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Άρθρο 1
Σύσταση - Σκοπός - Κατάργηση της ΕΚΧΑ Α.Ε.
και των Υποθηκοφυλακείων - Αρµοδιότητες

1. Συστήνεται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) µε την επωνυµία «Ελληνικό Κτηµατολόγιο ε-
φεξής «Φορέας»), µε έδρα την Αθήνα, το οποίο επο-
πτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας. Για τις σχέσεις του µε την αλλοδαπή, ο Φορέας χρη-
σιµοποιεί την επωνυµία «HELLENIC CADASTRE». 

2. Σκοπός του Φορέα είναι η διασφάλιση της αξιοπι-
στίας, δηµοσιότητας και διαθεσιµότητας των χωρικών
και νοµικών δεδοµένων που αφορούν την ακίνητη ιδιο-
κτησία και η διασφάλιση της δηµόσιας πίστης και ασφά-
λειας των συναλλαγών, σε σχέση µε τα δεδοµένα αυτά.
Ο σκοπός του Φορέα επιτυγχάνεται µε την καταχώριση
νοµικών και τεχνικών πληροφοριών, για τον ακριβή κα-
θορισµό της θέσης και των ορίων των ακινήτων και τη
δηµοσιότητα των εγγραπτέων δικαιωµάτων και βαρών
µέσω της σύνταξης, τήρησης, ενηµέρωσης και λειτουρ-
γίας του Εθνικού Κτηµατολογίου, όπως αυτό ορίζεται
στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.

2664/1998 (Α΄ 275). Στο σκοπό του Φορέα περιλαµβάνε-
ται η γεωδαιτική και χαρτογραφική κάλυψη της χώρας
και η δηµιουργία και τήρηση ψηφιακών γεωχωρικών δε-
δοµένων στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του. 

3. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυµη Εται-
ρεία», η οποία συστάθηκε µε την υπ΄ αρίθµ.
81706/6085/1995 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικο-
νοµίας, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δηµοσίων Έργων (Β΄872), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιο-
δότηση της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 2308/1995
(Α΄114) και µετονοµάστηκε ως άνω µε το δεύτερο εδά-
φιο της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 (Α΄156),
καταργείται χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση και διαγράφε-
ται από το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του
ν. 3419/2005 (Α΄ 297). 

4. Ο Φορέας υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στη
θέση της ΕΚΧΑ Α.Ε. και αυτοδικαίως στο σύνολο των
πάσης φύσεως αρµοδιοτήτων, δικαιωµάτων, υποχρεώσε-
ων και λοιπών εννόµων σχέσεων της ΕΚΧΑ Α.Ε.. Οι κάθε
είδους, τύπου, φύσεως και περιεχοµένου δικαιοπραξίες
που έχουν συναφθεί ή προκηρυχθεί µέχρι την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου και ευρίσκονται σε ισχύ, στις
οποίες το µοναδικό ή ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη εί-
ναι η ΕΚΧΑ Α.Ε. συνεχίζονται από και στο όνοµα του Φο-
ρέα, χωρίς ο Φορέας ή άλλο συµβαλλόµενο µέρος ή τρί-
τος να δικαιούται να ζητήσει για το λόγο αυτό τη λύση
των ανωτέρω δικαιοπραξιών ή τη µη εκπλήρωση των υ-
ποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Οι εκκρεµείς δί-
κες της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. συνεχίζονται από και στο όνοµα
του Φορέα, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και
χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη, δικαστική ή
εξώδικη, ενέργεια για την συνέχισή τους. 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΝΣΤ ΄, 15 Ιανουαρίου 2018,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος 
Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις



5. Τα έµµισθα και τα άµισθα Υποθηκοφυλακεία της Χώ-
ρας, τα Κτηµατολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω – Λέρου,
καθώς και τα Κτηµατολογικά Γραφεία Θεσσαλονίκης και
Πειραιά καταργούνται, όπως ορίζεται στην παράγραφο
7. Οι υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, οργανικές θέσεις του προσωπικού των εµµίσθων
Υποθηκοφυλακείων, των Κτηµατολογικών Γραφείων Ρό-
δου και Κω – Λέρου, των Κτηµατολογικών Γραφείων
Θεσσαλονίκης και Πειραιά και οι θέσεις των αµίσθων Υ-
ποθηκοφυλάκων της Χώρας, καταργούνται µε τη δηµοσί-
ευση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο
7. 

6. α) Οι αρµοδιότητες των καταργούµενων Υποθηκο-
φυλακείων, των Κτηµατολογικών Γραφείων Ρόδου και
Κω-Λέρου και των Κτηµατολογικών Γραφείων Θεσσαλο-
νίκης και Πειραιά, περιέρχονται από την κατάργησή τους
στο Φορέα και ασκούνται από τα Κτηµατολογικά Γρα-
φεία και τα Υποκαταστήµατά τους, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 15 του παρόντος νόµου. 
β) Οι αρµοδιότητες του Γραφείου Κτηµατολογίου Πρω-

τευούσης που έχει συσταθεί σε εφαρµογή των διατάξε-
ων του ν.δ. της 5/22.9.1923, ασκούνται από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου, από το Φορέα. Με κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετατάσσεται ύστερα από
αίτησή του το µόνιµο προσωπικό και το προσωπικό µε
σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου στο Γρα-
φείο Κτηµατολογίου Πρωτευούσης, σε κενές οργανικές
θέσεις του Φορέα, και αν δεν υπάρχουν σε προσωποπα-
γείς που συνιστώνται µε την πράξη µετάταξης και ρυθµί-
ζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Με απόφαση του Φο-
ρέα µπορεί να κατανέµονται οι αρµοδιότητες που µετα-
φέρονται στις Κεντρικές ή Περιφερειακές υπηρεσίες του
Φορέα και καθορίζεται ο τρόπος άσκησής τους.

7. Για την, σύµφωνα µε την παράγραφο 5, κατάργηση
των Υποθηκοφυλακείων, των Κτηµατολογικών Γραφείων
και των θέσεων, εκδίδονται σταδιακά εντός είκοσι τεσ-
σάρων (24) µηνών, κατ΄ ανώτατο όριο, από την ηµεροµη-
νία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ. του
Φορέα, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή. Κατά
το διάστηµα του προηγούµενου εδαφίου, οι Προϊστάµε-
νοι των έµµισθων Υποθηκοφυλακείων και οι άµισθοι Υ-
ποθηκοφύλακες υποχρεούνται να χορηγούν προς το Φο-
ρέα όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη µεταφορά της ά-
σκησης αρµοδιότητας, όπως ενδεικτικά τα στοιχεία που
αφορούν το προσωπικό, τον εξοπλισµό και τις µισθώσεις
ακινήτων, κατόπιν αιτήµατος του Φορέα και εντός εύλο-
γης προθεσµίας που ορίζεται µε το σχετικό αίτηµα. Με ί-
διο αίτηµα ο Φορέας δύναται να ζητά τη διενέργεια προ-
παρασκευαστικών εργασιών τις οποίες υποχρεούται να
εκτελέσει ο υπηρετών Προϊστάµενος του έµµισθου Υπο-
θηκοφυλακείου ή ο άµισθος Υποθηκοφύλακας για την έ-
γκαιρη έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου. Οι α-
ποφάσεις του πρώτου εδαφίου δηµοσιεύονται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως. Για την ηµεροµηνία κατάργη-
σης των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηµατολογικών
Γραφείων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 και έ-
ναρξης της λειτουργίας των Κτηµατολογικών Γραφείων

και των Υποκαταστηµάτων τους του άρθρου 15, αναρτά-
ται ανακοίνωση του Φορέα στην ιστοσελίδα του. 

8. Ο Φορέας είναι αρµόδιος για: 
α) Τη σύνταξη, τήρηση, ενηµέρωση και λειτουργία του

Εθνικού Κτηµατολογίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στους νόµους 2308/1995 και 2664/1998. 
β) Την τήρηση, ενηµέρωση και λειτουργία του συστή-

µατος Μεταγραφών και Υποθηκών σύµφωνα µε όσα ορί-
ζονται στο κ.δ. 19/23.7.1941 (Α΄244), όπως τροποποιή-
θηκε µε το ν.δ. 811/19.1.1971 (Α΄9), καθώς και την τήρη-
ση, ενηµέρωση και λειτουργία των Κτηµατολογίων Ρό-
δου και Κω-Λέρου σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο κ.δ.
132 της 1ης Σεπτεµβρίου 1929, όπως ισχύει, και στην
παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 510/1974 (Α΄298), στις περιο-
χές στις οποίες δεν έχει επεκταθεί η λειτουργία του Ε-
θνικού Kτηµατολογίου και έως την ολοκλήρωση της κτη-
µατογράφησης του συνόλου της χώρας.
γ) Την τήρηση και διαχείριση των αρχείων του συστή-

µατος Μεταγραφών και Υποθηκών. 
δ) Την τήρηση, ενηµέρωση και λειτουργία του συστή-

µατος ενεχύρων σε κινητά χωρίς παράδοση, άλλων συµ-
βάσεων παροχής ασφάλειας επί κινητών, καθώς και της
ενεχύρασης ή εκχώρησης επιχειρηµατικών απαιτήσεων
ή άλλων δικαιωµάτων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα
Κεφάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2844/2000 (Α΄220), µέχρι
την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπε-
ται στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ίδιου νόµου. 
ε) Τη σύνταξη, ενηµέρωση, τήρηση και αναθεώρηση

βασικών και παράγωγων τοπογραφικών χαρτών και το-
πογραφικών διαγραµµάτων, καθώς και άλλων χαρτών
και διαγραµµάτων που εµπίπτουν στο πεδίο του σκοπού
του. 
στ) Το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την οργάνωση, τη

λειτουργία και τη διαχείριση συστηµάτων αναγκαίων για
τη δηµιουργία και διαχείριση γεωδαιτικού υλικού που
σχετίζονται µε το σκοπό του. 
ζ) Τον προγραµµατισµό, την εκτέλεση και τον έλεγχο

φωτογραµµετρικών και τηλεπισκοπικών εργασιών από
τη λήψη αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων έ-
ως και την τελική απόδοση, για την κάλυψη των ανα-
γκών του Φορέα, του Ελληνικού Δηµοσίου, των οργανι-
σµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νοµικών προσώπων
δηµόσιου δικαίου. 
η) Την οργάνωση και τήρηση βάσεων ψηφιακών γεω-

χωρικών δεδοµένων.
9. Ο Φορέας: 
α) Διαχειρίζεται τις κτηµατολογικές βάσεις δεδοµέ-

νων ηλεκτρονικής ή αναλογικής µορφής και συγκροτεί
αρχείο των προϊόντων του, τα οποία διαθέτει σε κάθε
ενδιαφερόµενο, β) συνεργάζεται µε άλλους φορείς για
τη σύνταξη, ενηµέρωση και διάθεση πάσης φύσεως συ-
νόλων γεωχωρικών δεδοµένων και χαρτών, γ) µπορεί να
παρέχει υπηρεσίες και να µεταφέρει τεχνογνωσία σε
τρίτους στους τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται,
όπως στους τοµείς γεωδαισίας, τοπογραφίας, χαρτο-
γραφίας, κτηµατολογίου και γεωγραφικών συστηµάτων
πληροφοριών και δ) µπορεί να αναθέτει σε τρίτους υπη-
ρεσίες, µελέτες και έργα για την υλοποίηση του σκοπού
του και την άσκηση των αρµοδιοτήτων του. 

10. Ο Φορέας µεριµνά για την ανάπτυξη της έρευνας,
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της τεχνολογίας και της πληροφορικής σε θέµατα σχετι-
κά µε το σκοπό του και µπορεί να συνεργάζεται γι` αυτό
µε άλλους φορείς και να συµµετέχει σε εθνικά και διε-
θνή προγράµµατα ή προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. 

11. Ο Φορέας απολαύει όλων των ουσιαστικών, οικο-
νοµικών και δικονοµικών προνοµίων του Ελληνικού Δη-
µοσίου. Οι ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις του εισπράττονται
µε την εφαρµογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ (ν. 356/1974,
Α΄90). 

Άρθρο 2
Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης του Φορέα είναι το Διοικητικό Συµ-
βούλιο (Δ.Σ.) και ο Γενικός Διευθυντής (Γ.Δ.)

Άρθρο 3
Διοικητικό Συµβούλιο

Επιλογή – Διορισµός – Κωλύµατα διορισµού 
Ασυµβίβαστα – Κωλύµατα συµφερόντων – 

Υποχρεώσεις – Έκπτωση

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από ε-
πτά µέλη. Με την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου ό-
σον αφορά την επιλογή, τα µέλη του Δ.Σ. επιλέγονται
και διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας. Τρία από τα µέλη του Δ.Σ., στα ο-
ποία δεν περιλαµβάνεται ο Πρόεδρος, επιλέγονται και υ-
ποδεικνύονται για διορισµό στον Υπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Στις συνεδριά-
σεις του Δ.Σ. παρίσταται και ο Γενικός Διευθυντής του
Φορέα χωρίς δικαίωµα ψήφου. Η θητεία των µελών του
Δ.Σ. είναι τετραετής και µπορεί να ανανεώνεται µία φο-
ρά, µε απόφαση του αρµόδιου για τον διορισµό Υπουρ-
γού. 

