέσεις µπορούν, ανάλογα µε τις
ανάγκες των ερευνητικών κέντρων, να καταλαµβάνονται
από ερευνητές Γ΄, Β΄ ή Α΄ βαθµίδας αδιακρίτως, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.»

ΜΕΡΟΣ Κ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 147                               
Τροποποίηση του β.δ. 748/1966 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966
(Α΄ 790) προστίθεται περίπτωση (ιε) ως εξής:

«(ιε) Κέντρων διανοµής εµπορευµάτων προς καταστή-
µατα λιανικής πωλήσεως.»

Άρθρο 148
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3377/2005

Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 3377/2005
(Α΄202), ως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του
ν. 4155/2013 (Α΄ 120), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Η κατάσχεση και καταστροφή των προϊόντων, που
αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, επιβάλλε-
ται από τα Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαί-
θριου Εµπορίου του άρθρου 7α του ν. 2323/1995

(Α΄145), την Ελληνική Αστυνοµία, τη Δηµοτική Αστυνο-
µία, το ΣΔΟΕ, το Λιµενικό Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή,
καθώς και από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες
των Περιφερειών και κάθε άλλη Ελεγκτική Υπηρεσία στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της. Για την εφαρµογή του
παρόντος παρέχεται η συνδροµή της ΕΛ.ΑΣ., σύµφωνα
µε τα άρθρα 159-162 του π.δ. 141/1991 (Α΄ 58) ή του
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον χώρο ευθύνης του, όπου αυτή κρίνε-
ται απαραίτητη.»

Άρθρο 149
Τροποποίηση του ν. 4072/2012

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 189 του ν. 4072/2012
(Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο φορέας απονοµής του σήµατος τηρεί συγκεκρι-
µένες προδιαγραφές που διασφαλίζουν ότι έχει τη διοι-
κητική συγκρότηση και την τεχνική επάρκεια και τεχνο-
γνωσία για την απονοµή του Σήµατος και τη διενέργεια
ελέγχων για το συγκεκριµένο προϊόν ή υπηρεσία. Ως
φορείς απονοµής του Σήµατος µπορούν να οριστούν δη-
µόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι αναφέρονται στον ε-
κάστοτε Κανονισµό απονοµής. Οι ιδιωτικοί φορείς πρέ-
πει να είναι διαπιστευµένοι κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN
ISO/IEC 17065 για το αντίστοιχο τεχνικό αντικείµενο
που καθορίζεται από το ΕΣΥΔ.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 192 του
ν. 4072/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για την απονοµή του δικαιώµατος χρήσης του Σήµα-
τος σε προϊόντα, τα οποία έχουν ενταχθεί στο σύστηµα
προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης (Π.Ο.Π.),
προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων (Π.Γ.Ε.) ή
εγγυηµένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων
(Ε.Π.Ι.Π.) στην Ελλάδα, δεν απαιτείται η έκδοση Κανονι-
σµού του άρθρου 187 ή η καταβολή τελών στον φορέα
απονοµής. Απαιτείται µόνον υποβολή της αίτησης εκ µέ-
ρους του ενδιαφεροµένου προς τον φορέα, ο οποίος ε-
ντάσσει τους ενδιαφερόµενους στο µητρώο εγκεκριµέ-
νων επιχειρήσεων και δικαιούχων χρήσης των ενδείξεων
Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε./Ε.Π.Ι.Π.»

3. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 192
του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Δήλωση ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πληρούν
τις προδιαγραφές που τάσσονται µε τον Κανονισµό που
εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 187. Στην περίπτωση
προϊόντων τα οποία φέρουν νόµιµα τις ενδείξεις
Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε./Ε.Π.Ι.Π. αρκεί η αναφορά της απόφασης
περί ένταξης του ενδιαφεροµένου στο µητρώο εγκεκρι-
µένων επιχειρήσεων και δικαιούχων χρήσης των εν λό-
γω ενδείξεων.»

Άρθρο 150
Τροποποίηση του ν. 3299/2004

Η περίπτωση Ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του
ν. 3299/2004 (Α΄ 261), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ε. 1. Στην απόφαση υπαγωγής στις ενισχύσεις του
παρόντος καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κά-
λυψης της ίδιας συµµετοχής, καθώς και οι όροι που κρί-
νονται αναγκαίοι για την εξασφάλιση της υλοποίησης
της επένδυσης και του δηµοσίου συµφέροντος. Αν διαπι-
στωθεί ότι υποβλήθηκαν στην υπηρεσία ψευδή ή παρα-
πλανητικά στοιχεία ή ότι αποσιωπήθηκαν τέτοια στοι-
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χεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλει-
σµό της υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατά-
ξεις του παρόντος ή στη µε διαφορετικούς όρους υπα-
γωγή του ή σε µη πιστοποίηση της ολοκλήρωσής του ή
σε µη νόµιµη καταβολή της εγκριθείσας ενίσχυσης ή και
σε µη ορθή παρακολούθηση των µακροχρόνιων υποχρε-
ώσεων: α) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέ-
διο, ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται
τυχόν χορηγηθείσα ενίσχυση ή καταπίπτει η εγγυητική
επιστολή σύµφωνα µε την υποπερίπτωση iii της περίπτω-
σης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8, β) εάν έχει ο-
λοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο, επιστρέφεται το σύ-
νολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης.

2. Οι ανωτέρω κυρώσεις δεν εφαρµόζονται: 
α. Αν υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µη νόµιµα παρα-

στατικά δαπανών, των οποίων η µη νόµιµη αξία δεν υ-
περβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ και η ε-
νίσχυση που αφορά στη µη νόµιµη αξία αυτών δεν υπερ-
βαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής
ενίσχυσης που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο. Τα παρα-
στατικά αυτά, κατά το µέρος της µη νόµιµης αξίας τους,
δεν πιστοποιούνται για την ολοκλήρωση του επενδυτι-
κού σχεδίου. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται µε ε-
πιβολή κύρωσης ίσης µε το διπλάσιο ποσό της ενίσχυ-
σης που αντιστοιχεί στη µη νόµιµη αξία των παραστατι-
κών. Η ρύθµιση αυτή δεν καταλαµβάνει περιπτώσεις
πλαστών παραστατικών ή στοιχείων. Αν κατά το χρόνο
διαπίστωσης των παραβάσεων η ενίσχυση έχει καταβλη-
θεί, το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο διπλάσιο της
µη νόµιµης αξίας των σχετικών παραστατικών ανακτά-
ται. Η παρούσα διάταξη έχει εφαρµογή για τις διαπιστώ-
σεις που λαµβάνουν χώρα από όργανα που είναι κατά
νόµο αρµόδια για τον έλεγχο των κατά περίπτωση στοι-
χείων, µετά την πρώτη εφαρµογή της.
β. Αν κατά την περίοδο υλοποίησης της επένδυσης κα-

λύφθηκε νόµιµα η ιδία συµµετοχή και τεκµηριώνεται η
δυνατότητα ολοκλήρωσης της επένδυσης. Στην περί-
πτωση αυτή επιβάλλεται είτε η µερική παρακράτηση, εί-
τε η µερική επιστροφή της ενίσχυσης, το ύψος της οποί-
ας δεν µπορεί να είναι χαµηλότερο από το δέκα τοις ε-
κατό (10%) της εγκριθείσας ενίσχυσης. Για την εκτίµηση
του τελικού ύψους της µερικής παρακράτησης ή επι-
στροφής της ενίσχυσης λαµβάνονται υπόψη οι ειδικότε-
ρες περιστάσεις στη βάση κριτηρίων, όπως ο βαθµός ο-
λοκλήρωσης της επένδυσης σύµφωνα µε τους όρους
της απόφασης υπαγωγής και ο χρόνος διαπίστωσης των
παραβάσεων. 
Οι ανωτέρω συνέπειες επέρχονται εφόσον η διαπί-

στωση γίνει εντός δεκαετίας από την ηµεροµηνία δηµο-
σίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από
όργανα που είναι κατά νόµο αρµόδια για τον έλεγχο των
κατά περίπτωση στοιχείων.

3. Οι ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται
αναλόγως και για τις ρυθµίσεις των παραγράφων 4 και 7
του άρθρου 14 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8).»

Άρθρο 151
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του
ν. 4608/2019 (Α΄ 66) τροποποιείται ως ακολούθως:

«Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 7 του
ν. 4608/2019 (Α΄ 66), η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Α.Ε. εποπτεύεται από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, το δε ποσοστό του Ελληνικού Δηµοσίου στην
Εταιρεία, όπως εκπροσωπείται για την άσκηση των µετο-
χικών του δικαιωµάτων από τον Υπουργό Οικονοµικών
και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δεν επι-
τρέπεται να κατέλθει του πενήντα τοις εκατό (50%) και
µιας επιπλέον µετοχής επί του συνόλου των µετοχών
της Εταιρείας µε δικαίωµα ψήφου.»

Άρθρο 152
Τροποποίηση του ν. 4548/2018

Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του
ν. 4548/2018 (Α΄ 104) αντικαθίσταται ως εξής: «β) των ε-
ταιρειών που προβλέπονται ρητά από διάταξη νόµου».

Άρθρο 153
Διακριτικός τίτλος για ενοικιαζόµενα επιπλωµένα 

δωµάτια-διαµερίσµατα (ΕΕΔΔ)

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του ν. 4582/2018
(Α΄ 208) η ηµεροµηνία «31.05.2019» αντικαθίσταται, από
τότε που ίσχυσε, από την ηµεροµηνία «31.12.2019».

Άρθρο 154
Διατάξεις για το Ελληνικό

Εγκρίνεται ως κατάλληλη θέση για τη µετεγκατάστα-
ση και προσωρινή λειτουργία του Κεντρικού Σταθµού
Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) που ευρίσκεται εντός
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά,
σύµφωνα µε τη χωροθέτηση που έγινε µε την παράγρα-
φο 2 του άρθρου 33 του ν. 3164/2003 (Α΄ 176), το τµήµα
του νεκροταφείου του Δήµου Ελληνικού-Αργυρούπο-
λης, επί της οδού Αθανασίου Διάκου, επιφάνειας 3.338
τ.µ., που εµφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα κλίµα-
κας 1:200 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της Δι-
εύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δηµοσιεύεται σε φω-
τοσµίκρυνση ως Παράρτηµα Α΄ µε τον νόµο αυτόν στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μετά την πάροδο ενός
µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου η λει-
τουργία του παραπάνω ΣΜΑ επιτρέπεται µόνο στη θέση
που καθορίζεται µε την παρούσα διάταξη και µέχρι την
τροποποίηση του υφισταµένου Γενικού Πολεοδοµικού
Σχεδίου (ΓΠΣ) της περιοχής ή τη θεσµοθέτηση Τοπικού
Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ). Εάν η τροποποίηση του ΓΠΣ ή η
θεσµοθέτηση του ΤΧΣ δεν πραγµατοποιηθούν εντός
χρονικού διαστήµατος πέντε (5) ετών που εκκινεί από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ο ΣΜΑ παύει να λει-
τουργεί νοµίµως.

Άρθρο 155
Ερευνητικά κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών και ΙΙΒΕΑΑ

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 73 του ν. 4610/2019
τροποποιείται ως εξής:

«6. α) Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών
Η περίπτωση 11 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 13Α

του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 12 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«11. Τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών για
τα οποία ως προς τα ζητήµατα που αφορούν το πάσης
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φύσεως προσωπικό (προσλήψεις, κρίσεις, προαγωγές,
ωράριο, άδειες κ.λπ.) εφαρµόζονται οι διατάξεις του πα-
ρόντος. Ως προς τα όργανα διοίκησης και τα λοιπά θέµα-
τα, για τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσµικού πλαισίου
που τα διέπουν και συµπληρωµατικά οι διατάξεις του πα-
ρόντος.»
β) Λειτουργία του ΙΙΒΕΑΑ
2. Στο άρθρο 13Α του ν. 4310/2014, όπως αντικαταστά-

θηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), προστίθε-
ται η εξής παράγραφος Ε΄:

«Ε. Το Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Α-
θηνών διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς:
αα) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και

εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού, τα δικαιώµατα
και υποχρεώσεις αυτού και τα πάσης φύσεως ζητήµατα
που αφορούν το ερευνητικό προσωπικό και το ειδικό τε-
χνικό προσωπικό (π.χ. ωράριο, άδειες, κ.λπ.),
ββ) την κάλυψη των δαπανών για τη µισθοδοσία του

τακτικού προσωπικού,
γγ) την ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών

προγραµµάτων/έργων,
δδ) την αξιολόγηση του Ιδρύµατος, των συλλογικών

και µονοµελών οργάνων του και του ερευνητικού και
λοιπού προσωπικού του,
εε) τον Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό Λει-

τουργίας του. 
Για τα λοιπά θέµατα εφαρµόζονται οι διατάξεις του ει-

δικού θεσµικού πλαισίου του Ιδρύµατος.»
γ) Εποπτεία και οργάνωση του ΙΙΒΕΑΑ
Για την εποπτεία του ΙΙΒΕΑΑ, τον Επιστηµονικό Διευ-

θυντή, το Διοικητικό Συµβούλιο και τον Πρόεδρό του ι-
σχύουν τα εξής: 
αα) Εποπτεία. Στο άρθρο 3 του π.δ. 420/1991 (Α΄ 153)

η φράση «την Ακαδηµία Αθηνών και τον Υπουργό Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευµάτων» αντικαθίσταται από τη
φράση «την Ακαδηµία Αθηνών και τη Γενική Γραµµατεία
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων».
ββ) Επιστηµονικός Διευθυντής. 
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του π.δ. 420/1991

(Α΄153), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του
π.δ. 138/2013 (Α΄ 221), αντικαθίσταται ως εξής:

«2.Α. Για τον συντονισµό όλων των ερευνητικών δρα-
στηριοτήτων του ΙΙΒΕΑΑ και τη δηµιουργία των προϋπο-
θέσεων που εξασφαλίζουν στρατηγικές και αναπτυξια-
κές κατευθύνσεις για την έρευνα, σύµφωνα µε τις διε-
θνείς προτεραιότητες και τις ανάγκες της επιστήµης, θε-
σµοθετείται θέση Επιστηµονικού Διευθυντή. Ο Επιστη-
µονικός Διευθυντής του ΙΙΒΕΑΑ έχει τα προσόντα
διευθυντή ερευνητικού κέντρου του άρθρου 16 του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258). 
Β. Ο Επιστηµονικός Διευθυντής του Ιδρύµατος έχει τα

εξής καθήκοντα:
i) Σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού

Συµβουλίου εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο, στο ο-
ποίο παρίσταται άνευ ψήφου, το ερευνητικό και αναπτυ-
ξιακό πρόγραµµα του Ιδρύµατος και τον αντίστοιχο ετή-
σιο προϋπολογισµό, µε βάση τις επιµέρους προτάσεις
των κέντρων έρευνας και το σχέδιο δράσης του ΙΙΒΕΑΑ,

ii) εποπτεύει την υλοποίηση του επιστηµονικού έργου
του Ιδρύµατος,

iii) ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται µε τον Ε-
σωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΙΙΒΕΑΑ ή µε από-

φαση του διοικητικού συµβουλίου.
Γ. Για την πλήρωση της θέσης του Επιστηµονικού Δι-

ευθυντή ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 16 του ν.
4310/2014.
γγ) Διοικητικό Συµβούλιο. Οι διατάξεις της παραγρά-

φου 2 υπό α) και β) του άρθρου 6 του π.δ. 420/1991, ό-
πως αυτές αντικαταστάθηκαν µε την παράγραφο 6 του
άρθρου 73 του ν. 4610/2019, αντικαθίστανται ως εξής: 

«Το Διοικητικό Συµβούλιο του ΙΙΒΕΑΑ είναι επταµελές
και αποτελείται από τακτικά µέλη της Ακαδηµίας Αθη-
νών. Τα πέντε (5) µέλη εκλέγονται από την Τάξη των Θε-
τικών Επιστηµών της Ακαδηµίας Αθηνών µεταξύ των µε-
λών της Τάξης, κατά προτεραιότητα ιατροί και βιολόγοι
και, αν αυτοί δεν επαρκούν, Ακαδηµαϊκοί συναφών κλά-
δων. Τα λοιπά δύο µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ε-
κλέγονται από την Ολοµέλεια της Ακαδηµίας Αθηνών. Η
θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής µε
δυνατότητα επανεκλογής. Μετά την εκλογή των επτά
(7) µελών το Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται σε σώ-
µα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραµµατέα.
Η εκλογή και η συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου
επικυρώνονται µε απόφαση του Υπουργού, ο οποίος ε-
λέγχει τη νοµιµότητα των πράξεων αυτών.»
δδ) Πρόεδρος Δ.Σ.. 
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του π.δ. 420/1991

(Α΄ 153) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου υλοποιεί

τις αποφάσεις του Δ.Σ. και προβαίνει στην έκδοση οποι-
ασδήποτε πράξεως που αφορά στην οργάνωση, διοίκη-
ση και λειτουργία του Ιδρύµατος. Ο Πρόεδρος σε περί-
πτωση που απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, αναπληρώ-
νεται στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο. Ο Πρόε-
δρος του Ιδρύµατος ασκεί ιδίως τις εξής αρµοδιότητες:

i) Εκπροσωπεί το Ίδρυµα ενώπιον κάθε Δηµόσιας ή Δι-
καστικής Αρχής, καθώς και έναντι παντός τρίτου.

ii) Συγκαλεί το Διοικητικό Συµβούλιο, καταρτίζει την η-
µερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του.

iii) Εποπτεύει την πορεία των οικονοµικών και διοικητι-
κών υποθέσεων του Ιδρύµατος.

iv) Προΐσταται των οικονοµικών και διοικητικών υπηρε-
σιών του Ιδρύµατος.

v) Μεριµνά για τη στελέχωση του Ιδρύµατος µε το α-
ναγκαίο προσωπικό.

vi) Μεριµνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων οικο-
νοµικών πόρων και την αξιοποίηση των περιουσιακών
στοιχείων του ιδρύµατος.

vii) Καταρτίζει τον προϋπολογισµό του Ιδρύµατος, τον
υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συµβούλιο και πα-
ρακολουθεί την εκτέλεσή του.

viii) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπεται α-
πό ειδική διάταξη νόµου ή µεταβιβάζεται από το Διοικη-
τικό Συµβούλιο.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. µπορεί να µεταβιβάσει αρµοδιό-

τητά του σε άλλο µέλος του Δ.Σ.. Μπορεί επίσης να ε-
ξουσιοδοτήσει τους Διευθυντές των Κέντρων Έρευνας,
τον Γενικό Διευθυντή, τους Διευθυντές ή τους προϊστα-
µένους των λοιπών οργανικών υπηρεσιακών µονάδων να
υπογράφουν µε εντολή του πράξεις ή άλλα έγγραφα της
αρµοδιότητάς του.
δ) Εσωτερικός Κανονισµός
5. Το άρθρο 12 του π.δ. 420/1991 αντικαθίσταται ως ε-

ξής:
«1. Το ΙΙΒΕΕΑ οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει

στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός έξι (6)
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µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Οργανισµό
και Εσωτερικό Κανονισµό σύµφωνα µε το άρθρο 19 του
ν. 4310/2014, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
14 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199) και το ειδικό θεσµικό πλαί-
σιο που το διέπει.»

2. Εκτός από τις καταργούµενες ή τροποποιούµενες
µε το παρόν άρθρο διατάξεις του π.δ. 420/1991, οι λοι-
πές διατάξεις του διατάγµατος αυτού, όπως έχουν τρο-
ποποιηθεί, διατηρούνται σε ισχύ. 

3. Μέχρις ότου δηµοσιευθεί η κυρωτική υπουργική α-
πόφαση για το εκλεγόµενο βάσει των διατάξεων του πα-
ρόντος άρθρου νέο Διοικητικό Συµβούλιο, λειτουργεί α-
νασυγκροτούµενο το κατά το άρθρο 19 του ν. 4598/2019
και την Υπουργική Απόφαση 82792/Ζ1 της 24.05.2019
(ΦΕΚ – Τεύχ. ΥΟΔΔ 370/11.6.2019) επταµελές Διοικητι-
κό Συµβούλιο, συγκαλούµενο από τον Πρόεδρο ή, τού-
του κωλυοµένου για οποιονδήποτε λόγο, από τον Αντι-
πρόεδρο. Μετά τη δηµοσίευση της παραπάνω υπουργι-
κής απόφασης για το νέο Διοικητικό Συµβούλιο, το άρ-
θρο 19 του ν. 4598/2019 καταργείται.

4. Καταργείται η περίπτωση εε΄ της παραγράφου 6γ
του άρθρου 73 του ν. 4610/2019 και επανέρχεται σε ισχύ
το άρθρο 7 του π.δ. 420/1991.

5. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ισχύ-
ουν από τη δηµοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 156
Eπείγουσα αντιµετώπιση στατικών και τεχνικών ζητη-

µάτων σε κτιριακές υποδοµές

Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται άµεση ανάγκη ε-
κτέλεσης τεχνικών εργασιών για επείγουσα αντιµετώπι-
ση στατικών και τεχνικών ζητηµάτων σε κτιριακές υπο-
δοµές οι οποίες στεγάζουν υπηρεσίες Υπουργείων και
των εποπτευόµενων φορέων αυτών, τα οποία είτε τα ί-
δια είτε τα συστεγαζόµενα ή συνεργαζόµενα µε αυτά σε
κοινές δράσεις δεν διαθέτουν, τεχνική υπηρεσία ή η τε-
χνική υπηρεσία τους δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρ-
κειας που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), είναι δυνατή η ανά-
θεση των οριζοµένων στο επόµενο εδάφιο σε τεχνικό
σύµβουλο που πληροί τα απαιτούµενα κριτήρια τεχνικής
επάρκειας. Ο τεχνικός σύµβουλος αναλαµβάνει τη διε-
ξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την
επίβλεψη των δηµοσίων συµβάσεων των απαιτούµενων
έργων ή µελετών κατά παρέκκλιση των διατάξεων της
παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 157
Τροποποιήσεις των νόµων 4339/2015, 2664/1998, 

2328/1995, 1746/1988

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του
ν. 4339/2015 (Α΄ 133) προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:

«Επίσης, η υποχρέωση ονοµαστικοποίησης δεν ισχύει
για τις µετοχές ή µερίδια που ανήκουν σε ή ελέγχονται
από: α) Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινη-
τές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), όπως ορίζονται στην κείµενη νο-
µοθεσία, που εδρεύουν σε κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές
των κρατών-µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., ανεξάρτητα
από το εάν είναι εισηγµένοι ή όχι σε ρυθµιζόµενες
αγορές, β) Οργανισµούς Εναλλακτικών Επενδύσεων

(Ο.Ε.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές
των κρατών-µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και είναι ει-
σηγµένοι σε ρυθµιζόµενες αγορές και γ) Οργανισµούς
Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.), που εδρεύουν σε κρά-
τη - µέλη του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), οι οποίοι είναι εισηγµένοι σε ρυθ-
µιζόµενες αγορές. Οι εξαιρέσεις της παρούσας παρα-
γράφου εφαρµόζονται και στους νοµίµως λειτουργού-
ντες παρόχους περιεχοµένου εθνικής εµβέλειας, µέχρι
την ολοκλήρωση της αδειοδότησης για τον τύπο προ-
γράµµατος που αφορά η ενεστώσα λειτουργία τους.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
2 του ν. 2644/1998 (Α΄ 233) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Επίσης, η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για τις µε-
τοχές ή µερίδια των εισηγµένων στις ρυθµιζόµενες αγο-
ρές των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυ-
ξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρειών, καθώς και για τις µετοχές που
ανήκουν σε ή ελέγχονται από: α) Οργανισµούς Συλλογι-
κών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), όπως ο-
ρίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, που εδρεύουν σε κρά-
τη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρω-
παϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύο-
νται από Εποπτικές Αρχές των κρατών-µελών της Ε.Ε.
και του Ε.Ο.Χ., ανεξάρτητα από το εάν είναι εισηγµένοι
ή όχι σε ρυθµιζόµενες αγορές, β) Οργανισµούς Εναλλα-
κτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη -
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊ-
κού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται
από Εποπτικές Αρχές των κρατών-µελών της Ε.Ε. και
του Ε.Ο.Χ. και είναι εισηγµένοι σε ρυθµιζόµενες αγορές
και γ) Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.),
που εδρεύουν σε κράτη - µέλη του Οργανισµού Οικονο-
µικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), οι οποίοι
είναι εισηγµένοι σε ρυθµιζόµενες αγορές.»

3. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995
(Α΄ 159) µετά το εδάφιο «Οι εταιρείες αυτές δεν υπόκει-
νται στις υποχρεώσεις της προηγούµενης παραγρά-
φου.» προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Επίσης, η υποχρέωση ονοµαστικοποίησης δεν ισχύει
για τις µετοχές ή µερίδια που ανήκουν σε ή ελέγχονται
από: α) Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινη-
τές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), όπως ορίζονται στην κείµενη νο-
µοθεσία, που εδρεύουν σε κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές
των κρατών-µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., ανεξάρτητα
από το εάν είναι εισηγµένοι ή όχι σε ρυθµιζόµενες αγο-
ρές, β) Οργανισµούς Εναλλακτικών Επενδύσεων
(Ο.Ε.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές
των κρατών-µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και είναι ει-
σηγµένοι σε ρυθµιζόµενες αγορές και γ) Οργανισµούς
Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.), που εδρεύουν σε κρά-
τη - µέλη του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), οι οποίοι είναι εισηγµένοι σε ρυθ-
µιζόµενες αγορές.»

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του
ν. 1746/1988 (Α΄ 2) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Επίσης, η υποχρέωση ονοµαστικοποίησης δεν ισχύει
για τις µετοχές ή µερίδια που ανήκουν σε ή ελέγχονται
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από: α) Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινη-
τές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), όπως ορίζονται στην κείµενη νο-
µοθεσία, που εδρεύουν σε κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές
των κρατών-µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., ανεξάρτητα
από το εάν είναι εισηγµένοι ή όχι σε ρυθµιζόµενες
αγορές, β) Οργανισµούς Εναλλακτικών Επενδύσεων
(Ο.Ε.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές
των κρατών-µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και είναι ει-
σηγµένοι σε ρυθµιζόµενες αγορές και γ) Οργανισµούς
Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.), που εδρεύουν σε κρά-
τη - µέλη του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), οι οποίοι είναι εισηγµένοι σε ρυθ-
µιζόµενες αγορές.»

5. Η περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ιη. Οι ιδιοκτήτες, οι µέτοχοι, οι εταίροι, οι Πρόεδροι,
οι Διευθύνοντες Σύµβουλοι και τα εκτελεστικά µέλη του
Δ.Σ., οι διαχειριστές, καθώς και οι Γενικοί Διευθυντές και
οι Διευθυντές ειδήσεων και ενηµέρωσης κάθε µορφής ε-
πιχειρήσεων ή εταιριών, που κατέχουν άδεια λειτουρ-
γίας ή εν γένει έχουν την εκµετάλλευση τηλεοπτικών
σταθµών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε µορφής
συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και ρα-
διοφωνικών σταθµών, όπως και των βασικών µετόχων
αυτών, µε την εξαίρεση των βασικών µετόχων που
εµπίπτουν στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του
ν. 4339/2015, καθώς και των µετόχων αυτών.» 

6. Η περίπτωση ιθ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ιθ. Οι ιδιοκτήτες, οι εκδότες, οι µέτοχοι, οι εταίροι, οι
Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες Σύµβουλοι και τα εκτελεστι-
κά µέλη του Δ.Σ., οι διαχειριστές, καθώς και οι Γενικοί Δι-
ευθυντές και οι Διευθυντές ειδήσεων και ενηµέρωσης
κάθε µορφής επιχειρήσεων ή εταιριών, που εκµεταλλεύ-
ονται διαδικτυακά ενηµερωτικά µέσα ή εκδίδουν ηµερή-
σια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας κυκλοφορίας, όπως
και των βασικών µετόχων αυτών, µε την εξαίρεση των
βασικών µετόχων που εµπίπτουν στην παράγραφο 4 του
άρθρου 5 του ν. 4339/2015, καθώς και των µετόχων αυ-
τών.»

Άρθρο 158
Ρυθµίσεις για τη λειτουργία δραστηριοτήτων και την

προστασία του καταναλωτή

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11
του ν. 3345/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος,
µαζί µε τους κοινόχρηστους χώρους τους, που λειτουρ-
γούν στην Κεντρική Δηµοτική Αγορά και στη Βαρβάκειο
Αγορά του Δήµου Αθηναίων, καθώς και για όσα ανήκουν
στον Οργανισµό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.)
και λειτουργούν στο Δήµο Αγίου Ιωάννη Ρέντη και της
Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ Α.Ε.), δεν απαι-
τείται χορήγηση άδειας νοµιµοποίησης υφιστάµενων ε-
γκαταστάσεων και αυτοτελούς άδειας ίδρυσης και λει-
τουργίας.»

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 100 του ν. 4497/2017
τροποποιείται αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο ΣΥΚΕΑΑΠ διατίθενται για αποκλειστική απασχό-

ληση, µε διετή θητεία, υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατεί-
ας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή µε προϋπηρε-
σία σε οργανική µονάδα µε κυρωτικές αρµοδιότητες και
δύο (2) ελεγκτές της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας
(Μετρολογία) της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας οι ο-
ποίοι εντέλλονται για κατ’ αρµοδιότητα ελέγχους από το
Συντονιστικό Κέντρο.»

3. Στο άρθρο 78 του ν. 4442/2016 προστίθενται οι πα-
ράγραφοι 3 έως 6 ως εξής:

«3. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κεφαλαίου ε-
µπίπτουν οι χώροι παιδικής αναψυχής. Ως τέτοιοι ορίζο-
νται οι χώροι στους οποίους παρέχεται ευρύ φάσµα υπη-
ρεσιών ψυχαγωγίας σε παιδιά και τις οικογένειες ή τους
συνοδούς τους. Οι χώροι παιδικής αναψυχής µπορούν
να περιλαµβάνουν εκπαιδευτικά παιχνίδια, παιχνίδια
δράσης, παιχνιδοκατασκευές, εκθέµατα και χώρους εκ-
θέσεων εκπαιδευτικής ή µη φύσης, εκθέσεις ζώων - ενυ-
δρεία, διαδραστικές δραστηριότητες και διαδραστικούς
χώρους, χώρους παραστάσεων και προβολών, χώρους
για πάρτι και εκδηλώσεις, καθώς και πωλητήρια. 

4. Οι χώροι παιδικής αναψυχής είναι υπαίθριοι ή στε-
γασµένοι ή βρίσκονται εντός κτηρίων, σε οικόπεδα ή γή-
πεδα, και λειτουργούν αυτοτελώς ή συµπληρωµατικά
προς άλλες χρήσεις.

5. Η λειτουργία των χώρων παιδικής αναψυχής υπόκει-
ται σε καθεστώς έγκρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 7, η ο-
ποία χορηγείται από την κατά τόπο αρµόδια Περιφέρεια.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
καθορίζονται οι προδιαγραφές λειτουργίας τους, συµπε-
ριλαµβανοµένης της τήρησης των αναγκαίων προτύπων,
καθώς και τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και το περιε-
χόµενο της έγκρισης, οι αναγκαίοι όροι για την έκδοση
της, ο τρόπος υποβολής και εφαρµογής της διαδικασίας
έγκρισης µέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι επιβαλλόµενες κυρώ-
σεις, σύµφωνα µε το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο ζή-
τηµα που είναι αναγκαίο για τη χορήγηση προηγούµενης
έγκρισης στον φορέα άσκησης οικονοµικής δραστηριό-
τητας. 