2. Η επιλογή και ο διορισµός των µελών του Διοικητι-
κού Συµβουλίου, πραγµατοποιείται κατ΄ εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 (Α΄33), ύστε-
ρα από κοινή πρόσκληση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωµάτων. Η επιλογή ενός τουλάχιστον µέλους
από κάθε µία από τις ειδικότητες ΠΕ Αγρονόµων – Τοπο-
γράφων Μηχανικών, ΠΕ Οικονοµολόγων, ΠΕ Πληροφο-
ρικής και ΠΕ Νοµικής, είναι υποχρεωτική. Δεν επιτρέπε-
ται να διοριστεί µέλος του Δ.Σ. όποιος έχει κώλυµα διο-
ρισµού δηµοσίου υπαλλήλου. Ως προς τις υποχρεώσεις
των µελών του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια και µετά τη λήξη
της θητείας τους, τα ασυµβίβαστα άσκησης των καθηκό-
ντων τους και τα κωλύµατα λόγω σύγκρουσης συµφερό-
ντων, ισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων
20 έως και 23 του ν. 4440/2016 (Α΄224). Τα µέλη του Δ.Σ.
του Φορέα παύονται από τα καθήκοντά τους πριν από τη
λήξη της θητείας τους, µε απόφαση του αρµοδίου για το
διορισµό τους Υπουργού, αν συντρέξουν οι προϋποθέ-
σεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 2 του άρθρου
2 του ν. 4369/2016. Τα µέλη του Δ.Σ. του Φορέα παύο-
νται πριν από τη λήξη της θητείας τους, µε απόφαση του
αρµόδιου για το διορισµό τους Υπουργού, που δηµοσιεύ-
εται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και: α) λόγω α-
δυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους συνεπεία σω-

µατικής ή πνευµατικής αναπηρίας ή νόσου που διαρκεί
για περισσότερους από τρεις συνεχόµενους µήνες, β)
για σπουδαίο λόγο που αφορά στην εκτέλεση των καθη-
κόντων τους. Από την ιδιότητα του µέλους εκπίπτει αυ-
τοδίκαια και το µέλος του Δ.Σ., που απουσιάζει από τρεις
συνεχόµενες συνεδριάσεις αδικαιολόγητα και χωρίς
προηγούµενη γνωστοποίηση του κωλύµατός του στον
Πρόεδρο του Δ.Σ.. Το µέλος του Δ.Σ. που εκπίπτει, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια, αντικα-
θίσταται για πλήρη θητεία. 

3. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µπορεί να είναι
και καθηγητές ΑΕΙ, πλήρους ή µερικής απασχόλησης,
κατά παρέκκλιση του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄
195).

4. Ο γραµµατέας του Δ.Σ. και ο αναπληρωτής του ορί-
ζονται µε απόφαση του Δ.Σ. µεταξύ των υπαλλήλων του
Φορέα.

Άρθρο 4
Αρµοδιότητες Προέδρου και Δ.Σ. - Λειτουργία Δ.Σ.

1. Ο Πρόεδρος του Φορέα εκπροσωπεί δικαστικά και ε-
ξώδικα το Φορέα και ασκεί τις αρµοδιότητες που προ-
βλέπονται στον παρόντα νόµο, καθώς και αυτές που του
ανατίθενται µε απόφαση του Δ.Σ.. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.,
όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει το µέλος του
Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό ως Αντιπρόεδρος. 

2. Το Δ.Σ. είναι αρµόδιο για την έγκριση του επιχειρη-
σιακού προγράµµατος, του προγράµµατος στρατηγικού
σχεδιασµού και του επενδυτικού προγράµµατος του Φο-
ρέα, στο πλαίσιο της πολιτικής που χαράσσεται από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και για την πα-
ρακολούθηση της εκτέλεσής των προγραµµάτων αυτών,
την έγκριση του Κανονισµού Εσωτερικού Ελέγχου κατό-
πιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, την υποβολή προς
έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
του ετήσιου προϋπολογισµού σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 4, τη διενέργεια ελέγχου του έργου όλων των οργά-
νων διοίκησης του Φορέα στο τέλος κάθε διαχειριστικής
χρήσης, καθώς και για τον απολογισµό του έργου του
Γενικού Διευθυντή και των Αναπληρωτών Γενικών Διευ-
θυντών του Φορέα. Το Δ.Σ. δύναται να εισηγείται αιτιο-
λογηµένα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
την παύση ή την αναστολή καθηκόντων του Γενικού Δι-
ευθυντή ή των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, για
λόγους πληµµελούς εκπλήρωσης καθηκόντων, κατόπιν
του απολογισµού του έργου τους. Το εγκεκριµένο επι-
χειρησιακό πρόγραµµα, ο ετήσιος προϋπολογισµός, η ε-
τήσια έκθεση και ο εγκεκριµένος ισολογισµός του Φο-
ρέα δηµοσιεύονται στο δικτυακό του τόπο. 

3. Ειδικότερα, το Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Γενι-
κού Διευθυντή του Φορέα:
α) Αποφασίζει για τις προµήθειες, τις συµβάσεις, τις

δαπάνες και τη διάθεση των πόρων του Φορέα, εφόσον
αυτές υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε
χιλιάδων ευρώ (135.000). 
β) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας για κάθε θέµα της αρµοδιότητάς του, που αφορά
το Φορέα. 
γ) Υποβάλλει προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ε-

νέργειας προτάσεις νοµοθετικών βελτιώσεων για τα θέ-
µατα αρµοδιότητάς του.
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δ) Υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, στο τέλος κάθε έτους, απολογισµό, ισολογισµό
και ετήσια έκθεση πεπραγµένων. 
ε) Ασκεί την πειθαρχική εξουσία που προβλέπεται στα

άρθρα 116 επ. του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007,
Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο δεύτερο του
ν. 4057/2012 (Α΄54). 
στ) Μεταβάλλει εντός του νοµού Αττικής, την έδρα

του Φορέα.
ζ) Εκδίδει Οδηγό Εξυπηρέτησης Πολιτών. 
η) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα, εφόσον αυτή δεν έ-

χει ανατεθεί µε τον παρόντα νόµο στον Πρόεδρο του
Φορέα ή στο Γενικό Διευθυντή.

4. Το Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυ-
ντή, αποφασίζει για τον προϋπολογισµό του Φορέα, τον
οποίο υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. 

5. Αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου που αφο-
ρούν κατηγορίες πράξεων ή συγκεκριµένες πράξεις µπο-
ρεί να µεταβιβάζονται σε άλλα όργανα του Φορέα, µε α-
πόφαση του Δ.Σ..

6. Στα µέλη και στον γραµµατέα του Διοικητικού Συµ-
βουλίου καταβάλλεται αποζηµίωση ανά συνεδρίαση, το
ύψος της οποίας καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄176). 

7. Στον Πρόεδρο καταβάλλεται αµοιβή, που καθορίζε-
ται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015. 

8. Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα του Φορέα, ύστερα
από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του και βρίσκε-
ται σε απαρτία, όταν παρίστανται τέσσερα µέλη του.
Στην πρόσκληση ορίζονται η ηµέρα, η ώρα, καθώς και τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Οι συνεδριάσεις διενερ-
γούνται τακτικά µία φορά το µήνα και εκτάκτως όταν
προκύψουν θέµατα προς συζήτηση. Η έκτακτη σύγκληση
του Δ.Σ. είναι υποχρεωτική, εφόσον τη ζητήσουν µε αί-
τησή τους προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τέσσερα τουλάχι-
στον µέλη του ή ο Γενικός Διευθυντής του Φορέα. 

9. Ο Πρόεδρος µπορεί να αναθέτει σε µέλος του Δ.Σ.
την ειδικότερη µελέτη και εισήγηση σε συγκεκριµένο
προς συζήτηση θέµα.

10. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρίστανται µόνο τα
µέλη, ο Γενικός Διευθυντής, ο γραµµατέας, ο εισηγητής
και, εφόσον κληθούν, ένα ή περισσότερα υπηρεσιακά
στελέχη του Φορέα. Ο Πρόεδρος µπορεί να καλεί στις
συνεδριάσεις για παροχή πληροφοριών ή την προσκοµι-
δή στοιχείων, και τρίτα πρόσωπα, όπως εκπροσώπους Υ-
πουργείων ή άλλων δηµόσιων φορέων, εφόσον συζη-
τούνται θέµατα συναρµοδιότητάς τους, καθώς και εκ-
προσώπους επιστηµονικών και επαγγελµατικών ενώσε-
ων ή εξειδικευµένους επιστήµονες, για την παρουσίαση
και ανάλυση θεµάτων τεχνικής φύσεως. 

11. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των
συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες, προεδρεύει των
συνεδριάσεων, φροντίζει για την εύρυθµη λειτουργία
του Δ.Σ. και ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανα-
τίθεται µε απόφαση του Δ.Σ..

12. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαµβάνονται µε φανερή ψη-
φοφορία και µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
µελών. Το µέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίνει
λευκή ψήφο θεωρείται απόν.

13. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. τηρού-
νται πρακτικά που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Τα
πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα µέλη και
τον γραµµατέα. Σε περίπτωση απουσίας µέλους γίνεται
ειδική µνεία του λόγου απουσίας του. Στα πρακτικά κα-
ταχωρίζονται και οι γνώµες αυτών που διαφωνούν.

14. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα των πρακτικών χορη-
γούνται σε κάθε ενδιαφερόµενο, εφόσον έχει έννοµο
συµφέρον, ύστερα από σχετική αίτηση του,, εντός προ-
θεσµίας 30 ηµερών.

15. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία του Δ.Σ., εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν. 2690/1999, Α΄ 45).

Άρθρο 5
Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτές 

Γενικοί Διευθυντές του Φορέα
Επιλογή - Διορισµός - Αρµοδιότητες

1. Στο Φορέα συστήνεται θέση Γενικού Διευθυντή πλή-
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης, µε σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για θητεία πέ-
ντε ετών. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή µπορεί να α-
νανεώνεται µία µόνο φορά, εφόσον επιτεύχθηκαν οι ποι-
οτικοί και ποσοτικοί στόχοι της συµφωνίας δέσµευσης
που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του  ν.
4369/2016 (Α΄33) ή εφόσον η απόκλιση από τους στό-
χους αυτούς δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του. 

2. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται ύστερα από δηµο-
σίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε τη
διαδικασία επιλογής που προβλέπεται στις παραγρά-
φους 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016. Ο διορισµός
του Γενικού Διευθυντή γίνεται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

3. Για το διορισµό στη θέση του Γενικού Διευθυντή α-
παιτούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:
α) Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµε-

δαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής και µεταπτυχιακός τίτ-
λος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή
ισότιµου της αλλοδαπής, σε συναφές αντικείµενο µε τις
απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσης, όπως εξειδικεύε-
ται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
β) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύµφωνα µε

όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄39). 
γ) Επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον πέντε ετών

σε θέσεις ευθύνης, καθώς και στην κατάρτιση και εκτέ-
λεση προγραµµάτων ή σχεδίων στρατηγικού σχεδια-
σµού, σε υπηρεσίες ή οργανισµούς ή επιχειρήσεις του
δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα της ηµεδαπής ή της αλ-
λοδαπής. 

4. Ο Γενικός Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρµοδιό-
τητες:
α) Προΐσταται των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών,

Υπηρεσιών του Φορέα και του προσωπικού που υπηρετεί
σε αυτές, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των υ-
πηρεσιών και είναι υπεύθυνος έναντι του Δ.Σ. για την εύ-
ρυθµη λειτουργία τους. Ειδικότερα είναι αρµόδιος για:
αα) τον προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων, την ορ-
γάνωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και τη σύγκλη-
ση τακτικών συσκέψεων µε τους αρµοδίους Προϊσταµέ-
νους, για την εύρυθµη λειτουργία του Φορέα, ββ) την
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προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών του
Φορέα, για την καλύτερη λειτουργία τους και γγ) την α-
ξιολόγηση του έργου των υπηρεσιακών µονάδων του
Φορέα και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο Δ.Σ.. 
β) Προετοιµάζει και εισηγείται τα θέµατα στο Δ.Σ..
γ) Εισηγείται στο Δ.Σ. το επιχειρησιακό πρόγραµµα, το

πρόγραµµα στρατηγικού σχεδιασµού και το επενδυτικό
πρόγραµµα του Φορέα. 
δ) Εξειδικεύει και εφαρµόζει το εγκεκριµένο επιχειρη-

σιακό πρόγραµµα του Φορέα, µε βάση τις γενικές κατευ-
θύνσεις του Δ.Σ.. 
ε) Επιβλέπει και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των

αποφάσεων του Δ.Σ..
στ) Είναι υπεύθυνος για το σχεδιασµό επιστηµονικών

και διοικητικών προγραµµάτων, σύµφωνα µε το σκοπό
και το εγκεκριµένο επιχειρησιακό σχέδιο του Φορέα και
µεριµνά για την πραγµατοποίησή τους.
ζ) Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση λειτουργικών δα-

πανών στο πλαίσιο του εγκεκριµένου από το Δ.Σ. ετήσι-
ου προϋπολογισµού.
η) Εισηγείται στο Δ.Σ. τον Κανονισµό Εσωτερικού Ε-

λέγχου, ο οποίος διαµορφώνεται σύµφωνα µε την κείµε-
νη νοµοθεσία για την λειτουργία των δηµοσίων επιχειρή-
σεων και των ορκωτών ελεγκτών, τα διεθνή πρότυπα ε-
σωτερικού ελέγχου και τα πρότυπα και τις µεθοδολογίες
συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου της Γενικής Γραµ-
µατείας Δηµοσίων Εσόδων και υποβάλλει στο Δ.Σ., ανά
εξάµηνο, λεπτοµερή έκθεση για τη δραστηριότητα του
Φορέα και προτείνει τα αναγκαία µέτρα για την αποτελε-
σµατικότερη λειτουργία του. 
θ) Υποβάλλει στο Δ.Σ. σχέδιο προϋπολογισµού, ισολο-

γισµού και ετήσιας έκθεσης. 
ι) Συνάπτει συµβάσεις για λογαριασµό του Φορέα µέ-

χρι το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ
(135.000).
ια) Είναι πειθαρχικός προϊστάµενος όλων των υπαλλή-

λων του Φορέα, κατ΄ ανάλογη εφαρµογή της περίπτω-
σης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 117 του Υπαλληλικού Κώ-
δικα και ασκεί την αρµοδιότητα που προβλέπεται στην
περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 118 του ίδιου Κώδι-
κα, όπως οι ανωτέρω διατάξεις αντικαταστάθηκαν µε το
άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 (Α΄54).
ιβ) Εισηγείται στο Δ.Σ. την εκχώρηση επί µέρους αρµο-

διοτήτων του στους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές,
στους Προϊσταµένους Διευθύνσεων, Τµηµάτων ή Γρα-
φείων του Φορέα.
ιγ) Αποφασίζει για τη συγκρότηση µονίµων και εκτά-

κτων επιτροπών και οµάδων εργασίας, για την εξέταση
θεµάτων ειδικού ενδιαφέροντος, που συνάπτονται µε το
σκοπό του Φορέα και τη δράση του. Στις επιτροπές και ο-
µάδες εργασίας µπορούν να µετέχουν και πρόσωπα που
δεν είναι µέλη του Δ.Σ. ή δεν ανήκουν στο προσωπικό
του Φορέα. Το έργο των εκτάκτων επιτροπών ή οµάδων
εργασίας εποπτεύεται από µέλη του Δ.Σ. ή από τον Γενι-
κό Διευθυντή του Φορέα.
ιδ) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται

από το Δ.Σ..
5. Με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο

3 του άρθρου 40, µπορεί να ανατίθενται και άλλες αρµο-
διότητες στον Γενικό Διευθυντή και να αναπροσδιορίζο-
νται οι αρµοδιότητες του Γενικού Διευθυντή και του Δ.Σ.,
που προβλέπονται στον παρόντα νόµο.

6. Οι αρµοδιότητες του Γενικού Διευθυντή, όταν αυτός
ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ασκούνται από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ..

7. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή, και των Ανα-
πληρωτών Γενικών Διευθυντών της επόµενης παραγρά-
φου, καθορίζονται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
22 του ν. 4354/2015. Στην περίπτωση επίτευξης των ποι-
οτικών και ποσοτικών στόχων της συµφωνίας δέσµευ-
σης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.
4369/2016, καταβάλλεται επιπλέον αµοιβή, η οποία κα-
θορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

8. Στο Φορέα συστήνονται τρεις θέσεις Αναπληρωτών
Γενικών Διευθυντών, πλήρους και αποκλειστικής απα-
σχόλησης, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµέ-
νου χρόνου, διάρκειας πέντε ετών. Η σύµβαση εργασίας
µπορεί να ανανεώνεται µία µόνο φορά. Οι Αναπληρωτές
Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται ύστερα από δηµοσίευση
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δ.Σ. του
Φορέα, σύµφωνα µε τη διαδικασία επιλογής που προβλέ-
πεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ν.
4369/2016. 

9. Για το διορισµό στις θέσεις των Αναπληρωτών Γενι-
κών Διευθυντών απαιτούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα
προσόντα:
α) Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµε-

δαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής και µεταπτυχιακός τίτ-
λος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή
ισότιµου της αλλοδαπής, σε συναφές αντικείµενο µε τις
απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσης, όπως εξειδικεύε-
ται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
β) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύµφωνα µε

όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄39). 
γ) Επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον τριών ετών

σε θέσεις ευθύνης, καθώς και στην εκτέλεση προγραµ-
µάτων ή σχεδίων στρατηγικού σχεδιασµού, σε υπηρε-
σίες ή οργανισµούς ή επιχειρήσεις του δηµόσιου ή του ι-
διωτικού τοµέα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 

10. α) Οι αρµοδιότητες των τριών Αναπληρωτών Γενι-
κών Διευθυντών προσδιορίζονται ως εξής:
αα) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Έργων έχει

αρµοδιότητα την διοίκηση και τον συντονισµό κυρίως
των έργων κτηµατογράφησης για το σύνολο της έκτα-
σης της χώρας, των υποστηρικτικών έργων της κτηµατο-
γράφησης, καθώς και κάθε έργου του Φορέα στο πλαίσιο
του σκοπού και των αρµοδιοτήτων του όπως αυτά ορίζο-
νται µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος.
ββ) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Κτηµατολογί-

ου έχει αρµοδιότητα τη διοίκηση και τον συντονισµό της
Διεύθυνσης Κτηµατολογίου της Κεντρικής Υπηρεσίας
και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα για τη λει-
τουργία του κτηµατολογίου και, γενικότερα, την επίτευ-
ξη του σκοπού του Φορέα όπως αυτός ορίζεται στην πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος.
γγ) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτι-

κών Υπηρεσιών έχει αρµοδιότητα τη διοίκηση και τον συ-
ντονισµό των Διευθύνσεων Πληροφορικής, Διοικητικών
Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναµικού, Οικονοµικών Υ-
πηρεσιών, Νοµικής και Προϊόντων και Υπηρεσιών για την
σταδιακή υλοποίηση της συγχώνευσης των καταργούµε-
νων Υποθηκοφυλακείων και διαµόρφωσης της δοµής
των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα, όπως αυτές
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περιγράφονται στα άρθρα 15 και 16 του παρόντος. 
β) Οι αρµοδιότητες των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυ-

ντών εξειδικεύονται µε την πρόσκληση εκδήλωσης εν-
διαφέροντος. Με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος καθορίζεται και η σύνθεση της Επιτροπής Επιλογής
των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, στην οποία µε-
τέχει ο Γενικός Διευθυντής του Φορέα. Ο καθορισµός
των αποδοχών των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών
γίνεται µε αναλογική εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου
22 του ν. 4354/2015. 

11. Ο Γενικός Διευθυντής και οι τρεις Αναπληρωτές Γε-
νικοί Διευθυντές συνιστούν την Εκτελεστική Οµάδα Δι-
οίκησης του Φορέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Άρθρο 6
Πάγια και αναλογικά τέλη για την εγγραφή πράξεων

1. Τα πάγια και αναλογικά τέλη και τα δικαιώµατα ή
πρόστιµα που προβλέπεται να καταβάλλονται υπέρ της
ΕΚΧΑ Α.Ε. ή του ΟΚΧΕ ή του Ελληνικού Δηµοσίου, σύµ-
φωνα µε τις παραγράφους 8 και 10 του άρθρου 2 του ν.
2308/1995 (Α΄114), το άρθρο 1 του ν. 3481/2006
(Α΄162), την παράγραφο 2 του άρθρου 4, τις παραγρά-
φους 1 και 4 του άρθρου 14, την παράγραφο 2 του άρ-
θρου 22 και την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 23, του ν. 2664/1998, όπως αντικαταστάθηκαν µε
τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 και των άρ-
θρων 2 και 3 του ν. 4164/2013 (Α΄156), αποτελούν έσοδα
του Φορέα και καταβάλλονται υπέρ αυτού. 

2. Τα πάγια και αναλογικά τέλη και δικαιώµατα που
προβλέπεται να καταβάλονται υπέρ του Ελληνικού Δη-
µοσίου, των αµίσθων Υποθηκοφυλάκων, των εµµίσθων
Υποθηκοφυλακείων, των εκτελούντων ή αναπληρού-
ντων στα έργα Υποθηκοφύλακα, Συµβολαιογράφων ή Ει-
ρηνοδικών και του ΤΑ.ΧΔ.Ι.Κ., µε τις διατάξεις: α) του ν.
325/1976 (Α΄125), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
και των κατ΄ εξουσιοδότησή του εκδοθεισών κανονιστι-
κών αποφάσεων, β) της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν.
2844/2000 (Α΄220), η οποία προστέθηκε µε την παρ. 6
του ν. 2915/2001 (Α΄109), γ) του άρθρου 17 του ν.
3226/2004 (Α΄24) και δ) του άρθρου 20 του  ν. 2145/1993
(Α΄88), καταργούνται και αντικαθίστανται από τα τέλη υ-
πέρ του Φορέα και τις αποδόσεις υπέρ του ΤΑ.ΧΔ.Ι.Κ.,
που καθορίζονται µε τις επόµενες διατάξεις του παρό-
ντος Κεφαλαίου. 

3. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κε-
φαλαίου οι παρακάτω όροι έχουν τις αντίστοιχες έννοι-
ες:
α) Ως «βιβλίο» ή «βιβλία», νοούνται τα βιβλία που προ-

βλέπονται από τις κείµενες διατάξεις και τις διατάξεις
του παρόντος νόµου να τηρούνται, σε αναλογική ή ηλε-
κτρονική µορφή, στα Κτηµατολογικά Γραφεία και τα Υ-
ποκαταστήµατά τους, για: αα) την τήρηση, ενηµέρωση
και λειτουργία του Eθνικού Kτηµατολογίου, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στους νόµους 2308/1995 και 2664/1998,
ββ) την τήρηση, ενηµέρωση και λειτουργία του συστήµα-
τος Μεταγραφών και Υποθηκών, σύµφωνα µε όσα ορίζο-

νται στο κ.δ. 19/23.7.1941, όπως τροποποιήθηκε µε το
ν.δ. 811/19.1.1971, γγ) την τήρηση και διαχείριση των
αρχείων του συστήµατος Μεταγραφών και Υποθηκών
και δδ) την τήρηση, ενηµέρωση και λειτουργία του συ-
στήµατος ενεχύρων σε κινητά χωρίς παράδοση, άλλων
συµβάσεων παροχής ασφάλειας επί κινητών, καθώς και
της ενεχύρασης ή εκχώρησης επιχειρηµατικών απαιτή-
σεων ή άλλων δικαιωµάτων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στα Κεφάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2844/2000. 
β) Ως «πράξη», νοείται κάθε δικαιοπραξία, δικαστική α-

πόφαση, διοικητική πράξη, δικόγραφο, διαδικαστική πρά-
ξη ή δηµοσίευση, η οποία προβλέπεται από τις ισχύου-
σες κάθε φορά διατάξεις να εγγράφεται στα βιβλία.
γ) Ως «εγγραφή», νοείται η µεταγραφή, η καταχώριση,

η σηµείωση, η εξάλειψη, η τροπή, η άρση ή η διαγραφή
πράξης στα βιβλία.

4. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, για την
εγγραφή κάθε πράξης στα βιβλία καταβάλλεται πάγιο
τέλος δώδεκα (12), ευρώ µε εξαίρεση τις πράξεις της ε-
ποµένης παραγράφου.

5. Για την εγγραφή σε βιβλία των πράξεων:
α) αγοραπωλησίας, β) ανταλλαγής, γ) διανοµής, δ) ει-

σφοράς ακινήτου σε εταιρεία, ε) περίληψης κατακυρωτι-
κής έκθεσης, στ) δικαστικής απόφασης µε την οποία α-
ναγνωρίζεται η κυριότητα λόγω έκτακτης χρησικτησίας,
ζ) µίσθωσης κατά το άρθρο 618 ΑΚ, χρονοµεριστικής µί-
σθωσης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης, καταβάλλεται
πάγιο τέλος τριών (3) ευρώ.

6. Για την εγγραφή των παρακάτω πράξεων στα βιβλία
καταβάλλεται τέλος, ως εξής:
α) Αναλογικό τέλος ίσο µε ποσοστό πέντε χιλιοστά (5

‰) επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώµατος ή του
ύψους του µισθώµατος, για την εγγραφή των πράξεων:
αα) αγοραπωλησίας, ββ) ανταλλαγής, γγ) διανοµής, δδ)
εισφοράς ακινήτου σε εταιρεία, εε) περίληψης κατακυ-
ρωτικής έκθεσης, στστ) δικαστικής απόφασης µε την ο-
ποία αναγνωρίζεται η κυριότητα λόγω έκτακτης χρησι-
κτησίας, ζζ) µίσθωσης κατ΄ άρθρο 618 ΑΚ, χρονοµεριστι-
κής µίσθωσης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
β) Αναλογικό τέλος ίσο µε ποσοστό οκτώ χιλιοστά (8

‰) επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώµατος, για
την εγγραφή των πράξεων: αα) προικοσυµφώνου ή γονι-
κής παροχής, ββ) δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου, γγ)
σύστασης πραγµατικής δουλείας, δδ) υποθήκης, εε)
προσηµείωσης υποθήκης, στστ) κατάσχεσης αναγκαστι-
κής ή συντηρητικής ή µε επιταγή, ζζ) αναγγελίας απαίτη-
σης που επέχει θέση κατάσχεσης, ηη) δήλωσης συνέχι-
σης πλειστηριασµού, θθ) δικαστικής µεσεγγύησης, ιι) έκ-
θεσης περιγραφής και εκτίµησης ακινήτου, ιαια) δηµοσί-
ευσης του ν. 2844/2000 (Α΄ 220).
γ) Πάγιο τέλος είκοσι (20) ευρώ, για την εγγραφή κάθε

πράξης από τις αναφερόµενες στις περιπτώσεις α΄ και
β΄ της παρούσας παραγράφου.
δ) Για τις εγγραφές που διενεργούνται στο κτηµατο-

λογικό βιβλίο του άρθρου 10 του ν. 2664/1998, το ποσο-
στό που ορίζεται για τον προσδιορισµό του αναλογικού
τέλους στις περιπτώσεις α΄ και β΄, της παρούσας παρα-
γράφου προσαυξάνεται κατά ποσοστό ενός χιλιοστού
(1‰) επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώµατος ή του
µισθώµατος, αντίστοιχα.
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Άρθρο 7
Τέλη για την έκδοση και χορήγηση αντιγράφων,

πιστοποιητικών και διαγραµµάτων

1. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού από τα βιβλία, κα-
ταβάλλεται πάγιο τέλος εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών
(9,50). Όταν µε την ίδια αίτηση χορηγούνται περισσότε-
ρα του ενός πιστοποιητικά για τον ίδιο τίτλο, καταβάλλε-
ται πάγιο τέλος έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (6,50) για
κάθε, επιπλέον του ενός, πιστοποιητικό. Όταν το πιστο-
ποιητικό χορηγείται µε την υποβολή αίτησης για εγγρα-
φή πράξης, καταβάλλεται πάγιο τέλος έξι ευρώ και πε-
νήντα λεπτών (6,50), για κάθε πιστοποιητικό.