6. Αναψυκτήρια και χώροι εστίασης που λειτουργούν
σε χώρους παιδικής αναψυχής αδειοδοτούνται αυτοτε-
λώς βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.»

Άρθρο 159
Ορισµός Αρχής Σχεδιασµού για την εκπόνηση 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) των Λιµένων

Ως «Αρχή Σχεδιασµού» που προβαίνει στην εκπόνηση
Σχεδίου ή Προγράµµατος κατά την έννοια των οριζοµέ-
νων στην περίπτωση ζ΄ του άρθρου 2 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ. 107017 (Β΄ 1225/2006) ορίζεται:
α) Ο ίδιος ο φορέας, στην περίπτωση των λιµένων που

φορέας διαχείρισής τους είναι Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσί-
ου Δικαίου ή Ανώνυµη Εταιρεία Oργανισµού Λιµένα που
την πλειοψηφία των µετοχών της κατέχει το Ελληνικό
Δηµόσιο ή το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). 
β) Το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του

Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), στην περίπτωση των λιµένων που
φορέας διαχείρισής τους είναι Ανώνυµη Εταιρεία της ο-
ποίας µέτοχος είναι το ΤΑΙΠΕΔ, αλλά την πλειοψηφία
των µετοχών της κατέχει ιδιώτης επενδυτής. Η λειτουρ-
γία του ΤΑΙΠΕΔ όταν ενεργεί ως «Αρχή Σχεδιασµού»
χρηµατοδοτείται από τα έσοδά του. 
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Άρθρο 160
Σύσταση Ενδιάµεσου Φορέα Διαχείρισης τοµέων Βιο-
µηχανίας, Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στο

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Στο άρθρο 53 του ν. 4314/2014 (Α΄265) προστίθεται
παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συστή-
νεται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής Τοµέ-
ων Βιοµηχανίας, Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
(ΕΥΔΕ - ΒΕΚ), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουρ-
γό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε σκοπό την ανάληψη
διαχείρισης µέρους Επιχειρησιακού Προγράµµατος, κα-
θώς και την υλοποίηση πράξεων αποκλειστικά στους εν
λόγω τοµείς. Η Ειδική Υπηρεσία έχει, επιπλέον, τις αρ-
µοδιότητες του άρθρου 17 του παρόντος και δύναται, µε
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων να
αναλαµβάνει τη διαχείριση µέρους του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ή άλλου τοµεακού ή περι-
φερειακού Ε.Π. ή συγκεκριµένα καθήκοντα της Διαχειρι-
στικής Αρχής του εν λόγω Ε.Π. όσον αφορά σε δράσεις
κρατικών ενισχύσεων και µη στους τοµείς βιοµηχανίας,
εµπορίου και προστασίας καταναλωτή, ή και την υλοποί-
ηση άλλων ευρωπαϊκών προγραµµάτων πέραν των αρ-
µοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 17. Η ΕΥΔΕ -
ΒΕΚ, διαρθρώνεται σε τέσσερις µονάδες, ως εξής: (α)
Μονάδα Α΄: Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης, (β) Μο-
νάδα Β1: Διαχείρισης Πράξεων, (γ) Μονάδα Β2: Υλοποί-
ησης Πράξεων, (δ) Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητι-
κής Υποστήριξης.»

2. Η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουρ-
γείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού Τοµέων Ε-
µπορίου και Προστασίας Καταναλωτή» (ΕΔ Ε και ΠΚ), η
οποία αναδιαρθρώθηκε µε την κ.υ.α. 47677/ΕΥΘΥ
489/2016 (Β΄ 1406) καταργείται. Το πάσης φύσεως προ-
σωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση ή µετακίνηση στις
οργανικές µονάδες της ΕΔ Ε και ΠΚ που καταργείται µε
το προηγούµενο εδάφιο µεταφέρεται στην ΕΥΔΕ-ΒΕΚ
και υπηρετεί σε αυτήν.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων καθορίζονται ο οργανισµός και οι αρµοδιότητες
της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ και των µονάδων της. Η στελέχωση της
ΕΥΔΕ-ΒΕΚ γίνεται σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του
ν. 4314/2014. 

4. Η παύση λειτουργίας της ΕΔ Ε και ΠΚ και η έναρξη
της πλήρους λειτουργίας της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ πραγµατοποιεί-
ται µετά την τοποθέτηση των προϊσταµένων, σύµφωνα
µε την παράγραφο 3 και όχι αργότερα από τις
31.12.2019 και διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Συγχρηµατοδοτούµενες από τα Επιχειρησιακά Προ-
γράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 πράξεις, καθώς και πρά-
ξεις χρηµατοδοτούµενες από το εθνικό ΠΔΕ, που υλο-
ποιούνται από την ΕΔ Ε και ΠΚ που καταργείται µε την
παράγραφο 2, συνεχίζουν να υλοποιούνται από την ΕΥ-
ΔΕ-ΒΕΚ, η οποία θεωρείται καθολικός διάδοχος ως προς
τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από
τις πράξεις αυτές. Η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ αναλαµβάνει επιπλέον
τυχόν ενέργειες που προκύπτουν ως απόρροια της ά-

σκησης των αρµοδιοτήτων της ΕΔ Ε και ΠΚ κατά την
Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013.

Άρθρο 161
Τροποποιήσεις του ν. 4512/2018

Η παράγραφος 18 του άρθρου 378 του ν. 4512/2018 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«18. Κάθε µη έγκαιρη και πλήρης καταβολή της συµµε-
τοχής του Ελληνικού Δηµοσίου της παραγράφου 15, και
των οικονοµικών υποχρεώσεων της παραγράφου 16 του
παρόντος άρθρου, συνιστά αυτοτελή παράβαση, η οποί-
αδιαπιστώνεται µε την πράξη που εκδίδει η ΕΕΕΠ, µε βά-
ση τη διάταξη της παραγράφου 17 του άρθρου αυτού. Α-
νεξάρτητα από τις συνέπειες της παραγράφου 17, η δια-
πίστωση τριών (3) τέτοιων παραβάσεων, ανά έτος, ή και
η άνω των εξήντα (60) ηµερών καθυστέρηση καταβολής
ή ρύθµισης των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών,
επιφέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας για δύο (2) µή-
νες. Προσωρινή ανάκληση της άδειας, πριν την παρέλευ-
ση των δύο (2) επόµενων της προηγούµενης ανάκλησης,
οικονοµικών ετών, επιφέρει οριστική ανάκληση της άδει-
ας και καταγγελία της σύµβασης από την ΕΕΕΠ.»

Άρθρο 162
Αρµοδιότητα έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων

To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 69ΙΒ
του ν. 4387/2016, που προστέθηκε µε το άρθρο 51 του
ν. 4445/2016 τροποποιείται και διαµορφώνεται, ως εξής:

«1. Η αρµοδιότητα της έκδοσης συνταξιοδοτικών απο-
φάσεων που ασκούσαν οι υπηρεσίες των άρθρων 69 Α΄
έως και 69 ΙΑ΄ του ν. 4387/2016 και πλέον έχουν µετα-
φερθεί στην κεντρική υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α., ασκείται α-
πό αυτές µέχρι την πλήρη εφαρµογή του Οργανισµού
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης σύµφωνα µε
το π.δ 8/2019 (Α΄ 8), µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται
διαφορετικά. Η άσκηση της εν λόγω αρµοδιότητας που
προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 17, 18, 20,
21, 25 και 27 του π.δ. 8/2019 αναστέλλεται κατά το ίδιο
χρονικό διάστηµα. 
Η παρούσα ρύθµιση ισχύει από τη δηµοσίευσή της. 
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων, µετά από πρόταση του Διοικητή του
Ε.Φ.Κ.Α., δύναται να προστίθενται ή να καταργούνται
αρµοδιότητες των οργανικών µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α., κα-
θώς και να µεταφέρονται υφιστάµενες τέτοιες µεταξύ
των οργανικών µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α., του Ν.Α.Τ. και του
Ο.Γ.Α..

2. Οι Υπηρεσίες των εντασσοµένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φο-
ρέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών οι οποίες α-
σκούσαν αρµοδιότητες που δεν περιγράφονται στις ορ-
γανικές µονάδες του Ε.Φ.Κ.Α., διατηρούνται σε ισχύ ως
Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. µε την ίδια οργανωτική δοµή,
αρµοδιότητες και προσωπικό.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, µετά από πρόταση του ΔΣ του Ε.Φ.Κ.Α.
καθορίζονται οι υπηρεσίες της προηγούµενης παραγρά-
φου και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία
τους.
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Άρθρο 163
Παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης επενδυτικών 

σχεδίων του ν. 3299/2004 (Α΄ 261) 
και του ν. 3908/2011 (Α΄8)

1. Στο δεύτερο και το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016
(Α΄117) οι λέξεις «31 Δεκεµβρίου 2019» αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «31 Δεκεµβρίου 2020».

2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 οι λέξεις
«31ης Δεκεµβρίου 2019» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«31ης Δεκεµβρίου 2020».

3. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
76 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117) οι λέξεις «31η Δεκεµβρίου
2019» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «31η Δεκεµβρίου
2020».

4. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 οι λέξεις «31 Δε-
κεµβρίου 2019» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «31 Δε-
κεµβρίου 2020».

5. Η παράταση της 31ης Δεκεµβρίου 2020 καταλαµβά-
νει και τα επενδυτικά σχέδια στα οποία έχει µεν πραγµα-
τοποιηθεί, βάσει παραστατικών, η υλοποίηση του πενή-
ντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριµένου κόστους του ε-
πενδυτικού σχεδίου στις προκαθορισµένες ηµεροµηνίες,
όπως αυτές προσδιορίζονται στην περίπτωση β΄ της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016, εντούτοις
δεν έχει γνωστοποιηθεί η υλοποίηση αυτή στην αρµόδια
Υπηρεσία, µε την υποβολή είτε υπεύθυνης δήλωσης είτε
αιτήµατος ελέγχου.

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για όσες περιπτώσεις έως την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος της διάταξης της παρούσας παραγράφου, δεν έ-
χει εκδοθεί απόφαση χορήγησης παράτασης της προθε-
σµίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έ-
χουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόµων 3299/2004 και
3908/2011 για λόγους ανωτέρας βίας, η διάρκεια της πα-
ράτασης που εγκρίνεται µε την οικεία απόφαση του αρ-
µοδίου κατά περίπτωση οργάνου, υπολογίζεται µετά τις
31.12.2020.»

ΜΕΡΟΣ ΚΑ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟ-

ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 164
Τροποποίηση του ν. 4478/2017 (Α΄ 91)

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 56 του
ν. 4478/2017 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. H Αστυνοµία ή άλλη αρµόδια αρχή λαµβάνει τα κα-
τάλληλα µέτρα για να βοηθά το θύµα να κατανοεί και να
γίνεται κατανοητό, από την πρώτη επαφή και σε κάθε
περαιτέρω αναγκαία επικοινωνία του, στο πλαίσιο της
ποινικής διαδικασίας, καθώς και να κατανοεί τις πληρο-
φορίες που παρέχονται από τις αρχές αυτές.

2. Σε κάθε επικοινωνία της µε το θύµα, η Αστυνοµία ή

άλλη αρµόδια αρχή χρησιµοποιεί γλώσσα απλή και κατα-
νοητή, προφορικά ή γραπτά. Στις επικοινωνίες αυτές
λαµβάνονται υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά του
θύµατος, ιδίως, η ηλικία, η ωριµότητα, οι πνευµατικές και
διανοητικές ικανότητες, το µορφωτικό επίπεδο, η γλωσ-
σική επάρκεια, τυχόν προβλήµατα ακοής ή όρασης ή τυ-
χόν αναπηρία, καθώς και η έντονη συναισθηµατική φόρ-
τιση αυτού, τα οποία ενδεχοµένως επηρεάζουν την ικα-
νότητά του να κατανοεί ή να γίνεται κατανοητό. Για αυτό
το σκοπό διατίθεται οδηγός δικαιωµάτων διατυπωµένος
στις πιο συχνά καθοµιλούµενες γλώσσες, καθώς και στη
γραφή Mπράιγ (Braille).»

2. Στον τίτλο του άρθρου 59 του ν. 4478/2017 µετά τις
λέξεις «άρθρο 6» προστίθενται οι λέξεις «και 11 παρ. 3»
και στο τέλος της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του
άρθρου αυτού µετά τη λέξη «βουλεύµατος» προστίθεται
η φράση: 

«, καθώς και το δικαίωµά του να λαµβάνει πληροφο-
ρίες προκειµένου να αποφασίσει αν θα ζητήσει να επα-
νεξετασθεί η απόφαση µη άσκησης δίωξης σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας».

3. Μετά το άρθρο 63 του ν. 4478/2017 προστίθεται άρ-
θρο 63Α που έχει ως εξής:

«Άρθρο 63Α
Επιστροφή περιουσιακών στοιχείων
(Άρθρο 15 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)

Τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία κατασχέθηκαν κατά
την ποινική διαδικασία και κρίθηκε ότι πρέπει να αποδο-
θούν στα θύµατα, επιστρέφονται σε αυτά αµελλητί, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Κώδικα Ποινι-
κής Δικονοµίας.»

4. Στον τίτλο του άρθρου 65 του ν. 4478/2017 µετά τη
λέξη «δράστη» τίθεται τελεία και προστίθενται οι λέξεις
«Προστασία θυµάτων και οικείων τους» και οι λέξεις
«άρθρο 19» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρα 18
και 19». Στο τέλος του ιδίου άρθρου προστίθεται παρά-
γραφος 3, η οποία έχει ως εξής: 

«3. Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων της υπεράσπι-
σης, τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα νόµο,
καθώς και σε ειδικούς νόµους για την προστασία των θυ-
µάτων από δευτερογενή και επαναλαµβανόµενη θυµα-
τοποίηση και εκφοβισµό, από τους κινδύνους ψυχικής,
συναισθηµατικής ή ψυχολογικής βλάβης, και για την
προστασία της αξιοπρέπειας των θυµάτων κατά τη διάρ-
κεια της εξέτασης ή της κατάθεσής τους, καθώς και οι
διαδικασίες για τη σωµατική προστασία των θυµάτων
µπορούν να εφαρµόζονται και για την προστασία των οι-
κείων τους.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 165
Κατάργηση Τµηµάτων Ελεύθερης Πρόσβασης

1. Το άρθρο 4 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικα-
ταστάθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 100 του
ν. 4610/2019 (Α΄ 70) για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση από το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021, αντικα-
θίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. Οι απόφοιτοι του ηµερήσιου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.)
εισάγονται στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση κατά το αµέ-
σως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έτος α-
ποφοίτησης ως εξής:

α) Στις Σχολές, τα Τµήµατα και τις Εισαγωγικές Κα-
τευθύνσεις Τµηµάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ι-
δρυµάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακα-
δηµιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκ-
παίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισµού: µέσω
εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδι-
κό επίπεδο µε θέµατα από την εξεταστέα ύλη της Γ΄ τά-
ξης ηµερησίου ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από
Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) (εφεξής «πανελ-
λαδικές εξετάσεις»).
β) Στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευ-

τικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών
Σχολών Υπαξιωµατικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Α-
στυνοµικής και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, της Ακαδη-
µίας Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και των Σχο-
λών Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ. και Λιµενοφυλάκων µέ-
σω πανελλαδικών εξετάσεων µε την επιφύλαξη ειδικών
προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ο-
ρίζονται από τις οικείες διατάξεις.

2. α) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ. εισάγονται στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση, κατά το αµέσως επόµενο ακα-
δηµαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, σε πο-
σοστό θέσεων επιπλέον του αριθµού εισακτέων, το ο-
ποίο ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, ως εξής:
αα) στις Σχολές, τα Τµήµατα και τις Εισαγωγικές Κα-

τευθύνσεις Τµηµάτων των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α. και των
Α.Σ.Τ.Ε. µέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται
σε πανελλαδικό επίπεδο µε θέµατα από την εξεταστέα
ύλη της Γ΄ τάξης εσπερινού ΓΕ.Λ., που προκύπτουν απο-
κλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.), 
ββ) στις Σχολές της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού

µέσω πανελλαδικών εξετάσεων µε την επιφύλαξη ειδι-
κών προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής
που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις. Στην περίπτωση
αυτή το ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθµού εισακτέ-
ων ορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής.
β) Η περίπτωση α΄ εφαρµόζεται για υποψηφίους που:
αα) έχουν πλήρη φοίτηση, από την έναρξη και έως τη

λήξη κάθε διδακτικού έτους, και στις τρεις τάξεις του ε-
σπερινού ΓΕ.Λ., ή
ββ) εγγράφονται ή µετεγγράφονται στην Γ΄ τάξη του

εσπερινού ΓΕ.Λ. µετά την αποφοίτησή τους από τη Β΄
τάξη του ηµερήσιου ΓΕ.Λ. ή στη Β΄ τάξη του εσπερινού
ΓΕ.Λ. µετά την αποφοίτησή τους από την Α΄ τάξη του η-
µερήσιου ΓΕ.Λ., εργάζονται και µετά την αποφοίτησή
τους από την Β΄ ή την Α΄τάξη ηµερήσιου ΓΕ.Λ. αντίστοι-
χα ή κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις τάξεις αυ-
τές, επήλθε: ααα) θάνατος του ενός γονέα ή βββ) ανα-
πηρία του ενός γονέα, ο οποίος ασκεί µόνος ή από κοι-
νού µε τον άλλο γονέα την επιµέλεια, σε ποσοστό άνω
του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), ή
γγ) εγγράφονται στη Β΄ ή στη Γ΄ τάξη του εσπερινού

ΓΕ.Λ. είτε µετά τη συµπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας
είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτηµένων ατόµων, σε πρό-
γραµµα απεξάρτησης ή δδ) µετεγγράφονται από την Α΄
τάξη ηµερησίου ΓΕ.Λ. στην Α΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. ε-
ντός της προβλεπόµενης από τις κείµενες διατάξεις
προθεσµίας για µετεγγραφή.

γ) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ., ανεξάρτητα αν πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄, µπορούν ε-
ναλλακτικά να συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετά-
σεις για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, κατά το
αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έτος
αποφοίτησης, ως υποψήφιοι στην κατηγορία αποφοίτων
ηµερήσιου ΓΕ.Λ., µε τους ίδιους όρους και προϋποθέ-
σεις που ισχύουν γι’ αυτούς.

3. Οι µαθητές της Γ΄ Τάξης Ηµερήσιου και Εσπερινού
ΓΕ.Λ. µε την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότε-
ρα της 20ης Σεπτεµβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την
Αρχική Δήλωση Οµάδας Προσανατολισµού, που έχουν
υποβάλει στη σχολική τους µονάδα, προ της λήξης του
προηγούµενου διδακτικού έτους. Έκαστος µαθητής επι-
λέγει υποχρεωτικά µία (1) Οµάδα Μαθηµάτων Προσανα-
τολισµού.
Οι Οµάδες Προσανατολισµού επιτρέπουν την πρόσβα-

ση σε συγκεκριµένα Επιστηµονικά Πεδία σύµφωνα µε το
άρθρο 4Α του παρόντος νόµου.

4. Οι µαθητές της Γ΄ Λυκείου που συµµετέχουν στις
πανελλαδικές εξετάσεις, µετά την ολοκλήρωση των εξε-
τάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθµών της τελικής
τους επίδοσης, συµπληρώνουν το µηχανογραφικό. Σε
αυτό επιλέγουν όσα Τµήµατα επιθυµούν από το επιστη-
µονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύµφωνα µε
το άρθρο 4Α.

5. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ι-
σχύουν τα εξής: 
α) προσµετράται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό

(90%) ο µέσος όρος των βαθµών στα τέσσερα (4) πανελ-
λαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα του οικείου επιστηµονι-
κού πεδίου, σύµφωνα µε το άρθρο 4Α, και σε ποσοστό
δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθµός του απολυτηρίου της Γ΄
Τάξης ΓΕ.Λ.. Κατ’ εξαίρεση, για την εισαγωγή στην τρι-
τοβάθµια εκπαίδευση για το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021
υπολογίζεται µόνο ο µέσος όρος των τεσσάρων (4) πα-
νελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων, 
β) στα Τµήµατα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού µα-

θήµατος ή πρακτικής δοκιµασίας για την εισαγωγή υπο-
ψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντι-
κειµένου που θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού µαθή-
µατος ή της πρακτικής δοκιµασίας γίνεται πανελλαδικά.
Σε κάθε ειδικό µάθηµα ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει
βαθµολογία τουλάχιστον ίση µε το µισό της προβλεπό-
µενης µέγιστης δυνατής. Για τον υπολογισµό της συνο-
λικής βαθµολογίας, προστίθεται στην βαθµολογία, όπως
έχει υπολογιστεί σύµφωνα µε την περίπτωση α΄, η βαθ-
µολογία που προκύπτει από το γινόµενο του βαθµού των
ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών µε τον αντί-
στοιχο συντελεστή, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροπο-
ποιήθηκε µε το άρθρο 45 του ν. 4589/2019 (Α΄13).
γ) αν µε το σύνολο της βαθµολογίας που έχει επιτύχει

ο υποψήφιος µπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από
µία σχολές ή τµήµατα, εισάγεται τελικά µόνο σε εκείνη
τη σχολή ή τµήµα που προσδιόρισε στο µηχανογραφικό
του µε σειρά προτίµησης υψηλότερη σε σχέση µε τις άλ-
λες, σχολές ή τµήµατα που έχει δηλώσει.»
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2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013,
όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε την παράγραφο 8
του άρθρου 100 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως καθορίζονται:
α) Ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος υποβολής της αίτη-

σης δήλωσης των υποψηφίων Λυκείων για συµµετοχή
στις πανελλαδικές εξετάσεις και στις εξετάσεις ειδικών
µαθηµάτων, µουσικών µαθηµάτων και πρακτικών δοκιµα-
σιών, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
β) Ο τρόπος υπολογισµού του συνολικού αριθµού µο-

ρίων εισαγωγής µε βάση τους γραπτούς βαθµούς των
Πανελλαδικών Εξετάσεων και το βαθµό απολυτηρίου ό-
που απαιτείται.
γ) Ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης

προτίµησης (µηχανογραφικού) των υποψηφίων, µαθητών
και αποφοίτων, που συµµετείχαν στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις, καθώς και των αποφοίτων της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 13Γ, καθώς και τα απαι-
τούµενα δικαιολογητικά.
δ) Μετά από πρόταση των οικείων Τµηµάτων και Σχο-

λών, τα Τµήµατα και οι Σχολές, για την εισαγωγή στα ο-
ποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά µαθήµατα, πρακτικές
δοκιµασίες ή υγειονοµικές εξετάσεις, καθώς και τα ειδι-
κά αυτά µαθήµατα, οι πρακτικές δοκιµασίες ή οι υγειονο-
µικές εξετάσεις που απαιτούνται.
ε) Ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθ-

µολόγησης των ειδικών µαθηµάτων, των µουσικών µαθη-
µάτων, των πρακτικών δοκιµασιών ή υγειονοµικών εξε-
τάσεων, η προθεσµία υποβολής της σχετικής αίτησης
των υποψηφίων για συµµετοχή στις εξετάσεις αυτές και
εκδήλωσης της προτίµησης των υποψηφίων, η ανακοί-
νωση της επίδοσης στους υποψηφίους και κάθε ανα-
γκαία λεπτοµέρεια.
στ) Η ακριβής κατάταξη των Τµηµάτων των παραγρά-

φων 1 και 2 του άρθρου 4 στα Επιστηµονικά Πεδία. Η α-
πόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται έως τα
µέσα Μαΐου του κάθε σχολικού έτους και ισχύει για τις
πανελλαδικές εξετάσεις του επόµενου σχολικού έτους.
Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έ-
τους 2019-2010, η ανωτέρω απόφαση κατάταξης εκδίδε-
ται έως τα τέλη Οκτωβρίου 2019. 
ζ) Ο καθορισµός του αριθµού εισακτέων ανά Σχολή,

Τµήµα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α.
και των Α.Σ.Τ.Ε.. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφί-
ου εκδίδεται έως τα µέσα Απριλίου κάθε έτους ύστερα
από γνώµη των Τµηµάτων και ισχύει για τις πανελλαδι-
κές εξετάσεις του ίδιου σχολικού έτους. 
η) Ο αριθµός των θέσεων εισακτέων υποψηφίων που

ορίζονται στις εξής διατάξεις: αα) άρθρο 34 του
ν. 2725/1999 (Α΄ 121), ββ) παράγραφο 4 του άρθρου 2
του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) και γγ) άρθρο 35 του
ν. 3794/2009 (Α΄ 156).
θ) Οι διαδικασίες σχετικά µε τις εξετάσεις εισαγωγής

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση που αφορούν τον τόπο και
χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, το πρόγραµµα των ε-
ξετάσεων, τον τρόπο εξέτασης των διαφόρων µαθηµά-
των, τον τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεµάτων,
τον τρόπο ορισµού και υποχρεώσεις των επιτηρητών, υ-
ποχρεώσεις των µαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτα-
σης, τον τρόπο βαθµολόγησης και αναβαθµολόγησης
των γραπτών, τον τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τον

τρόπο ορισµού των βαθµολογικών κέντρων και γνωστο-
ποίησης των τελικών βαθµών των γραπτών.
ι) Η σύσταση και συγκρότηση των αναγκαίων ατοµικών

και συλλογικών οργάνων για την οργάνωση και τη διεξα-
γωγή των εξετάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επί-
πεδο.
ια) Ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθ-

µών. 
ιβ) Οι συντελεστές βαρύτητας των ειδικών µαθηµάτων,

των µουσικών µαθηµάτων και των πρακτικών δοκιµα-
σιών.
ιγ) Ο τρόπος επεξεργασίας των βαθµολογικών στοι-

χείων και των δηλώσεων προτίµησης υποψηφίων (µηχα-
νογραφικό), τα κριτήρια ισοβαθµίας, η κατάρτιση των πι-
νάκων εισαγοµένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους
υποψηφίους και στα οικεία Τµήµατα ή Σχολές εισαγω-
γής.
ιδ) Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των

εισαγοµένων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και
κάθε σχετικό θέµα µε την οργάνωση και την εφαρµογή
των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής για εισαγωγή
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
ιε) Κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του πα-

ρόντος.»
3. Η παράγραφος 11 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019

καταργείται και οι παράγραφοι 12, 13 και 14 αναριθµού-
νται σε 11, 12 και 13.

Άρθρο 166
Εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση µέσω πανελλαδικών εξετάσεων 
το σχολικό έτος 2019-2020

1. Στο άρθρο 13Γ του ν. 4186/2013, το οποίο προστέ-
θηκε µε την παράγραφο 8 του άρθρου 100 του
ν. 4610/2019, µετά την παράγραφο 1 προστίθεται παρά-
γραφος 1A ως εξής:

«1A. Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 οι απόφοι-
τοι της παραγράφου 1, οι οποίοι επιθυµούν να συµµετά-
σχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων γενικού
λυκείου µπορούν να επιλέξουν να συµµετάσχουν σε αυ-
τές είτε α) µε τους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύ-
ουν το σχολικό έτος 2019-2020 είτε β) µε τους όρους,
προϋποθέσεις, εξεταστέα ύλη και διαδικασίες, που ίσχυ-
σαν το σχολικό έτος 2018-2019. Η επιλογή θα γίνει κατά
την περίοδο υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων των υποψη-
φίων Γενικού Λυκείου.
Οι υποψήφιοι, που θα επιλέξουν να εξεταστούν σύµ-

φωνα µε την περίπτωση β) του πρώτου εδαφίου θα διεκ-
δικήσουν ποσοστό των θέσεων των σχολών και τµηµά-
των, που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Το ποσοστό
αυτό ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, αφού οριστικοποιηθεί ο αριθµός των απο-
φοίτων των προηγούµενων ετών που θα διαγωνισθούν
µε το σύστηµα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-2019,
ώστε να τους αποδοθεί ποσοστό θέσεων κατά προσέγγι-
ση ανάλογο µε το ποσοστό τους σε σχέση µε το σύνολο
των υποψηφίων του σχολικού έτους 2019-2020. Το ανω-
τέρω ποσοστό θα αποδοθεί στα κατά περίπτωση συναρ-
µόδια Υπουργεία, προκειµένου να ορισθεί ο αριθµός ει-
σακτέων της κατηγορίας αυτής για τα Τµήµατα και τις
Σχολές που τα αφορούν, µε κοινή απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευµάτων και των κατά περίπτω-
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ση αρµόδιων Υπουργών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις.» 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013,
το οποίο προστέθηκε µε την παράγραφο 8 του άρθρου
100 του ν. 4610/2019, καταργείται και η παράγραφος 5
του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 αναριθµείται σε 4. 

Άρθρο 167
Ρυθµίσεις για τα πειραµατικά και τα πρότυπα σχολεία

1. Το άρθρο 83 του ν. 4610/2019 τροποποιείται ως ε-
ξής:
α) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Η εγγραφή των µαθητών των πειραµατικών σχο-

λείων στους οµίλους γίνεται µε αίτηση των ασκούντων
τη γονική µέριµνα προς το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου. Η εγ-
γραφή των µαθητών στους οµίλους για µαθητές που φοι-
τούν στις δηµόσιες σχολικές µονάδες που υπάγονται
στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση γίνεται µε απόφαση
του ΕΠ.Ε.Σ. του πειραµατικού σχολείου, κατόπιν αίτησης
των ασκούντων τη γονική µέριµνα. Αν δεν λειτουργούν
όµιλοι στο συγκεκριµένο πειραµατικό σχολείο για τον
γνωστικό τοµέα για τον οποίο ενδιαφέρονται οι µαθη-
τές, µπορούν να εγγραφούν µε την ίδια διαδικασία σε ο-
µίλους άλλου πειραµατικού σχολείου, εφόσον αυτοί λει-
τουργούν.»
β) Η παράγραφος 4 καταργείται.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 89 του ν. 4610/2019 α-

ντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Τα πρότυπα σχολεία υπηρετούν τους σκοπούς του

άρθρου 74, εντάσσονται σε οµάδα σχολείων του άρθρου
48 του ν. 4547/2018 και υπάγονται διοικητικά στην οικεία
Διεύθυνση Εκπαίδευσης.»

3. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 94 του ν. 4610/2019
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. έχει, ιδίως, τις εξής αρµοδιότητες:
α) Γνωµοδοτεί για τη µετατροπή σχολείου ως πειρα-

µατικού.
β) Γνωµοδοτεί για την ίδρυση νέας σχολικής µονάδας

ως πειραµατικής.
γ) Γνωµοδοτεί για τον χαρακτηρισµό τµήµατος ή τµη-

µάτων σχολείου ως πειραµατικών.
δ) Γνωµοδοτεί για τη διαδικασία εισαγωγής µαθητών

στα πειραµατικά σχολεία.
ε) Γνωµοδοτεί για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλο-

γής µαθητών και µαθητριών στα πρότυπα γυµνάσια.
στ) Γνωµοδοτεί για τη συνεργασία πειραµατικών και

πρότυπων σχολείων µε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικούς φορείς.
ζ) Γνωµοδοτεί για την τροποποίηση του αναλυτικού

και του ωρολογίου προγράµµατος, σύµφωνα µε την πε-
ρίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρό-
ντος.
η) Επιλύει οποιοδήποτε άλλο θέµα, το οποίο αφορά

στη λειτουργία των οµίλων και δεν προβλέπεται από την
ισχύουσα νοµοθεσία.
θ) Γνωµοδοτεί για τη διάθεση των εκπαιδευτικών των

οποίων παρατάθηκε η θητεία, εφόσον πλεονάζουν στο
πειραµατικό ή πρότυπο σχολείο όπου υπηρετούν, σε άλ-
λο πειραµατικό ή πρότυπο σχολείο για κατά προτεραιό-
τητα κάλυψη λειτουργικών κενών ή για την κάλυψη ανα-
γκών που έχουν σχέση µε τους σκοπούς των πρότυπων
και πειραµατικών σχολείων στην ίδια περιφέρεια που α-
νήκει το πρότυπο ή πειραµατικό σχολείο. Αν ο εκπαιδευ-
τικός δεν επιθυµεί να υπηρετήσει µε την παραπάνω δια-

δικασία, τότε τίθεται στη διάθεση του οικείου Περιφερει-
ακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας Εκπαί-
δευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ή Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµ-
βουλίου Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.). Σε
αυτή την περίπτωση διατηρεί όλα τα δικαιώµατα που α-
πορρέουν από την παράταση της θητείας του στο συγκε-
κριµένο πρότυπο ή πειραµατικό σχολείο.
ι) Γνωµοδοτεί για τη διάθεση εκπαιδευτικών των οποί-

ων ανανεώθηκε η απόσπαση σε πρότυπο ή πειραµατικό
σχολείο, εφόσον πλεονάζουν, για την κάλυψη λειτουργι-
κών κενών σε άλλο πρότυπο ή πειραµατικό σχολείο. Αν
οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να πλεονάζουν, επιστρέ-
φουν στη θέση από την οποία αποσπάστηκαν. 
ια) Διαβιβάζει στα οικεία Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. τα

λειτουργικά κενά και είναι αρµόδια για την εφαρµογή
της παραγράφου 6 του άρθρου 76.»
β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν

την ισχύ των παραγράφων 4,5 και 6 του άρθρου 76 του ν.
4610/2019. 

4. Το άρθρο 96 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 96

1. Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις
του παρόντος εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατά-
ξεις που ισχύουν για τις σχολικές µονάδες της δηµόσιας
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως, µπορεί να τροποποιείται το διδακτικό ωράριο των
υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα πειραµατικά και στα
πρότυπα σχολεία. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται
και οι σχετικές λεπτοµέρειες της ρύθµισης.»

5. Μεταβατικά και έως την συγκρότηση των ΕΠ.Ε.Σ.
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 95 ν. 4610/2019,
αυτά συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων και λειτουργούν νοµίµως µε τα ε-
ξής µέλη:
α) Ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ως Πρόεδρο.
β) Τον διευθυντή ή τους διευθυντές του οικείου πειρα-

µατικού ή πρότυπου σχολείου. 
γ) Έναν (1) εκπαιδευτικό του πειραµατικού ή του πρό-

τυπου σχολείου, κατά περίπτωση, ο οποίος επιλέγεται α-
πό τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου εντός σαρά-
ντα οκτώ ωρών από την περιέλευση σε αυτόν του σχετι-
κού αιτήµατος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της
ως άνω προθεσµίας, ως µέλος ορίζεται εκπαιδευτικός
του σχολείου. 
δ) Τον υπεύθυνο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του

πειραµατικού ή του πρότυπου σχολείου.
Η επιλογή των προσώπων γίνεται σύµφωνα µε τα προ-

σόντα που ορίζονται στην 87633/Δ6/21.5.2019 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
(Β΄ 2190).
Η λήξη της κατά τα ανωτέρω µεταβατικής συγκρότη-

σης και λειτουργίας των ΕΠ.Ε.Σ. και η έναρξη της κατά
το άρθρο 95 ν. 4610/2019 συγκρότησή τους διαπιστώνο-
νται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως.

6. Τα ΕΠ.Ε.Σ. που συγκροτούνται σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 5 ασκούν όλες τις κατά νόµον αρµοδιότητες
των υπό συγκρότηση µε τη διαδικασία του άρθρου 95
του ν. 4610/2019 ΕΠ.Ε.Σ.. 
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7. Από τις 09.08.2019, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
παραγράφου 3 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134),
τα άρθρα 82, 83, 84 και 85 του ν. 4610/2019 εφαρµόζο-
νται και στα πρότυπα σχολεία. 

Άρθρο 168
Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78)

Στο π.δ. 38/2010 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιή-
σεις:
α) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 2, οι οποίες κα-

ταργήθηκαν µε την παράγραφο 2 του άρθρου 98 του
ν. 4610/2019 (Α΄ 70), επαναφέρονται σε ισχύ ως εξής: 

«3. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελµατικής ι-
σοδυναµίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
1 του παρόντος διατάγµατος, εφαρµόζονται σε κάθε υ-
πήκοο κράτους - µέλους ή τρίτης χώρας ο οποίος, έχο-
ντας αποκτήσει τίτλο τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης
άλλου κράτους-µέλους ή τρίτης χώρας, δεν πληροί τις
προϋποθέσεις εφαρµογής της παραγράφου 1 του παρό-
ντος άρθρου. 

4. Εξαιρούνται της εφαρµογής των διατάξεων περί α-
ναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας της παραγρά-
φου 3 του παρόντος άρθρου τα επαγγέλµατα του Κεφα-
λαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ για τα οποία, όταν δεν πληρούνται
οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ (ανα-
γνώριση βάσει του συντονισµού των ελάχιστων προϋπο-
θέσεων εκπαίδευσης), εφαρµόζονται αποκλειστικά οι
διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου ΙΙΙ περί γενικού συ-
στήµατος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης.»
β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 3, όπως η παράγραφος

αυτή αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση α΄ της παρα-
γράφου 28 του άρθρου 30 ν. 4111/2013 (Α΄ 18), αντικαθί-
σταται ως εξής: « 5. Για τους σκοπούς της παραγράφου
3 του άρθρου 2 νοείται ως «τίτλος τυπικής ανώτατης εκ-
παίδευσης» ο αναγνωρισµένος τίτλος τουλάχιστον τριε-
τούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται
για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, µικρότερο τριετούς
διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για µε-
ταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης και τουλάχιστον τριε-
τούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται
για διδακτορικό κύκλο σπουδών, που απονέµεται από ί-
δρυµα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την
εθνική νοµοθεσία κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης ή τρίτης χώρας.»
γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 4, η οποία καταργήθη-

κε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019,
επαναφέρεται σε ισχύ ως εξής:

«3. Η αναγνώριση επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλου
τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας µε αυτόν που απο-
νέµεται στο πλαίσιο του ηµεδαπού εκπαιδευτικού συστή-
µατος, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του
παρόντος, παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να απο-
κτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκρι-
µένη οικονοµική δραστηριότητα ως µισθωτός ή αυτοα-
πασχολούµενος µε τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους µε
τους κατόχους συγκρίσιµων τίτλων του ηµεδαπού εκπαι-
δευτικού συστήµατος, εκτός των περιπτώσεων που α-
παιτούνται αυξηµένα ακαδηµαϊκά προσόντα και ιδίως
για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επι-
στηµονικού προσωπικού.»
δ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14, όπως αντικαταστά-

θηκε µε την παράγραφο 12 του άρθρου 1 του

π.δ. 51/2017 (Α΄ 82), αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Το άρθρο 13 δεν κωλύει την αρµόδια αρχή του άρ-

θρου 54, σε περίπτωση αίτησης αναγνώρισης επαγγελ-
µατικών προσόντων, να απαιτεί από τον αιτούντα την
πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρµογής επί
τρία έτη, κατ’ ανώτατο όριο, ή την υποβολή σε δοκιµασία
επάρκειας σε µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις εάν:
α) η εκπαίδευση που έχει λάβει ο αιτών αφορά τοµείς

γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που
καλύπτονται από την εκπαίδευση στην Ελλάδα,
β) το νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα στην Ελλά-

δα περιλαµβάνει µία ή περισσότερες νοµοθετικά ρυθµι-
ζόµενες επαγγελµατικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν
υπάρχουν στο αντίστοιχο επάγγελµα στο κράτος µέλος
καταγωγής του αιτούντος, και η εκπαίδευση που απαιτεί-
ται στην Ελλάδα αφορά τοµείς γνώσεων ουσιωδώς δια-
φορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από τη βεβαί-
ωση επάρκειας ή τον τίτλο εκπαίδευσης που διαθέτει ο
αιτών.» 
ε) Η παράγραφος 6 του άρθρου 14, όπως η παράγρα-

φος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 4 του άρ-
θρου 98 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Η δοκιµασία επάρκειας ή η πρακτική άσκηση προ-
σαρµογής για την αναγνώριση επαγγελµατικών προσό-
ντων, διενεργείται από την οικεία επαγγελµατική οργά-
νωση, εφόσον αυτή είναι οργανωµένη ως νοµικό πρόσω-
πο δηµοσίου δικαίου. Με απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευµάτων µπορεί να καθορίζονται οι λε-
πτοµέρειες της διαδικασίας πρακτικής άσκησης ή της
δοκιµασίας.» 
στ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 54, όπως η παράγρα-

φος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 5 του άρ-
θρου 98 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Αρµόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των εν-
διαφεροµένων και να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρι-
σης επαγγελµατικών προσόντων και αναγνώρισης επαγ-
γελµατικής ισοδυναµίας τίτλων σπουδών των κρατών-
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών είναι το
Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Νοµοθε-
σίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων. Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων συνοδεύονται
από παράβολο υπέρ του Δηµοσίου ποσού εκατό (100)
ευρώ.»
ζ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 54, όπως η παράγρα-

φος αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου
98 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Αρµόδιες αρχές για την αναγνώριση επαγγελµατι-
κών προσόντων είτε επί τη βάσει του γενικού συστήµα-
τος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου Ι, είτε επί τη
βάσει της αναγνώρισης της επαγγελµατικής πείρας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ του Τίτλου
ΙΙΙ είναι οι οικείες επαγγελµατικές οργανώσεις, εφόσον
είναι οργανωµένες ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαί-
ου.»
η) Ύστερα από την παράγραφο 5 του άρθρου 54, όπως

η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 5
του άρθρου 98 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και αντικαθίστα-
ται µε την περίπτωση ζ΄ του παρόντος άρθρου, προστί-
θεται παράγραφο 6 ως εξής:

«6. Εφόσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, η α-
πόφαση αναγνώρισης της αρµόδιας, σύµφωνα µε τις πα-
ραγράφους 1 και 5, αρχής εκδίδεται εντός προθεσµίας
τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή ή την περιέλευση
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της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών. Εφόσον
απαιτείται πρακτική άσκηση ή δοκιµασία, εκδίδεται εντός
της ίδιας προθεσµίας απόφαση της αρµόδιας αρχής που
ορίζει τα σχετικά µε την πρακτική άσκηση ή τη δοκιµασία.
Μετά την ολοκλήρωση της δοκιµασίας ή της πρακτικής ά-
σκησης, η απόφαση αναγνώρισης εκδίδεται από την αρ-
µόδια αρχή εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30)
ηµερών από την γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων της
δοκιµασίας ή της πρακτικής άσκησης σε αυτή.» 
θ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 57, η οποία καταργήθη-

κε µε την παράγραφο 9 του άρθρου 98 του ν. 4610/ 2019,
επαναφέρεται σε ισχύ ως εξής:

«8. Ο ενδιαφερόµενος δύναται να ασκήσει άπαξ ενδι-
κοφανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. και
να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφα-
σης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εντός απο-
κλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την κοι-
νοποίησή της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο
υπέρ του Δηµοσίου ύψους πενήντα (50) ευρώ. Το
Α.Τ.Ε.Ε.Ν. γνωστοποιεί στον προσφεύγοντα την απόφα-
ση του το αργότερο µέσα σε τρεις (3) µήνες.»
ι) Το άρθρο 57Α, το οποίο καταργήθηκε µε την παρά-

γραφο 10 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019, επαναφέρεται
σε ισχύ ως εξής:

«Άρθρο 57 Α
Γραπτή δοκιµασία επαγγελµατικής ισοδυναµίας

1. Ο προϊστάµενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. κατόπιν εξέτασης
του φακέλου και της αίτησης, µπορεί να εκδώσει απόφα-
ση για πρακτική άσκηση προσαρµογής ή δοκιµασία επάρ-
κειας, στη περίπτωση αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελ-
µατικών προσόντων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρ-
θρο 14. Στην περίπτωση αιτήσεων αναγνώρισης επαγ-
γελµατικής ισοδυναµίας, ο προϊστάµενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν.,
κατόπιν εξέτασης της αίτησης και του φακέλου µπορεί να
εκδώσει απόφαση για γραπτή δοκιµασία επαγγελµατικής
ισοδυναµίας, εφόσον από την εξέταση της αίτησης και
του φακέλου προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές µεταξύ
του προγράµµατος σπουδών που παρακολούθησε ο αι-
τών και του προγράµµατος σπουδών συγκρίσιµου τίτλου
σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) της
ηµεδαπής.

2. Η γραπτή δοκιµασία επαγγελµατικής ισοδυναµίας
σε επιστηµονικά αντικείµενα - µαθήµατα του Α.Τ.Ε.Ε.Ν.
λαµβάνει χώρα σε κάθε εξεταστική περίοδο που ορίζεται
για το συγκεκριµένο µάθηµα - επιστηµονικό αντικείµενο
σε Τµήµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής. Ο ενδιαφερόµενος έχει δι-
καίωµα να επιλέξει το Τµήµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής όπου ε-
πιθυµεί να εξεταστεί στο συγκεκριµένο µάθηµα - επιστη-
µονικό αντικείµενο και υποβάλει σχετική αίτηση στη
Γραµµατεία του Tµήµατος. Η αίτηση συνοδεύεται από
την απόφαση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. για την επιβολή αντισταθµι-
στικών µέτρων. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος εκδίδει ειδική
άδεια συµµετοχής στις εξετάσεις, οι οποίες µπορεί να εί-
ναι γραπτές ή/και προφορικές, ανάλογα µε το πρόγραµµα
σπουδών του τµήµατος ή της σχολής των συγκεκριµένων
αντικειµένων. Μετά την εξέταση, η Γραµµατεία του Τµή-
µατος εκδίδει βεβαίωση αποτελέσµατος, µε ένδειξη «επι-
τυχώς» ή µη και χωρίς βαθµολόγηση, την οποία ο ενδια-
φερόµενος υποβάλλει στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. προκειµένου να
διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι για την αναγνώριση
που αποφασίστηκαν µε την προηγούµενη απόφαση του
Α.Τ.Ε.Ε.Ν..» 

Άρθρο 169
Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύει η λει-
τουργία του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών
Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), το οποίο καταργήθηκε µε το άρ-
θρο 98 του ν. 4610/2019 και το οποίο διατηρήθηκε µετα-
βατικά σε λειτουργία, δυνάµει της παραγράφου 1 του
άρθρου 99 του ίδιου νόµου. 

2. Αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων
και αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων
σπουδών των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
τρίτων χωρών που κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος έχουν υποβληθεί για εξέταση από το Σ.Α.Ε.Π., κα-
θώς και ενδικοφανείς προσφυγές κατά των αποφάσεων
του Σ.Α.Ε.Π. που έχουν ασκηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος, εξετάζονται από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων σύµφωνα µε τις
διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), όπως τροποποιείται
µε τον παρόντα νόµο. 

3. Οι αιτήσεις και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για
την αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων που έχουν
υποβληθεί στο Σ.Α.Ε.Π. µέχρι την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος επιστρέφονται από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. στους αιτού-
ντες και υποβάλλονται µε µέριµνα των αιτούντων στις
οικείες επαγγελµατικές οργανώσεις. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ενη-
µερώνει, µε κάθε πρόσφορο µέσο, τους αιτούντες για
την ως άνω µεταβολή της αρµοδιότητας εξέτασης, ε-
ντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος νόµου. 

4. Στην περίπτωση που µε απόφαση του Σ.Α.Ε.Π. έ-
χουν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος επιβληθεί α-
ντισταθµιστικά µέτρα για την αναγνώριση επαγγελµατι-
κής ισοδυναµίας τίτλων σπουδών ή επαγγελµατικών
προσόντων, η βεβαίωση για την ολοκλήρωση των αντι-
σταθµιστικών µέτρων υποβάλλεται στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή
στην αρµόδια επαγγελµατική οργάνωση, η οποία είναι
οργανωµένη ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, και η
σχετική διαδικασία ολοκληρώνεται µε την έκδοση της α-
πόφασης αναγνώρισης από την κατά περίπτωση Αρµό-
δια Αρχή. 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 57Α του
π.δ. 38/2010 εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτω-
ση που έχει οριστεί γραπτή δοκιµασία επαγγελµατικής ι-
σοδυναµίας σε επιστηµονικά αντικείµενα – µαθήµατα µε
απόφαση του Σ.Α.Ε.Π..

Άρθρο 170
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: 
α) η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 9 και η παράγρα-

φος 12 του άρθρου 98, καθώς και το άρθρο 99 του
ν. 4610/2019 (Α΄ 70),
β) η παράγραφος 2 του άρθρου 54 του π.δ. 38/2010, ό-

πως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρά-
γραφο 5 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019,
γ) η υπ’ αρίθµ. 48066/ΙΑ/31.03.2014 απόφαση του Υ-

πουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β΄ 896), 
δ) η υπ’ αρίθµ. 107282/Κ4/03.07.2019 απόφαση του

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
(Β΄ 2813).
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Άρθρο 171
Τροποποιήσεις στον ν. 4485/2017 (Α΄ 114)

6. Στο άρθρο 37 του ν. 4485/2017 προστίθεται παρά-
γραφος 7 ως εξής: 

«7. Ο προϋπολογισµός κάθε Π.Μ.Σ. δύναται να ανα-
µορφώνεται µε απόφαση της Συνέλευσης, κατόπιν εισή-
γησης του Διευθυντή του οικείου Π.Μ.Σ., στο σύνολο
του υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαφοροποίηση
στα έσοδα, ή ανά κατηγορία δαπάνης υπό την προϋπό-
θεση ότι οι πόροι που µεταφέρονται δεν υπερβαίνουν το
είκοσι τοις εκατό (20%) του προϋπολογισµού, και υπό
τον όρο τήρησης και διασφάλισης της δηµοσιονοµικής
ουδετερότητας του προϋπολογισµού κάθε Π.Μ.Σ.»

2. Η παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου
4 και τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παραγράφου 5 του
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 καταργούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Άρθρο 172
Αναστολή ισχύος του π.δ. 62/2019

1. Το άρθρο 27 του π.δ. 62/2019 µε τίτλο «Αναδιάρ-
θρωση υπηρεσιών Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
Ελληνικής Αστυνοµίας, Πυροσβεστικού Σώµατος, Γενι-
κής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας και ρύθµιση λοι-
πών θεµάτων» (Α΄ 101), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δια-
τάξεις του παρόντος τίθενται σε ισχύ την 1η.02.2020.»

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
τίθεται σε ισχύ από 19.09.2019.

Άρθρο 173
Τροποποίηση του ν. 4249/2014

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του
ν. 4249/2014 (Α΄ 73) προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του οικεί-
ου Υπουργού δύναται να ορίζεται Αναπληρωτής Γενικός
Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος είναι µετα-
κλητός υπάλληλος µε βαθµό 2ο της κατηγορίας ειδικών
θέσεων. Με όµοια απόφαση ορίζονται οι αρµοδιότητες
του Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Άρθρο 174
Τροποποιήσεις του ν. 4622/2019

1. Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 
«6. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του πα-

ρόντος νόµου, τα µέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουρ-
γοί δύνανται, µε απόφασή τους να µεταβιβάζουν σε Γενι-
κούς και Ειδικούς Γραµµατείς του Υπουργείου ή σε Προϊ-
σταµένους οργανικών µονάδων, µέρος των αρµοδιοτή-
των τους ή την εξουσία υπογραφής «µε εντολή τους».
Ως Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων κατά το πρώτο ε-
δάφιο θεωρούνται και οι αρχηγοί επιτελείων και µεγά-
λων µονάδων των Ενόπλων Δυνάµεων και των σωµάτων
ασφαλείας. Μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί στους
οποίους δεν υπάγονται οργανικές µονάδες δύνανται να

µεταβιβάζουν εξουσία υπογραφής «µε εντολή τους»
στον Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου τους για τις αρ-
µοδιότητες που ασκούν ή τους έχουν ανατεθεί. Με την ί-
δια απόφαση, δύναται να προβλέπεται ότι η αρµοδιότητα
ή η εξουσία υπογραφής «µε εντολή» που µεταβιβάζεται
κατά την παρούσα παράγραφο, µπορεί να ασκείται και α-
πό το µεταβιβάζον διοικητικό όργανο. Η απόφαση µετα-
βίβασης αρµοδιότητας ή της εξουσίας υπογραφής εξα-
κολουθεί να ισχύει µέχρι την ανάκλησή της από το αρµό-
διο όργανο ακόµα και αν αυτός που την εξέδωσε παύσει
να υπάρχει».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
23 µετά τη λέξη «µετακλητούς» προστίθενται οι λέξεις
«ή αποσπασµένους».

3. Στο τέλος της παράγραφο 2 του άρθρου 24 προστί-
θενται εδάφια ως εξής: «Με απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως, δύναται να ανατίθεται στη Γενική Γραµµατεία του
Πρωθυπουργού η διοικητική και οικονοµική υποστήριξη
των Ιδιαίτερων Γραφείων των Αντιπροέδρων της Κυβέρ-
νησης, Υπουργών Επικρατείας και Υφυπουργών στον
Πρωθυπουργό, εφόσον υφίστανται. Με όµοια απόφαση,
σε περίπτωση που Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ή Υ-
πουργός Επικρατείας προΐσταται Υπουργείου δύναται η
διοικητική και οικονοµική υποστήριξη του Ιδιαίτερου Γρα-
φείου του να ανατίθεται στις αρµόδιες οργανικές µονά-
δες του οικείου Υπουργείου.»

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.
4622/2019 (Α΄ 133), προστίθενται δύο (2) εδάφια, ως ε-
ξής: «Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στα άρθρα 45
και 46 του παρόντος, στο ιδιαίτερο γραφείο του Υπουρ-
γού ή του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό στον οποίο
έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατεί-
ας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης συστήνονται δύο (2)
θέσεις συνεργατών µε αρµοδιότητα τη συνεργασία µε
τα Γραφεία Δηµόσιας Διπλωµατίας του Υπουργείου Εξω-
τερικών για την προβολή του κυβερνητικού έργου στο ε-
ξωτερικό. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται αποκλειστικά µέ-
σω απόσπασης από το προσωπικό του κλάδου Συµβού-
λων και Γραµµατέων Επικοινωνίας που έχει µεταφερθεί
στο Υπουργείο Εξωτερικών σύµφωνα µε την παράγραφο
5 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119)». 

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
20 και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
29 διαγράφονται.

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 διαγράφεται η
φράση «,πλην της Γενικής Διεύθυνσης του Εθνικού Τυ-
πογραφείου,»

7. Η υποπερίπτωση (γγ) της περίπτωσης (α) της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως εξής: «τον ο-
ρισµό υπηρεσιακών παραγόντων για τη συµµετοχή σε ο-
µάδες εργασίας ή άλλα συλλογικά όργανα της Προε-
δρίας της Κυβέρνησης ή άλλων Υπουργείων ή του αυτού
Υπουργείου, καθώς και την παρακολούθηση της δραστη-
ριότητας των εκπροσώπων του Υπουργείου σε υπερεθνι-
κούς ή διεθνείς οργανισµούς, συλλογικά όργανα, συνέ-
δρια, φόρουµ, σε συνεργασία µε τις κατά περίπτωση αρ-
µόδιες υπηρεσίες,»

8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 39 αντικαθίσταται ως
εξής: «Τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 38 ι-
σχύουν αναλόγως και για τις Μονάδες Εσωτερικού Ε-
λέγχου.»

9. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 36
αντικαθίσταται ως εξής: «(α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαι-
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δευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδα-
πής». 

10. Οι υποπεριπτώσεις (αε) και (αστ) της περίπτωσης
(α) της παραγράφου 6 του άρθρου 36 αντικαθίστανται ως
εξής: «(αε) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής: 200 µόρια, (αστ)
2ο πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµε-
δαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής: 150 µόρια».

11. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 36 η δεύτερη υπο-
διαίρεση (αστ) αναγραµµατίζεται ως (αη) και η υφιστάµε-
νη υποδιαίρεση (αη) αναγραµµατίζεται ως (αθ). Οι νέες
υποδιαιρέσεις (αη) και (αθ) αντικαθίστανται ως εξής:
«(αη) πολύ καλή γνώση 2ης ξένης γλώσσας της Ε.Ε.: 30
µόρια και (αθ) άριστη γνώση 2ης ξένης γλώσσας της
Ε.Ε.: 60 µόρια.»

12. Οι υποπεριπτώσεις (βα) και (ββ) της περίπτωσης (β)
της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του ν. 4622/2019 αντι-
καθίστανται ως εξής: «(βα) 2,5 µόρια για κάθε µήνα
πραγµατικής προϋπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου επι-
πέδου Τµήµατος, (ββ) 3,5 µόρια για κάθε µήνα πραγµατι-
κής προϋπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου επιπέδου Δι-
εύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης,».

13. Η παράγραφος 11 του άρθρου 36 αντικαθίσταται
ως εξής: «Εάν η θητεία του Υπηρεσιακού Γραµµατέα λή-
ξει πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο, αναλαµβάνει ο πρώ-
τος επιλαχών για το υπόλοιπο της θητείας. Εάν δεν δύ-
ναται να αναλάβει ο πρώτος επιλαχών, αναλαµβάνει ο
δεύτερος επιλαχών και σε περίπτωση αδυναµίας του ο
τρίτος επιλαχών. Εάν είναι αδύνατη η ανάληψη καθηκό-
ντων από τον τρίτο επιλαχόντα, η θέση καλύπτεται µετα-
βατικά µε απόφαση του οικείου Υπουργού, λαµβάνοντας
υπόψη τα σχετικά προσόντα διορισµού και εκκινεί η δια-
δικασία επιλογής νέου Υπηρεσιακού Γραµµατέα.»

14. Ο τίτλος του άρθρου 40 αντικαθίσταται ως εξής:
«Γραφεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης.» Στις παραγρά-
φους 1 και 2 του άρθρου 40 όπου αναφέρονται οι φρά-
σεις «Γραφείο Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας» και «Γρα-
φεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας» αυτά αντικαθίστα-
νται µε τα ορθά «Γραφείο Επικοινωνίας και Ενηµέρω-
σης» και «Γραφεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης» αντι-
στοίχως.

15. Η παράγραφος 3 του άρθρου 46 τροποποιείται ως
εξής: «Οι θέσεις των συνεργατών δύνανται να καλύπτο-
νται από: (α) ιδιώτες µέσω πρόσληψης, οι οποίοι κατα-
λαµβάνουν αποκλειστικά θέσεις µετακλητών, (β) δηµοσί-
ους υπαλλήλους ή λειτουργούς µε σχέση εργασίας δη-
µοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που
υπηρετούν σε φορείς του Δηµοσίου Τοµέα, όπως αυτός
ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης (α) της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) µέσω
απόσπασης, (γ) δικηγόρους µε έµµισθη εντολή του Δη-
µοσίου που υπηρετούν στους φορείς της προηγούµενης
περίπτωσης µέσω απόσπασης.»

16. Στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου
47 διαγράφεται η φράση «και η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως» και στο τέλος της παρα-
γράφου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι πράξεις του
προηγούµενου εδάφιου δηµοσιεύονται, σε περίληψη,
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 47 α-

ντικαθίσταται ως εξής: «(β) στην περίπτωση απόσπασης,
µε κοινή απόφαση του Υπουργού υποδοχής και του αρ-
µόδιου Υπουργού προέλευσης.»

17. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
47 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αποσπάσεις συνεργατών

στα ιδιαίτερα γραφεία γίνεται κατά παρέκκλιση των κεί-
µενων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισµό.»

18. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
47 αντικαθίσταται ως εξής: «Η λήξη της πρόσληψης ή
της απόσπασης συνεργάτη µπορεί να γίνει οποτεδήποτε
µε µόνη πράξη του οικείου Υπουργού».

19. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
48 αντικαθίσταται ως εξής: «Πρόσληψη ή απόσπαση δεν
µπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω θέσεις,
πλήν των περιπτώσεων της παραγράφου 7 του άρθρου
46, εφόσον συντρέχουν τα κωλύµατα του άρθρου 76 του
παρόντος.»

20. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
66 ο αριθµός «63» αντικαθίσταται από τον αριθµό «65».

21. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
66 µετά τη λέξη «παράγραφο» ο αριθµός «6» αντικαθί-
σταται από τον αριθµό «4».

22. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 88
αντικαθίσταται ως εξής: «Το Συµβούλιο Διοίκησης µπο-
ρεί να συνεχίσει να λειτουργεί, εάν κάποια από τα µέλη
της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο,
εφόσον τα λοιπά τακτικά µέλη επαρκούν για τον σχηµα-
τισµό απαρτίας.»

23. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
96 µετά τη λέξη «πεντακόσιες» προστίθεται η λέξη
«τρεις».

24. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 96 η φράση «τριακόσιες εξήντα πέντε (365)» αντι-
καθίσταται από τη φράση «τριακόσιες είκοσι (320)».

25. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρ-
θρου 96 µετά τη λέξη «φορές» προστίθεται από την ηµε-
ροµηνία έναρξης ισχύος του η φράση «, µε µόνη απόφα-
ση του Διοικητή.» 

26. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρ-
θρου 96 η φράση «είτε ιδιώτες είτε» διαγράφεται. 

27. Η παράγραφος 3 του άρθρου 99 καταργείται από
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της. Οι παράγραφοι 4, 5
και 6 του ιδίου άρθρου αναριθµούνται σε 3, 4 και 5 αντι-
στοίχως.

28. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (α) της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 102 αντικαθίσταται ως εξής, «Με
την επιφύλαξη των οριζόµενων στο δεύτερο εδάφιο της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ορ-
γανισµού του Ν.Σ.Κ. (ν. 3086/2002, Α΄ 324), όπως ισχύει,
η αποδοχή ή µη των γνωµοδοτήσεων και η έγκριση ή µη
των πρακτικών γίνεται µε επισηµειωµατική πράξη του Δι-
οικητή της Αρχής,».

29. Η παράγραφος 6 του άρθρου 110 αντικαθίσταται
ως εξής:

«6. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του Μέρους Γ΄
του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:« (α) για το προσωπικό, την προσωπική ασφάλεια και
τους οδηγούς που είναι αποσπασµένοι ή διατίθεται ή
διορίζονται στην Προεδρία της Κυβέρνησης του άρθρου
29 του ν. 4622/2019, στα ιδιαίτερα γραφεία του ιδίου νό-
µου και στην Προεδρία της Δηµοκρατίας, συνολικά τον
µήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως: αα) Υπερωρια-
κή εργασία (µέχρι 22ης ώρας) 20 ώρες. ββ) Νυχτερινή υ-
περωριακή εργασία (από 22ης ώρας µέχρι 6ης πρωϊνής)
8 ώρες. γγ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέ-
ρες (από 6ης πρωϊνής µέχρι 22ης ώρας) 12 ώρες,».»

30. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 115 µετά τη λέξη
«Εθνικής» η λέξη «Άµυνας» αντικαθίσταται από τη λέξη
«Ασφάλειας».
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31. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 116 µετά από τη
λέξη «άρθρων» προστίθεται ο αριθµός «23,» και στο τέ-
λος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του ιδίου
άρθρου, προστίθεται η φράση «, µε την επιφύλαξη της
παραγράφου 2 του παρόντος».

32. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
116 αντικαθίσταται ως εξής: «Με αποφάσεις των οικείων
Γενικών Γραµµατέων Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θε-
µάτων και Συντονισµού,στις οργανικές µονάδες που
προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος,καθώς και µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
του Πρωθυπουργού στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονο-
µικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης,το-
ποθετούνται Προϊστάµενοι µεταβατικά και µέχρι την έκ-
δοση του Οργανισµού της Προεδρίας της Κυβέρνησης
και την τοποθέτηση Προϊσταµένων κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 31 του παρόντος.»

33. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου
116 η φράση «κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 39»
αντικαθίσταται από τη φράση «κατά την έναρξη λειτουρ-
γίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου».

34. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 116 προ-
στίθεται εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση που ο αριθ-
µός των υπαλλήλων της παραγράφου 1 του άρθρου 31
δεν είναι τουλάχιστον τριπλάσιος του αριθµού των προς
κάλυψη θέσεων ευθύνης, είναι δυνατή η τοποθέτηση
στις ως άνω θέσεις, µετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι
διορίζονται και παύονται µε ανάλογη εφαρµογή της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 31.»

35. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου
116 αντικαθίσταται ως εξής: «Η υπ’ αριθµ. Υ8/2019 από-
φαση του Πρωθυπουργού «Αναδιάρθρωση και σύνθεση
σε προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού»
(Β΄ 2903) διατηρείται σε ισχύ ως προς το σύνολο των
διατάξεών της, εκτός εάν τροποποιηθεί µε όµοια απόφα-
ση του Πρωθυπουργού, έως την έκδοση του Οργανισµού
της Προεδρίας της Κυβέρνησης.»

36. Η παράγραφος 15 του άρθρου 116 αντικαθίσταται
ως εξής: «Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρονται
τα πολιτικά γραφεία των µελών της Κυβέρνησης και των
Υφυπουργών ή τα γραφεία που επικουρούν το έργο των
Γενικών Γραµµατέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέ-
ων και Ειδικών Γραµµατέων νοούνται από τη δηµοσίευση
του ν. 4622/2019 τα ιδιαίτερα γραφεία των µελών της
Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών Γραµµατέ-
ων, Αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων και Ειδικών
Γραµµατέων κατά τα άρθρα 45 επ. του παρόντος.»

37. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 16 του άρθρου
116 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υπηρετούντες, κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µε οποιαδήποτε σχέ-
ση εργασίας και σε οποιαδήποτε θέση, στα πολιτικά γρα-
φεία των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών,
καθώς και στα γραφεία που επικουρούν το έργο των Γε-
νικών Γραµµατέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων
και Ειδικών Γραµµατέων, συνεχίζουν τη θητεία τους και
κατατάσσονται, µε απόφαση του οργάνου που τους προ-
σέλαβε, διόρισε ή απέσπασε, η οποία δεν δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά αναρτάται στο
διαδίκτυο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3861/2010,
στις θέσεις του άρθρου 46 του παρόντος νόµου, σύµφω-
να µε τα ειδικώς οριζόµενα στα άρθρα 45 εώς 48 του πα-
ρόντος νόµου.»

38. Μετά την παράγραφο 17 του άρθρου 116 του
ν. 4622/2019 προστίθεται παράγραφος ως εξής: «18. Α-

ποφάσεις ανάθεσης καθηκόντων µε παράλληλη άσκηση,
πλήρη ή µερική, των κύριων καθηκόντων που εκδόθηκαν
έως τη δηµοσίευση του παρόντος, νοούνται εφεξής ως
αποσπάσεις».

39. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 118 προ-
στίθεται από την έναρξη ισχύος του, εδάφιο ως εξής:
«Για την ανανέωση των αποσπάσεων αυτών εφαρµόζε-
ται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου
96.»

40. Η παράγραφος 18 του άρθρου 119 αντικαθίσταται
από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ως εξής:

«18. Τα άρθρα 1 έως 9 του ν. 3074/2002, «Γενικός Επι-
θεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης. Αναβάθµιση του Σώµα-
τος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του
Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης κι Ελέγχου και άλ-
λες διατάξεις (Α΄ 296)».

Άρθρο 175
Τροποποίηση του ν. 4440/2016

Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του
ν. 4440/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «ζ) τον Προϊστά-
µενο της Διεύθυνσης Προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης του Υπουργείου Εσωτερικών, µε αναπληρωτή του
έναν (1) Προϊστάµενο της οικείας Διεύθυνσης». 

Άρθρο 176
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015

1. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 9 α-
ντικαθίσταται από την ηµέρα δηµοσίευσης του
ν. 4622/2019 ως εξής: «Οι Διευθυντές των ιδιαίτερων
γραφείων των µελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών
και των Γενικών Γραµµατέων κατατάσσονται στο κατα-
ληκτικό Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας».

2. Με εξαίρεση τους ειδικούς συνεργάτες των Αποκε-
ντρωµένων Διοικήσεων, οι περιπτώσεις (γ) και (δ) της
παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 καταργού-
νται από την ηµέρα δηµοσίευσης του ν. 4622/2019.

3. Η υποπερίπτωση (αε) της περίπτωσης (α) της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται από την ηµέρα
δηµοσίευσης του ν. 4622/2019 ως εξής: «Προϊστάµενοι
Διευθύνσεων και Διευθυντές των ιδιαίτερων γραφείων
των µελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και των
Γενικών Γραµµατέων, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ». 

4. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 9 του άρ-
θρου 25 διαγράφονται.               

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 177
Ρύθµιση θεµάτων Ο.Τ.Α.

1. α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του
ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Ειδικά για τη δηµοτική περίοδο των αρχών που εγκα-
ταστάθηκαν την 01.09.2019, ο αριθµός των αντιδηµάρ-
χων δεν µπορεί να είναι µικρότερος από τον αριθµό των
αντιδηµάρχων που είχαν ορισθεί κατά την προηγούµενη
δηµοτική περίοδο και σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί να
είναι µικρότερος από τρεις (3).»
β. Η παράγραφος 10 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010

αντικαθίσταται, ως εξής: 
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«10. Αν κάποιο µέλος του δηµοτικού συµβουλίου αρ-
νηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κα-
τά τη συνεδρίαση, µόνο για το σχηµατισµό της απαρτίας.
Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπο-
λογίζονται στην καταµέτρηση θετικών και αρνητικών ψή-
φων. Τα µέλη του συµβουλίου που ήταν παρόντα κατά
την έναρξη της συνεδρίασης και µε την παρουσία τους
υπήρξε απαρτία, ακόµα και αν αποχωρήσουν, λογίζονται
ως παρόντα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς
την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συ-
ντρέχει για όλα τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην η-
µερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Για τη λήψη απόφα-
σης για κάθε συγκεκριµένο θέµα, η απαιτούµενη πλειο-
ψηφία υπολογίζεται επί των πραγµατικά παρόντων µε-
λών κατά τη ψηφοφορία. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται
πρακτικά.»
γ. Στο τέλος της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1

του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως
εξής: 

«Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου, ειδικά για την
άσκηση ενδίκων µέσων κατά απόφασης, δεν εφαρµόζε-
ται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά τον προσδιορισµό ή
την µετατροπή της εργασιακής σχέσης µεταξύ εργαζο-
µένων και του δήµου.»
δ. Στην υποπερίπτωση vi. της περίπτωσης κ΄ της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 µετά τη φρά-
ση «των ισολογισµών,» προστίθεται η φράση «των απο-
λογισµών,».

2.α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 169 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται, ως εξής:

«3. Τα µέλη του συµβουλίου που ήταν παρόντα κατά
την έναρξη της συνεδρίασης και µε την παρουσία τους
υπήρξε απαρτία και αν ακόµα αποχωρήσουν µεταγενέ-
στερα λογίζονται ως παρόντα µέχρι το τέλος της συνε-
δρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή
θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέµατα που περιλαµ-
βάνονται στην ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Για
τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριµένο θέµα η απαι-
τούµενη πλειοψηφία υπολογίζεται επί των πραγµατικά
παρόντων µελών κατά την ψηφοφορία. Για τις συνεδριά-
σεις τηρούνται πρακτικά.»
β. Στο τέλος της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1

του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο,
ως εξής: 

«Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου, ειδικά για την
άσκηση ενδίκων µέσων κατά απόφασης, δεν εφαρµόζε-
ται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά τον προσδιορισµό ή
την µετατροπή της εργασιακής σχέσης µεταξύ εργαζο-
µένων και της περιφέρειας.»

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019
(Α΄134) αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Όπου στις διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγ-
µάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο
ορισµός µελών στη διοίκηση των νοµικών προσώπων
των δήµων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέ-
σµων τους, κατά συγκεκριµένη αναλογία, τα τρία πέµπτα
επί του συνόλου των µελών µε τους αναπληρωτές τους,
συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου του διοικητικού
συµβουλίου, ορίζονται από τον δήµαρχο ή τον περιφε-
ρειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα µέλη, αφαιρουµένων
τυχόν µελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex
officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις
λοιπές παρατάξεις µε µεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε
περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συµµετέχουν στα συµ-

βούλια µε τουλάχιστον ένα (1) µέλος συνολικά. Πράξεις
ορισµού διοικητικών συµβουλίων που εκδόθηκαν σύµφω-
να µε τον υπολογισµό που προβλέπουν οι διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου από τις δηµοτικές και περιφερει-
ακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 01.09.2019, θεω-
ρούνται νόµιµες.
Για τη συγκρότηση του διοικητικού συµβουλίου εκδίδε-

ται διαπιστωτική πράξη του οικείου δηµοτικού ή περιφε-
ρειακού συµβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήπο-
τε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν µέλη, αυτά ο-
ρίζονται µε απόφαση Δηµάρχου ή Περιφερειάρχη, αντί-
στοιχα, και η διαδικασία δεν εισάγεται στο συµβούλιο.»

4. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
241 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), τροποποι-
είται, ως εξής: 

«1. Η συγχώνευση δηµοτικών νοµικών προσώπων σε
ένα νοµικό πρόσωπο, συναφούς σκοπού, γίνεται µε από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου δηµοτι-
κού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία του-
λάχιστον των δύο τρίτων των µελών του, και δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου

241 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), τροποποι-
είται, ως εξής:

«3. Νοµικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθη-
καν µε οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται µε απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ύστερα
από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµ-
βάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων των
µελών του, και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως.»

Άρθρο 178
Αντικατάσταση του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 αντι-
καθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 61
Σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας,  συντήρησης χώρων πρασίνου 

και ηλεκτροφωτισµού

1. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί, κατά την κρίση του,
να αποφασίζει για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την
εκτέλεση συγκεκριµένων υπηρεσιών συλλογής και µετα-
φοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών,
καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δηµοτικών κτι-
ρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτι-
σµού. Με την απόφαση καθορίζονται ιδίως, το αντικείµε-
νο των παρεχόµενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιο-
χή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.»

Άρθρο 179
Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Το άρθρο 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3284/2004 (Α΄ 217),
αντικαθίσταται, ως εξής:
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«Άρθρο 13
Τιµητική πολιτογράφηση

Με Προεδρικό Διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από αι-
τιολογηµένη πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, µπο-
ρεί να πολιτογραφηθεί Έλληνας, τηρουµένων των προϋ-
ποθέσεων της περίπτωσης β΄της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 5, ανεξαρτήτως της συνδοµής των λοιπών προϋπο-
θέσεων του άρθρου 5, καθώς και αυτών των άρθρων 6 έ-
ως και 8 του παρόντος, αλλοδαπός που προσέφερε στην
Ελλάδα εξαιρετικές υπηρεσίες ή του οποίου η πολιτο-
γράφηση µπορεί να εξυπηρετήσει εξαιρετικό συµφέρον
της χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κα-
θορίζεται, για την εφαρµογή του παρόντος, ο τρόπος βε-
βαίωσης της συνδροµής των προϋποθέσεων της περί-
πτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5.»

Άρθρο 180
Προθεσµία µεταγραφής αποφάσεων 

για ακίνητη περιουσία δηµοσίων σχολείων

Η µεταγραφή των αποφάσεων της παραγράφου 1 του
άρθρου 274 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, όπως κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114),
καθώς και η καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων, εφό-
σον δεν έχουν συντελεστεί µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος, γίνονται ατελώς, ύστερα από αίτηµα του αρ-
µοδίου δήµου, στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηµατο-
λογικά γραφεία, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο
(2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 181
Εξαίρεση από τη συνοπτική διαδικασία 

του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας

Για τα αδικήµατα που διώκονται κατ’ έγκληση και φέ-
ρεται ότι διαπράχθηκαν από το ένστολο προσωπικό της
Δηµοτικής Αστυνοµίας κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων του και εξαιτίας αυτών, δεν έχουν εφαρµογή οι δια-
τάξεις των άρθρων 275 και 417 - 426 του Κώδικα Ποινι-
κής Δικονοµίας.

Άρθρο 182
Αποζηµιώσεις, δαπάνες µετακίνησης 

και λοιπά έξοδα αιρετών

Το άρθρο 184 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως ε-
ξής:

«Άρθρο 184
Αποζηµιώσεις - Δαπάνες µετακίνησης - Λοιπά έξοδα

1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες και οι πε-
ριφερειακοί σύµβουλοι µετακινούνται εκτός της έδρας
της περιφέρειας ή της έδρας της περιφερειακής ενότη-
τας στην οποία εκλέχτηκαν, για εκτέλεση υπηρεσίας µε-
τά από απόφαση της οικονοµικής επιτροπής και κατά πα-
ρέκκλιση των σχετικών εγκριτικών πράξεων µετακίνη-
σης. Σε περίπτωση κατεπείγοντος επιτρέπεται να µετα-
κινηθούν χωρίς απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, η
οποία αποφασίζει στην πρώτη συνεδρίαση µετά τη µετα-

κίνηση αν η µετακίνηση ήταν επιβεβληµένη ή όχι.
2. Σε όσους µετακινούνται κατά την προηγούµενη πα-

ράγραφο καταβάλλονται µε απόφαση της οικονοµικής ε-
πιτροπής οι δαπάνες µετακίνησης και διαµονής, που
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της υποπαρα-
γράφου Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 95).

3. Οι περιφερειακοί σύµβουλοι και οι Αντιπεριφερειάρ-
χες δικαιούνται τις δαπάνες µετακίνησης της υποπαρα-
γράφου Δ΄ 9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, για τη συµ-
µετοχή τους στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συµ-
βουλίου, της εκτελεστικής επιτροπής, της οικονοµικής ε-
πιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών, καθώς
και για µετακίνηση στην έδρα της περιφέρειας ή στην έ-
δρα των άλλων περιφερειακών ενοτήτων της ίδιας περι-
φέρειας ή εκτός περιφέρειας, για εκτέλεση υπηρεσίας.
Για τον υπολογισµό των δαπανών του προηγούµενου ε-
δαφίου λαµβάνεται υπόψη η χιλιοµετρική απόσταση του
τόπου κατοικίας τους από την έδρα της περιφέρειας.

4. Οι περιφερειακοί σύµβουλοι δικαιούνται αποζηµίω-
σης για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του περι-
φερειακού συµβουλίου, της οικονοµικής επιτροπής και
των λοιπών διοικητικών επιτροπών. Η αποζηµίωση για
κάθε συνεδρίαση και µέχρι τέσσερις (4) το πολύ συνε-
δριάσεις τον µήνα είναι ίση µε ποσοστό δύο τοις εκατό
(2%) επί της µηνιαίας αποζηµίωσης του Περιφερειάρχη.»

Άρθρο 183
Καταβολές χρηµατοδοτήσεων από επενδυτικά δάνεια

και ειδικά προγράµµατα ενίσχυσης δήµων 
του ν. 4509/2017 (Α΄ 201)

Οι χρηµατοδοτήσεις δικαιούχων για την υλοποίηση
των πράξεων που χρηµατοδοτούνται από τα επενδυτικά
δάνεια και τα ειδικά προγράµµατα ενίσχυσης δήµων που
προβλέπονται στα άρθρα 69, 70 και 71 του ν. 4509/2017,
δεν κατάσχονται στα χέρια του δηµοσίου ή τρίτων, δεν
υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµ-
ψηφίζονται µε οφειλές προς το δηµόσιο και οποιονδήπο-
τε φορέα του δηµόσιου τοµέα, καθώς και προς τους α-
σφαλιστικούς οργανισµούς. 

Άρθρο 184
Ρύθµιση θεµάτων σύγκλησης δηµοτικών 

και περιφερειακών συµβουλίων

1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του
ν. 3852/2010 (A΄ 87) προστίθενται εδάφια, ως εξής:

«Εφόσον ανακύπτουν θέµατα κατεπείγοντος χαρακτή-
ρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άµεση λήψη απόφασης
και βάσιµα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, εί-
ναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι
σχετικές διαδικασίες να λαµβάνουν χώρα διά περιφο-
ράς, µε τη συµµετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των
µελών δηµοτικού συµβουλίου. Οι αποφάσεις που λαµβά-
νονται κατά το προηγούµενο εδάφιο, ανακοινώνονται α-
πό τον πρόεδρο του συµβουλίου στην πρώτη, µετά τη
λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.» 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 167 του
ν. 3852/2010 προστίθενται εδάφια, ως εξής:

«Εφόσον ανακύπτουν θέµατα κατεπείγοντος χαρακτή-
ρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άµεση λήψη απόφασης
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και βάσιµα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, εί-
ναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι
σχετικές διαδικασίες να λαµβάνουν χώρα διά περιφο-
ράς, µε τη συµµετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των
µελών του περιφερειακού συµβουλίου. Οι αποφάσεις
που λαµβάνονται κατά το προηγούµενο εδάφιο, ανακοι-
νώνονται από τον πρόεδρο του συµβουλίου στην πρώτη,
µετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.» 

3. Αποφάσεις δηµοτικών και περιφερειακών συµβου-
λίων που έχουν ληφθεί δια περιφοράς έως τη δηµοσίευ-
ση του παρόντος θεωρούνται νόµιµες, εφόσον δεν πά-
σχουν από άλλους λόγους νοµιµότητας. Ασκηθείσες
ποινικές και πειθαρχικές διώξεις σε βάρος αιρετών προ-
σώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν αδική-
µατα και πειθαρχικά παραπτώµατα αποκλειστικώς σχετι-
ζόµενα µε την δια περιφοράς σύγκληση των συλλογικών
οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού έως τη δηµοσίευ-
ση του παρόντος, παύουν οριστικά. Σε περιπτώσεις, στις
οποίες δεν έχει ασκηθεί κατά τη δηµοσίευση του παρό-
ντος ποινική ή πειθαρχική δίωξη, η υπόθεση τίθεται στο
αρχείο µε πράξη του αρµοδίου οργάνου.

Άρθρο 185
Βαθµολόγηση κριτηρίων του ν. 2190/1994 (Α΄ 28)

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 91
του ν. 4583/2018 (Α΄ 212) αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Β΄ της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, ως προς το σύ-
νολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγ-
µατοποιούνται µε την ειδική διαδικασία του παρόντος, η
εµπειρία στο αντικείµενο της θέσης, εφόσον έχει διανυ-
θεί χωρίς διακοπή µέχρι την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οί-
κον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωµένων ανα-
σφάλιστων, ΑµεΑ και οικονοµικά αδυνάµων πολιτών,
στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε νοµικά πρόσωπα των οικείων
Ο.Τ.Α., ή σε νοµικά πρόσωπα που είχαν συµβληθεί µε
την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. κατά τα έτη 2011 ή 2012 για την παροχή
των υπηρεσιών του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»
στη χωρική περιφέρεια των οικείων Ο.Τ.Α., βαθµολογεί-
ται µε δεκαεπτά (17) µονάδες ανά µήνα και για συνολική
εµπειρία µέχρι ογδόντα τέσσερις (84) µήνες.».

Άρθρο 186
Ρύθµιση θεµάτων προσλήψεων 

1. Για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης προσω-
πικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου και την ανανέωση ή παράταση αυτής, καθώς και
για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου στους φο-
ρείς της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994
(Α΄ 28), απαιτείται προηγουµένως έγκριση της Επιτρο-
πής της ΠΥΣ 33/2006  (Α΄ 280), εφόσον η δαπάνη για τις
αποδοχές αυτών επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον κρατικό
προϋπολογισµό ή καλύπτεται από επιχορήγηση του φο-
ρέα από τον κρατικό προϋπολογισµό.

2. Εντός του πεδίου εφαρµογής της παραγράφου 1
του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ οι εξαιρέσεις που
προβλέπονται ρητά µε τις περιπτώσεις (α), (στ), (η), (θ),
(ι), (ιγ), (ιδ), (ιστ),  (κ), (κα) και (κε) της παραγράφου 1 του

άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.
3. Από την προηγούµενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006

διατηρούνται επίσης σε ισχύ οι κατωτέρω εξαιρέσεις:
i) οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την εκτέλε-

ση έργων µε αυτεπιστασία και των υδρονοµέων άρδευ-
σης, καθώς και oι προσλήψεις προσωπικού για την αντι-
µετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων ανα-
γκών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποί-
ας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) ή κατ’ εξαίρε-
ση τους τρεις (3) µήνες, µέσα σε συνολικό διάστηµα δώ-
δεκα (12) µηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου
206 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), όπως ισχύει. Για τις πιο
πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρµόζονται οι διατά-
ξεις των άρθρων 209 και 211 του ν. 3584/2007, όπως ι-
σχύουν,

ii) οι προσλήψεις προσωπικού µε διάρκεια σύµβασης έ-
ως οκτώ (8) µήνες για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών
αναγκών, σύµφωνα µε τα άρθρα 20 του ν. 2190/1994 και
212 του ν. 3584/2007,

iii) το προσωπικό που προσλαµβάνεται µε απασχόληση
έως πέντε ηµεροµίσθια το µήνα, όπως προβλέπεται στις
διατάξεις του άρθρου 210 του ν. 3584/2007,

iv) το προσωπικό που προσλαµβάνεται για τους ειδικά
προβλεπόµενους στην παράγραφο 2 του άρθρου 206
του ν. 3584/2007 λόγους, σε περίπτωση απουσίας τακτι-
κού, µοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου.

4. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το µέρος
που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και
ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο τα θέµατα που διευθε-
τούνται από αυτό, καταργείται.

Άρθρο 187
Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού 

Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Στο άρθρο 7 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) η υπάρχουσα
παράγραφος 8 αναριθµείται σε 9 και προστίθεται παρά-
γραφος 8, ως εξής :

8. α. Επιτρέπεται η µετάταξη υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε
άλλη Δ.Ε.Υ.Α., µε αίτηση του ενδιαφερόµενου υπαλλή-
λου, σε κενή θέση και εφόσον δεν υπάρχει µε µεταφορά
της θέσης, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της
επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του
διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης προέλευσης. Α-
ποφάσεις που έχουν ληφθεί κατ’ εφαρµογή των διατάξε-
ων του άρθρου 6 παράγραφος 15 του ν. 2307/1995
(Α΄113), µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεω-
ρούνται νόµιµες.
β. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε

άλλη Δ.Ε.Υ.Α., µε αίτηση του ενδιαφερόµενου υπαλλή-
λου και απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της επιχεί-
ρησης υποδοχής, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του διοι-
κητικού συµβουλίου της επιχείρησης προέλευσης. Η
διάρκεια απόσπασης αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνει το
ένα (1) έτος, µε δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακό-
µα έτος.
γ. Οι ανωτέρω µετατάξεις και αποσπάσεις διενεργού-

νται αποκλειστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ενιαίου Συ-
στήµατος Κινητικότητας.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 188
Θέµατα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δηµοσίων

και ιδιωτικών έργων, µελετών, τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)

1. Έως την έκδοση προεδρικού διατάγµατος κατά τα ο-
ριζόµενα στην παράγραφο 20 του άρθρου 118 του
ν. 4472/2017 (Α΄ 74), σχετικά µε τη ρύθµιση των ειδικό-
τερων λεπτοµερειών λειτουργίας και τήρησης των µη-
τρώων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 και της υ-
ποπερίπτωσης Δ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
11 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017, επαναφέρεται η ι-
σχύς των άρθρων 105 και 106 του ν. 3669/2008 (Α΄ 116).

2. Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων της περίπτω-
σης β΄ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 7 του άρ-
θρου 13, καθώς και του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 (Α΄
112) από την 3η Ιουλίου 2019 έως την 31η Δεκεµβρίου
2020.

3. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρη-
σης των µητρώων από την 3η Ιουλίου 2019 ως και την
31η Δεκεµβρίου 2020 για εγγραφή ή µεταβολή ή διαγρα-
φή ήδη εγγεγραµµένων στο Μητρώο Μελετητών, στο
Μητρώο Γραφείων Μελετών, στο µητρώο Εµπειρίας Κα-
τασκευαστών (Μ.Ε.Κ) και στο Μητρώο Εργοληπτικών Ε-
πιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εξετάζονται σύµφωνα µε τις
προϊσχύουσες του π.δ. 71/2019 διατάξεις. Τα πτυχία των
Μελετητών και Γραφείων Μελετών που εκδίδονται εξα-
κολουθούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεµβρίου 2020. Το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου7 του άρθρου 17 του
π.δ. 71/2019, διαγράφεται.

4. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του
π.δ. 71/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα πτυχία των εγ-
γεγραµµένων στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο
Γραφείων Μελετών, που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλί-
ου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεµ-
βρίου 2020 εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νο-
µοθετικού πλαισίου που ίσχυε ως και τις 2 Ιουλίου
2019». 

5. Η διάταξη της παραγράφου6 του άρθρου 65 του
π.δ. 71/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι βεβαιώσεις εγ-
γραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τα πτυχία εργοληπτών
Δηµοσίων Δασοτεχνικών Έργων που είναι σε ισχύ κατά
την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την
31η Δεκεµβρίου 2020, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις του νοµοθετικού πλαισίου που ίσχυε ως και τις 2 Ι-
ουλίου 2019. Οι υποβαλλόµενες κατά το ανωτέρω χρονι-
κό διάστηµα αιτήσεις µεταβολών εξετάζονται µε βάση
το προϊσχύον νοµοθετικό πλαίσιο. Μετά την πάροδο της
παραπάνω προθεσµίας οι βεβαιώσεις εγγραφής στο
Μ.Ε.ΕΠ. και τα πτυχία Εργοληπτών Δηµοσίων Δασοτε-
χνικών Έργων παύουν να ισχύουν. Για το χρονικό διά-
στηµα από την 3η Ιουλίου 2019 µέχρι και την 31η Δεκεµ-
βρίου 2020 εξακολουθεί να εκδίδεται, σύµφωνα µε τα ι-
σχύοντα µέχρι την 3η Ιουλίου 2019, η ενηµερότητα πτυ-
χίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι καταταγ-
µένες στις τάξεις 3η έως 7η».

6. Προστίθεται εδάφιο τρίτο στην παράγραφο 24 του
άρθρου 118 του ν. 4472/2017 ως εξής: «Έως την πλήρη
παραγωγική λειτουργία των ΜΗ.Τ.Ε. ζητήµατα τεχνικού
και λεπτοµερειακού χαρακτήρα που προκύπτουν εν όψει

αυτής, ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδο-
µών και Μεταφορών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ 
ΠΑΙΓΝΙΩΝ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4002/2011

Άρθρο 189
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4002/2011

Στο άρθρο 25 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις:

1. Στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄ προστί-
θεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: 

« Τυχερά παίγνια µέσω διαδικτύου» λογίζονται το Δια-
δικτυακό στοίχηµα και τα Λοιπά διαδικτυακά παίγνια.»

2. Η περίπτωση γ) αντικαθίσταται ως εξής: 
«γ) «Στοίχηµα»: το τυχερό παίγνιο που συνίσταται σε

πρόβλεψη, από τους συµµετέχοντες, της εξέλιξης ή/και
της τελικής έκβασης κάθε είδους γεγονότων. Υποκατη-
γορία αυτού αποτελεί το «Διαδικτυακό Στοίχηµα», το ο-
ποίο είναι το διεξαγόµενο διαδικτυακά τυχερό παίγνιο
που συνιστάται σε πρόβλεψη, από τους συµµετέχοντες,
της εξέλιξης ή/και της τελικής έκβασης κάθε είδους γε-
γονότων, συµπεριλαµβανοµένων των εικονικών γεγονό-
των (virtual events), των οποίων το αποτέλεσµα παράγε-
ται µε τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθµών (Random
Number Generator). Με τον Κανονισµό Παιγνίων εξειδι-
κεύονται τα είδη του Στοιχήµατος, συµπεριλαµβανοµέ-
νου και του Διαδικτυακού Στοιχήµατος.»

3. Η περίπτωση ε) αντικαθίσταται ως εξής: 
«ε) «Πληροφορικό Σύστηµα Εποπτείας και Ελέγ-

χου»(Π.Σ.Ε.Ε.):το σύνολο του υλισµικού και λογισµικού
που εγκαθίσταται και λειτουργεί στην Επιτροπή Εποπτεί-
ας και Ελέγχου Παιγνίων για την άσκηση της συνεχούς
εποπτείας και του ελέγχου όλων των τυχερών παιγνίων
ανεξαρτήτως του µέσου, του χρόνου, του τρόπου και
του δικτύου προώθησης και διανοµής των υπηρεσιών για
τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων.»

4. H περίπτωση ιγ) αντικαθίσταται ως εξής: 
«ιγ) «Συνδεδεµένες εταιρείες»: Κατάσταση στην

οποία δύο ή περισσότερες εταιρείες συνδέονται µε:
αα) «σχέση συµµετοχής», δηλαδή άµεση ή έµµεση κατο-
χή του ελέγχου του δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον
των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της εταιρείας,
αβ)«σχέση ελέγχου» δηλαδή σχέση µεταξύ συνδεδεµέ-
νων προσώπων σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ και β΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018
(Α΄ 104).

5. Η περίπτωση ιε) αντικαθίσταται ως εξής: 
«ιε) «Ηλεκτρονικός Λογαριασµός Παίκτη»: είναι ο µο-

ναδικός λογαριασµός που αποδίδεται σε κάθε παίκτη για
τη συµµετοχή του σε ένα ή περισσότερα παίγνια, από τα
πρόσωπα που διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τα παίγνια
αυτά. Ο λογαριασµός αυτός καταγράφει, κατ’ ελάχιστον,
τα ποσά συµµετοχής και τα κέρδη από παίγνια, τις οικο-
νοµικές κινήσεις που συνδέονται µε αυτά, καθώς και το
υπόλοιπο των διαθέσιµων ποσών του παίκτη. Οι κάτοχοι
των αδειών, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία έχει παρα-
χωρηθεί το δικαίωµα διεξαγωγής παιγνίων, είτε µέσω
διαγωνισµού είτε µε οποιονδήποτε άλλον νόµιµο τρόπο,
συµµορφώνονται µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
τήρησης του Ηλεκτρονικού Λογαριασµού Παίκτη, όπως
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αυτές ορίζονται στον Κανονισµό Παιγνίων. Όπου στον
παρόντα αναφέρεται η Ατοµική Κάρτα Παίκτη του άρ-
θρου 33 εννοείται η Ατοµική Κάρτα Παίκτη και ο Ηλε-
κτρονικός Λογαριασµός Παίκτη ως ενιαίο σύνολο, και α-
ντιστρόφως.» 