2. Για τη χορήγηση αντιγράφου στοιχείου από το αρ-
χείο του Κτηµατολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστή-
µατός του, καταβάλλεται πάγιο τέλος εννέα ευρώ και
πενήντα λεπτών (9,50). Το τέλος του προηγούµενου ε-
δαφίου προσαυξάνεται κατά τέσσερα ευρώ και πενήντα
λεπτά (4,50) για κάθε, επιπλέον του ενός, φύλλο του χο-
ρηγούµενου αντιγράφου. Το τέλος του πρώτου εδαφίου
προσαυξάνεται κατά έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (6,50),
όταν χορηγείται αντίγραφο πράξης από τα βιβλία µετα-
γραφών.

3. Για τη χορήγηση αποσπάσµατος κτηµατολογικού
διαγράµµατος και κτηµατογραφικού διαγράµµατος, κα-
ταβάλλεται πάγιο τέλος δεκαπέντε (15) ευρώ ή τριάντα
τρία (33) ευρώ, αντίστοιχα.

Άρθρο 8
Τρόπος πληρωµής των τελών

Αποδόσεις του Φορέα στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 

1. Τα τέλη των άρθρων 6 και 7 δεν επιβαρύνονται µε
Φ.Π.Α..

2. Η πληρωµή των παγίων και αναλογικών τελών του
νόµου αυτού στο Φορέα, διενεργείται όπως καθορίζεται
µε την απόφαση που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση της
παραγράφου 1 του άρθρου 40. Μέχρι την έναρξη ισχύος
της απόφασης του προηγουµένου εδαφίου η πληρωµή
διενεργείται είτε α) µε µετρητά και εφόσον το προς κα-
ταβολή ποσό υπερβαίνει συνολικά τα διακόσια ευρώ, µε
κατάθεση επιταγής, είτε β) σύµφωνα µε τις προβλέψεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος. 

3. Ο Φορέας αποδίδει στο Ταµείο Χρηµατοδοτήσεως
Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), ως επιχορήγηση, για
την επίτευξη των σκοπών του: 
Α. Ποσά ίσα µε τα πάγια τέλη, που εισπράχθηκαν κατά

µήνα και αντιστοιχούν σε ποσοστό:
α) 25% επί των πάγιων τελών για την εγγραφή πράξε-

ων, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 6,
β) 100% επί των παγίων τελών για την εγγραφή πρά-

ξεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 6,
γ) 53% επί των παγίων τελών για τη χορήγηση πιστο-

ποιητικών, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 7,
δ) 31% επί των παγίων τελών για τη χορήγηση πιστο-

ποιητικών, σύµφωνα µε τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της
παραγράφου 1 του άρθρου 7,
ε) 53% επί των παγίων τελών για τη χορήγηση αντι-

γράφων, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου
2 του άρθρου 7,
στ) 31% επί των παγίων τελών για τη χορήγηση αντι-

γράφων, σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2
του άρθρου 7.

Β. Ποσά ίσα µε τα αναλογικά τέλη που εισπράττονται
για τις εγγραφές που αφορούν ακίνητα τα οποία ενέπι-
πταν στην κατά τόπο αρµοδιότητα των εµµίσθων Υποθη-
κοφυλακείων και των Κτηµατολογικών Γραφείων Ρόδου
και Κω – Λέρου, πριν από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου, και αντιστοιχούν σε ποσοστό: 
α) 20% επί των αναλογικών τελών για τις εγγραφές

πράξεων, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγρά-
φου 7 του άρθρου 6 και
β) 12,5% επί των αναλογικών τελών για τις εγγραφές

πράξεων, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγρά-
φου 7 του άρθρου 6.

Άρθρο 9
Βιβλία Κτηµατολογικών Γραφείων 

και Υποκαταστηµάτων 

1. Τα Κτηµατολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήµατά
τους τηρούν:
α) Το «Ηµερολόγιο Εισερχοµένων Πράξεων», το «Βι-

βλίο Αιτήσεων για την έκδοση και χορήγηση πιστοποιη-
τικών, αντιγράφων και αποσπασµάτων» και τα λοιπά κτη-
µατολογικά βιβλία και διαγράµµατα που προβλέπεται να
τηρούνται ηλεκτρονικά στα Κτηµατολογικά Γραφεία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2664/
1998, για τις κτηµατογραφηµένες περιοχές της κατά τό-
πον αρµοδιότητάς τους. 
β) Τα βιβλία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατά-

ξεις να τηρούνται από τα Υποθηκοφυλακεία του Κρά-
τους και τα Κτηµατολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέ-
ρου, για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15, για τις περιοχές
της αρµοδιότητάς τους στις οποίες δεν έχει οριστεί η η-
µεροµηνία έναρξης ισχύος του Κτηµατολογίου. Μετά
την έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου τα βιβλία του
προηγουµένου εδαφίου αντικαθίστανται από αυτά που
προβλέπονται στην προηγούµενη περίπτωση. 
Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα που δηµοσιεύεται

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να καταργού-
νται βιβλία του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτω-
σης, που δεν αφορούν τη διασφάλιση της τάξης και της
δηµοσιότητας των εγγραφών και τη διασφάλιση της δη-
µόσιας πίστης στις εγγραφές. 

2. Από τα Κτηµατολογικά Γραφεία του Φορέα και τα
Υποκαταστήµατά τους, τηρείται ηλεκτρονικά και
το «Πρωτόκολλο Καταχώρισης Δηµοσιεύσεων» του
ν. 2844/2000. Ο τρόπος ηλεκτρονικής τήρησης και οι α-
ναγκαίες λεπτοµέρειες ρυθµίζονται µε την απόφαση της
παραγράφου 9 του άρθρου 40.

3. Η εγγραφή των αιτήσεων στα βιβλία των παραγρά-
φων 1 και 2, γίνεται αυθηµερόν, κατά τη σειρά υποβολής
τους, και συµπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία που
καθορίζονται µε την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξου-
σιοδότηση της παραγράφου 9 του άρθρου 40, µεταξύ
των οποίων και η πιστοποίηση καταβολής των τελών του
παρόντος Κεφαλαίου. 

4. Αν δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική τήρηση
των βιβλίων των παραγράφων 1 και 2, µέχρι την έκδοση
της απόφασης της παραγράφου 9 του άρθρου 40, η εγ-
γραφή των αιτήσεων γίνεται σε έντυπα φύλλα. 

5. Στο «Ηµερολόγιο Εισερχοµένων Πράξεων» και στο
«Βιβλίο Αιτήσεων για την έκδοση και χορήγηση πιστο-
ποιητικών, αντιγράφων και αποσπασµάτων» περιέχονται
και συµπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία που καθορί-
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ζονται µε την απόφαση που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότη-
ση της παραγράφου 9 του άρθρου 40.

Άρθρο 10
Απαλλαγές από την καταβολή τελών – Μειωµένα τέλη 

1. Οι φορείς της κεντρικής διοίκησης, όπως ορίζεται
στην περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄143) απαλλάσσονται από την καταβολή
τελών του παρόντος Κεφαλαίου.

2. Ειδικότερες διατάξεις για την απαλλαγή από την κα-
ταβολή, ή την καταβολή µειωµένων, παγίων και αναλογι-
κών τελών διατηρούνται σε ισχύ. 

Άρθρο 11
Πόροι του Φορέα

Ο Φορέας είναι αυτοχρηµατοδοτούµενος. Πόροι του
Φορέα είναι: 
α) Τα πάγια και αναλογικά τέλη που εισπράττονται

σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγουµένων άρθρων
του παρόντος Κεφαλαίου.
β) Τα έσοδα από την εκµετάλλευση του αρχείου προϊ-

όντων του. 
γ) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και τη µετα-

φορά τεχνογνωσίας σε τρίτους στους τοµείς της γεω-
δαισίας, τοπογραφίας, χαρτογραφίας, κτηµατολογίου,
γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών κ.λπ..
δ) Τόκοι και λοιπά έσοδα από τη διαχείριση των κεφα-

λαίων του.
ε) Έκτακτη κρατική επιχορήγηση, εφόσον παρίσταται

ανάγκη, η οποία εγγράφεται στον προϋπολογισµό του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποδίδεται
στο Φορέα µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
στ) Χρηµατοδότηση µέσω συλλογικής απόφασης έρ-

γου (ΣΑΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας για τη συµµετοχή του Φορέα στο Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων και σε ευρωπαϊκά ή συγχρηµα-
τοδοτούµενα προγράµµατα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
άλλων διεθνών οργανισµών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 12
Διάρθρωση Φορέα

1. Ο Φορέας διαρθρώνεται σε Κεντρική και Περιφερει-
ακές Υπηρεσίες. 

2. Η Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) αποτελείται από τις αυ-
τοτελείς Μονάδες της παραγράφου 3, τις Διευθύνσεις
και τα Τµήµατα που προβλέπονται στο επόµενο άρθρο
και διατηρεί Παράρτηµα στη Θεσσαλονίκη. Με απόφαση
του Φορέα µπορούν να συστήνονται Παραρτήµατα της
Κεντρικής Υπηρεσίας. 

3. Οι αυτοτελείς Μονάδες και οι αρµοδιότητές τους ο-
ρίζονται ως ακολούθως: 
α) Το Γραφείο Προέδρου και Υποστήριξης του Δ.Σ. του

Φορέα, το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος, υπά-
γεται στον Πρόεδρο του Φορέα και είναι αρµόδιο για τη

διοικητική υποστήριξη του Προέδρου και του Δ.Σ. του
Φορέα. 
β) Το Γραφείο Γενικού Διευθυντή, το οποίο λειτουργεί

σε επίπεδο Τµήµατος, υπάγεται στο Γενικό Διευθυντή
και είναι αρµόδιο για τη διοικητική υποστήριξή του.
γ) Η Αυτοτελής Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, λει-

τουργεί σε επίπεδο Τµήµατος, υπάγεται στον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συµβουλίου και ασκεί τις αρµοδιότητες
που ανάγονται σε όλα τα θέµατα εσωτερικού ελέγχου
και ιδίως:

1) Στη σύνταξη σχεδίου στρατηγικής και σχεδιασµού
ελέγχων που υποβάλλεται προς έγκριση στον Πρόεδρο
του Φορέα και επικαιροποιείται µε τη σύνταξη ετήσιου
προγράµµατος ελέγχων.

2) Στον έλεγχο επάρκειας του συστήµατος εσωτερι-
κού ελέγχου διοικητικών και οικονοµικών λειτουργιών
του Φορέα και στην εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών
προτάσεων.

3) Στον έλεγχο εφαρµογής των κανόνων δικαίου, των
εγκυκλίων, των οδηγιών και αποφάσεων της Διοίκησης
και των Διευθύνσεων του Φορέα από το προσωπικό.

4) Στην αξιολόγηση της οικονοµίας, της αποδοτικότη-
τας και της αποτελεσµατικότητας των διοικητικο-οικονο-
µικών λειτουργιών του Φορέα βάσει της αρχής της δηµο-
σιονοµικής διαχείρισης.

5) Στην µέτρηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας
και αποτελεσµατικότητας του Φορέα, καθώς και του
προγραµµατισµού, του σχεδιασµού και της εκτέλεσης
των διοικητικών και οικονοµικών του λειτουργιών και
σχετικών διαδικασιών και στη σύνταξη και αναθεώρηση
των διαδικασιών αυτών.

6) Στον έλεγχο της ορθής διενέργειας των δαπανών,
της ορθής είσπραξης και εµφάνισης των εσόδων, της
διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περι-
ουσίας του Φορέα µε την εξακρίβωση του ενεργητικού
και παθητικού και του µισθολογικού κόστους, για τον ε-
ντοπισµό τυχόν φαινοµένων κακοδιοίκησης και κακοδια-
χείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς
και την αποτροπή τους στο µέλλον.

7) Στον έλεγχο πληροφοριακών συστηµάτων των διοι-
κητικο-οικονοµικών λειτουργιών προκειµένου να διαπι-
στωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και
εάν έχουν ενσωµατωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές
δικλείδες και µηχανισµοί ελέγχου.

8) Στη διαβεβαίωση της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και
της έγκαιρης προετοιµασίας των χρηµατοοικονοµικών α-
ναφορών.

9) Στη διενέργεια ερευνών κατόπιν εντολής του Προέ-
δρου.

10) Στην παροχή διαβεβαίωσης για την επάρκεια των
συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου των διοικητικών
και οικονοµικών λειτουργιών του Φορέα.

11) Στη σύνταξη ετησίων εκθέσεων απολογιστικού χα-
ρακτήρα στο τέλος του έτους, σχετικά µε τις εργασίες
του Τµήµατος.

12) Στην ενηµέρωση του Δ.Σ. για τα πορίσµατα των ε-
λέγχων και στην εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων
µέτρων.

13) Στον έλεγχο των πληροφοριακών συστηµάτων του
Φορέα προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγ-
χάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωµατωθεί
σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες και µηχανι-
σµοί ελέγχου.
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Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστήνεται Επιτροπή Ε-
λέγχου, η οποία αποτελείται από τρία µέλη του Δ.Σ. του
Φορέα, εκ των οποίων το ένα διαθέτει επαρκή γνώση σε
θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής, κατ΄ ανάλογη εφαρ-
µογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.
3429/2005. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι αρµόδια κυρίως: 
α) για την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµα-

τοοικονοµικής πληροφόρησης, και 
β) την παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουρ-

γίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και του συ-
στήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακο-
λούθηση της ορθής λειτουργίας της Αυτοτελούς Μονά-
δας Εσωτερικού Ελέγχου της παρούσας παραγράφου.
Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου εξειδικεύονται
περαιτέρω µε τον Κανονισµό Εσωτερικού Ελέγχου. 
δ) Το Γραφείο Δηµοσίων Σχέσεων, το οποίο λειτουργεί

σε επίπεδο Τµήµατος, είναι αρµόδιο για τις δηµόσιες
σχέσεις και την υλοποίηση του επικοινωνιακού προγράµ-
µατος του Φορέα, µε σκοπό την προώθηση και προβολή
του έργου και του σκοπού του, και υπάγεται στο Γενικό
Διευθυντή.