6. Η περίπτωση ιστ) αντικαθίσταται ως εξής: 
«ιστ) «Αποκλειόµενος παίκτης»: είναι ο παίκτης που

δεν µπορεί να συµµετέχει σε τυχερά παίγνια, κατόπιν δι-
κής του πρωτοβουλίας ή αίτησης του δικαστικού του συ-
µπαραστάτη προς τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή/και
διεξάγουν τα παίγνια αυτά ή δικαστικής απόφασης ή αι-
τιολογηµένης απόφασης των προσώπων που διοργανώ-
νουν ή/και διεξάγουν τα παίγνια αυτά.»

7. Προστίθενται περιπτώσεις κα΄, κβ΄, κγ΄ και κδ΄ ως
εξής: 

«κα) «κάτοχος άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων
µέσω διαδικτύου»: το νοµικό πρόσωπο που παρέχει υπη-
ρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων
µέσω διαδικτύου, και στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια
διεξαγωγής τυχερών παιγνίων σύµφωνα µε τη διαδικα-
σία και τις προϋποθέσεις του παρόντος. 
κβ) «Λοιπά διαδικτυακά παίγνια»: τα τυχερά παίγνια

καζίνο, το πόκερ και οι παραλλαγές του, παρεχόµενα
διαδικτυακά και διεξαγόµενα είτε σε ζωντανή µετάδοση
(live) είτε µε τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθµών
(Random Number Generator). 
κγ) «Συνεργάτες προωθητικών ενεργειών τυχερών

παιγνίων (affiliates)»: όσοι συνεργάζονται µε τους κατό-
χους αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδι-
κτύου για την προώθηση συγκεκριµένων τυχερών παι-
γνίων µέσω τοποθέτησης συνδέσµων σε εµφανές ση-
µείο της ιστοσελίδας τους, µε σκοπό την προσέλκυση
περισσότερων παικτών στον ιστότοπο του διαφηµιζόµε-
νου κατόχου άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέ-
σω διαδικτύου. Οι Συνεργάτες προωθητικών ενεργειών
τυχερών παιγνίων (affiliates) υπάγονται στις διατάξεις
του άρθρου 35. 
κδ) «Ετήσιο αποτέλεσµα ηλεκτρονικού λογαριασµού

παίκτη»: το αποτέλεσµα που προκύπτει, όταν από το ά-
θροισµα του υπολοίπου του λογαριασµού στις 31 Δεκεµ-
βρίου κάθε έτους και των πραγµατοποιηθέντων αναλή-
ψεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αφαιρεθεί το ά-
θροισµα των πραγµατοποιηθέντων καταθέσεων καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους και του υπολοίπου του λογαρια-
σµού την 1η Ιανουαρίου του ίδιου έτους».

Άρθρο 190
Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4002/2011

Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του ν. 4002/2011 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1. Για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµη-
χανήµατα ή µέσω του διαδικτύου απαιτείται η προηγού-
µενη έκδοση διοικητικής άδειας, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του παρόντος. Ειδικότερα για τη διεξαγωγή τυχε-
ρών παιγνίων µέσω διαδικτύου προβλέπονται αποκλει-
στικά δύο τύποι αδειών: α) άδεια για διεξαγωγή Διαδι-
κτυακού Στοιχήµατος του δεύτερου εδαφίου της περί-
πτωσης γ΄ του άρθρου 25 και β) άδεια Λοιπών Διαδι-
κτυακών Παιγνίων της περίπτωσης κβ΄ του άρθρου 25.
Τα παίγνια και τα παιγνιοµηχανήµατα και τα µέσα που
χρησιµοποιούνται για τη διεξαγωγή τους πιστοποιούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος».

Άρθρο 191
Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 4002/2011

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 ε-
πέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται
ως εξής: 

«3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδί-
δεται µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π και δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται ο Κανονι-
σµός Παιγνίων, µε τον οποίον καθορίζονται, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις, τα ειδικότερα θέµατα και οι λε-
πτοµέρειες σχετικά µε τα παίγνια ως εξής:
α) Οι προδιαγραφές παιγνίων, εξοπλισµού και κατα-

στηµάτων παιγνίων.
β) Η αδειοδότηση παρόχων και οι πιστοποιήσεις προ-

σώπων, παιγνίων, εξοπλισµού και καταστηµάτων.
γ) Οι προϋποθέσεις λειτουργίας και διεξαγωγής των

παιγνίων.
δ) Η εµπορική επικοινωνία.
ε) Οι προϋποθέσεις συµµετοχής των παικτών στα παί-

γνια.
στ) Τα µέτρα προστασίας του κοινού και των παικτών.
ζ) Οι έλεγχοι συµµόρφωσης.
η) Τα διοικητικά µέτρα και οι κυρώσεις».
2. Tο στοιχείο 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πλη-

ρούν οι κάτοχοι των αδειών και πιστοποιήσεων, τα πρό-
σωπα που αιτούνται άδειες διεξαγωγής παιγνίων ή/και
συµµετέχουν σε διαγωνισµούς χορήγησης τέτοιων αδει-
ών, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία έχει παραχωρηθεί
το δικαίωµα διεξαγωγής παιγνίων είτε µέσω διαγωνι-
σµού είτε µε οποιονδήποτε άλλον νόµιµο τρόπο, ανε-
ξαρτήτως του µέσου, του χρόνου, του τρόπου και του δι-
κτύου παροχής, προώθησης και διανοµής των σχετικών
υπηρεσιών για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή παι-
γνίων ή του µεταβατικού χαρακτήρα των σχετικών µε τη
διοργάνωση και διεξαγωγή αυτή δικαιωµάτων, καθώς και
η µορφή, ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα διεξαγω-
γής των κάθε είδους ελέγχων.» 

3. Το στοιχείο 3 αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Οι προϋποθέσεις πιστοποίησης και εγγραφής στα

οικεία µητρώα των κατασκευαστών και των εισαγωγέων
τυχερών παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων, των τεχνι-
κών όλων των παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων, της υ-
ποχρέωσης δήλωσης αυτών στην Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και ο
τρόπος τήρησης των µητρώων αυτών.»

4. Το στοιχείο 8 αντικαθίσταται ως εξής: 
«8. Ο τρόπος έκδοσης και παραλαβής της ατοµικής

κάρτας παίκτη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, καθώς
και πρόσθετοι περιορισµοί που µπορεί να ενσωµατωθούν
σ΄ αυτή από τον ίδιο τον παίκτη. Τα απαιτούµενα δικαιο-
λογητικά, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέ-
σεις δηµιουργίας του Ηλεκτρονικού Λογαριασµού Παί-
κτη, ανά παίγνιο, τύπους ή/και κατηγορίες αυτών, τα επι-
πλέον στοιχεία που απαιτείται να τηρούνται στον Ηλε-
κτρονικό Λογαριασµό Παίκτη, οι πρόσθετοι περιορισµοί
που µπορεί να ενσωµατωθούν σ’ αυτόν από τον ίδιο τον
παίκτη, το χρονικό διάστηµα της διατήρησης των παρα-
πάνω στοιχείων και περιορισµών, οι προϋποθέσεις υπό
τις οποίες ο Ηλεκτρονικός Λογαριασµός Παίκτη καθίστα-
ται ανενεργός, οι ενέργειες που επιτρέπεται να πραγµα-
τοποιούνται µέσω αυτού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.» 
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5. Το στοιχείο 21 αντικαθίσταται ως εξής:
«21. Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία ταυτοποίη-

σης των παικτών και καταβολής των κερδών τους στους
λογαριασµούς που αυτοί τηρούν σε πιστωτικό ίδρυµα ή ί-
δρυµα πληρωµών ή ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος.» 

6. Το στοιχείο 22 αντικαθίσταται ως εξής:
«22. Η µορφή, το περιεχόµενο, η διαδικασία έκδοσης

και παραλαβής της ατοµικής κάρτας παίκτη, καθώς και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία και διασύνδε-
σή της µε τον Ηλεκτρονικό Λογαριασµό Παίκτη, εφόσον
απαιτείται.».

7. Το στοιχείο 25 αντικαθίσταται ως εξής: 
«25. Το είδος και το ύψος των επιβαλλόµενων διοικητι-

κών κυρώσεων, εντός των ορίων που θέτουν οι κείµενες
διατάξεις, ανά παράβαση ή κατηγορία παραβάσεων ή
παιγνιοµηχάνηµα ή ιστότοπο και κάθε άλλο σχετικό θέ-
µα.» 

8. Προστίθενται στοιχεία 33 και 34 ως εξής:
«33. Η εξειδίκευση των ειδών του Στοιχήµατος της πε-

ρίπτωσης γ΄ του άρθρου 25 (και ειδικότερα ο προσδιορι-
σµός των προσφεροµένων προς στοιχηµατισµό γεγονό-
των) και των Λοιπών διαδικτυακών παιγνίων της περί-
πτωσης κβ΄ του άρθρου 25. 

34. Η ειδικότερη διαδικασία και προϋποθέσεις εγγρα-
φής των Συνεργατών των κατόχων άδειας διεξαγωγής
τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου στο σχετικό Μη-
τρώο».

Άρθρο 192
Αντικατάσταση του άρθρου 30 του ν. 4002/2011

Το άρθρο 30 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 30
Πληροφορικό Σύστηµα Εποπτείας και Ελέγχου

(Π.Σ.Ε.Ε.)

1. Με τον Κανονισµό Παιγνίων του άρθρου 29 καθορί-
ζονται οι τεχνικές απαιτήσεις και εξασφαλίσεις για τη
λειτουργία του Πληροφορικού Συστήµατος Εποπτείας
και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.), ώστε να επιτυγχάνεται:
α. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση και ο έλεγχος των

ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων που διε-
ξάγονται µέσω του διαδικτύου, σύµφωνα µε όσα προ-
βλέπονται στον Κανονισµό Παιγνίων. 
β. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση και ο έλεγχος της

διεξαγωγής όλων των τυχερών παιγνίων ανεξαρτήτως
του µέσου, του χρόνου, του τρόπου ή και του δικτύου
προώθησης ή και διανοµής των σχετικών µε τη διοργά-
νωση και διεξαγωγή αυτή υπηρεσιών, όπως τυχερά παί-
γνια διεξαγόµενα είτε µέσω παιγνιοµηχανηµάτων είτε
µέσω αδειοδοτηµένων ιστοτόπων.
Ο χρόνος παρακολούθησης και ελέγχου µπορεί να εί-

ναι πραγµατικός ή/και µεταγενέστερος, µέσω αποθηκευ-
µένων δεδοµένων. 
γ. Ο άµεσος εντοπισµός τεχνικών και λειτουργικών

προβληµάτων των µέσων και υλικών διεξαγωγής παι-
γνίων, καθώς και των συστηµάτων και υποσυστηµάτων.
δ. Η συλλογή των αναγκαίων δεδοµένων από τα µέσα

και υλικά διεξαγωγής, τα συστήµατα και υποσυστήµατα,
καθώς και η αποθήκευση, ανάλυση, επεξεργασία και πα-
ρουσίαση αναφορών.
ε. Η διασφάλιση της οµαλής και αξιόπιστης διεξαγω-

γής όλων των µορφών παιγνίων.

2. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανή-
µατα γίνεται αποκλειστικά µέσω τερµατικών συνδεδεµέ-
νων δικτυακά µε Κεντρικά Πληροφορικά Συστήµατα
(Κ.Π.Σ.), καθώς και συστηµάτων και υποσυστηµάτων,
συνδεδεµένων µε το Π.Σ.Ε.Ε., στα οποία έχει πρόσβαση
η Ε.Ε.Ε.Π.. 

3. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύ-
ου γίνεται αποκλειστικά µέσω συστηµάτων και υποσυ-
στηµάτων, συνδεδεµένων µε το Π.Σ.Ε.Ε., στα οποία έχει
πρόσβαση η Ε.Ε.Ε.Π.. 

4. Ο κάτοχος της άδειας διοργάνωσης και διεξαγωγής
παιγνίων οφείλει να διατηρεί τα στοιχεία που λαµβάνει
από τα συστήµατα και υποσυστήµατα των παιγνίων που
διεξάγει για δέκα (10) τουλάχιστον έτη, σε ασφαλή µέ-
σα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή όλων
των αποθηκευµένων στοιχείων εποπτείας και ελέγχου.

5. Η Ε.Ε.Ε.Π., για δέκα (10) τουλάχιστον έτη, διατηρεί
σε ασφαλή µέσα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή ανα-
παραγωγή όλων των αποθηκευµένων στοιχείων επο-
πτείας και ελέγχου, τα δεδοµένα και στοιχεία που λαµ-
βάνει από τους κατόχους της άδειας διοργάνωσης και
διεξαγωγής παιγνίων.

6. Η Ε.Ε.Ε.Π. υποχρεούται να αποστέλλει αµελλητί
στοιχεία, κατόπιν επεξεργασίας/ανάλυσης και οµαδοποί-
ησης των δεδοµένων, στην Α.Α.Δ.Ε. και κάθε άλλη αρµό-
δια αρχή, εφόσον της ζητηθούν».

Άρθρο 193
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4002/2011

Στο άρθρο 31 του ν. 4002/2011 (Α΄180) επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις:

1. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής: 
«5. Τα κέρδη από τυχερά παίγνια µέσω διαδικτύου κα-

τατίθενται σε λογαριασµό που τηρεί ο παίκτης σε πιστω-
τικό ίδρυµα ή ίδρυµα πληρωµών ή ίδρυµα ηλεκτρονικού
χρήµατος που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµι-
µα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου σύµ-
φωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τα όσα ορίζονται
στον Κανονισµό Παιγνίων.»

2. Προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 
«6. Με τον Κανονισµό Παιγνίων καθορίζεται το ύψος

του ποσού που οφείλουν να τηρούν οι κάτοχοι της άδει-
ας σε πιστωτικό ίδρυµα ή ίδρυµα πληρωµών ή ίδρυµα η-
λεκτρονικού χρήµατος που είναι εγκατεστηµένο και λει-
τουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµι-
κού Χώρου. Για το ύψος του ποσού λαµβάνονται υπόψη
το είδος και το εύρος της άδειας».

Άρθρο 194
Αντικατάσταση του άρθρου 34 του ν. 4002/2011

Το άρθρο 34 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 34
Προστασία Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα-

Απόρρητο-Υποχρέωση Εχεµύθειας

1. Η Ε.Ε.Ε.Π. και όλοι οι κάτοχοι άδειας διεξαγωγής
παιγνίων υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισµός
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για την Προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων
(GDPR)) (L 119), του ν. 4624/2019 ( Α΄ 137) και του
ν. 2472/1997. 

2. Όλοι οι ανωτέρω οφείλουν να λαµβάνουν τα κατάλ-
ληλα προληπτικά µέτρα ώστε να µην είναι δυνατή η ανα-
γνώριση των παικτών µε τεχνικά ή άλλα µέσα που εύλο-
γα µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τρίτους. Εάν παρα-
βιαστεί το απόρρητο των στοιχείων ή/και η υποχρέωση
εχεµύθειας, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται
στα άρθρα 252, 370Β, 370Γ του Ποινικού Κώδικα και στο
άρθρο 4 του ν. 2392/1996 (Α΄ 60), επιβάλλονται και οι δι-
οικητικές κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 51.

3. Τα στοιχεία για τους παίκτες που διαθέτει η Ε.Ε.Ε.Π.
ή που διαβιβάζονται σ’ αυτήν από τους κατόχους των α-
δειών διεξαγωγής παιγνίων χρησιµοποιούνται αποκλει-
στικά για ελεγκτικούς σκοπούς όπως, η τήρηση των απα-
γορεύσεων πρόσβασης και συµµετοχής, η αντιστοίχιση
των παικτών µε πραγµατικά φυσικά πρόσωπα, η διασταύ-
ρωση των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν
από τα κέρδη, η τήρηση των κανόνων διοργάνωσης και
διεξαγωγής, καθώς και η προκαταρκτική έρευνα ή προα-
νάκριση για τη διαπίστωση τέλεσης εγκληµάτων. 

4. Το προσωπικό όλων των κατηγοριών που υπηρετεί
στην Ε.Ε.Ε.Π., όπως και οι κάτοχοι άδειας διεξαγωγής
παιγνίων, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και τα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που αποκτούν, µε οποιονδή-
ποτε τρόπο, πρόσβαση σε στοιχεία παικτών, δεσµεύο-
νται από το απόρρητο και την υποχρέωση εχεµύθειας. Α-
παγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών των στοιχείων
από τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου και µετά τη
λήξη των καθηκόντων τους ή της διακοπής της σχέσης
δυνάµει της οποίας απέκτησαν πρόσβαση στα στοιχεία.»

Άρθρο 195
Αντικατάσταση του άρθρου 45 του ν. 4002/2011

Το άρθρο 45 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 45
Ρυθµίσεις αδειών τυχερών παιγνίων µέσω 
του διαδικτύου - Διαδικασία αδειοδότησης

1. Η διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών
παιγνίων µέσω του διαδικτύου ανήκει στην αποκλειστική
δικαιοδοσία του Δηµοσίου, που την ασκεί µέσω ειδικά α-
δειοδοτηµένων παρόχων.

2. Για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύ-
ου προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών: α) ά-
δεια για διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήµατος, του δευ-
τέρου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 25, και β)
άδεια Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων της περίπτωσης
κβ΄ του άρθρου 25. Σε κάθε υποψήφιο κάτοχο δύναται
να χορηγηθούν και οι δύο τύποι αδειών. Οι άδειες είναι
προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η µε οποιονδήποτε
τρόπο µεταβίβαση, παραχώρηση ή εκχώρησή τους, ολι-
κώς ή µερικώς. Κάθε άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χα-
ρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτµησή της. Απαγο-
ρεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο εκµίσθωση ή συνεκµε-
τάλλευση της άδειας µε τρίτους.

3. Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδι-
κτύου χορηγείται µε απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., η οποία εκ-
δίδεται εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή αίτησης α-
πό τον υποψήφιο κάτοχο, σύµφωνα µε τη διαδικασία του

παρόντος. Η µη έκδοση απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., εντός
της ανωτέρω προθεσµίας, συνιστά σιωπηρή απόρριψη
της αίτησης.

4. Η αίτηση του υποψηφίου περιλαµβάνει τον τύπο της
αιτούµενης άδειας και το είδος των διαδικτυακών τυχε-
ρών παιγνίων που προτίθεται αυτός να διεξαγάγει. Με
την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά του άρ-
θρου 46 και καταβάλλεται παράβολο ύψους δέκα χιλιά-
δων (10.000) ευρώ για τη συµµετοχή στη διαδικασία.

5. Το αντίτιµο για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυ-
χερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου ορίζεται σε:
α) τρία εκατοµµύρια (3.000.000) ευρώ για την άδεια

διεξαγωγής Διαδικτυακού στοιχήµατος και
β) δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ για την άδεια

διεξαγωγής Λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.
6. Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω του

διαδικτύου έχει διάρκεια επτά (7) έτη από την έκδοση
της πράξης χορήγησής της από την Ε.Ε.Ε.Π., και περι-
λαµβάνει τους ειδικότερους όρους διεξαγωγής των τυ-
χερών παιγνίων, για τα οποία αυτή εκδίδεται.

7. α. Ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν από τη λήξη της
κάθε άδειας, ο κάτοχος µπορεί να ζητά, µε αίτησή του
προς την Ε.Ε.Ε.Π., την ανανέωσή της για χρονικό διά-
στηµα ίσο µε το προβλεπόµενο στην παράγραφο 6. Η
χορήγηση της ανανέωσης προϋποθέτει την καταβολή
νέου, ισόποσου µε το αρχικό, αντιτίµου, καθώς επίσης
και τη διαπίστωση της µη κατάπτωσης της εγγυητικής ε-
πιστολής της παραγράφου 7 του άρθρου 46. 
β. Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να µεταβάλλει τους όρους χορή-

γησης της ανανέωσης αδείας µε αιτιολογηµένη γνώµη
της».

Άρθρο 196
Προσθήκη άρθρου 45Α στον ν. 4002/2011

Μετά το άρθρο 45 του ν. 4002/2011 προστίθεται άρθρο
45Α ως εξής:

«Άρθρο 45Α
Διαδικασία εγγραφής των Συνεργατών Προωθητικών

Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων (affiliates) των κατόχων 
άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω 

διαδικτύου, στο Μητρώο Συνεργατών

1. Οι κάτοχοι άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων
µέσω διαδικτύου υποχρεούνται να επιλέγουν Συνεργά-
τες από το Μητρώο Συνεργατών, που συστήνεται και τη-
ρείται στην Ε.Ε.Ε.Π..

2. Η εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών γίνεται µε α-
πόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., µετά από υποβολή αίτησης του υ-
ποψήφιου Συνεργάτη. Τα δικαιολογητικά που απαιτού-
νται για την εγγραφή, καθώς και οι τεχνικές προδιαγρα-
φές πιστοποίησης και καταλληλότητας των παρεχόµε-
νων υπηρεσιών των Συνεργατών, καθορίζονται µε από-
φαση της Ε.Ε.Ε.Π.. Για τη συµµετοχή στη διαδικασία εγ-
γραφής και για την ένταξη στο µητρώο καταβάλλεται
παράβολο χιλίων (1.000) ευρώ.

3. Συνεργάτης κατόχου άδειας διεξαγωγής τυχερών
παιγνίων µέσω διαδικτύου διαγράφεται από το Μητρώο
Συνεργατών, µε απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., σε περίπτωση µη
τήρησης των προδιαγραφών πιστοποίησης και καταλλη-
λότητας.»

114



Άρθρο 197
Αντικατάσταση του άρθρου 46 του ν. 4002/2011

1.Το άρθρο 46 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 46
Προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία 

αδειοδότησης και χορήγησης άδειας διεξαγωγής 
τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου

1. Οι υποψήφιοι κάτοχοι των αδειών διεξαγωγής τυχε-
ρών παιγνίων µέσω διαδικτύου είναι νοµικά πρόσωπα, µε
καταστατική έδρα ή µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή
σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και καταβεβληµένο κε-
φάλαιο διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ τουλάχι-
στον. 

2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, οι εταίροι και
οι ασκούντες τη διοίκηση και διαχείριση του νοµικού
προσώπου που αιτείται τη χορήγηση άδειας δεν πρέπει
να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργηµα ή σε
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απι-
στία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήµατος, ε-
κβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδο-
κία, επικίνδυνη ή βαριά σωµατική βλάβη, παρασιώπηση
εγκλήµατος, έγκληµα περί το νόµισµα, κοινώς επικίνδυ-
νο έγκληµα, έγκληµα κατά της προσωπικής ελευθερίας,
έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκληµα οικο-
νοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και
για έγκληµα που προβλέπεται από τη νοµοθεσία περί
ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυ-
γής.

3. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας σε νοµικό πρό-
σωπο το οποίο, συµπεριλαµβανόταν στον κατάλογο µη
αδειοδοτηµένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list)
της παραγράφου 7 του άρθρου 48, εντός του έτους που
προηγήθηκε της υποβολής της αίτησής του για τη χορή-
γηση άδειας. 

4. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου υ-
λοποιείται δια ιστοτόπων που φέρουν υποχρεωτικά ονο-
µασία χώρου (domain name) µε κατάληξη «.gr.» Κάθε ι-
στότοπος µπορεί να φιλοξενεί κατ’ αποκλειστικότητα
µέχρι µία άδεια από κάθε τύπο.

5. Οι υποψήφιοι κάτοχοι άδειας µε καταστατική έδρα
εκτός Ελλάδας υποχρεούνται στη φυσική εγκατάσταση
ενός safe διακοµιστή (διακοµιστής ασφαλείας) εντός Ελ-
λάδας σε διασύνδεση µε την Ε.Ε.Ε.Π., σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στο άρθρο 30.

6. Για τη χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών
παιγνίων µέσω διαδικτύου, η Ε.Ε.Ε.Π. διαπιστώνει ότι ο
υποψήφιος κάτοχος πληροί τις προϋποθέσεις του άρ-
θρου 45 και του παρόντος και εκδίδει την απόφαση χο-
ρήγησής της. Το αντίτιµο κάθε τύπου άδειας καταβάλλε-
ται εφάπαξ ή τµηµατικά σε δύο (2) ετήσιες ισόποσες κα-
ταβολές. Για την έκδοση κάθε τύπου άδειας απαιτείται η
προηγούµενη καταβολή είτε εφάπαξ του συνολικού, α-
ντίστοιχου για κάθε τύπο άδειας, αντιτίµου είτε της πρώ-
της τµηµατικής καταβολής αυτού υπό τον όρο της ολο-
σχερούς καταβολής του συνολικού αντιτίµου. Με από-
φαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορούν να ρυθµίζο-
νται ειδικότερα θέµατα και λεπτοµέρειες εφαρµογής της
παρούσας. 

7. Για τη χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών

παιγνίων µέσω διαδικτύου απαιτείται κατάθεση εγγυητι-
κής επιστολής πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ α-
πό πιστωτικό ίδρυµα που είναι εγκατεστηµένο και λει-
τουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµι-
κού Χώρου. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει αν δεν τη-
ρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδει-
ας, αν τα κέρδη δεν καταβληθούν άµεσα στους παίκτες,
καθώς και σε όσες περιπτώσεις ορίζονται στον παρόντα
και στον Κανονισµό Παιγνίων. Η εγγυητική επιστολή επι-
στρέφεται στον κάτοχο της άδειας ένα χρόνο µετά τη
λήξη της άδειας και εφόσον δεν συντρέχει λόγος µερι-
κής ή ολικής κατάπτωσης ή δεν κατατεθεί αίτηση ανανέ-
ωσης της αρχικής άδειας.

8. Ο υποψήφιος κάτοχος συνυποβάλλει µε την αίτηση
για τη χορήγηση άδειας τα εξής:
α) δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των τε-

λευταίων τριών (3) ετών,
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας,
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας,
δ) πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης,
ε) πιστοποιητικό περί µη θέσης σε εκκαθάριση,
στ) πιστοποιητικό περί µη αίτησης για πτώχευση,
ζ) πιστοποιητικό περί µη αίτησης για θέση σε εκκαθά-

ριση.
Με τον Κανονισµό Παιγνίων δύναται να ορίζονται πρό-

σθετα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συµµόρφω-
σης των αιτούντων µε τις υποχρεώσεις που υπέχουν ως
κάτοχοι άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω δια-
δικτύου βάσει των διατάξεων του παρόντος νόµου. Με
αιτιολογηµένη απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. µπορούν να ρυθµί-
ζονται ειδικά θέµατα και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
της παρούσης. 

9. Η έναρξη διεξαγωγής τυχερών παιγνίων προϋποθέ-
τει ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπο-
νται από τον νόµο, τον Κανονισµό Παιγνίων και τη χορη-
γηθείσα άδεια. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., η οποία εκδί-
δεται κατόπιν σχετικής αίτησης και εντός προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της, διαπιστώνε-
ται η συνδροµή της πλήρωσης των ανωτέρω και εκδίδε-
ται απόφαση έναρξης λειτουργίας του κατόχου της άδει-
ας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου.»

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 3 του άρθρου 46
του ν. 4002/2011, όπως αυτό αντικαθίσταται µε το παρόν
άρθρο, ισχύει και για τις υποψήφιες εταιρείες της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος.» 

Άρθρο 198
Αντικατάσταση του άρθρου 47 του ν. 4002/2011

Το άρθρο 47 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 47
Υποχρεώσεις των κατόχων άδειας διεξαγωγής 

τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου 
ή παιγνιοµηχανηµάτων

1. Κάθε πρόθεση διάθεσης ή απόκτησης µετοχών εται-
ρείας κατόχου άδειας διενέργειας τυχερών παιγνίων µε
παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω του διαδικτύου ίση ή µεγα-
λύτερη µε το δύο τοις εκατό (2%) του µετοχικού ή του ε-
ταιρικού κεφαλαίου ή του ισοδύναµου αυτών συµµετοχι-
κού δικαιώµατος γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π.. Με την
επιφύλαξη της παραγράφου5 του άρθρου 46, κάθε σκο-
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πούµενη διάθεση ή απόκτηση, η οποία συνεπάγεται άµε-
ση ή έµµεση αλλαγή του ελέγχου της εταιρείας, απαιτεί
την προηγούµενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., χωρίς την οποία
αυτή είναι άκυρη. Διαθέσεις ή αποκτήσεις οι οποίες διε-
νεργούνται κατά παρέκκλιση του προηγούµενου εδαφί-
ου είναι αυτοδικαίως άκυρες και δεν παρέχουν στον α-
ποκτώντα δικαιώµατα ψήφου ή καταβολής µερίσµατος ή
εν γένει δικαιώµατα διοικητικού ή περιουσιακού χαρα-
κτήρα από τις ανωτέρω αποκτήσεις. 

2. Η απόκτηση µετοχών ή εταιρικών µεριδίων ή του ι-
σοδύναµου αυτών συµµετοχικού δικαιώµατος συνεπεία
κληρονοµικής διαδοχής γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. ε-
ντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την επέλευσή της. Σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης συντρέχουν οι συνέπειες
της παραγράφου 1. 

3. Ο κάτοχος της άδειας «Διαδικτυακού στοιχήµατος»
ή/και «Λοιπών διαδικτυακών παιγνίων» γνωστοποιεί
στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε νέο είδος «Διαδικτυακού στοιχήµα-
τος» ή/και «Λοιπών διαδικτυακών παιγνίων» που προτί-
θεται να διεξαγάγει, προκειµένου αυτό να λάβει προη-
γούµενη πιστοποίηση και να συµπεριληφθεί στην ισχύ-
ουσα άδεια. 

4. Με τον Κανονισµό Παιγνίων ρυθµίζονται η διαδικα-
σία και οι προϋποθέσεις ανάκλησης των αδειών διενέρ-
γειας τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου, η διαδικασία
επιβολής κυρώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Μέχρι
την έκδοση του Κανονισµού Παιγνίων εφαρµόζονται οι
σχετικές µε τα θέµατα αυτά αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π.. 

5. Ο κάτοχος της άδειας διενέργειας τυχερών παι-
γνίων µέσω διαδικτύου υποχρεούται να αποθηκεύει σε
υλικό µηχανισµό που βρίσκεται στην Ελλάδα (διακοµι-
στή server ή safe), τα δεδοµένα που αφορούν τη διεξα-
γωγή τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου, καθώς και τα
δεδοµένα που ανταλλάσσονται µεταξύ παίκτη, κατόχου
της άδειας, παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου και χρηµατο-
πιστωτικών ιδρυµάτων, σχετικά µε τα παίγνια αυτά. Τα
στοιχεία διατηρούνται σε ασφαλή µέσα, τα οποία επιτρέ-
πουν την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευµένων
στοιχείων από την Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και από το σύνολο
των αρµόδιων ελεγκτικών και δικαστικών αρχών, για
χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών. 

6. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται οι απαιτού-
µενες προϋποθέσεις λειτουργίας και τα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά των εξυπηρετητών (servers) και του λογισµι-
κού των τυχερών παιγνίων για τους κατόχους της άδει-
ας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου,
ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση όλων των διατάξεων
που αφορούν την προστασία των παικτών και του δηµό-
σιου συµφέροντος.

7. Με τον Κανονισµό Παιγνίων καθορίζεται το ελάχι-
στο περιεχόµενο της αρχικής σελίδας των ιστοτόπων
διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου.

8. Οι κάτοχοι των αδειών υποχρεούνται να τηρούν τις
νοµικές και οικονοµικές υποχρεώσεις του παρόντος νό-
µου, συµπεριλαµβανοµένων των προϋποθέσεων αδειο-
δότησης, καθόλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας. Η παρά-
βαση των όρων συνιστά λόγο ανάκλησης της άδειας από
την Ε.Ε.Ε.Π..

Άρθρο 199
Τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 4002/2011

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 48 του ν. 4002/2011
καταργείται.

2. Οι παράγραφοι 3 έως 11 του άρθρου 48 του
ν. 4002/2011 αναριθµούνται σε παραγράφοους 2 έως 10. 

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 48 του ν. 4002/2011
µετά την αναρίθµηση της προηγούµενης παραγράφου α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«7. Η Ε.Ε.Ε.Π. συντάσσει και τηρεί επικαιροποιηµένο
κατάλογο µη αδειοδοτηµένων παρόχων τυχερών παι-
γνίων (Βlack list), οι οποίοι διοργανώνουν ή/και διεξά-
γουν τυχερά παίγνια κατά παράβαση των κείµενων δια-
τάξεων, µε επίγειο τρόπο (land based), µέσω του διαδι-
κτύου (on line) ή µε άλλη εξ αποστάσεως µέθοδο (remote
gambling), τον οποίο αναρτά στον ιστότοπό της, η δε α-
νάρτηση αυτή είναι επαρκής γνωστοποίηση και απόδει-
ξη, ώστε να κινηθούν όλες οι διαδικασίες επιβολής κάθε
είδους προβλεπόµενων κυρώσεων από κάθε αρµόδιο
φορέα, υπηρεσία ή Αρχή. Ο κατάλογος αναγράφει, όταν
είναι διαθέσιµα, τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή/και
διεξάγουν τυχερά παίγνια στην Ελληνική Επικράτεια κα-
τά παράβαση των κείµενων διατάξεων, ή/και τους νόµι-
µους εκπροσώπους, διαχειριστές, µέλη διοικητικού συµ-
βουλίου, εταίρους και µετόχους των προσώπων αυτών,
καθώς και κάθε είδους παράβαση που έχει διαπιστωθεί
και κύρωση που έχει επιβληθεί. Οι εγγεγραµµένοι στον
κατάλογο δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν στην Ελλά-
δα ή µε οποιοδήποτε τρόπο να συµµετάσχουν σε αδειο-
δοτηµένο φορέα παροχής υπηρεσιών παιγνίων στην Ελ-
λάδα. Με τον Κανονισµό Παιγνίων ρυθµίζονται το χρονι-
κό διάστηµα διατήρησης της εγγραφής, οι προϋποθέσεις
διαγραφής, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την ε-
φαρµογή της παρούσας.»

Άρθρο 200
Αντικατάσταση του άρθρου 49 του ν. 4002/2011

Το άρθρο 49 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 49
Μεταφορές χρηµάτων

1. Οι πληρωµές των ποσών συµµετοχής και απόδοσης
κέρδους που απορρέουν από τη συµµετοχή σε τυχερά
παίγνια που διεξαγάγουν οι κάτοχοι των αδειών, σύµφω-
να µε τους όρους του παρόντος, διενεργούνται υποχρε-
ωτικά από πιστωτικά ιδρύµατα, ιδρύµατα πληρωµών ή ι-
δρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, που είναι εγκατεστη-
µένα και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊ-
κού Οικονοµικού Χώρου. 

2. Ο αριθµός λογαριασµού των κατόχων άδειας λαµ-
βάνει ειδικό κωδικό, ο οποίος γνωστοποιείται στην
Ε.Ε.Ε.Π. µε ευθύνη τους. Κάθε συναλλαγή ή κίνηση λο-
γαριασµού που αφορά παροχή υπηρεσιών τυχερών παι-
γνίων µέσω διαδικτύου αποτυπώνεται ξεχωριστά µε ευ-
θύνη των ανωτέρω παρόχων υπηρεσιών πληρωµών. 

3. Ο κάτοχος της άδειας διατηρεί ίδιο λογαριασµό, κα-
θώς και ξεχωριστό λογαριασµό παικτών σε πιστωτικό ί-
δρυµα ή ίδρυµα πληρωµών ή ίδρυµα ηλεκτρονικού χρή-
µατος που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Τα ποσά
που βρίσκονται κατατεθειµένα στον λογαριασµό παι-
κτών πρέπει τουλάχιστον να εξισώνονται µε το συνολικό
ποσό µε το οποίο είναι πιστωµένοι οι ηλεκτρονικοί λογα-
ριασµοί των παικτών. Όταν το ποσό που βρίσκεται κατα-
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τεθειµένο στον λογαριασµό παικτών παρουσιάζει έλ-
λειµµα σε σχέση µε το συνολικό ποσό µε το οποίο είναι
πιστωµένοι οι ηλεκτρονικοί λογαριασµοί παικτών που
διατηρεί ο κάτοχος της άδειας, ο κάτοχος της άδειας υ-
ποχρεούται να αναπληρώσει το έλλειµµα µε δικά του πο-
σά, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες.

4. Η καταβολή του αντιτίµου για τη συµµετοχή σε τυ-
χερό παίγνιο µέσω του διαδικτύου γίνεται υποχρεωτικά
σε αδειοδοτηµένο κάτοχο άδειας, χωρίς τη µεσολάβηση
τρίτου, πλην των αναφερόµενων στην παράγραφο 1 πα-
ρόχων υπηρεσιών πληρωµών, µε τρόπο που διασφαλίζει
την ταυτοποίηση του παίκτη, όπως ειδικότερα καθορίζε-
ται µε τον Κανονισµό Παιγνίων.

5. Απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύµατα ή τα ιδρύµα-
τα πληρωµών ή τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος που
είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλά-
δα να πραγµατοποιούν οποιαδήποτε συναλλαγή, καθώς
και πληρωµές ποσών συµµετοχής και απόδοσης κέρδους
που απορρέουν από τη συµµετοχή σε τυχερά παίγνια σε
λογαριασµούς που τηρούν σ’ αυτά µη αδειοδοτηµένοι
πάροχοι τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου, όπως
αναφέρονται στον κατάλογο µη αδειοδοτηµένων παρό-
χων (black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. και είναι αναρτηµέ-
νος στον ιστότοπό της. Τα παραπάνω ιδρύµατα διαβιβά-
ζουν αµελλητί στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην
Ε.Ε.Ε.Π. κατάσταση µε κάθε συναλλαγή ή πληρωµή που
έχει πραγµατοποιηθεί κατά τα παραπάνω, καθώς και όλα
τα στοιχεία των λογαριασµών από τους οποίους έχουν
γίνει συναλλαγές και των προσώπων που τους κατέ-
χουν. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. επιβάλλεται στο πιστω-
τικό ίδρυµα ή στο ίδρυµα πληρωµών ή στο ίδρυµα ηλε-
κτρονικού χρήµατος που είναι εγκατεστηµένο και λει-
τουργεί νόµιµα στην Ελλάδα και παραβαίνει τις διατά-
ξεις της παρούσας παραγράφου πρόστιµο υπέρ του Δη-
µοσίου ίσο µε το δεκαπλάσιο κάθε ποσού που διακινήθη-
κε και ίσο µε πεντακόσια (500) τουλάχιστον ευρώ.

6. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών υποχρεούνται να
αποστέλλουν στοιχεία αναφορικά µε τις συναλλαγές
των κατόχων άδειας τυχερών παιγνίων και των κατόχων
Ατοµικής κάρτας παίκτη και Ηλεκτρονικού Λογαριασµού
Παίκτη µέσω του Συστήµατος Μητρώων Τραπεζικών Λο-
γαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών (ΣΜΤΛ και ΛΠ)
που διατηρείται στη ΓΓΠΣ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4170/2013».

Άρθρο 201
Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4002/2011

Το άρθρο 50 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. α) Για την έκδοση και την ανανέωση άδειας διεξα-

γωγής τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα, καθώς
και για τη λειτουργία των παιγνιοµηχανηµάτων αυτών,
καταβάλλεται το αντίτιµο για τα τυχερά παίγνια µε παι-
γνιοµηχανήµατα σύµφωνα µε το άρθρο 39 υπέρ του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου. 
β) Για τη συµµετοχή στη διαδικασία χορήγησης άδειας

διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου, κατα-
βάλλεται το παράβολο της παραγράφου 4 του άρθρου
45, και για τη χορήγηση άδειας ή την ανανέωσή της κα-
ταβάλλεται το προβλεπόµενο σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 5 του άρθρου 45 αντίτιµο υπέρ του Ελληνικού Δηµο-
σίου.
γ) Για τη συµµετοχή στη διαδικασία εγγραφής στο µη-

τρώο Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών
Παιγνίων (affiliates) καταβάλλεται το παράβολο της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 45Α΄».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 αντικαθίσταται
ως εξής: 

«7. Τα ποσά που καταβάλλονται, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου αυτού
είναι δαπάνη της επιχείρησης και εκπίπτουν από τα ακα-
θάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013.

3. Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής: 
«8. Οι εταιρείες που λαµβάνουν άδεια διεξαγωγής τυ-

χερών παιγνίων µέσω διαδικτύου σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του παρόντος έχουν τις υποχρεώσεις των οντοτή-
των της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014
(Α΄ 251). Τα κέρδη που προκύπτουν από την εκµετάλ-
λευση των παιγνίων που ρυθµίζονται µε την παράγραφο
1 του άρθρου 26 του παρόντος φορολογούνται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 4172/2013.»

4. Η παράγραφος 10 καταργείται.
5. Η παράγραφος 11 αντικαθίσταται ως εξής: 
«11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκ-

δίδεται µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., µπορεί να καθο-
ρίζονται έγγραφα, µηχανικά ή ηλεκτρονικά µέσα, επι-
πλέον εκείνων που προβλέπονται από τις γενικές διατά-
ξεις». 

6. Στο τέλος της παραγράφου 12 προστίθεται εδάφιο
ως εξής: 

«Οι διατάξεις της παρούσας εφαρµόζονται αποκλει-
στικά στα νοµικά πρόσωπα που είχαν υπαχθεί στο µετα-
βατικό καθεστώς µέχρι τις 31.12.2011 και ισχύουν για
κάθε υπαχθέν σε αυτό νοµικό πρόσωπο µέχρι τη χορή-
γηση σε αυτό της προβλεποµένης στο άρθρο 45 άδειας
λειτουργίας ή της υποχρέωσης αυτού παύσης παροχής
υπηρεσιών τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου στην Ελ-
ληνική Επικράτεια, όποιο εκ των δύο πραγµατοποιηθεί
νωρίτερα.»

Άρθρο 202
Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 2961/2001

Στο άρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α΄ 266) επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις:

1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Τα κέρδη που ορίζονται στην περίπτωση α΄ της πα-

ραγράφου 1 του άρθρου 58 υποβάλλονται σε φόρο ανά
γραµµάτιο λαχείου, µετά την αφαίρεση αφορολόγητου
ποσού εκατό (100) ευρώ, µε συντελεστή δέκα τοις εκατό
(10%) για κέρδη µέχρι χίλια (1.000) ευρώ και µε συντε-
λεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη από χίλια
ευρώ και ένα λεπτό (1.000,01) και πάνω.»

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται
ως εξής: 

«Ως παίγνια που διεξάγονται µε παικτικές συνεδρίες
νοούνται τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται µε παιγνιο-
µηχανήµατα, τα τυχερά παίγνια καζίνο, καθώς και το πό-
κερ µε τις παραλλαγές του.»

Άρθρο 203
Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι τη χορήγηση των αδειών διεξαγωγής τυχε-
ρών παιγνίων µέσω διαδικτύου σύµφωνα µε το άρθρο 45
του ν. 4002/2011, νοµικά πρόσωπα παροχής υπηρεσιών
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στοιχηµάτων ή/και άλλων τυχερών παιγνίων που είναι
νόµιµα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη -
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικο-
νοµικού Χώρου και παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παι-
γνίων στην Ελληνική Επικράτεια µέσω διαδικτύου κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταβάλλοντας τη
συµµετοχή του ελληνικού Δηµοσίου στο Μικτό Κέρδος
τους από την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων στην
Ελλάδα σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 50
του ν. 4002/2011, µπορούν µέχρι τις 31.03.2020 να συνε-
χίσουν να διεξαγάγουν στην Ελληνική Επικράτεια µέσω
διαδικτύου αποκλειστικά τα τυχερά παίγνια των περι-
πτώσεων γ΄ ή/και κβ΄ του άρθρου 25 του ν . 4002/2011,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τα οριζόµενα
στις µε αριθµ. 129/2/09.11.2014 (Β΄ 3162) και
163/5/09.07.2015 (Β΄ 1788) αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., ε-
φόσον, µέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, υποβάλλουν προς την Ε.Ε.Ε.Π. αίτηση για έ-
νταξη στο προσωρινό καθεστώς αδειοδότησης της πα-
ρούσας παραγράφου, προσδιορίζοντας τα εκ των ανωτέ-
ρω τυχερά παίγνια, τα οποία προτίθενται να προσφέ-
ρουν κατά το εν λόγω διάστηµα. Η αίτηση αυτή συνο-
δεύεται από: (α) τη σχετική νόµιµη άδεια παροχής, επί-
γεια ή διαδικτυακά, των τυχερών παιγνίων των περιπτώ-
σεων γ΄ ή/και κβ΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011, (β) α-
ντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού, (γ) τα στοι-
χεία νόµιµης εκπροσώπησης, διοίκησης ή διαχείρισης,
(δ) γνωστοποίηση των ιστοτόπων µε υποχρεωτική κατά-
ληξη σε «gr.» µέσω των οποίων παρέχουν υπηρεσίες τυ-
χερών παιγνίων µέσω διαδικτύου, (ε) δήλωση θεωρηµέ-
νη µε γνήσιο υπογραφής του νόµιµου εκπροσώπου, ότι
τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή και ακριβή, (στ)
υπεύθυνη δήλωση ότι τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλί-
ου, οι εταίροι και οι ασκούντες τη διοίκηση και διαχείριση
του νοµικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί τελεσί-
δικα για κακούργηµα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊό-
ντων εγκλήµατος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή
παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωµατική βλά-
βη, παρασιώπηση εγκλήµατος, έγκληµα περί το νόµισµα,
κοινώς επικίνδυνο έγκληµα, έγκληµα κατά της προσωπι-
κής ελευθερίας, έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθε-
ρίας, έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετή-
σιας ζωής, καθώς και για έγκληµα που προβλέπεται στη
νοµοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών
και φοροδιαφυγής, (ζ) βεβαίωση φορολογικής και ασφα-
λιστικής ενηµερότητας στη χώρα εγκατάστασής τους,
(η) πιστοποίηση από οργανισµό συµµορφούµενο µε τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, περί εφαρµογής υ-
ψηλών προδιαγραφών ελέγχου και ασφάλειας των πλη-
ροφορικών συστηµάτων (ενδ. ISO 9001, ISO 27001 κ.ά.).
Τα νοµικά πρόσωπα που δεν συµµορφώνονται µε τις δια-
τάξεις της παρούσας υποχρεούνται να διακόψουν τη διε-
ξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου στην Ελλη-
νική Επικράτεια αµελλητί. Η εφαρµογή του παρόντος
άρθρου δεν θίγει την αποκλειστική δικαιοδοσία του ελ-
ληνικού Δηµοσίου και δεν προδικάζει την παροχή άδειας
κατά το άρθρο 45 του ν. 4002/2011.

2.Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν αίτηση
χορήγησης άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω
διαδικτύου, σύµφωνα µε το άρθρο 45 του ν. 4002/2011,
µέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του Κα-
νονισµού Παιγνίων σύµφωνα µε το άρθρο 29 του
ν. 4002/2011. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από

την Ε.Ε.Ε.Π., τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται να
παύσουν οριστικά την παροχή υπηρεσιών τυχερών παι-
γνίων µέσω του διαδικτύου στην Ελληνική Επικράτεια,
µέσα σε έναν (1) µήνα από την έκδοση της απορριπτικής
απόφασης ή της σιωπηρής απόρριψης της αίτησης. Σε
περίπτωση µη υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδει-
ας, τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται να παύσουν ορι-
στικά την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων µέσω
διαδικτύου στην Ελληνική Επικράτεια, µέσα σε ένα (1)
µήνα από την έναρξη ισχύος του Κανονισµού Παιγνίων. 

3. Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του Π.Σ.Ε.Ε.,
οι κάτοχοι άδειας διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων
υποχρεούνται να παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π. τη δυνατότη-
τα αποµακρυσµένης πλήρους πρόσβασης στα συστήµα-
τα και τα υποσυστήµατά τους. Τα πρόσωπα της παρα-
γράφου 1 υποχρεούνται να παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π. κά-
θε στοιχείο, δεδοµένο ή πληροφορία που τηρούν στα
συστήµατα και στα υποσυστήµατά τους προς εφαρµογή
των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων της.

4. Όπου στον ν. 4002/2011 αναφέρεται ο Κανονισµός
Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, νοείται εφεξής ο Κα-
νονισµός Παιγνίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 204
Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου 

Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονοµίας 

«Αντώνης Τρίτσης»

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 του ν. 4414/2016
(Α΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Ο Φορέας Διαχείρισης εδρεύει στον Δήµο Ιλίου Ατ-
τικής, στη θέση «Πύργος Βασιλίσσης» και αποτελεί νοµι-
κό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της Περιφέρειας Αττι-
κής.»

2. Το άρθρο 54 του ν. 4414/2016 (Α΄149) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 54
Διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης

1. Ο Φορέας Διαχείρισης διοικείται από επταµελές Δι-
οικητικό Συµβούλιο που συγκροτείται µε απόφαση του
Περιφερειάρχη Αττικής, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από:
α. Τέσσερα (4) µέλη που υποδεικνύονται µε τους ανα-

πληρωτές τους από τον Περιφερειάρχη Αττικής, εκ των
οποίων ένα (1) µέλος ΔΕΠ από το Εθνικό Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο ή το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Το ένα
(1) από τα µέλη του προηγούµενου εδαφίου διορίζεται
ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου. 
β. Ένα (1) µέλος που υποδεικνύεται µε τον αναπληρω-

τή του από τον Δήµαρχο Ιλίου.
γ. Ένα (1) µέλος που υποδεικνύεται µε τον αναπληρω-

τή του από τον Δήµαρχο Αγίων Αναργύρων - Καµατερού.
δ. Ένα (1) µέλος από την Κοινωνία των Πολιτών (και ι-

δίως από µη κυβερνητικές οργανώσεις ή κοινωνικούς
συνεταιριστικούς φορείς, µε καταστατικό σκοπό συναφή
µε τον σκοπό του Φορέα Διαχείρισης που δραστηριοποι-
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ούνται, κατά προτεραιότητα, εντός του χώρου του Πάρ-
κου Τρίτση και για την προστασία αυτού ή στον ευρύτε-
ρο χώρο της Δυτικής Αθήνας) που υποδεικνύεται µε τον
αναπληρωτή του από τον Περιφερειάρχη Αττικής. 

2. Τα υποδεικνυόµενα, κατά την προηγούµενη παρά-
γραφο, µέλη του Δ.Σ. και οι αναπληρωτές τους γνωστο-
ποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής από τους υποδει-
κνύοντες φορείς εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοι-
νοποίηση σε αυτούς σχετικής έγγραφης πρόσκλησης. Σε
περίπτωση παράλειψης ή άρνησης υπόδειξης µέλους ή
µελών και των αναπληρωτών τους εντός της προθεσµίας
του προηγούµενου εδαφίου, ο Περιφερειάρχης Αττικής
διορίζει στη θέση των ελλειπόντων µελών πρόσωπα ε-
γνωσµένης εµπειρίας σε αντικείµενα συναφή µε τους
σκοπούς του Φορέα Διαχείρισης. Ο Περιφερειάρχης Ατ-
τικής, ο Δήµαρχος Ιλίου και ο Δήµαρχος Αγίων Αναργύ-
ρων – Καµατερού δύνανται να αντικαθιστούν τα υποδει-
χθέντα από αυτούς µέλη, µε απόφαση του Περιφερειάρ-
χη Αττικής που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

3. Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. που συγκαλείται
µε ευθύνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, εάν αυ-
τός κωλύεται, συγκροτείται αυτό σε σώµα µε εκλογή µε-
ταξύ των µελών του, του Αντιπροέδρου, του Γραµµατέα
και του Ταµία και ορίζονται οι αρµοδιότητες των λοιπών
µελών του.

4. Η θητεία του Προέδρου και των µελών του Δ.Σ. είναι
τριετής και µπορεί να ανανεώνεται.

5. Το Δ.Σ. είναι αρµόδιο για τη λήψη όλων των αποφά-
σεων που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού
του Φορέα. Προσλαµβάνει και απολύει το προσωπικό
του Φορέα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Αποφα-
σίζει για κάθε θέµα που αφορά τη διοίκηση και λειτουρ-
γία, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πό-
ρων του Φορέα και ασκεί τις λοιπές αρµοδιότητες που εί-
ναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Φορέα και δεν ανα-
τίθενται µε τον παρόντα νόµο σε άλλα όργανα. Αποφα-
σίζει για τις αναθέσεις κάθε είδους συµβάσεων, την ανά-
θεση υποθέσεων σε δικηγόρο και τη διενέργεια πλειοδο-
τικών ή µειοδοτικών διαγωνισµών, κατά τις κείµενες δια-
τάξεις. Το Δ.Σ. µπορεί, µε αποφάσεις του, να µεταβιβά-
ζει ορισµένες αρµοδιότητές του στον Πρόεδρο, τον Α-
ντιπρόεδρο, σε ένα ή περισσότερα µέλη του.

6. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά µια φορά τον µήνα και
έκτακτα όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή από τρία (3)
µέλη. Η σύγκλησή του γίνεται µε πρόσκληση του Προέ-
δρου του τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συ-
νεδρίαση, η οποία περιλαµβάνει τα θέµατα της ηµερή-
σιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής συµµετέχει χωρίς
ψήφο στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. Μέλος που απουσιάζει
αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις κη-
ρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται µε απόφαση του
Περιφερειάρχη Αττικής. Θέµατα που δεν περιλαµβάνο-
νται στην ηµερήσια διάταξη δεν µπορούν να συζητη-
θούν, εκτός εάν είναι παρόντα όλα τα µέλη και δεν προ-
βάλλουν αντίρρηση.

7. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν εί-
ναι παρόντα τέσσερα (4) από τα επτά (7) µέλη του, µετα-
ξύ των οποίων περιλαµβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρό-
εδρος αυτού. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου
λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µε-
λών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος
του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, εάν προεδρεύει στη
συνεδρίαση.

8. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου τη-
ρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, στα οποία καταγρά-
φονται οι απόψεις ή και οι προτάσεις των µελών και οι α-
ποφάσεις που λαµβάνονται. Τα πρακτικά υπογράφονται
από όλα τα παρόντα µέλη και σε περίπτωση άρνηση µέ-
λους να υπογράψει, γίνεται σχετική µνεία και αναγράφο-
νται οι λόγοι. Τα πρακτικά µπορούν να τηρούνται και µε
τη µέθοδο της µαγνητοφώνησης, οπότε υπογράφονται
στην επόµενη συνεδρίαση.

9. Ο Πρόεδρος: α) συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες
συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταρτίζει την ηµερήσια διά-
ταξη του Δ.Σ., β) εποπτεύει τις λειτουργίες του Φορέα,
εντός του πλαισίου της κείµενης νοµοθεσίας και των ε-
ξουσιοδοτήσεων που του παρέχονται νοµίµως από το
Δ.Σ. και γ) εκπροσωπεί τον Φορέα ενώπιον κάθε δικαστι-
κής, διοικητικής και άλλης δηµόσιας αρχής, πιστωτικών
ιδρυµάτων και οποιωνδήποτε τρίτων. Η αρµοδιότητα αυ-
τή µπορεί να µεταβιβάζεται σε άλλο µέλος του Δ.Σ. ή
στον Γενικό Διευθυντή. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει
τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές
του, κάθε φορά που αυτός κωλύεται. Με απόφαση του
Δ.Σ. η αρµοδιότητα αυτή µπορεί να µεταβιβασθεί σε άλ-
λο µέλος του Δ.Σ. ή στον Διευθύνοντα Σύµβουλο.

10. Με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγρα-
φο 1, µπορεί να προβλέπεται η καταβολή αποζηµίωσης
για τη συµµετοχή εκάστου µέλους στις συνεδριάσεις
του Δ.Σ. και να ορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής
αυτής.»

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 55 του ν. 4414/2016
(Α΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο διορισµός του Γενικού Διευθυντή γίνεται µε από-
φαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα κατόπιν έ-
γκρισης από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύ-
ει. Η πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή µπορεί
να γίνει και µε απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί µε
κάθε είδους σχέση στο Δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµό-
σιο τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται µε τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), ό-
πως ισχύει, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Η
απόσπαση γίνεται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµε-
νου, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
του οικείου Υπουργού. Η διάρκεια της απόσπασης δεν
µπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο της θητείας του Γενικού
Διευθυντή. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρό-
νος πραγµατικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στην υ-
πηρεσία ή τον φορέα του αποσπασθέντος. Η καταβολή
των αποδοχών σε περίπτωση απόσπασης διενεργείται α-
πό τον Φορέα.»

4. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 56 του ν. 4414/2016
(Α΄149) αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Μηνιαία πρόσοδος, το ύψος της οποίας καθορίζε-
ται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οι-
κονοµικών, από την αναλογική κατανοµή των Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) που προορίζονται για τους
δήµους της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε το άρθρο
259 παράγραφοι 3 και 4 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει,
ως αντιστάθµισµα της περιβαλλοντικής ζηµίας στο περι-
βάλλον της Αττικής, που προκαλείται από την αστική λει-
τουργία και τη δραστηριότητα των δήµων. Με την κοινή
απόφαση του προηγούµενου εδαφίου καθορίζονται οι
λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία απόδοσης της
µηνιαίας προσόδου στον Φορέα Διαχείρισης. Με κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών το
ύψος της µηνιαίας προσόδου δύναται να αναπροσαρµό-
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ζεται ανά τριετία, ανάλογα µε τη σταθεροποίηση των
λειτουργικών δαπανών του Φορέα Διαχείρισης, το βαθ-
µό επίτευξης οικονοµικής αυτοτέλειας από τις δραστη-
ριότητές του και την αξιοποίηση της παραχωρηθείσας σε
αυτόν δηµόσιας περιουσίας.» 

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 58 του
ν. 4414/2016 (Α΄ 149) αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Οι ορκωτοί λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγ-
χο υποβάλλουν στο Διοικητικό Συµβούλιο του Φορέα
Διαχείρισης µέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση
για τη διαχείριση και τον απολογισµό του διαχειριστικού
έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα Διαχεί-
ρισης στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττι-
κής. 

4. Ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Υπουργός Οικονοµι-
κών δύνανται να ζητούν οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο
της οικονοµικής διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης.»

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του ν. 4414/2016
(Α΄149) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι παραπάνω κανονισµοί εγκρίνονται µε αποφά-
σεις του Υπουργού Εσωτερικών, που δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

7. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 60 του
ν. 4414/2016 (Α΄149) αντικαθίστανται ως εξής:

«2.α) Για την κάλυψη των άµεσων αναγκών λειτουρ-
γίας, συντήρησης και φύλαξης του Φορέα και µέχρι την
πρόσληψη τακτικού προσωπικού, σύµφωνα µε τον σχετι-
κό Κανονισµό, οι απαιτούµενες εργασίες δύνανται να
παρέχονται από προσωπικό που αποσπάται για τον σκο-
πό αυτόν, από φορείς του στενού ή του ευρύτερου δηµο-
σίου τοµέα, µετά από αίτηση του υπαλλήλου µε απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου αρµόδιου
Υπουργού, καθώς και από προσωπικό Οργανισµών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθµού, κατά παρέκκλιση
των κείµενων διατάξεων. Η διάρκεια της απόσπασης ορί-
ζεται στα τρία (3) έτη. Η καταβολή των αποδοχών των α-
ποσπασµένων υπαλλήλων διενεργείται από τον Φορέα. 
β) O Φορέας Διαχείρισης µπορεί να απασχολεί προσω-

πικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου για αντιµετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδι-
κών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει κα-
τόπιν έγκρισης από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, ό-
πως ισχύει. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών και µέχρι τη συγκρότηση, κατά τις διατά-
ξεις του παρόντος, του Διοικητικού Συµβουλίου του Φο-
ρέα Διαχείρισης, οι αναγκαίες δαπάνες συντήρησης και
φύλαξης του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» δύνανται να
καλύπτονται µε έκτακτη χρηµατοδότηση από τους Κε-
ντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται για τους
δήµους της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε το άρθρο
259 παράγραφοι 3 και 4 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει».

Άρθρο 205
Διατάξεις για κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης

Στο άρθρο 13 του ν. 4067/2012 προστίθεται παράγρα-
φος 3 ως εξής:

«3. Για την κατασκευή κτιρίων ειδικής αρχιτεκτονικής
σχεδίασης, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείµενη νο-
µοθεσία, µπορούν να χορηγούνται παρεκκλίσεις από τις
διατάξεις της παραγράφου 1, µε απόφαση του Υπουρ-

γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από γνωµοδό-
τηση του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής. Σε πε-
ρίπτωση που τα κτίρια αυτά βρίσκονται εντός κηρυγµέ-
νου αρχαιολογικού χώρου, ιστορικού τόπου ή άλλης
προστατευόµενης περιοχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3028/2002 (Α΄ 153), απαιτείται η σύµφωνη γνώµη
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού».

Άρθρο 206
Διατάξεις για τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια

Η περίπτωση α) της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του
ν. 4447/2016 τροποποιείται ως εξής:

5. α) Με τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια µπορεί να τροποποι-
ούνται προγενέστερα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, Ζώνες Οικι-
στικού Ελέγχου και τυχόν ισχύουσες για την περιοχή
του σχεδίου γενικές και ειδικές πολεοδοµικές ρυθµίσεις,
ιδίως όσον αφορά τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης και ό-
ρους και περιορισµούς δόµησης. Πριν από την έγκριση ε-
νός Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, µε σκοπό να κριθεί η
κατ’αρχήν δυνατότητα χωροθέτησής του, είναι δυνατόν
να προηγηθεί η εξής διαδικασία προέγκρισης: µετά από
υποβολή αίτησης προέγκρισης από τον φορέα υλοποίη-
σης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, χορηγείται σχετική
προέγκριση µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Χωρι-
κού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος, ύστερα α-
πό εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και σύµφωνη γνώ-
µη του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων
και Αµφισβητήσεων. Η απόφαση του προηγούµενου εδα-
φίου εκδίδεται εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών από
την έκδοση της γνώµης του Κεντρικού Συµβουλίου Πο-
λεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων. Η αίτηση συ-
νοδεύεται από τεχνική έκθεση που περιλαµβάνει, τις χω-
ροταξικές κατευθύνσεις της ευρύτερης περιοχής, τις υ-
φιστάµενες χρήσεις γης στη ζώνη άµεσης επιρροής της
περιοχής µελέτης, την πρόταση χωρικής ανάπτυξης της
περιοχής παρέµβασης και σχετικό χάρτη κλίµακας
1:5000. Η απόφαση του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδο-
µικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων τεκµηριώνει την α-
ναγκαιότητα της τροποποίησης ενόψει του ειδικού χαρα-
κτήρα της επιδιωκόµενης ανάπτυξης, της κάλυψης ανα-
γκών παραγωγικής ή επιχειρηµατικής ανάπτυξης και α-
νασυγκρότησης εντός της περιοχής του σχεδίου και πά-
ντως τη µη ανατροπή της πολεοδοµικής και χωροταξικής
λειτουργίας της ευρύτερης περιοχής. Η απόφαση προέ-
γκρισης του Γενικού Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και
Αστικού Περιβάλλοντος κρίνει την καταρχήν δυνατότη-
τα χωροθέτησης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου και δεν ε-
ξετάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες θα
κριθούν στο στάδιο της οριστικής έγκρισης αυτού.