4. Στο Φορέα συστήνεται τριµελές Επιστηµονικό Συµ-
βούλιο. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Δ.Σ.
του Φορέα, για θητεία δύο ετών, που µπορεί να ανανεώ-
νεται. Ως µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου ορίζονται
υπάλληλοι του Φορέα, µπορεί δε να ορίζονται και πρό-
σωπα από τον ευρύτερο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, τα ο-
ποία πρέπει να διαθέτουν µεταπτυχιακό τίτλο της ηµεδα-
πής ή της αλλοδαπής σε αντικείµενο συναφές µε αυτό
του Φορέα και αποδεδειγµένη εµπειρία σε τοµείς στους
οποίους δραστηριοποιείται ο Φορέας. Το Επιστηµονικό
Συµβούλιο είναι αρµόδιο για την υποστήριξη του Δ.Σ. και
των οργανικών µονάδων του Φορέα, ιδίως µε την παρο-
χή γνωµοδοτήσεων και την εκπόνηση µελετών και ερευ-
νών, σε ζητήµατα που συνάπτονται µε την άσκηση των
αρµοδιοτήτων του Φορέα και του ανατίθενται µε απόφα-
ση του Δ.Σ. ή του Γενικού Διευθυντή. Στο µέλος του Επι-
στηµονικού Συµβουλίου που δεν προέρχεται από το Φο-
ρέα καταβάλλεται, για τη συµµετοχή του στο Επιστηµο-
νικό Συµβούλιο, αποζηµίωση, η οποία καθορίζεται σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.
4354/2015 (Α΄176). 

Άρθρο 13
Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα

Η Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του Φορέα διαρθρώνεται
σε οργανικές µονάδες επιπέδου Διεύθυνσης, ως εξής: 

1. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, 
2. Διεύθυνση Κτηµατολογίου, 
3. Διεύθυνση Έργων,
4. Διεύθυνση Δασικών Χαρτών και Χαρτογράφησης

Φυσικού Περιβάλλοντος,
5. Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών, 
6. Διεύθυνση Προϊόντων και Υπηρεσιών, 
7. Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, 
8. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνου

Δυναµικού, 
9. Διεύθυνση Πληροφορικής,
10. Νοµική Διεύθυνση.

Άρθρο 14
Διάρθρωση και Αρµοδιότητες 

των Διευθύνσεων της Κ.Υ. του Φορέα 

1. Η Διεύθυνση Προγραµµατισµού συγκροτείται από
τα Τµήµατα: ι) Σχεδιασµού, ιι) Παρακολούθησης Έργου
και ιιι) Διαχείρισης Αλλαγών και Κινδύνων. 

1.1. Η Διεύθυνση Προγραµµατισµού είναι αρµόδια ι-
δίως για την σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση
υλοποίησης του µακροπρόθεσµου, µεσοπρόθεσµου και
βραχυπρόθεσµου σχεδιασµού δράσης του Φορέα, για
την διαχείριση επενδυτικών ή άλλων προγραµµάτων, κα-
θώς και για τη διαχείριση αλλαγών, κινδύνων και κρίσε-
ων. 

1.2. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων της Διεύθυνσης
Προγραµµατισµού ορίζονται ως ακολούθως: 

1.2.1. Το Τµήµα Σχεδιασµού είναι αρµόδιο για τη σύ-
νταξη και εισήγηση του µακροπρόθεσµου, µεσοπρόθε-
σµου και βραχυπρόθεσµου σχεδιασµού δράσης του Φο-
ρέα, την πρόταση για νέα έργα που βελτιώνουν τη σύ-
νταξη και λειτουργία του Κτηµατολογίου, των γεωδαιτι-
κών, χαρτογραφικών και λοιπών δράσεων του Φορέα,
καθώς και την εισήγηση για τη σύναψη συνεργασιών του
Φορέα µε φορείς του Δηµοσίου και τρίτους.

1.2.2. Το Τµήµα Παρακολούθησης Έργου είναι αρµόδιο
για την παρακολούθηση της υλοποίησης του συνολικού
έργου του Φορέα, το συντονισµό δράσεων διαφορετι-
κών Διευθύνσεων που έχουν αλληλεξαρτήσεις, την υπο-
στήριξη της διοίκησης των έργων του Φορέα καθώς και
τη σύνταξη αναφορών για την πορεία των δραστηριοτή-
των του Φορέα προς τη Διοίκηση. 

1.2.3. Το Τµήµα Διαχείρισης Αλλαγών και Κινδύνων εί-
ναι αρµόδιο για την αναγνώριση, καταγραφή, την παρα-
κολούθηση, αποτίµηση και την εισήγηση για την αποσό-
βηση ή τη µετρίαση των κινδύνων που υφίστανται στο
πλαίσιο των βασικών δραστηριοτήτων του Φορέα. Επι-
πλέον, το Τµήµα αυτό είναι αρµόδιο για το σχεδιασµό και
την παρακολούθηση της διαχείρισης αλλαγών σε οργα-
νωτικό και σε λειτουργικό επίπεδο. 

2. Η Διεύθυνση Κτηµατολογίου συγκροτείται από τις
ακόλουθες οργανικές µονάδες: 
α) την Υποδιεύθυνση Περιφερειακών Υπηρεσιών Κτη-

µατολογίου που αποτελείται από τα Τµήµατα: ι) Σχεδια-
σµού της Οργάνωσης και Εγκατάστασης, ιι) Συντονισµού
Λειτουργίας και Εποπτείας των Περιφερειακών Υπηρε-
σιών, ιιι) Υποστήριξης των Χρηστών Εφαρµογών και ιv)
Ψηφιοποίησης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Αρχείου. 
β) την Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Χωρικών Δεδοµέ-

νων που αποτελείται από τα Τµήµατα: ι) Ενηµέρωσης
Χωρικών Δεδοµένων, ιι) Συντονισµού Περιφερειακών Τε-
χνικών Υπηρεσιών και ιιι) Ανάπτυξης και Τεχνικής Υπο-
στήριξης. 

2.1. Η Διεύθυνση Κτηµατολογίου είναι αρµόδια ιδίως
για τη διασφάλιση της εύρυθµης και οµοιογενούς λει-
τουργίας των Κτηµατολογικών Γραφείων ως προς την
τήρηση των συστηµάτων δηµοσιότητας εµπραγµάτων δι-
καιωµάτων Κτηµατολογίου και Υποθηκών και Μεταγρα-
φών, το σχεδιασµό της οργάνωσης και εγκατάστασης
των περιφερειακών υπηρεσιών του Φορέα, το συντονι-
σµό, την υποστήριξη και την εποπτεία των διοικητικών
και τεχνικών λειτουργιών των Κτηµατολογικών Γραφεί-
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ων και των Υποκαταστηµάτων τους, συµπεριλαµβανοµέ-
νης της χρήσης των πληροφοριακών εφαρµογών που
χρησιµοποιούνται από αυτά, την ορθή τήρηση της βάσης
δεδοµένων του Εθνικού Κτηµατολογίου και την υλοποίη-
ση χωρικών µεταβολών µεγάλης κλίµακας που δεν δια-
χειρίζονται τα Κτηµατολογικά Γραφεία. 

2.2. Οι αρµοδιότητες των Υποδιευθύνσεων και Τµηµά-
των της Διεύθυνσης Κτηµατολογίου ορίζονται ως ακο-
λούθως: 

2.2.1. Η Υποδιεύθυνση Περιφερειακών Υπηρεσιών
Κτηµατολογίου είναι αρµόδια για τη µετάβαση στη λει-
τουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου στο σύνολο της χώ-
ρας, για την εύρυθµη και οµοιογενή λειτουργία των Πε-
ριφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα και για τη λειτουργία
του Συστήµατος Πληροφορικής του Εθνικού Κτηµατολο-
γίου (ΣΠΕΚ). 

2.2.1.1. Το Τµήµα Σχεδιασµού της Οργάνωσης και Ε-
γκατάστασης είναι αρµόδιο για τον σχεδιασµό της οργά-
νωσης και για την εγκατάσταση των Περιφερειακών Υ-
πηρεσιών του Φορέα. 

2.2.1.2. Το Τµήµα Συντονισµού, Λειτουργίας και Επο-
πτείας των Περιφερειακών Υπηρεσιών είναι αρµόδιο για
τον συντονισµό, τον έλεγχο και την οµογενοποίηση της
λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών, µε την έκ-
δοση οδηγιών λειτουργίας, εγκυκλίων και τη διασφάλιση
εφαρµογής τους. 

2.2.1.3. Το Τµήµα Υποστήριξης Χρηστών Εφαρµογών
είναι αρµόδιο για την παροχή τηλεφωνικής ή άλλης υπο-
στήριξης των χειριστών εφαρµογών πληροφορικής των
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Κτηµατολογίου, τη διαπί-
στωση αναγκών βελτίωσής τους και την υλοποίηση νέων
λειτουργικοτήτων (ανάλυση απαιτήσεων, έλεγχος, απο-
δοχή, ενηµέρωση χειριστών).

2.2.1.4. Το Τµήµα Ψηφιοποίησης Ηλεκτρονικών Υπη-
ρεσιών και Αρχείου είναι αρµόδιο για τον συντονισµό και
την εποπτεία του έργου ψηφιοποίησης του αναλογικού
αρχείου του συστήµατος Μεταγραφών και Υποθηκών
και, την παρακολούθηση, τήρηση και υποστήριξη πρό-
σβασης στο σύνολο του αρχείου.

2.2.2. Η Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Χωρικών Δεδοµέ-
νων είναι αρµόδια για την ενηµέρωση και βελτίωση της
χωρικής βάσης δεδοµένων του Φορέα, για την έκδοση
σχετικών οδηγιών και προδιαγραφών, για την εξασφάλι-
ση της εύρυθµης λειτουργίας ως προς την οµοιογενή τή-
ρηση της χωρικής πληροφορίας από τα Κτηµατολογικά
Γραφεία, για την διαπίστευση µηχανικών και για την ανα-
βάθµιση και τον σχεδιασµό νέων εφαρµογών πληροφο-
ρικής για τα χωρικά δεδοµένα κτηµατολογίου. 

2.2.2.1. Το Τµήµα Ενηµέρωσης Χωρικών Δεδοµένων
είναι αρµόδιο για την ενηµέρωση και βελτίωση των κτη-
µατολογικών διαγραµµάτων και την καταχώριση διοικη-
τικών πράξεων και εκτεταµένων χωρικών µεταβολών
που δεν µπορούν να γίνουν από τα Κτηµατολογικά Γρα-
φεία, για την επικοινωνία µε τοπικούς τεχνικούς φορείς,
καθώς και για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών του
έργου του.

2.2.2.2. Το Τµήµα Συντονισµού Περιφερειακών Τεχνι-
κών Υπηρεσιών είναι αρµόδιο για την παρακολούθηση
και τον έλεγχο των χωρικών καταχωρίσεων που γίνονται
από τους τεχνικούς των Κτηµατολογικών Γραφείων και
τους διαπιστευµένους µηχανικούς, την παροχή οδηγιών
µε στόχο την οµοιογενή επεξεργασία και καταχώριση

στη χωρική βάση δεδοµένων του κτηµατολογίου και την
οµοιογενή λειτουργία όλων των τεχνικών περιφερεια-
κών υπηρεσιών του Φορέα.

2.2.2.3. Το Τµήµα Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήρι-
ξης είναι αρµόδιο για την παροχή τεχνικής υποστήριξης
σε θέµατα διαπίστευσης µηχανικών, κατά την έννοια της
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2664/1998, ανάπτυξης νέων
εφαρµογών και λειτουργιών (διαπίστωση ανάγκης, ανά-
λυση απαιτήσεων, έλεγχος) και στις διαδικασίες επανα-
προσδιορισµού χωρικών δεδοµένων (συλλογή και αξιο-
λόγηση στοιχείων, σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, αυτο-
ψίες), καθώς και στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών
των έργων που διαχειρίζεται η Υποδιεύθυνση Διαχείρι-
σης Χωρικών Δεδοµένων.

2.2.2.4. Το Γραφείο Κτηµατολογίου των Δήµων Καλλι-
θέας και Παλαιού Φαλήρου του Νοµού Αττικής, που υπή-
χθη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
µατικής Αλλαγής µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου
1 του ν. 4164/2013, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2
του άρθρου 9 του ν. 4198/2013, από την έναρξη ισχύος
του παρόντος ανήκει µαζί µε τον εξοπλισµό του, τα αρ-
χεία του και τις βάσεις δεδοµένων, στο Φορέα και λει-
τουργεί ως αυτοτελές Γραφείο της Δ/νσης Κτηµατολογί-
ου του Φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας µπορεί να ρυθµίζεται κάθε ζήτηµα
σχετικό µε τη µεταφορά στον Οργανισµό του τεχνικού
εξοπλισµού, των αρχείων και των βάσεων δεδοµένων
του Γραφείου.

3. Η Διεύθυνση Έργων συγκροτείται από τις ακόλου-
θες οργανικές µονάδες: 
α) Την Υποδιεύθυνση Σχεδιασµού, Διαγωνισµών και Υ-

ποστήριξης Έργων που αποτελείται από τα Τµήµατα: ι)
Σχεδιασµού, Προδιαγραφών και Διαγωνισµών Έργων, ιι)
Εφαρµογών και Τεχνικής Υποστήριξης Έργων. 
β) Την Υποδιεύθυνση Διοίκησης Έργων, που αποτελεί-

ται από τα Τµήµατα: ι) Διαχείρισης Έργων και ιι) Ελέγ-
χων Ποιότητας Έργων. 

3.1. Η Διεύθυνση Έργων είναι αρµόδια ιδίως για τον
σχεδιασµό και τη διοίκηση των έργων κτηµατογράφησης
και λοιπών έργων που αφορούν το Εθνικό Κτηµατολό-
γιο, για την προετοιµασία και τη διενέργεια των διαγωνι-
σµών ανάθεσης των σχετικών συµβάσεων από το Φορέα
σε αναδόχους, για τον σχεδιασµό και έλεγχο εφαρµο-
γών πληροφορικής και τον σχεδιασµό και υλοποίηση
των εσωτερικών έργων και εφαρµογών, για τον έλεγχο
ποιότητας των έργων και για τον σχεδιασµό και την υλο-
ποίηση του πλαισίου παρακολούθησής τους. 

3.2. Οι αρµοδιότητες των Υποδιευθύνσεων και Τµηµά-
των της Διεύθυνσης Έργων ορίζονται ως ακολούθως: 

3.2.1. Η Υποδιεύθυνση Σχεδιασµού, Διαγωνισµών και
Υποστήριξης Έργων είναι αρµόδια ιδίως για τον σχεδια-
σµό, την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, την διενέρ-
γεια διαγωνισµών για ανάθεση συµβάσεων έργων κτη-
µατογράφησης και λοιπών έργων που αφορούν το Εθνι-
κό Κτηµατολόγιο, για την τεκµηρίωση των διαδικασιών,
την ανάπτυξη εργαλείων και τεχνικών διοίκησης των έρ-
γων, για την διαχείριση γνώσης, καθώς και για τον σχε-
διασµό και έλεγχο εφαρµογών πληροφορικής και το
σχεδιασµό και υλοποίηση εσωτερικών έργων µε πόρους
της εταιρείας και την υποστήριξη της διοίκησης των έρ-
γων. 

3.2.1.1. Το Τµήµα Σχεδιασµού, Προδιαγραφών και Δια-
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γωνισµών Έργων είναι αρµόδιο ιδίως για τον σχεδιασµό
και την διενέργεια των διαγωνισµών για την ανάθεση σε
αναδόχους συµβάσεων έργων κτηµατογράφησης και
λοιπών έργων που αφορούν το Εθνικό Κτηµατολόγιο,
τον σχεδιασµό έργων και τη σύνταξη τεχνικών προδια-
γραφών, την τεκµηρίωση των διαδικασιών και την ανά-
πτυξη εργαλείων και τεχνικών διοίκησης των έργων και
των συµβάσεων και την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε
συµβατικά θέµατα. 

3.2.1.2. Το Τµήµα Σχεδιασµού Εφαρµογών και Τεχνι-
κής Υποστήριξης είναι αρµόδιο ιδίως για την υποστήριξη
σε θέµατα τήρησης των υποχρεώσεων της Διεύθυνσης
στο πλαίσιο των υλοποιούµενων έργων κυρίως όσον α-
φορά την υποστήριξη της επίβλεψης των έργων, τον
σχεδιασµό και έλεγχο εφαρµογών πληροφορικής και
την παροχή στοιχείων, οδηγιών κλπ σε αναδόχους µελε-
τών κτηµατογράφησης, καθώς και για την υλοποίηση ε-
σωτερικών έργων. 

3.2.2. Η Υποδιεύθυνση Διοίκησης Έργων είναι αρµόδια
για την διοίκηση των έργων κτηµατογράφησης και λοι-
πών έργων που αφορούν το Εθνικό Κτηµατολόγιο, για
την διαχείριση των συµβάσεων που ανατίθενται από το
Φορέα σε αναδόχους, για τον σχεδιασµό και την υλοποί-
ηση των τεχνικών ελέγχων ποιότητας των ως άνω έρ-
γων και για τον συντονισµό των εµπλεκόµενων φορέων. 

3.2.2.1. Το Τµήµα Διαχείρισης Έργων είναι αρµόδιο ι-
δίως για την διοίκηση των έργων κτηµατογράφησης και
λοιπών έργων που αφορούν το Εθνικό Κτηµατολόγιο και
την διαχείριση των σχετικών συµβάσεων έργων που α-
νατίθενται από το Φορέα σε αναδόχους. 

3.2.2.2. Το Τµήµα Ελέγχων Ποιότητας Έργων είναι αρ-
µόδιο ιδίως για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση των τε-
χνικών ελέγχων ποιότητας έργων και µελετών και, κυ-
ρίως, των µελετών κτηµατογράφησης και µελετών για τη
σύνταξη υποβάθρων.

4. Η Διεύθυνση Δασικών Χαρτών και Χαρτογράφησης
Φυσικού Περιβάλλοντος συγκροτείται από τα Τµήµατα: ι)
Διοίκησης και Υλοποίησης Μελετών Δασικών Χαρτών
και Φυσικού Περιβάλλοντος, ιι) Τεχνικής Υποστήριξης
και Ελέγχου Ποιότητας Δασικών Χαρτών και ιιι) Τεκµη-
ρίωσης και Περιβαλλοντικής Πληροφορίας.

4.1. Η Διεύθυνση Δασικών Χαρτών και Χαρτογράφη-
σης Φυσικού Περιβάλλοντος είναι αρµόδια ιδίως για το
σχεδιασµό, το συντονισµό, τη διαχείριση, την υλοποίηση
και την επίβλεψη των συµβάσεων µελετών κατάρτισης,
συµπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών, καθώς
και για την υποστήριξη της ανάρτησης και της διαδικα-
σίας έως την κύρωση των δασικών χαρτών, αλλά και ει-
δικών έργων, που αποσκοπούν είτε στην υλοποίηση των
συµβάσεων δασικών χαρτών είτε στην χαρτογράφηση
του φυσικού περιβάλλοντος και για την προκήρυξη, ανά-
θεση και εκτέλεση αυτών σύµφωνα µε τις ισχύουσες κά-
θε φορά διατάξεις. 

4.2. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων της Διεύθυνσης
Δασικών Χαρτών και Χαρτογράφησης Φυσικού Περιβάλ-
λοντος ορίζονται ως ακολούθως: 

4.2.1. Το Τµήµα Διοίκησης και Υλοποίησης Μελετών
Δασικών Χαρτών και Φυσικού Περιβάλλοντος είναι αρ-
µόδιο για την επίβλεψη, παρακολούθηση και υλοποίηση
των συµβάσεων και ειδικών προγραµµάτων και δράσεων
της Διεύθυνσης, που αποσκοπούν είτε στην κατάρτιση
δασικών χαρτών είτε στην χαρτογράφηση των δασών
και του φυσικού περιβάλλοντος ή στην παρατήρηση γης. 

4.2.2. Το Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης και Ελέγχου
Ποιότητας Δασικών Χαρτών είναι αρµόδιο για την τεχνι-
κή υποστήριξη όλων των συµβάσεων και ειδικών προ-
γραµµάτων και δράσεων της Διεύθυνσης, καθώς και για
τον έλεγχο ποιότητας όλων των παραδοτέων που υπο-
βάλλονται στα πλαίσια των συµβάσεων και προγραµµά-
των που διαχειρίζεται η Διεύθυνση, καθορίζει τα πρότυ-
πα για όλες τις ελεγχόµενες µεταβλητές και διαδικασίες
και συντάσσει προδιαγραφές διασφάλισης ποιότητας.

4.2.3. Το Τµήµα Τεκµηρίωσης και Περιβαλλοντικής
Πληροφορίας είναι αρµόδιο για τη συγκέντρωση και τή-
ρηση των δεδοµένων των συµβάσεων και ειδικών προ-
γραµµάτων και δράσεων που υλοποιεί η Διεύθυνση, για
την ανάπτυξη και τήρηση Συστήµατος Γεωγραφικών
Πληροφοριών για τα δάση, τη γη και τις χερσαίες προ-
στατευόµενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και την
τεκµηρίωση περιβαλλοντικής πληροφορίας και χορήγη-
σης δεδοµένων προς τρίτους.

5. Η Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών συγκροτεί-
ται από τα Τµήµατα: ι) Γεωδαισίας, ιι) Χαρτογραφίας και
ιιι) Γεωπληροφορίας. 

5.1. Η Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών είναι αρ-
µόδια ιδίως για τη διαχείριση θεµάτων της γεωδαιτικής
υποδοµής της χώρας, συµπεριλαµβανόµενης και της δια-
χείρισης και λειτουργίας του ελληνικού συστήµατος ε-
ντοπισµού (HEPOS), για τη σύνταξη βασικών και παρα-
γώγων χαρτών, καθώς και για την τήρηση, ενηµέρωση
και αναθεώρησή τους, για την οργάνωση και τήρηση του
θεµατικού περιεχοµένου των γεωχωρικών δεδοµένων
αρµοδιότητας του Φορέα, για τη συνεργασία µε άλλους
αρµόδιους δηµόσιους φορείς για την οργάνωση, ενηµέ-
ρωση και ανταλλαγή συνόλων γεωχωρικών δεδοµένων
και χαρτών για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους.

5.2. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων της Διεύθυνσης
Γεωχωρικών Πληροφοριών ορίζονται ως ακολούθως: 

5.2.1. Το Τµήµα Γεωδαισίας είναι αρµόδιο για τη ρύθµι-
ση και τη διαχείριση της βασικής γεωδαιτικής υποδοµής
της χώρας σε συνεργασία µε την Γεωγραφική Υπηρεσία
Στρατού (Γ.Υ.Σ) και τη διαχείριση και λειτουργία του Ελ-
ληνικού Συστήµατος Εντοπισµού (HEPOS). Επίσης, είναι
αρµόδιο για την παρακολούθηση των διεθνών τάσεων
και εξελίξεων στο συγκεκριµένο τοµέα, καθώς και για τη
σύναψη επαφών και συνεργασιών µε άλλους συναφείς
φορείς και οργανισµούς της Χώρας και του εξωτερικού
αναφορικά µε θέµατα που αφορούν στη γεωδαιτική υπο-
δοµή.

5.2.2. Το Τµήµα Χαρτογραφίας στο πλαίσιο των αρµο-
διοτήτων του Φορέα αρµόδιο για την ανάπτυξη και δια-
χείριση της βασικής χαρτογραφικής υποδοµής της χώ-
ρας, για κλίµακες 1:5.000 ή µικρότερες, συµπεριλαµβα-
νοµένης της σύνταξης, ενηµέρωσης, και αναβάθµισης
των βασικών τοπογραφικών και άλλων χαρτογραφικών
υποβάθρων, τη δηµιουργία και διαχείριση υψοµετρικών
υποβάθρων της Χώρας, τη δηµιουργία και διαχείριση των
υπόλοιπων χαρτογραφικών υποβάθρων, την παρακολού-
θηση των διεθνών τάσεων και εξελίξεων στον τοµέα της
Χαρτογραφίας, καθώς και την ανάπτυξη σχέσεων και συ-
νεργασιών µε συναφείς φορείς τόσο του εσωτερικού ό-
σο και του εξωτερικού.

5.2.3. Το Τµήµα Γεωπληροφορίας είναι αρµόδιο για τη
δηµιουργία και διαχείριση της γεωχωρικής πληροφορίας
που δηµιουργεί και κατέχει ο Φορέας στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων του ή που του ανατίθεται από την Πολι-
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τεία να τηρεί και να διαχειρίζεται. Επίσης, παρακολουθεί
τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις στον τοµέα της γεωπλη-
ροφορίας, και αναπτύσσει και συνάπτει σχέσεις και συ-
νεργασίες µε φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού
που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τοµέα.

6. Η Διεύθυνση Προϊόντων και Υπηρεσιών συγκροτεί-
ται από τα Τµήµατα: ι) Ανάλυσης και Έρευνας Αναγκών
Χρηστών, ιι) Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών, ιιι)
Υποστήριξης Χρηστών και Εξυπηρέτησης Πολιτών και ιv)
Αρχείου Προϊόντων. 

6.1. Η Διεύθυνση Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι αρ-
µόδια ιδίως για τη συγκρότηση αρχείου προϊόντων γεω-
χωρικής πληροφορίας, κτηµατολογίου και χαρτογραφίας
του Φορέα, για την παρακολούθηση των διεθνών τάσεων
σε θέµατα διάθεσης δεδοµένων και παροχής υπηρεσιών
κτηµατολογίου, για τον σχεδιασµό πολιτικής διάθεσης
δεδοµένων και υπηρεσιών και για τη διάθεσή τους σε κά-
θε ενδιαφερόµενο. 

6.2. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων της Διεύθυνσης
Προϊόντων και Υπηρεσιών ορίζονται ως ακολούθως: 

6.2.1. Το Τµήµα Ανάλυσης και Έρευνας Αναγκών Χρη-
στών είναι αρµόδιο για την έρευνα και µελέτη των ανα-
γκών των χρηστών όσον αφορά στα γεωδαιτικά, χαρτο-
γραφικά, κτηµατολογικά, ή άλλα συναφή προϊόντα και υ-
πηρεσίες που ανάγονται στο σκοπό του Φορέα, για τη
συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών και τάσεων που
λαµβάνουν χώρα στους τοµείς αρµοδιότητας του Φορέα,
τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο και για τον
προσδιορισµό των χαρακτηριστικών και προδιαγραφών
του περιεχοµένου των προϊόντων και υπηρεσιών του Φο-
ρέα. Συντάσσει ολοκληρωµένα σχέδια προώθησης, κα-
θώς και όλο του υποστηρικτικό υλικό (φυλλάδια, καµπά-
νιες κλπ), για τη βέλτιστη και πλέον αποτελεσµατική πα-
ραγωγή, τοποθέτηση και προώθηση προϊόντων και υπη-
ρεσιών του Φορέα στο κοινό. Είναι επίσης αρµόδιο για
την παρακολούθηση και ανάλυση των σχετικών δεικτών
που µετρούν την αποδοτικότητα του Φορέα προκειµένου
να παρέχονται, µέσω αναφορών, πληροφορίες στη Διοί-
κηση για την κατάσταση και τις προοπτικές του κάθε το-
µέα προϊόντων και υπηρεσιών του Φορέα σε περιοδική
βάση. 