Άρθρο 207
Διατάξεις για τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια

Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 4447/2016
(Α΄ 241) τροποποιείται ως εξής:

«2. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια καλύπτουν την έκταση
µιας ή περισσοτέρων Δηµοτικών Ενοτήτων ενός Δήµου.
Μπορεί επίσης να καλύπτουν την έκταση δύο ή περισσο-
τέρων Δηµοτικών Ενοτήτων που βρίσκονται σε όµορους
Δήµους, έπειτα από σχετικές αποφάσεις των οικείων
Δηµοτικών Συµβουλίων. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια εναρ-
µονίζονται µε τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών και
των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και περιέχουν τις α-
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ναγκαίες ρυθµίσεις για την επίτευξη των σκοπών τους.»
Άρθρο 208

Διατάξεις για την ΕΑΧΑ Α.Ε.

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του
ν. 4250/2014 (Α΄ 74) προστίθενται τα εξής εδάφια: «κατ’
εξαίρεση, το τεχνικό αρχείο της εταιρείας και οι µελέτες
που έχει καταρτίσει, καθώς και όλα τα σχετικά δικαιώµα-
τα πνευµατικής ιδιοκτησίας, µεταβιβάζονται από την θέ-
ση σε ισχύ του παρόντος νόµου στον Δήµο Αθηναίων. Τα
Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισµού
και Αθλητισµού, για µελέτες που έχουν εκπονηθεί κατό-
πιν δικής τους εντολής και επί των οποίων, έως τη δηµο-
σίευση του παρόντος, κατείχαν τα πνευµατικά δικαιώµα-
τα, διατηρούν το δικαίωµα πρόσβασης στο αρχείο του
Δήµου Αθηναίων και µετά τη µεταβίβαση που προβλέπε-
ται στο παρόν άρθρο. Η µεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται
από κάθε φόρο και τέλος. Η παράδοση των υλικών φο-
ρέων των παραπάνω µελετών και του τεχνικού αρχείου
προς το Δήµο Αθηναίων γίνεται µε µέριµνα του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός δεκαπέντε
(15) ηµερών από την ισχύ του παρόντος νόµου.»

Άρθρο 209
Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και του ν. 3023/2002

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ειδικώς, η αρχική δήλωση περιλαµβάνει τα υφιστάµε-
να κατά το χρόνο κτήσης της ιδιότητας περιουσιακά
στοιχεία, την αξία κτήσης τους, εφόσον είναι διαθέσιµη
και τον τρόπο κτήσης τους.»

2. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου ix της περίπτωσης 1
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Ειδικά η δήλωση των υπόχρεων, που αναφέρονται
στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ και ιβ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 1, περιλαµβάνει και τις δανειακές τους υ-
ποχρεώσεις προς ηµεδαπά και αλλοδαπά πιστωτικά και
τραπεζικά ιδρύµατα, λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα κατά την 31η
Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους, εφόσον κάθε µία
από αυτές υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ.»

3. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 3Β του ν. 3213/2003, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται, ε-
φόσον απαιτείται, από άρση τραπεζικού, χρηµατιστηρια-
κού, φορολογικού και επαγγελµατικού απορρήτου είναι
προϋπόθεση για την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου αρµο-
διότητας της Επιτροπής.»

4. Η παραγράφος 9 του άρθρου 3Β του ν. 3213/2003,
αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Μέχρι την 31η Μαρτίου 2020 µε απόφαση του Προ-
έδρου της Βουλής και των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης καθορίζεται ενιαίος κανονισµός διαδικα-
σιών ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για
όλα τα όργανα ελέγχου του παρόντος νόµου.»

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 3213/2003 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εντός τριάντα (30) ηµερών από την πάροδο της
προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου
1 του ν. 3213/2003 επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης ύ-

στερα από πληρωµή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού
διακοσίων (200) ευρώ για τους υπόχρεους που υποβάλ-
λουν δήλωση στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και
πενήντα (50) ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. Μετά
την πάροδο των τριάντα (30) ηµερών του προηγουµένου
εδαφίου, η υποβολή δήλωσης επιτρέπεται ύστερα από
πληρωµή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού τετρακοσίων
(400) ευρώ για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλω-
ση στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και εκατό
(100) ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. Με κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης δύ-
ναται να τροποποιείται το ποσό των παραβόλων.»

6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 24 του ν. 3023/2002 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«8. Για κάθε παράβαση της περίπτωσης α΄της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 11 επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι πέ-
ντε τοις εκατό (5%) της τελευταίας, κάθε φορά, κατα-
βληθείσας προς το κόµµα ή τον συνασπισµό τακτικής
χρηµατοδότησης ή πρόστιµο µέχρι δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) ευρώ, αν πρόκειται για κόµµα ή συνασπισµό που
δεν λαµβάνει κρατική χρηµατοδότηση.»

Άρθρο 210
Τροποποιήσεις του ν. 4354/2015

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176) αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζηµιώσεις
των Προέδρων, Αντιπροέδρων και µελών των Ανεξάρτη-
των Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), των Διοικητών, Ανα-
πληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντι-
προέδρων, Διευθυνόντων Συµβούλων, και Μελών των Δι-
οικητικών Συµβουλίων και γενικότερα όλων των οργά-
νων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των
Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, που υπά-
γονται στις διατάξεις του παρόντος, καθώς και των εν
γένει Γενικών Επιθεωρητών, Συντονιστών ή Εισαγγελέ-
ων Ελεγκτικών Σωµάτων ή Σωµάτων Επιθεώρησης, κα-
θώς και του Προέδρου, των µελών και του ειδικού επι-
στηµονικού προσωπικού του Συµβουλίου Οικονοµικών Ε-
µπειρογνωµόνων (Σ.Ο.Ε.) καθορίζονται µε κοινή απόφα-
ση του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδι-
ου Υπουργού µε την επιφύλαξη των οριζόµενων στο ε-
πόµενο εδάφιο. Ειδικότερα, αναφορικά µε τις εταιρείες
του Α΄ Κεφαλαίου του ν. 3429/2005 για τις οποίες εφαρ-
µόζεται η εξαίρεση του άρθρου 28 παράγραφος 3 περί-
πτωση γ΄ , οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζη-
µιώσεις των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων καθορί-
ζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στον ν. 4548/2018 (Α΄ 104).» 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176) προστίθεται περίπτωση γ΄), ως εξής: 

«γ) Οι Πρόεδροι, οι διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµ-
βουλοι των δηµοσίων επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α΄
του ν. 3429/2005 και των θυγατρικών τους, των οποίων
οι µετοχές έχουν µεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία
Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και οι οποίες είτε απα-
σχολούν περισσότερους από τρεις χιλιάδες (3.000) ερ-
γαζόµενους είτε ο κύκλος εργασιών τους σε επίπεδο ε-
ταιρείας ή οµίλου υπερβαίνει τα εκατό (100) εκατοµµύ-
ρια ευρώ. Για τον καθορισµό των εν γένει αποδοχών και
πρόσθετων µεταβλητών αµοιβών, απολαβών και αποζη-
µιώσεων των προσώπων της παρούσας περίπτωσης σύµ-
φωνα µε αξιολόγηση µε συγκεκριµένους ποιοτικούς και
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ποσοτικούς δείκτες απόδοσης, οι οποίες δεν µπορεί να
υπερβαίνουν το ενενήντα τοις εκατό (90%) του ανώτα-
του ορίου της περίπτωσης α) της παρούσας παραγρά-
φου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου
της παραγράφου 3 του άρθρου 22.» 

Άρθρο 211
Ρυθµίσεις για το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του π.δ. 95/1996 (Α΄ 76), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:

«Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα όργανα διοίκησης
του Ταµείου, και συγκεκριµένα ο Πρόεδρος και ο ανα-
πληρωτής Πρόεδρος, καθώς επίσης και οι διακριτές διοι-
κητικές αρµοδιότητές τους, πέραν αυτών της αναπλήρω-
σης του Προέδρου για οποιονδήποτε λόγο, που ασκού-
νται από τον αναπληρωτή Πρόεδρο.»

Άρθρο 212
Ρύθµιση θεµάτων Επιτροπής µεταρρύθµισης

επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 18
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύει αντικαθίσταται
ως εξής:

«Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών η Επιτροπή οφεί-
λει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην πε-
ρίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 και να υποβάλει τελική
γνωµοδότηση στους συναρµόδιους Υπουργούς έως την
30.06.2020.»

2. Στο τέλος του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (A΄ 176)
προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:

«15. Στα µέλη και τους γραµµατείς της Επιτροπής του
παρόντος άρθρου, η οποία συγκροτήθηκε κατ' εξουσιο-
δότηση των διατάξεων του άρθρου 396 του ν. 4512/2018
(Α΄ 5) όπως ισχύει, καθορίζεται, από την ηµεροµηνία συ-
γκρότησης, αποζηµίωση κατά παρέκκλιση των διατάξε-
ων του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176) µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών.»

Άρθρο 213
Θέµατα Γενικής Γραµµατείας Οικογενειακής Πολιτικής

και Ισότητας των Φύλων

Η Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών,
έχει ως σκοπό την άσκηση των αρµοδιοτήτων που ορίζο-
νται στα άρθρα 16 και 17 του ν. 4314/2014.
Η Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών,

ασκεί τις ως άνω αρµοδιότητες και στον τοµέα Οικογε-
νειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Για τις δράσεις που αφορούν ζητήµατα υπαγόµενα

στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Οι-
κογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υ-
πουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τελι-
κός υπογράφων κάθε σχετικού εγγράφου, είναι ο Υ-
πουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 214
Αναγγελία του απασχολούµενου προσωπικού 

επί εκτέλεσης οικοδοµικής
εργασίας ή τεχνικού έργου

Το άρθρο 33 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79), όπως ισχύει,

τροποποιείται και διαµορφώνεται ως εξής:
1. Εργοδότης που απασχολεί προσωπικό για την εκτέ-

λεση οικοδοµικής εργασίας ή τεχνικού έργου, υποχρε-
ούται να αναγγέλλει στις υπηρεσίες του Σώµατος Επιθε-
ώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων το απασχολούµενο προσω-
πικό, πριν την έναρξη κάθε ηµερήσιας απασχόλησης. Η
ως άνω αναγγελία αντικαθιστά τον πίνακα προσωπικού
και ωρών εργασίας. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, επι-
βάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 5 του
ν. 4554/2018 (A΄ 130), όπως ισχύει.

2. Αντίγραφο του εντύπου της ως άνω αναγγελίας, για
κάθε ηµέρα απασχόλησης τηρείται στον τόπο εκτέλεσης
του έργου µε ευθύνη του εργοδότη και τίθεται στη διά-
θεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζη-
τείται. Σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης αυτής
επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται
από το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (A΄ 170), όπως ισχύει.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων καθορίζονται ιδίως ο υπόχρεος εργοδό-
της για την αναγγελία, η διαδικασία υποβολής της αναγ-
γελίας, τα στοιχεία που περιλαµβάνει, τυχόν εξαιρέσεις
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος.

4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δηµο-
σίευση των αποφάσεων της παραγράφου 3.

5. Από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού, κάθε άλ-
λη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθµίζει
διαφορετικά τα θέµατα του παρόντος καταργείται.

Άρθρο 215
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94)

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014,
προστίθενται εδάφια δέκατο και ενδέκατο ως εξής:

«Επιπλέον ποσό µέχρι είκοσι ένα εκατοµµύρια πεντα-
κόσιες χιλιάδες (21.500.000) ευρώ, διατίθεται από πι-
στώσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Ε-
θνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, για την
ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχει-
ρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιµετώπιση βλαβών
που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιµές, καθώς και
για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται
για την ολοκλήρωση των δοκιµών των Υ/Β κατ’ εφαρµο-
γή των αναγραφόµενων διαδικασιών στις παραγράφους
3 και 4. Επί των εγκριθεισών µε το άρθρο 61 του
ν. 4557/2018 (Α΄ 139) και το άρθρο 22 του ν. 4618/2019
(Α΄ 89) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νο-
µικών δεσµεύσεων δαπανών έως και τον Μάρτιο 2020.»

Άρθρο 216
Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 (Α΄ 10)

Στο στοιχείο Α΄ του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 προ-
στίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Επιπλέον ποσό µέχρι επτά εκατοµµύρια εξακόσιες
πενήντα χιλιάδες (7.650.000) ευρώ διατίθεται από πι-
στώσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Ε-
θνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για την
οµαλή εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ’ αριθµ. 6 και 7.
Τα ποσά που θα διατεθούν από τις ανωτέρω χρηµατοδο-
τήσεις και αφορούν στη συµβασιοποίηση προµήθειας υ-
λικών και ανάθεσης εργασιών-παροχής υπηρεσιών, που
εκκρεµούν και αφορούν υλικά και υπηρεσίες για την ο-
λοκλήρωση ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ’ αριθµ. 6 και 7 και
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στην πληρωµή της µισθοδοσίας, των λογαριασµών κοι-
νής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) αλλά και των υπηρεσιών
µετακίνησης προσωπικού, θα καταλογιστούν στα NBEE
Α.Ε.. Επιπλέον, η καταβολή από το Πολεµικό Ναυτικό,
των µηνιαίων αµοιβών των εργαζοµένων παρατείνεται
εκ νέου για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την 1η
Οκτωβρίου 2019, όσο και το χρονικό διάστηµα παράτα-
σης του προγράµµατος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπο-
γραφεισών/συναφθεισών ατοµικών δηλώσεων αποδο-
χής ενασχόλησης µεταξύ του Πολεµικού Ναυτικού και
των εργαζοµένων της NBEE Α.Ε., παρατείνεται µέχρι
την 31η Μαρτίου 2020. Το Πολεµικό Ναυτικό δεν παραι-
τείται από οποιοδήποτε συµβατικό ή νοµικό δικαίωµα
που απορρέει από την κυρωθείσα τριµερή συµφωνία, η ι-
σχύς της οποίας παρατείνεται µέχρι την 31η Μαρτίου
2020. Επί των εγκριθεισών µε το άρθρο 62 του
ν. 4557/2018 (Α΄ 139) και το άρθρο 23 του ν. 4618/2019
(Α΄ 89) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νο-
µικών δεσµεύσεων δαπανών έως και τον Μάρτιο 2020.»

Άρθρο 217
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν.δ. 132/1969 (Α΄ 35)

Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 132/1969 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1. Μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επι-
τελείου Εθνικής Άµυνας, ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας
διορίζει µε θητεία τριών (3) ετών τον πρόεδρο, τους δύο
(2) αντιπροέδρους και τέσσερις (4) συµβούλους ως µέλη
του διοικητικού συµβουλίου του Πολεµικού Μουσείου. Οι
διοριζόµενοι επιλέγονται από ανώτατους αξιωµατικούς
εν ενεργεία ή εν αποστρατεία, οι οποίοι µπορούν να α-
νακληθούν στην ενέργεια, καθώς και από δύο (2) κατ' ε-
λάχιστον διακεκριµένους επιστήµονες. Ο διορισµός του
διοικητικού συµβουλίου γίνεται κατά τρόπον ώστε να α-
ντιπροσωπεύονται και οι τρεις Κλάδοι των Ενόπλων Δυ-
νάµεων.»

Άρθρο 218
Τροποποίηση του ν. 4608/2019 (Α΄ 66)

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως
εξής:

««Στρατηγικές Επενδύσεις 1», οι επενδύσεις των ο-
ποίων ο συνολικός προϋπολογισµός είναι µεγαλύτερος
των εκατό εκατοµµυρίων (100.000.000) ευρώ, καθώς και
οι επενδύσεις που δηµιουργούν κατά τρόπο βιώσιµο του-
λάχιστον εβδοµήντα πέντε (75) νέες ετήσιες µονάδες
εργασίας (ΕΜΕ), και ο συνολικός προϋπολογισµός τους
είναι µεγαλύτερος των σαράντα εκατοµµυρίων
(40.000.000) ευρώ.»

2. Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«ββ) Οι επενδύσεις στους τοµείς της βιοµηχανίας και
του τουρισµού, οι οποίες δηµιουργούν κατά τρόπο βιώσι-
µο τουλάχιστον διακόσιες (200) ΕΜΕ και ο συνολικός
προϋπολογισµός τους είναι µεγαλύτερος των διακοσίων
(200.000.000) εκατοµµυρίων ευρώ.»

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«Στρατηγικές Επενδύσεις 2», οι οποίες δηµιουργούν
κατά βιώσιµο τρόπο τουλάχιστον πενήντα (50) νέες Ε-

ΜΕ και ο συνολικός προϋπολογισµός τους είναι µεγαλύ-
τερος των τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) ευρώ. 

4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) κα-
ταργείται.

Άρθρο 219
Τροποποίηση του ν. 4399/2016

1. Στην περίπτωση «γ» της παραγράφου 4 του άρθρου
7 του ν. 4399/2016 προστίθεται υποπερίπτωση ii ως εξής:

«ii. ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως
ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), υπό την προϋπό-
θεση ότι η µεταβίβαση ή η µακροχρόνια µίσθωση ενι-
σχυόµενων τµηµάτων αυτών λαµβάνει χώρα µετά τη λή-
ξη της τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων του
φορέα της επένδυσης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 21 του ν. 4399/2016.»

2. Ξενοδοχειακές µονάδες, οι οποίες έχουν υπαχθεί
ως επενδυτικά σχέδια στις διατάξεις των νόµων
3299/2004 και ν. 3908/2011, δύναται να µετατρέπονται
σε ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορί-
ζονται στο ν. 4276/2014 (Α΄ 155), υπό τις προϋποθέσεις
της ανωτέρω παραγράφου καθώς και των οικείων διατά-
ξεων των νόµων 3299/2004 και 3908/2011 και των οικεί-
ων αποφάσεων υπαγωγής.

3. Στην περίπτωση «ζ» της παραγράφου 3 του άρθρου
21 του ν. 4399/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι συµβά-
σεις µίσθωσης των φορέων επενδυτικών σχεδίων στον
τοµέα του τουρισµού, οι οποίες αφορούν εµπορικά κατα-
στήµατα και καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
εντός της ενισχυόµενης επένδυσης και συνάπτονται µε-
τά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου είτε πριν
από αυτήν, εφόσον η διάρκεια της µίσθωσης εκτείνεται
και µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και µέχρι τη
λήξη της τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων.»

4. Οι ρυθµίσεις της ανωτέρω παραγράφου εφαρµόζο-
νται και για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011, του
ν. 3299/2004 και του ν. 2601/1998».

Άρθρο 220
Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)

Στο άρθρο 27 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) προστίθεται
παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Στις συλλογικές αποφάσεις του συγχρηµατοδο-
τούµενου σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επεν-
δύσεων εγγράφονται οι αποφάσεις υπαγωγής των επεν-
δυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόµου 4399/2016
(Α΄117), οι οποίες δύνανται να συγχρηµατοδοτηθούν α-
πό επιχειρησιακά προγράµµατα του Εταιρικού Συµφώ-
νου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της περιόδου
2014 – 2020.»

Άρθρο 221
Ρύθµιση για το προσωπικό ΕΕΠ της ΕΕΑ

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν. 4569/2018
(Α΄ 179) προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής:

«γ. Η προσωπική διαφορά της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως αυτή διαµορφώ-
θηκε κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2
του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α΄226) και της υπ’ α-
ριθµ. 2/17127/ 0022/28/02/2012 Κοινής Υπουργικής Από-
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φασης (Β΄498), όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή τους,
χορηγείται σε όλους τους υπαλλήλους της Επιτροπής Α-
νταγωνισµού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου που έχουν προσληφθεί ή προσλαµβάνονται
ως Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό.
Η χορήγηση της προσωπικής διαφοράς για το ανωτέ-

ρω προσωπικό που έχει ήδη προσληφθεί κατά τη δηµοσί-
ευση του παρόντος γίνεται από το χρόνο της δηµοσίευ-
σης, ενώ για εκείνο που προσλαµβάνεται µετά τη δηµο-
σίευση, η χορήγηση της προσωπικής διαφοράς γίνεται α-
πό το χρόνο της πρόσληψης».

Άρθρο 222
Τροποποίηση διατάξεων του νόµου περί ιδρύσεως 

Οικονοµικού Επιστηµονικού
Επιµελητηρίου της Ελλάδος

1. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρ-
θρου 8 του ν. 1100/1980 (Α΄ 295) αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Η Συνέλευσις των αντιπροσώπων του Επιµελητήριου
απαρτίζεται εξ ειδικώς προς τούτο εκλεγοµένων ανά τε-
τραετία µελών εκ διαφόρων περιφερειών της Χώρας, δια
καθολικής αµέσου και µυστικής ψηφοφορίας και έχει τας
εξής αρµοδιότητας.»

2. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 9 του
ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα µέλη της Κεντρικής Διοίκησης εκλέγονται δια µυ-
στικής ψηφοφορίας υπό της Συνελεύσεως των αντιπρο-
σώπων ανά τετραετία.»

3. Η ενδέκατη παράγραφος του άρθρου 9 του ν. 1100/
1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα µέλη των Τοπικών Διοικήσεων εκλέγονται µε τοπι-
κές εκλογές κάθε τέσσερα (4) χρόνια, από τα µέλη των
αντίστοιχων Τµηµάτων. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη
των Τοπικών Διοικήσεων διεξάγονται ταυτοχρόνως µε
τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των µελών της Συνέλευ-
σης των Αντιπροσώπων.»

4. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1 του π.δ. 351/
1983 (Α΄122) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι εκλογές διενεργούνται κάθε τέσσερα (4) χρόνια,
µέσα στο διάστηµα από 15 Οκτωβρίου µέχρι 15 Δεκεµ-
βρίου και ηµέρα Κυριακή.»

5. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 6 του π.δ. 225/
1986 (Α΄91) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εκλογές διε-
νεργούνται κάθε τέσσερα (4) χρόνια, µέσα στο διάστηµα
από 15 Οκτωβρίου µέχρι 15 Δεκεµβρίου και ηµέρα Κυ-
ριακή ταυτόχρονα µε τις εκλογές για την ανάδειξη της
Σ.Τ.Α..»

6. Το παρόν άρθρο τίθεται σε ισχύ την 01.01.2020.

Άρθρο 223
Ρύθµιση θεµάτων Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του π.δ. της 27.11/
14.12.1926 (Α΄430) «περί κωδικοποιήσεως των περί συ-
στάσεως του Τ.Ε.Ε. κειµένων διατάξεων», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1α. Η εκλογή για την ανάδειξη των αιρετών µελών
των οργάνων του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας
(Τ.Ε.Ε.), διενεργείται κάθε τέταρτο έτος.
β. Η εκλογή της περίπτωσης α΄της παρούσας παρα-

γράφου, διενεργείται εντός του µηνός Μαΐου και ηµέρα
Κυριακή, η οποία καθορίζεται µε απόφαση της Διοικού-
σας Επιτροπής του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος
(Τ.Ε.Ε.). 

γ. Η εκλογή ενεργείται ταυτόχρονα:
γα) στις έδρες όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων

της Χώρας,
γβ) στις έδρες των Περιφερειακών Τµηµάτων του

Τ.Ε.Ε., εφόσον αυτά δεν εδρεύουν στην πρωτεύουσα
της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας,
γγ) στις έδρες Δήµων σε αποµακρυσµένες ηπειρωτι-

κές περιοχές που απέχουν άνω των 100 χιλιοµέτρων α-
πό την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας, που ανήκουν
και έχουν εγγεγραµµένα τουλάχιστον πενήντα (50) Τα-
κτικά Μέλη του Τ.Ε.Ε., σύµφωνα µε βεβαίωση της Υπη-
ρεσίας του Τ.Ε.Ε., που εκδίδεται δύο (2) ηµέρες πριν την
προκήρυξη των εκλογών και
γδ) σε νησιωτικές περιοχές που έχουν εγγεγραµµένα

τουλάχιστον πενήντα (50) Τακτικά Μέλη του Τ.Ε.Ε., σύµ-
φωνα µε βεβαίωση της Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε., που εκδί-
δεται δύο (2) ηµέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών.
Κάθε µέλος µπορεί να ψηφίζει στον τόπο που βρίσκεται
την ηµέρα της εκλογής.»

2. Οι ως άνω περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 16 του π.δ. της 27.11/14.12.1926 τίθενται σε
ισχύ την 01.01.2020.

Άρθρο 224
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Αδειοδοτήσεων

1. Αναπτύσσεται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Αδει-
οδοτήσεων (στο εξής: Σύστηµα), µέσω του οποίου χορη-
γούνται οι πάσης φύσεως άδειες όλων των δηµοσίων και
ιδιωτικών έργων. Μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συ-
στήµατος Αδειοδοτήσεων χορηγούνται άδειες δηµοσίων
και ιδιωτικών έργων, όπως προσδιορίζονται µε κοινή α-
πόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού.

2. Η πρόσβαση στο Σύστηµα γίνεται σύµφωνα µε το
Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης σε κρυπτογραφηµένη και ασφαλή σύνδεση, από τις
εµπλεκόµενες υπηρεσίες, το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου της παραγράφου 6 και τους αιτούντες και τους
νοµίµους εκπροσώπους αυτών, τηρουµένων των κείµε-
νων διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδο-
µένων. Λαµβάνεται µέριµνα για τη διασύνδεση του Συ-
στήµατος µε το Εθνικό Μητρώο Υποδοµών, για τα έργα
που περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής του τελευ-
ταίου.

3. Από την ηµεροµηνία έναρξης της λειτουργίας του
Συστήµατος που καθορίζεται κατά την παράγραφο 7 του
παρόντος, το σύνολο των απαιτούµενων αδειών δηµο-
σίων και ιδιωτικών έργων χορηγείται ηλεκτρονικά, µέσω
του Συστήµατος.

4. Εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών, η αφετηρία της ο-
ποίας καθορίζεται κατά την παράγραφο 7 του παρόντος,
οι αρµόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες, όπως επίσης οι
εξουσιοδοτηµένοι από τους δικαιούχους µηχανικοί κατα-
χωρούν στο Σύστηµα ψηφιακά αρχεία των υφιστάµενων
αδειών δηµοσίων και ιδιωτικών έργων. Άδειες που χορη-
γούνται µετά από την έναρξη της ανωτέρω προθεσµίας
καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Σύστηµα, σε µορφή
ψηφιακών αρχείων, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµε-
ρών από τη χορήγησή τους. Σε περίπτωση που απαιτηθεί
η τροποποίηση της άδειας στο πλαίσιο των επιµέρους ε-
λέγχων των αρµόδιων Υπηρεσιών, τα σχετικά αρχεία ε-
πανυποβάλλονται τροποποιηµένα εντός προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών.

5. Στο Σύστηµα περιλαµβάνεται, πέραν των αδειών της
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παραγράφου 1 του παρόντος:
α) τα αποτελέσµατα των τακτικών και έκτακτων ελέγ-

χων τήρησης της κείµενης νοµοθεσίας και β) κάθε απα-
ραίτητο συνοδευτικό στοιχείο των αδειών σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία.

6. Αρµόδιος για το σύνολο των αναγκαίων ζητηµάτων
για την εφαρµογή του παρόντος ορίζεται ο Υπουργός Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων. Η ανάπτυξη, λειτουργία, συ-
ντήρηση και αναβάθµιση του Συστήµατος δύναται να α-
νατίθεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε
σχετική εµπειρία.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων:
α) Δύναται να καθορίζεται η οικονοµική συµµετοχή

των ενδιαφεροµένων φυσικών και νοµικών προσώπων
στη λειτουργία του Συστήµατος, καθώς και όλες οι ανα-
γκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του πα-
ρόντος.
β) Καθορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του

Συστήµατος κατά την παράγραφο 3, όπως επίσης η ηµε-
ροµηνία έναρξης της προθεσµίας της παραγράφου 4 του
παρόντος.

Άρθρο 225
Διατάξεις για Επιµελητήρια

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου
187 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104) τροποποιείται ως εξής:
«18. Μέχρι τις 31.01.2020 ολοκληρώνεται η µεταφορά
των εταιρειών της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του πα-
ρόντος, των οποίων το Γ.Ε.ΜΗ. δεν τηρείται στη Διεύ-
θυνση Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γε-
νικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας του Κατα-
ναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.»

2. Στο τέλος της παράγραφου 7 του άρθρου 96 του
ν. 4497/2017 (Α΄171) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι προθεσµίες της παρούσας παραγράφου παρατεί-
νονται έως την 31η Δεκεµβρίου 2019, αναδροµικά από
την 30ή Ιουνίου 2019».

Άρθρο 226
Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80)

Η παράγραφος 2 του άρθρου 20Β του ν. 4251/2014
(Α΄ 80) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά το
χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συµβατικό µί-
σθωµα των µισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυµάτων ή
τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου, όπως αυτή
προκύπτει από τις συµβολαιογραφικές πράξεις µεταβί-
βασης ή τις συµβάσεις µίσθωσης, αντίστοιχα, καθορίζε-
ται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και
πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς έως και την υπο-
γραφή του αντίστοιχου οριστικού συµβολαίου.
Το συµφωνηθέν τίµηµα ή µίσθωµα καταβάλλεται στο

σύνολό του µε δίγραµµη τραπεζική επιταγή σε λογαρια-
σµό πληρωµών του δικαιούχου που τηρείται σε πιστωτι-
κό ίδρυµα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή µε µεταφορά
πίστωσης, κατά τον ορισµό 24 του άρθρου 4 του
ν. 4537/2018 (Α΄ 84), ή µέσω POS εγκατεστηµένου από
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, ο οποίος λειτουργεί στην
Ελλάδα, µε χρέωση τραπεζικής πιστωτικής ή χρεωστι-
κής κάρτας του αγοραστή, σε λογαριασµό πληρωµών

του δικαιούχου που τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών πλη-
ρωµών, κατά τον ορισµό 11 του άρθρου 4 του ν. 4537/
2018, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα. Οι ως άνω τρό-
ποι πληρωµής δύνανται να πραγµατοποιηθούν και από
σύζυγο ή/και από συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας
µέχρι β΄ βαθµού του αγοραστή.
Όλες οι ανωτέρω διατάξεις καταλαµβάνουν και τις κα-

ταβολές που έχουν λάβει χώρα µε τους ως άνω τρόπους
πληρωµής από 01.01.2017 µέχρι σήµερα. Όλα τα ειδικό-
τερα στοιχεία διενέργειας της πληρωµής, συµπεριλαµ-
βανοµένων ιδίως των στοιχείων ταυτοποίησης πωλητή,
αγοραστή, και τυχόν τρίτου πληρωτή, του αριθµού λογα-
ριασµών πληρωµών του πληρωτή, της διεύθυνσής του,
του επίσηµου αριθµού προσωπικού εγγράφου του, του α-
ναγνωριστικού αριθµού του πληρωτή ή της ηµεροµηνίας
και του τόπου γέννησής του, του τρόπου πληρωµής και
των σχετικών λογαριασµών πληρωµών χρέωσης του
πληρωτή και πίστωσης του δικαιούχου, καθώς και υπεύ-
θυνης δήλωσης του αγοραστή για τη συζυγική σχέση ή
τη συγγένεια µε τυχόν τρίτο πληρωτή, πρέπει να δηλώ-
νονται και να υποβάλλονται υπευθύνως από τους συµ-
βαλλόµενους ενώπιον του συντάσσοντος το συµβόλαιο
συµβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-

πενδύσεων και Οικονοµικών, το ύψος της ως άνω ακίνη-
της περιουσίας µπορεί να αναπροσαρµόζεται, καθώς και
να καταρτίζονται κατάλογοι περιοχών της επικράτειας,
µε τουλάχιστον πενταετή διάρκεια, για τις οποίες δύνα-
ται να ισχύει διαφοροποίηση ως προς το ύψος της επέν-
δυσης της άνω παραγράφου, λαµβάνοντας υπόψη στοι-
χεία, όπως η αναπτυξιακή στόχευση, η τουριστική ανά-
πτυξη, η γεωγραφική θέση, καθώς και οι εµπορικές ή α-
ντικειµενικές αξίες των ευρισκόµενων στις περιοχές αυ-
τές ακινήτων και να ρυθµίζεται κάθε άλλη λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή των ως άνω διατάξεων.»