6.2.2. Το Τµήµα Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών
είναι αρµόδιο για την ανάπτυξη και υποστήριξη των δρά-
σεων που αποσκοπούν στην προώθηση προϊόντων και υ-
πηρεσιών του Φορέα στους ενδιαφερόµενους. Παρα-
λαµβάνει τα αιτήµατα για προϊόντα ή υπηρεσίες και δια-
σφαλίζει την έγκαιρη και αποτελεσµατική ικανοποίησής
τους.

6.2.3. Το Τµήµα Υποστήριξης Χρηστών και Εξυπηρέτη-
σης Πολιτών είναι αρµόδιο για την παροχή οδηγιών και
πληροφοριών προς τους χρήστες αναφορικά µε τα προϊ-
όντα και τις υπηρεσίες του Φορέα που αυτοί έχουν απο-
κτήσει ή χρησιµοποιούν και για τη βέλτιστη διαχείριση
των ερωτηµάτων ή αναφορών παραπόνων των χρηστών
και των πολιτών µε την παροχή κατάλληλης και αποτε-
λεσµατικής πληροφόρησης και υποστήριξης για όλα τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες του Φορέα. Είναι επίσης αρ-
µόδιο για την εξυπηρέτηση των πολιτών αναφορικά µε
ζητήµατα που ανακύπτουν από την υλοποίηση του έρ-
γου, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και κα-
τευθύνσεις για την επίλυσή τους.

6.2.4. Το Τµήµα Αρχείου Προϊόντων είναι αρµόδιο για
την παραλαβή, οργάνωση, αποθήκευση και φύλαξη αε-

ροφωτογραφιών και τυποποιηµένων γεωδαιτικών, χαρ-
τογραφικών, κτηµατολογικών και άλλων προϊόντων που
παράγονται από τις αρµόδιες µονάδες του Φορέα, για
την κάλυψη αναγκών των ενδιαφεροµένων. Επίσης, εί-
ναι αρµόδιο για την ανάκτησή τους, κατά παραγγελία, α-
πό τους χώρους αποθήκευσής τους και την αποστολή
τους στους ενδιαφερόµενους αποδέκτες.

7. Η Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών είναι αρµόδια
για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων
στοιχείων για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακο-
λούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Φορέα,
του απολογισµού και κάθε οικονοµικής κατάστασης, τον
έλεγχο, εκκαθάριση και εντολή πληρωµής όλων των δα-
πανών του Φορέα. Η Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
είναι, επίσης, αρµόδια για την καταγραφή, αξιοποίηση
και προστασία της περιουσίας του Φορέα, την αξιοποίη-
ση όλων των δυνατοτήτων δηµιουργίας και απόκτησης
εσόδων, την πληρωµή κάθε είδους δαπάνης και τη λογι-
στική και ταµειακή διαχείριση, την εκκαθάριση της µισθο-
δοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπι-
κού, την διενέργεια των διαγωνισµών ανάθεσης συµβά-
σεων, υπηρεσιών / προµηθειών / έργων / µισθώσεων ακι-
νήτων όλων των υπηρεσιακών µονάδων του Φορέα, κα-
θώς και την τήρηση των απαιτούµενων αρχείων, βιβλίων
και στοιχείων. Η Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών εί-
ναι αρµόδια για τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση του
Φορέα και για την οµαλή λειτουργία των οικονοµικών υ-
πηρεσιών, την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπο-
λογισµού και τη λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτή-
των του Φορέα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ν.
4308/2014 (Α΄251), τη σχετική κείµενη νοµοθεσία και τις
οδηγίες του Γ.Λ.Κ..
Ειδικότερα, είναι αρµόδια για:
α. Την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων στοιχείων για

τον προϋπολογισµό του Φορέα στο Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, στο Γ.Λ.Κ. και στον Υπουργό Οι-
κονοµικών.
β. Την πιστή τήρηση των στόχων του ισοζυγίου, των α-

νωτάτων ορίων του προϋπολογισµού και του Μ.Π.Δ.Σ.
του Φορέα, τη µη συσσώρευση ληξιπρόθεσµων οφειλών,
καθώς και τη διενέργεια δαπανών µόνον εφόσον υπάρ-
χει αντίστοιχη πίστωση στον οικείο προϋπολογισµό και
υπό αντίστοιχους κωδικούς.
γ. Την υποστήριξη και την εισήγηση στο Δ.Σ. του Φο-

ρέα, µε σκοπό τη βέλτιστη κατανοµή των πόρων του Φο-
ρέα. 
δ. Την είσπραξη των εσόδων του Φορέα.
ε. Τη σύσταση και την εφαρµογή εσωτερικών δικλεί-

δων στη δηµοσιονοµική διαχείριση, αναφορικά τόσο µε
τις δαπάνες όσο και µε τα έσοδα και 
στ. Τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων του Φο-

ρέα. 
Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, η Διεύθυνση

Οικονοµικών Υπηρεσιών υποχρεούται να εφαρµόζει τις
οδηγίες οικονοµικής διαχείρισης που εκδίδονται από το
Γ.Λ.Κ. και το εποπτεύον Υπουργείο και µπορεί να ειση-
γείται την εξειδίκευσή τους.
Όλες οι υπηρεσίες του Φορέα υποχρεούνται να παρέ-

χουν έγκαιρα στη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ό-
λες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που είναι απαραίτη-
τα για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της. 

7.1. Η Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών συγκροτεί-
ται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες: 
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α) Την Υποδιεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης και Μι-
σθοδοσίας, η οποία αποτελείται από : ι) το Τµήµα Λογι-
στηρίου και Οικονοµικής Διαχείρισης, ιι) το Τµήµα Μι-
σθοδοσίας και ιιι) το Τµήµα Ταµειακής Διαχείρισης. 
β) Την Υποδιεύθυνση Προσόδων και Προµηθειών, η ο-

ποία αποτελείται από: ι) το Τµήµα Παρακολούθησης Εί-
σπραξης Τελών και Προσόδων, ιι) το Τµήµα Προµηθειών
και ιιι) το Τµήµα Τεχνικής Υπηρεσίας. 
γ) Το Τµήµα Προϋπολογισµού και Χρηµατοοικονοµικού

Προγραµµατισµού. 
δ) την Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου και Επο-

πτείας. 
7.2. Οι αρµοδιότητες των Υποδιευθύνσεων και Τµηµά-

των της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ορίζονται
ως ακολούθως: 

7.2.1. Η Υποδιεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης και
Μισθοδοσίας είναι αρµόδια για την υλοποίηση όλου του
φάσµατος των λογιστικών εργασιών, τη διεκπεραίωση
των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών, εκκαθάριση και
εντολή πληρωµής όλων των δαπανών, τη λογιστική απο-
τύπωση των δραστηριοτήτων του Φορέα, σύµφωνα µε το
ν. 4308/2014 και τις οδηγίες του Γ.Λ.Κ.,τη Σύνταξη του Ι-
σολογισµού και των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων,
την οργάνωση, σύνταξη και υποβολή των λογιστικών, οι-
κονοµικών καταστάσεων και αναφορών, απολογισµού
δαπανών - εσόδων, την εκκαθάριση της µισθοδοσίας και
των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, υπολο-
γισµό των εν γένει αµοιβών και εξόδων του συνεργατών
και τρίτων, και την τήρηση των απαιτούµενων αρχείων,
βιβλίων και στοιχείων. Ειδικότερα:

7.2.1.1. Το Τµήµα Λογιστηρίου και Οικονοµικής Διαχεί-
ρισης είναι αρµόδιο για: 

i) Την εφαρµογή των αναγκαίων κανόνων λογιστικής
τυποποίησης και την τήρηση των προβλεπόµενων Λογι-
στικών Βιβλίων και Στοιχείων του Φορέα και αρχείων
σύµφωνα µε το ν. 4308/2014. 

ii) Την υλοποίηση όλου του φάσµατος των λογιστικών
εργασιών και λογιστικής αποτύπωσης των εν γένει δα-
πανών, υπηρεσιών, πάγιου εξοπλισµού κ.λπ. του Φορέα
που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του.

iii) Την οργάνωση και Σύνταξη του Ισολογισµού και
των συναφών Χρηµατοικονοµικών Καταστάσεων, καθώς
και των προβλεπόµενων οικονοµικών αναφορών προς
τους δηµόσιους φορείς που απαιτούνται.

iv) Την έκδοση των αναγκαίων κάθε φορά παραστατι-
κών για την διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών της εται-
ρείας καθώς και την υποβολή των αναγκαίων δηλώσεων
προς τις φορολογικές αρχές.

v) Την προστασία και διαχείριση της περιουσίας του
Φορέα και την τήρηση του Μητρώου Παγίων.

vi) Τη διενέργεια συµψηφισµών και την απόδοση στο
Δηµόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία των οφειλών
των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαι-
ώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

7.2.1.2.Το Τµήµα Μισθοδοσίας είναι αρµόδιο για:
i) Την εκκαθάριση της µισθοδοσίας των πάσης φύσεως

αποδοχών και των εξόδων κίνησης του προσωπικού του
Φορέα, καθώς και την υποβολή δήλωσης στη µηχανο-
γραφική εφαρµογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών των
σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων των πάσης φύσεως α-
ποδοχών.

ii) Την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων, την τή-

ρηση των σχετικών αρχείων, την έκδοση των βεβαιώσε-
ων µισθοδοσίας και µισθοδοτικών καταστάσεων και την
έκδοση των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης. 

iii) Τον έλεγχο των κρατήσεων - εισφορών και την έ-
γκαιρη απόδοση τους προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες.

7.2.1.3. Το Τµήµα Ταµειακής Διαχείρισης είναι αρµόδιο
για:

i) Τη διεξαγωγή όλων των συναφών µε τη ταµειακή
διαχείριση υποθέσεων και ιδίως τη διενέργεια των πλη-
ρωµών και της εξόφλησης των χρηµατικών ενταλµάτων
πληρωµής για κάθε είδους δαπάνη και αφορούν το Φο-
ρέα.

ii) Τη διεκπεραίωση των χρηµατοοικονοµικών συναλ-
λαγών του Φορέα µε τραπεζικούς φορείς, προµηθευτές,
πιστωτές, συνεργάτες και άλλους φορείς. 

iii) Τη διαχείριση και τήρηση του φυσικού ταµείου της
εταιρείας. 

iv) Την ενηµέρωση των δικαιούχων για την έκδοση
χρηµατικών ενταλµάτων και την πληρωµή τους.

7.2.2. H Υποδιεύθυνση Προσόδων και Προµηθειών εί-
ναι αρµόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των
εσόδων που προέρχονται από εισπραττόµενα αναλογικά
και πάγια τέλη, την διαχείριση των θεµάτων προµηθειών
µε τον σχεδιασµό και διενέργεια των σχετικών διαγωνι-
σµών ανάθεσης συµβάσεων υπηρεσιών/προµηθειών/έρ-
γων όλων των υπηρεσιακών µονάδων του Ο.Ε.Κ., καθώς
και την διενέργεια διαγωνισµών για την µίσθωση των α-
κινήτων για την κάλυψη αναγκών των κεντρικών και των
περιφερειακών οργανωτικών µονάδων. Ειδικότερα: 

7.2.2.1. Το Τµήµα Παρακολούθησης Είσπραξης Τελών
και Προσόδων είναι αρµόδιο για:

i) Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εισπραττό-
µενων αναλογικών και πάγιων τελών από την εγγραφή
πράξεων, από την έκδοση και χορήγηση αντιγράφων και
πιστοποιητικών από τα τέλη κτηµατογράφησης και την
άσκηση αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου αναρτηµέ-
νων δασικών χαρτών καθώς και κάθε άλλου σχετικού τέ-
λους.

ii) Τη διαγραφή και επιστροφή εσόδων.
iii) Την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία του Συστή-

µατος Τελών Εθνικού Κτηµατολογίου («ΣΤΕΚ»).
7.2.2.2 Το Τµήµα Προµηθειών είναι αρµόδιο για:
i) Την διενέργεια όλων των διαδικασιών σύναψης συµ-

βάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και µίσθωσης Ακινήτων,
από τον σχεδιασµό, την κατάρτιση τευχών και την διε-
νέργεια της διαδικασίας ανάθεσης έως και την σύναψη
της σύµβασης.

ii) Τις προµήθειες υλικών και τον εφοδιασµό του Φο-
ρέα, µε γραφική ύλη, χαρτί, αναλώσιµα. 

iii) Την καταχώρηση και την ευθύνη της διενέργειας
των ηλεκτρονικών διαγωνισµών µέσω ΕΣΗΔΗΣ, καθώς
και την τεχνική υποστήριξης των Επιτροπών Αξιολόγη-
σης.

iv) Tη συγκέντρωση, τον έλεγχο των δικαιολογητικών
που απαιτούνται, και την προώθηση τους στο Τµήµα Τα-
µειακής Διαχείρισης, για την διεκπεραίωση της εξόφλη-
σης των προµηθευτών, κ.λπ..

v) Την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών
και εξοπλισµού, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

7.2.2.3. Το Τµήµα Τεχνικής Υπηρεσίας είναι αρµόδιο
για: 

i) Το σχεδιασµό, την κατάρτιση των εγγράφων, την
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διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και
την επίβλεψη των συµβάσεων έργου, κατά την έννοια
της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

ii) Την τήρηση των φακέλων των συµβάσεων έργων
και την καταχώριση των στοιχείων σε ηλεκτρονικές βά-
σεις δεδοµένων οι οποίες τηρούνται στην Γενική Γραµ-
µατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων.

iii) Την κατάρτιση και τήρηση των σχετικών µε το «Κε-
ντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Κληρώσεων» καταλόγων
ανά κατηγορία έργου. 

iv) Την παρακολούθηση τον έλεγχο και την διοίκηση
των έργων µε σκοπό την καλή και έγκαιρη εκτέλεση αυ-
τών.