Άρθρο 227
Τροποποίηση του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 55 του ν. 4270/2014 (Α΄143), προστίθεται νέο εδά-
φιο ως εξής:

«Ειδικά για τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσε-
ων (ΠΔΕ) του έτους 2020, οι πιστώσεις ψηφίζονται συ-
γκεντρωτικά στη µείζονα κατηγορία «πιστώσεις υπό κα-
τανοµή» σε επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα.»

Άρθρο 228
Τροποποιήσεις του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του ν. 4314/2014
(Α΄265) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης είναι ο
Γενικός ή Ειδικός Γραµµατέας ή ο Περιφερειάρχης που
εποπτεύει τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
42 του ν. 4314/2014 (Α΄265) αντικαθίσταται µε νέα εδά-
φια ως εξής:

«Οι Διαχειριστικές Αρχές των άρθρων 5 και 7 του πα-
ρόντος νόµου δύναται να αναλάβουν, επιπλέον των αρ-
µοδιοτήτων που ασκούν στο πλαίσιο του παρόντος νό-
µου, τις αρµοδιότητες της προ-αξιολόγησης, παρακο-
λούθησης και διαχείρισης έργων / δράσεων του µηχανι-
σµού «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη», όπως ο-
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ρίζονται στην παράγραφο Δ΄ του άρθρου 3 της υπ' α-
ριθµ. 38382/2019 (Β΄ 1387) απόφασης του Υφυπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Οι ανωτέρω αρµοδιότητες
κατανέµονται από τον/την προϊστάµενο/η της Διαχειρι-
στικής Αρχής στις υφιστάµενες Μονάδες της αντίστοιχα
µε τις αρµοδιότητες που ήδη ασκούν στο πλαίσιο του Ε-
ΣΠΑ 2014-2020.»

Άρθρο 229
Επείγουσες ρυθµίσεις θεµάτων οικονοµικής 

λειτουργίας και προσωπικού Ο.Τ.Α.

1.  Τα άρθρα 186, 187 και 188 του ν. 4555/2018 (Α΄
133) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν και επαναφέ-
ρονται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρ-
θρου 2 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) και των άρθρων 259 και
260 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ίσχυαν πριν την τρο-
ποποίησή τους από τον ν. 4555/2018.

2. Η διάρκεια του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»
και οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου των απα-
σχολούµενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών
παρατείνονται από τη λήξη τους µέχρι 30.09.2020. Η
χρηµατοδότηση και υλοποίηση του Προγράµµατος
«Βοήθεια στο Σπίτι» καλύπτεται από πιστώσεις που εγ-
γράφονται στον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών. Η διαχείριση των πιστώσεων αυτών και
οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράµµατος καθορίζο-
νται σε προγραµµατική σύµβαση, που υπογράφεται µε-
ταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και της Ελληνικής Εται-
ρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
(Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).

3. Η αληθής έννοια της διάταξης της παραγράφου 1
του άρθρου 16 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) είναι ότι: α) οι
αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες Ο.Τ.Α. δεν εξαιρού-
νται από το ρυθµιστικό πεδίο του άρθρου 2 του ν.
4412/2016 (Α΄ 147) και του άρθρου 14 του ν. 2190/1994
(Α΄ 28), ως προς το τακτικό τους προσωπικό, β) σε περί-
πτωση λύσης ανωνύµων αναπτυξιακών εταιρειών δεν έ-
χουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 15 του ν. 4483/2017 και γ) καταλαµβάνονται και ό-
σες αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες Ο.Τ.Α. λειτουρ-
γούσαν κατά την έναρξη ισχύος της.

4. Στο τέλος του άρθρου 77 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208)
η φράση «µέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2019» αντικαθίσταται
από τη φράση «µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2019».

5. Η περίπτωση 17 της παραγράφου Ι του άρθρου 75
του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε µε
το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

«17. Ο καθορισµός των αστικών γραµµών λεωφορεί-
ων, της αφετηρίας, της διαδροµής, των στάσεων και του
τέρµατος των αντίστοιχων γραµµών, καθώς και ο καθορι-
σµός των προδιαγραφών, η κατασκευή και η συντήρηση
των στάσεων και των στεγάστρων αναµονής επιβατών
αστικών και υπεραστικών γραµµών.»

6. Το άρθρο 18 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) αντικαθίστα-
ται, ως εξής:

«Άρθρο 18 
Μεταφορά επιβατών από τους ΟΤΑ

1. Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθ-
µού µπορούν, πλέον των περιπτώσεων των παραγράφων
7 και 8 του άρθρου 7, να διενεργούν µεταφορά για την ε-

ξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες, κέντρων απα-
σχόλησης ηλικιωµένων και εργαζοµένων του οικείου Ο-
ΤΑ. Μπορούν επίσης να διενεργούν µεταφορά για τη µε-
τακίνηση κατοίκων µεταξύ των δηµοτικών τους κοινοτή-
των και από και προς το κέντρο του δήµου, εφόσον το εν
λόγω µεταφορικό έργο δεν εξυπηρετείται από υφιστά-
µενη γραµµή, κατά το σχεδιασµό της οικείας Περιφέρει-
ας.

2. Η εκτέλεση του προαναφερόµενου έργου γίνεται µε
ιδιωτικής χρήσης λεωφορεία ιδιοκτησίας ΟΤΑ. Εφόσον
το προσωπικό σε οδηγούς του οικείου δήµου δεν επαρ-
κεί για την κάλυψη των απαιτούµενων δροµολογίων, ο
δήµος µπορεί να αναθέτει τις υπηρεσίες οδηγού κατά το
άρθρο 61 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138).»

7.  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016
(Α΄ 224) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τη µε-
τάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υ-
πηρεσιών Δόµησης των ΟΤΑ α΄ βαθµού απαιτείται η σύµ-
φωνη γνώµη του αρµόδιου για το διορισµό οργάνου.»

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010
προστίθεται περίπτωση κβ΄ ως εξής: «κβ) Κηρύσσει την
αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου για έργα αρµοδιό-
τητας της οικείας περιφέρειας, όταν έχει εκδοθεί πράξη
του Υπουργικού Συµβουλίου περί υπαγωγής της απαλλο-
τρίωσης στην διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Α-
ναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του ν. 2882/2001 (Α΄ 17).»

9. Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) ισχύ-
ουν αναλόγως και για τη σύσταση των επιτροπών του
άρθρου 70 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), καθώς και τη συµ-
µετοχή αιρετών εκπροσώπων του δήµου σε επιτροπές
και συλλογικά όργανα νοµικών προσώπων, κληροδοτη-
µάτων και σωµατείων που συστήνονται και λειτουργούν
µε νοµοθετήµατα του Υπουργείου Εσωτερικών ή άλλων
Υπουργείων.

10. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του
άρθρου 4 του π.δ. 75/2011 (Α΄ 182) καταργούνται.

11. Αποφάσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝ.Π.Ε.), της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος
(Κ.Ε.Δ.Ε.) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων
(Π.Ε.Δ.) που έλαβαν χώρα έως 30.09.2019 και αφορούν
δαπάνες µετακίνησης (έξοδα κίνησης, έξοδα διανυκτέ-
ρευσης και ηµερήσια αποζηµίωση) προσωπικού και αιρε-
τών της αυτοδιοίκησης, θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν
νοµίµως από τον χρόνο διενέργειάς τους και ποσά κατα-
βληθέντα βάσει αυτών δεν αναζητούνται και δεν κατα-
λογίζονται.

Άρθρο 230
Αντιµετώπιση επειγόντων ζητηµάτων στους δήµους

που συστάθηκαν µε το άρθρο 154 
του ν. 4600/2019 (Α΄ 43)

1. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134), µετά το πρώτο εδάφιο, προστίθεται νέο εδάφιο
ως ακολούθως: «Εφόσον κατά την 1η Σεπτεµβρίου 2019
δεν υφίσταται ενεργή σύµβαση, αλλά ο καταργούµενος
δήµος είχε λάβει αποφάσεις για την εκτέλεση έργων,
την προµήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών ή την εκ-
πόνηση µελετών, οι διαδικασίες εκτέλεσής τους δύναται
να ολοκληρωθούν από το δήµο που αποτελούσε την έ-
δρα του καταργηθέντος».

2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019
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αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«10. Η µισθοδοσία και οι κάθε είδους απολαβές ή αντι-

µισθίες του πάσης φύσεως προσωπικού και των αιρετών
όλων των συνιστώµενων δήµων, για διάστηµα που δεν υ-
περβαίνει τους τέσσερεις (4) µήνες από την έναρξη λει-
τουργίας τους, δύναται να καταβάλλονται από τον εκκα-
θαριστή µισθοδοσίας του καταργούµενου δήµου και α-
ντίστοιχα από την οικονοµική υπηρεσία του νέου δήµου
στον οποίο αυτός θα παρέχει τις υπηρεσίες του.»

3. Για την κατάρτιση του προϋπολογισµού για το τε-
τράµηνο από 1.9.2019 έως 31.12.2019, σύµφωνα µε την
παράγραφο 9 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43),
παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής ποσών στο χρηµατι-
κό υπόλοιπο έκαστου δήµου, κατόπιν σχετικής εκτίµη-
σης του Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών του δή-
µου, ο οποίος αποτελούσε την έδρα του καταργηθέντος.
Κατά την εκτίµηση αυτή λαµβάνονται υπόψη οι σχετικές,
περί κατανοµής περιουσίας του καταργούµενου δήµου,
διατάξεις. Με τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως της τροποποιητικής - συµπληρωµατικής πρά-
ξης της Επιτροπής Κατανοµής Περιουσίας του καταρ-
γούµενου δήµου, οι νεοσυσταθέντες δήµοι αναµορφώ-
νουν υποχρεωτικά τους προϋπολογισµούς τους, εγγρά-
φοντας ως ποσά του χρηµατικού τους υπολοίπου, αυτά
που εµπεριέχονται στην εν λόγω πράξη.

4. Οι διατάξεις της υπ’ αριθµ. 127080/57460/
21.12.2010 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ-
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1984) ι-
σχύουν αναλόγως και για τους δήµους που συστάθηκαν
δυνάµει του άρθρου 154 του ν. 4600/2019.

Άρθρο 231
Ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας ΦΟΔΣΑ

1. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του
άρθρου 225 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) αντικαθίστανται
µε εδάφια ως εξής: «Στις περιφέρειες στις οποίες υφί-
στανται ήδη µέχρι τρεις (3) ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι πληρούν
σωρευτικά τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως
δ΄, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 245. Η
διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων γίνεται
µε πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκη-
σης. Τυχόν διαπιστωτικές πράξεις Συντονιστών Αποκε-
ντρωµένων Διοικήσεων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 245,
θεωρούνται ως µηδέποτε εκδοθείσες. Κατ’ εξαίρεση των
αριθµητικών περιορισµών του πρώτου εδαφίου, είναι δυ-
νατή η λειτουργία ΦΟΔΣΑ στον οποίο συµµετέχουν πλέ-
ον του ενός δήµοι, οι οποίοι ανήκουν σε περιφερειακές
ενότητες όµορων Περιφερειών, τηρουµένων των προϋ-
ποθέσεων των στοιχείων α΄, γ΄ και δ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου. Οι απαιτούµενες διαπιστωτικές πράξεις για
τη λειτουργία των Φορέων της προηγούµενης παραγρά-
φου εκδίδονται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωµέ-
νης Διοίκησης που υπάγεται η έδρα του Φορέα.»

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019
(Α΄ 43) προστίθεται εδάφιο δεύτερο, ως εξής: «Ειδικά
στους διαδηµοτικούς ΦΟΔΣΑ, ο δήµος της έδρας των
Φορέων συµµετέχει στο διοικητικό συµβούλιο µε δύο (2)
επιπλέον µέλη, πλέον των όσων προβλέπονται από τις
διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, τα οποία ορίζο-
νται µε απόφαση του οικείου δηµάρχου.»

Άρθρο 232
Ρύθµιση θεµάτων διοίκησης του Εθνικού Κέντρου 

Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Το άρθρο 2 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) αντικαθίσταται,
ως εξής:

«Άρθρο 2
Διοικητικό Συµβούλιο

1. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο
που αποτελείται από:

(α) τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(β) τον Αντιπρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(γ) τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών µονάδων του

Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(δ) τον Προϊστάµενο της αρµόδιας για ζητήµατα αν-

θρώπινου δυναµικού Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών,

(ε) πέντε (5) εµπειρογνώµονες, έκαστος σε διαφορετι-
κό γνωστικό αντικείµενο, µε εµπειρία κυρίως σε θέµατα
δηµόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης, οικονοµικής διαχείρισης, κοινωνι-
κής πολιτικής, µάνατζµεντ, ανάλυσης δηµοσίων πολιτι-
κών, νοµικής και νοµοπαρασκευαστικού έργου, εκ των ο-
ποίων ένας τουλάχιστον απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α..

(στ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελ-
λάδας (ΕΝ.Π.Ε.),

(ζ) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων
Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),

(η) έναν (1) εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώ-
σεων Δηµοσίων Υπαλλήλων Ελλάδας (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),

(θ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπον-
δίας Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α.),

(ι) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Αποφοίτων της Ε-
θνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Όταν συζητούνται θέµατα σχετικά µε το εκπαιδευτικό

πρόγραµµα ή το περιεχόµενο και τους όρους εκπαίδευ-
σης στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδι-
οίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο Δ.Σ. καλείται χωρίς δικαίωµα
ψήφου και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Σπουδα-
στών της ως άνω Σχολής. Σχετικά θέµατα, πέραν του
προγράµµατος, θεωρούνται ιδίως όσα περιλαµβάνονται
στις διατάξεις του Κανονισµού των Σπουδών της Σχο-
λής.

2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος επιλέγονται µεταξύ
επιστηµόνων εγνωσµένου κύρους και ειδικής εµπειρίας
από τους επιστηµονικούς κλάδους που απαριθµούνται
στο στοιχείο ε΄ της παραγράφου 1 ή και από άλλους επι-
στηµονικούς κλάδους, εφόσον έχουν ασκήσει διοικητικά
καθήκοντα υψηλής ευθύνης. Στις θέσεις του Προέδρου
και του Αντιπροέδρου δύναται να ορίζονται και µέλη
Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
ρυθµίσεις για τον διορισµό των ανωτέρω ως οργάνων δι-
οίκησης φορέων του Δηµοσίου.

3. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα
τα εκ του νόµου προβλεπόµενα καθήκοντά του, όταν αυ-
τός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ασκεί όσες αρ-
µοδιότητες του µεταβιβάσει ο τελευταίος. Οι Αναπληρω-
τές Διευθυντές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και του ΙΝ.ΕΠ., που ορίζο-
νται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σύµφωνα µε
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τα άρθρα 16 παράγραφος 2 και 34 παράγραφος 3, µετέ-
χουν στο Δ.Σ. ως αναπληρωτές των Διευθυντών των α-
ντίστοιχων εκπαιδευτικών µονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

4. Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζηµιώσεις
του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κα-
θώς και η αποζηµίωση των µελών και του γραµµατέα του
Δ.Σ., καθορίζονται µε βάση τα όσα προβλέπονται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

5. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλί-
ου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. µε τους αναπληρωτές τους διορίζο-
νται για τριετή θητεία που µπορεί να ανανεωθεί µε από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η θητεία του Προέ-
δρου, του Αντιπροέδρου και των µελών του Δ.Σ. µπορεί
να διακοπεί σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή σοβα-
ρής αµέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους
µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Ο Πρόεδρος, ο
Αντιπρόεδρος και τα µέλη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. συνε-
χίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και µετά τη λήξη
της θητείας τους, µέχρι την ανανέωσή της ή τον διορι-
σµό νέων µελών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος.

6. Το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Προέδρου ορίζει
ως γραµµατέα του Δ.Σ. υπάλληλο, µόνιµο ή ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
καθώς και τον αναπληρωτή του.»

Άρθρο 233
Πρόγραµµα επιχορήγησης δήµων για την εξόφληση 

υποχρεώσεων από διαταγές πληρωµής 
και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

1. Για την εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος των δή-
µων από διαταγές πληρωµής και δικαστικές αποφάσεις,
οι οποίες έως τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν κατα-
στεί τελεσίδικες, και οι οποίες αφορούν αξιώσεις από
προµήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έρ-
γων, οι δήµοι επιχορηγούνται από χρηµατικά διαθέσιµα
έως σαράντα εκατοµµυρίων (40.000.000) ευρώ του λο-
γαριασµού που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων µε τίτλο «Λογαριασµός Οικονοµικής Ενίσχυσης
Ο.Τ.Α.», τα οποία µεταφέρονται στον λογαριασµό µε τίτ-
λο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήµων» που τηρεί-
ται στο ίδιο Ταµείο. Η δυνατότητα εξόφλησης από τα
χρηµατικά διαθέσιµα του ως άνω προγράµµατος δεν α-
φορά αξιώσεις αναγνωρισµένες µε τελεσίδικες αποφά-
σεις, εφόσον ως προς τη νοµική βασιµότητα αυτών υ-
πάρχει αντίθετη νοµολογία ανώτατου δικαστηρίου σε
σχέση µε αυτά που κρίθηκαν από το δικαστήριο της ου-
σίας. Για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή µη αντίθετης νο-
µολογίας ανώτατου δικαστηρίου, η αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Εσωτερικών µπορεί να ζητά τη γνώµη
του οικείου γραφείου του Νοµικού Συµβούλου του Κρά-
τους.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται και
για την εξόφληση υποχρεώσεων δήµων, κατά των οποί-
ων έχει ξεκινήσει µε οποιονδήποτε τρόπο η διαδικασία
λήψης αναγκαστικών µέτρων, σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 4 του άρθρου 11 του ν. 1068/1980 (Α΄ 190).

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζε-
ται η διαδικασία υποβολής των αιτηµάτων και η προθε-
σµία υποβολής τους, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα για την εφαρµογή
των προηγούµενων παραγράφων. Με όµοια απόφαση γί-

νεται η κατανοµή των ανωτέρω χρηµατικών διαθεσίµων
στους δικαιούχους.

4. Τυχόν χρηµατικό υπόλοιπο µετά το πέρας του προ-
γράµµατος, προστίθεται στους προς απόδοση Κεντρι-
κούς Αυτοτελείς Πόρους των δήµων και κατανέµεται µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σε δήµους της χώ-
ρας, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 259 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Άρθρο 234
Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
ν. 4339/2015 (Α΄ 133), όπως ισχύει, στο τέλος του δεύ-
τερου εδαφίου, προστίθεται φράση ως ακολούθως: «, ε-
κτός εάν αποδεδειγµένα δεν είναι τεχνικά εφικτή η εκ-
ποµπή σε υψηλή ευκρίνεια (high definition), οπότε το ως
άνω πρόγραµµα δύναται να µεταδίδεται µόνο σε τυπική
ευκρίνεια (standard definition) ανά περιοχές απονοµής.».

2. Στη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
ν. 4339/2015 (Α΄ 133), όπως ισχύει, µετά το δεύτερο ε-
δάφιο, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Από
01.01.2022 το πρόγραµµα των παρόχων περιεχοµένου ε-
πίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθε-
ρης λήψης εθνικής εµβέλειας όλων των κατηγοριών µε-
ταδίδεται υποχρεωτικά σε υψηλή ευκρίνεια (high
definition), εκτός αν αυτό αποδεδειγµένα δεν είναι τεχνι-
κά εφικτό, οπότε το ως άνω πρόγραµµα δύναται να µε-
ταδίδεται σε τυπική ευκρίνεια (standard definition) ανά
περιοχές απονοµής.»

Άρθρο 235
Ρυθµίσεις θεµάτων διαγωνισµών δηµοσίων συµβάσεων

1. Τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου 44 του ν. 3959/
2011 ως εξής:

«Ποινικές κυρώσεις και άλλες διοικητικές συνέπειες».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 α-

ντικαθίσταται ως εξής:
«3α. Εφόσον συντρέχει:
α) υπαγωγή στο πρόγραµµα επιείκειας κατ’ εφαρµογή

της παραγράφου 8 του άρθρου 25 µε πλήρη απαλλαγή
του προστίµου ή µε επιβολή µειωµένου προστίµου και ο-
λοσχερή εξόφληση αυτού, ή
β) υπαγωγή στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών του

άρθρου 25α και ολοσχερής εξόφληση του προστίµου, ε-
ξαλείφεται το αξιόποινο του αδικήµατος του πρώτου και
τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 και των εγκληµάτων
που συρρέουν κατ’ ιδέαν µε αυτό. Με την παροχή διευ-
κόλυνσης τµηµατικής καταβολής του προστίµου, ανα-
στέλλεται η ποινική δίωξη για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθ-
µιση και ο οφειλέτης είναι συνεπής µε τους όρους της.
Κατά το χρονικό διάστηµα της αναστολής, αναστέλλεται
η παραγραφή των εγκληµάτων χωρίς να ισχύουν οι χρο-
νικοί περιορισµοί του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα. Η υπαγωγή στο πρό-
γραµµα του άρθρου 25 παράγραφος 8, συνεπεία της ο-
ποίας επιβλήθηκε µειωµένο πρόστιµο, εάν αυτό δεν εξο-
φληθεί ολοσχερώς, συνιστά ελαφρυντική περίσταση για
τις πράξεις των παραγράφων 1 και 2 και επιβάλλεται ποι-
νή µειωµένη κατά το άρθρο 83 του Ποινικού Κώδικα.
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3β. Εφόσον συντρέχει:
α) υπαγωγή στο πρόγραµµα επιείκειας κατ’ εφαρµογή

της παραγράφου 8 του άρθρου 25 µε πλήρη απαλλαγή
του προστίµου ή µε επιβολή µειωµένου προστίµου και ο-
λοσχερή εξόφληση αυτού, ή
β) υπαγωγή στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών του

άρθρου 25α και ολοσχερής εξόφληση του προστίµου, ε-
πέρχεται πλήρης απαλλαγή της επιχείρησης και κάθε
άλλου υπευθύνου προσώπου της παραγράφου 2(γ) του
άρθρου 25 από κάθε είδους διοικητικές κυρώσεις. Στις α-
νωτέρω περιπτώσεις η διαπίστωση της σχετικής παρά-
βασης δεν θεµελιώνει λόγο αποκλεισµού της επιχείρη-
σης από διαγωνισµούς για δηµόσιες συµβάσεις ή συµβά-
σεις παραχωρήσεων, µε την εξαίρεση της κατ’ επανάλη-
ψη παράβασης του άρθρου 1 ή του άρθρου 101 της Συν-
θήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επα-
νάληψη της παράβασης νοείται η έκδοση σχετικής διαπι-
στωτικής απόφασης εντός έξι (6) ετών από την προη-
γούµενη έκδοση άλλης διαπιστωτικής απόφασης. Η πα-
ρούσα διάταξη εφαρµόζεται στην περίπτωση παροχής
διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής του προστίµου και
για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθµιση και ο οφειλέτης είναι
συνεπής µε τους όρους της. Επίσης, η παρούσα διάταξη
εφαρµόζεται και για τις περιπτώσεις για τις οποίες έχει
εκδοθεί διαπιστωτική απόφαση παράβασης του άρθρου 1
ή του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχει ακόµα παρέλθει τριε-
τία από την έκδοση αυτής.»

3. Η περίπτωση γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) εάν, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρ-
θρου 44 του ν. 3959/2011, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει
επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρα-
σµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλ-
λους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού,».

4. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 7 του άρθρου 39
του ν. 4413/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) εάν, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρ-
θρου 44 του ν. 3959/2011, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει
επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρα-
σµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλ-
λους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού,».

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016
µετά τη φράση: «Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δηµόσια αρχή
ή το τρίτο µέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των
σχετικών δικαιολογητικών και περιλαµβάνει επίσηµη δή-
λωση ότι ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση, εφό-
σον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσει
τα εν λόγω δικαιολογητικά.», προστίθενται εδάφια ως ε-
ξής:

«Κατά την απάντηση οικονοµικού φορέα στο ερώτηµα
του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης για
τυχόν σύναψη συµφωνιών µε άλλους οικονοµικούς φο-
ρείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, η συν-
δροµή περιστάσεων, όπως η τριετής παραγραφή της πα-
ραγράφου 10 του άρθρου 73 ή η εφαρµογή της διάταξης
της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, α-
ναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετι-
κής απάντησης, ενώ ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
προηγούµενο εδάφιο για την προσκόµιση δικαιολογητι-
κών.
Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δηµόσιας σύµβα-

σης, που είτε εκκινούν µετά τη θέση σε ισχύ της παρού-
σας διάταξης είτε έχουν εκκινήσει νωρίτερα αλλά δεν έ-
χει ακόµη συµπληρωθεί και υποβληθεί στο ΕΕΕΣ, οι τυ-
χόν προηγούµενες αρνητικές απαντήσεις στο ανωτέρω
ερώτηµα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δή-
λωσης, από οικονοµικούς φορείς οι οποίοι εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 44 παράγραφος 3β
του ν. 3959/ 2011, δεν στοιχειοθετούν τον λόγο αποκλει-
σµού του άρθρου 73 παράγραφος 4 περίπτωση ζ΄ ή/και
θ΄ του παρόντος νόµου και δεν απαιτείται να δηλωθούν
κατά τη συµπλήρωση του ΕΕΕΣ και κάθε αντίστοιχου ε-
ντύπου.»

6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 του ν. 4413/2016
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Κατά την απάντηση οικονοµικού φορέα στο ερώτηµα
του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης για
τυχόν σύναψη συµφωνιών µε άλλους οικονοµικούς φο-
ρείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, η συν-
δροµή περιστάσεων, όπως η τριετής παραγραφή της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 42 του παρόντος ή η εφαρµογή
της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του
ν. 3959/ 2011, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλ-
λει κατόπιν θετικής απάντησης, ενώ ισχύουν τα όσα ανα-
φέρονται στο προηγούµενο εδάφιο για την προσκόµιση
δικαιολογητικών.
Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύµβασης παραχώ-

ρησης, που είτε εκκινούν µετά τη θέση σε ισχύ της πα-
ρούσας διάταξης είτε έχουν εκκινήσει νωρίτερα αλλά
δεν έχει ακόµη συµπληρωθεί και υποβληθεί στο ΕΕΕΣ, οι
τυχόν προηγούµενες αρνητικές απαντήσεις στο ανωτέ-
ρω ερώτηµα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή
δήλωσης, από οικονοµικούς φορείς οι οποίοι εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 44 παράγραφος 3β
του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετούν τον λόγο αποκλει-
σµού του άρθρου 39 παράγραφος 7 περίπτωση στ΄  ή/και
θ΄ του παρόντος νόµου και δεν απαιτείται να δηλωθούν
κατά τη συµπλήρωση του ΕΕΕΣ και κάθε αντίστοιχου ε-
ντύπου.»

Άρθρο 236
Ρυθµίσεις οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας 

Φαρµάκων προς τον ΕΟΠΥΥ

Για τις οφειλές των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας
(Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών προϊόντων ή των φαρµακευτι-
κών εταιριών προς τον ΕΟΠΥΥ από ποσά επιστροφής
(rebate) της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/
2011 (Α΄ 31) και του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41)
(clowback) των ετών 2012 έως και 2018, όπως έχουν
προκύψει µετά την ολοκλήρωση του προβλεπόµενου α-
πό τις ως άνω διατάξεις συµψηφισµού, δίνεται η δυνατό-
τητα ρύθµισης αποπληρωµής τους σε έως εκατόν είκοσι
(120) δόσεις. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατό-
πιν εισήγησης ως προς το περιεχόµενο των όρων της
ρύθµισης που εκδίδεται µετά από απόφαση του Διοικητι-
κού Συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ, καθορίζονται ο αριθµός
των αναλογουσών δόσεων, η διαδικασία είσπραξής
τους, η προθεσµία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη
ρύθµιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµο-
γής της ανωτέρω διάταξης. Σε περίπτωση µη έγκαιρης
καταβολής, έστω και µίας εκ των ως άνω δόσεων, καθώς
και της οποιασδήποτε εκπρόθεσµης καταβολής τρέχου-
σας υποχρέωσης των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας
(Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών προϊόντων προς τον ΕΟΠΥΥ,
παύει αυτόµατα η ισχύς της ως άνω ρύθµισης.
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Άρθρο 237
Ενδιάµεσοι φορείς

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014
(Α΄ 265) µετά την περίπτωση στ΄ προστίθεται περίπτωση
ζ΄, η οποία έχει ως εξής:

«ζ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων ή Περιφερειάρχη δύναται η Επιτελική Δοµή
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας να αναλαµβάνει καθήκο-
ντα ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης στα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα (Ε.Π.), στα οποία υλοποιείται µέρος της
στρατηγικής του τοµέα Υγείας. Η απόφαση εκχώρησης
αρµοδιοτήτων διαχείρισης του προηγούµενου εδαφίου
στην Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας για
την υλοποίηση της στρατηγικής του οικείου τοµέα ή µέ-
ρους αυτής, εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού
Υγείας.»

Άρθρο 238

1. Η εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 112 του
ν. 4497/2017 επεκτείνεται ώστε να καλύπτει και τις περι-
πτώσεις ανωνύµων εταιρειών που ανήκουν σε ποσοστό
άνω του 51% σε OTA Α΄ και Β΄ βαθµού, εποπτευόµενες
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Στην περίπτωση έργων ανανεώσιµων πηγών ενέρ-
γειας που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και λειτουργούν πα-
ραγωγικά και η παραγόµενη από αυτά ενέργεια έχει ήδη
ενταχθεί στο Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας, θεωρείται ότι τόσο η ενεργειακή επιθεώρηση
όσο και η οριστική παραλαβή τους έχει νοµίµως συντε-
λεστεί.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζε-
ται το ύψος της προς πληρωµή δαπάνης, η διαδικασία και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.

Άρθρο 239

Η προθεσµία του άρθρου 89 του ν. 4310/2014 (Α΄258)
παρατείνεται µέχρι 31.12.2019. Εντός της προθεσµίας
αυτής επιβάλλεται η ολοκλήρωση της µεταστέγασης
των δραστηριοτήτων που στεγάζονται στις κατασκευές
τις οποίες αφορά η παρούσα ρύθµιση, όπως προβλέπεται
στο τελευταίο εδάφιο του ως άνω άρθρου.
Στο άρθρο 264 του ν. 4555/2018 η ηµεροµηνία

31.12.2018 αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία
31.12.2019.

Άρθρο 240

Όλες οι διοικητικές κυρώσεις για τις υφιστάµενες κα-
τασκευές κατά µήκος της Λεωφόρου Δηµοκρατίας, στον
Δήµο Αίγινας, αναστέλλονται µέχρι και τις 31.12.2019. Η
προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 3 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017 (Α΄
167) παρατείνεται µέχρι 31.12.2019. 

Άρθρο 241
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορί-
ζεται σε επιµέρους διατάξεις.
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Αθήνα,                                                                2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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