7.2.3. Το Τµήµα Προϋπολογισµού και Χρηµατοοικονο-
µικού Προγραµµατισµού είναι αρµόδιο ιδίως για τη σύ-
νταξη και την παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογι-
σµού και ΜΠΔΣ των εσόδων και των δαπανών και του
ΠΔΕ, τον χρηµατοοικονοµικό προγραµµατισµό. Ειδικό-
τερα:

i) Την κατάρτιση, τροποποίηση και την παρακολούθηση
της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Φορέα. 

ii) Τη συµπλήρωση και αποστολή των χρηµατοοικονο-
µικών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
τους λοιπούς αρµόδιους φορείς (εθνικοί πόροι και συγ-
χρηµατοδοτούµενα).

iii) Τη µεταβίβαση πιστώσεων στις περιφερειακές ορ-
γανικές µονάδες του Φορέα ως ξεχωριστά κέντρα κό-
στους στον κεντρικό προϋπολογισµό, κατά κωδικό αριθ-
µό εξόδων, σύµφωνα µε τον εκάστοτε εγκεκριµένο προ-
ϋπολογισµό.

iv) Την αποτελεσµατική διαχείριση και το συντονισµό
των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην
κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθε-
σµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ)
που περιλαµβάνει τις ετήσιες και µεσοπρόθεσµες δηµο-
σιονοµικές προβλέψεις, την παρακολούθηση των οικο-
νοµικών εξελίξεων και την τήρηση όλων των οδηγιών
του Υπουργείου Οικονοµικών και του Γ.Λ.Κ. σχετικά µε
την κατάρτιση και αναθεώρηση του ΜΠΔΣ και του Προϋ-
πολογισµού σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη
διάρκεια του έτους.

v) Την παρακολούθηση και εποπτεία των οικονοµικών
µεγεθών από όλες τις πηγές χρηµατοδότησης.

vi) Την παρακολούθηση των διαθεσίµων κεφαλαίων
της Εταιρίας και την κατάρτιση σχετικών αναφορών
προς τον Διευθυντή της Διεύθυνσης και προς την Διοίκη-
ση του Φορέα. 

vii) Τη µηνιαία συµφωνία όλων των λογαριασµών που
τηρεί η εταιρεία σε όλα τα νοµίµως λειτουργούντα πι-
στωτικά ιδρύµατα και την παραγωγή των σχετικών ανα-
φορών προς τους ορκωτούς.

7.2.4 Η Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου και Επο-
πτείας είναι αρµόδια ιδίως για τον έλεγχο και εκκαθάρι-
ση δαπανών, τον έλεγχο των αναφορών προς τα Υπουρ-
γεία καθώς και τον έλεγχο για τη νοµιµότητα και την κα-
νονικότητα των επιµέρους δαπανών. Ειδικότερα, είναι
αρµόδια για:

i) Τον έλεγχο και εκκαθάριση δαπανών µε βάσει τα
πλήρη και νόµιµα δικαιολογητικά αυτών, που της απο-
στέλλονται από το αρµόδιο Τµήµα Λογιστηρίου.

ii) Την υποστήριξη του Διευθυντή Οικονοµικής Διεύ-
θυνσης, αναφορικά µε την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτι-
κών και διαδικασιών χρηστής οικονοµικής διαχείρισης.

8. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπι-
νου Δυναµικού συγκροτείται από τα Τµήµατα: i) Διαχείρι-
σης Ανθρώπινου Δυναµικού, ii) Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναµικού, iii) Διοικητικής Υποστήριξης και iv) Διοικητι-
κής Μέριµνας. 

8.1. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπι-
νου Δυναµικού είναι αρµόδια ιδίως για θέµατα εσωτερι-
κής λειτουργίας του Φορέα τόσο σε κεντρικό όσο και σε
περιφερειακό επίπεδο, για θέµατα διοικητικής υποστήρι-
ξης, καθώς και για θέµατα διαχείρισης και ανάπτυξης
του ανθρώπινου δυναµικού που ανήκει στο Φορέα. 

8.2. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων της Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναµικού ορί-
ζονται ως ακολούθως: 

8.2.1. Το Τµήµα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού εί-
ναι αρµόδιο ιδίως για την παρακολούθηση και εφαρµογή
της κείµενης νοµοθεσίας που αφορά τα εργασιακά θέµα-
τα του προσωπικού (µισθολογικά, προσλήψεις, προαγω-
γές, διαδικασίες εσωτερικών µετακινήσεων, µετατάξε-
ων, αποσπάσεων, πειθαρχικές διαδικασίες, σύναψης
συµβάσεων συνεργασίας κ.λπ.), καθώς και για την κα-
τάρτιση καταστάσεων κατάταξης (µισθολογικής – βαθ-
µολογικής) και απογραφής του προσωπικού, βάσει της
κείµενης νοµοθεσίας. Καταρτίζει, αξιολογεί και αναθεω-
ρεί τα περιγράµµατα καθηκόντων και προσόντων των θέ-
σεων εργασίας, υποβάλλει πάσης φύσεως καταστάσεις
σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, διαχειρίζεται και τη-
ρεί αρχείο υπηρεσιακών φακέλων προσωπικού, διαχειρί-
ζεται και τηρεί στοιχεία ωροµέτρησης, αδειών, απου-
σιών, υπερωριών, εκτέλεσης εκτός έδρας υπηρεσιών και
υπηρεσιακών ταξιδιών για το σύνολο του προσωπικού
του Φορέα, µεριµνά για την εφαρµογή της νοµοθεσίας
περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και επο-
πτεύει την υγιεινή των χώρων εργασίας.

8.2.2. Το Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού εί-
ναι αρµόδιο ιδίως για τη διάγνωση και ανάλυση των εκ-
παιδευτικών αναγκών, το σχεδιασµό, υλοποίηση και α-
ξιολόγηση των προγραµµάτων εκπαίδευσης, µε σκοπό
τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναµικού,
για τη σύνταξη του ετήσιου σχεδίου εκπαίδευσης και του
αντίστοιχου προϋπολογισµού, για την ανάπτυξη και δια-
χείριση του συστήµατος αξιολόγησης του προσωπικού
βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, για την εφαρµογή µεθό-
δων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε την τεχνολογία της
τηλεεκπαίδευσης, καθώς και για ενέργειες ανάπτυξης
και προώθησης καινοτόµων ιδεών και προτάσεων του
προσωπικού. 

8.2.3. Το Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρµό-
διο ιδίως για την παροχή υπηρεσιών γραµµατειακής υπο-
στήριξης και την εκτέλεση διοικητικών εργασιών για τις
ανάγκες των Διευθύνσεων και των άλλων οργανικών µο-
νάδων, για τη λειτουργία της υπηρεσίας πρωτοκόλλου
του Φορέα και την τήρηση αναλογικού και ψηφιακού αρ-
χείου εισερχοµένων – εξερχόµενων εγγράφων και την
τήρηση συστήµατος αρχειοθέτησης του εν γένει αρχεί-
ου του Φορέα. 

8.2.4.Το Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας είναι αρµόδιο ι-
δίως για την συντήρηση και την καθαριότητα των εγκα-
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ταστάσεων του Φορέα, τον έλεγχο και τη τήρηση των α-
ποθεµάτων ασφαλείας υλικών για τη λειτουργία του Φο-
ρέα, για την τήρηση των διαδικασιών αποθήκευσης όλων
των αναλωσίµων και των παγίων αγαθών, για την τήρηση
αρχείων αποθήκης και τη διενέργεια απογραφών, για τη
διαχείριση του εξοπλισµού και των µέσων εργασίας του
προσωπικού, καθώς και για τη µέριµνα κίνησης των οχη-
µάτων του Φορέα. 

9. Η Διεύθυνση Πληροφορικής συγκροτείται από τα
Τµήµατα: ι) Υποστήριξης Συστηµάτων και Δικτύων, ιι) Α-
νάπτυξης Εφαρµογών, ιιι) Ανάπτυξης Χωρικών Εφαρµο-
γών και ιv) Υποστήριξης Εφαρµογών. 

9.1. Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι αρµόδια ιδίως
για τον συντονισµό και την παρακολούθηση των δράσε-
ων των τµηµάτων της, καθώς και για τη διασφάλιση της
ασφάλειας των πληροφοριών του Φορέα. 

9.2. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων της Διεύθυνσης
Πληροφορικής ορίζονται ως ακολούθως: 

9.2.1. Το Τµήµα Υποστήριξης Συστηµάτων και Δικτύων
είναι αρµόδιο για τον σχεδιασµό, τις προδιαγραφές, τα
πρότυπα, την υλοποίηση την λειτουργία και την συντή-
ρηση του συνόλου της πληροφοριακής υποδοµής του
Φορέα (υλικό και λογισµικά) συµπεριλαµβανοµένων της
σύνταξης και υλοποίησης των κανόνων ασφαλείας πλη-
ροφοριακών υποδοµών µε βάση τα διεθνή πρότυπα κα-
θώς και των δικτύων, του κέντρου δεδοµένων, του κέ-
ντρου δεδοµένων ανάκαµψης από καταστροφή. Επιπλέ-
ον είναι υπεύθυνο για όλες τις τεχνικές προδιαγραφές
που περιλαµβάνονται σε συµβάσεις σχετικές µε το αντι-
κείµενό του καθώς επίσης και για την τεχνική επίβλεψη
και παραλαβή οποιασδήποτε σχετικής σύµβασης.

9.2.2. Το Τµήµα Ανάπτυξης Εφαρµογών είναι αρµόδιο
για την ανάλυση, τις προδιαγραφές, τον σχεδιασµό και
την υλοποίηση του συνόλου των εφαρµογών και λογι-
σµικού, µη γεωχωρικού αντικειµένου, που αναπτύσσεται
στο Φορέα, συµπεριλαµβανοµένων των ψηφιακών βάσε-
ων Λειτουργούντος Κτηµατολογίου και Κτηµατογράφη-
σης καθώς και κάθε άλλης ψηφιακής βάσης, µη γεωχωρι-
κού αντικειµένου, του Φορέα. Επιπλέον είναι υπεύθυνο
για όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαµβάνο-
νται σε συµβάσεις σχετικές µε το αντικείµενό του καθώς
επίσης και για την τεχνική επίβλεψη και παραλαβή οποι-
ασδήποτε σχετικής σύµβασης.

9.2.3. Το Τµήµα Ανάπτυξης Χωρικών Εφαρµογών είναι
αρµόδιο για την ανάλυση, τον σχεδιασµό, τις προδια-
γραφές, τα πρότυπα, την ανάπτυξη και την λειτουργία
του συνόλου των εφαρµογών και λογισµικών µε γεωχω-
ρικό αντικείµενο του Φορέα, συµπεριλαµβανοµένων και
των χωρικών βάσεων Λειτουργούντος Κτηµατολογίου,
κτηµατογράφησης και κάθε άλλης γεωχωρικής βάσης
του Φορέα. Επιπλέον είναι υπεύθυνο για όλες τις τεχνι-
κές προδιαγραφές που περιλαµβάνονται σε συµβάσεις
σχετικές µε το αντικείµενό του, καθώς επίσης και για την
τεχνική επίβλεψη και παραλαβή οποιασδήποτε σχετικής
σύµβασης.

9.2.4. Το Τµήµα Υποστήριξης Εφαρµογών είναι αρµό-
διο για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάπτυξης του
συνόλου των εφαρµογών της Διεύθυνσης συµµετέχο-
ντας στον σχεδιασµό, αποσφαλµάτωση και υποστήριξη
λειτουργίας τους και υποστηρίζει την ασφάλεια του συ-
στήµατος πληροφορικής του Φορέα.

10. Η Νοµική Διεύθυνση συγκροτείται από τα Τµήµατα:
i) Νοµικής Υποστήριξης Εσωτερικής Λειτουργίας, ii) Νο-
µικής Υποστήριξης Κτηµατολογίου και iii) Νοµικής Υπο-

στήριξης Κτηµατογράφησης.
10.1. Η Νοµική Διεύθυνση είναι αρµόδια ιδίως για την

υποστήριξη του Διοικητικού Συµβουλίου και της εσωτε-
ρικής λειτουργίας του Φορέα, για ζητήµατα που αφο-
ρούν τις σχέσεις του Φορέα µε τρίτους, για την νοµική υ-
ποστήριξη της λειτουργίας του Εθνικού Κτηµατολογίου
και, ειδικότερα, της λειτουργίας των Κτηµατολογικών
Γραφείων και των Υποκαταστηµάτων τους, για την νοµι-
κή υποστήριξη των έργων που υλοποιεί ο Φορέας, καθώς
και για κάθε άλλη δραστηριότητα που προσιδιάζει στις
αρµοδιότητές της. Στην αρµοδιότητα της Νοµικής Διεύ-
θυνσης ανήκουν επίσης η δικαστική εκπροσώπηση και η
νοµική υποστήριξη των δικαιωµάτων και συµφερόντων
του Φορέα, καθώς και η επεξεργασία και υποβολή προ-
τάσεων τροποποίησης της νοµοθεσίας που διέπει την εν
γένει λειτουργία του Φορέα, η προετοιµασία σχεδίων
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδό-
τηση της ίδιας νοµοθεσίας και η σύνταξη ερµηνευτικών
οδηγιών και εγκυκλίων για την εφαρµογή τους. Οι υπη-
ρετούντες στη Διεύθυνση δικηγόροι µε έµµισθη εντολή
κατανέµονται στα Τµήµατα των επόµενων περιπτώσεων,
ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες του Φορέα, µε απόφα-
ση του Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Προϊσταµένου
της Διεύθυνσης.

10.2. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων της Νοµικής Δι-
εύθυνσης ορίζονται ως ακολούθως: 

10.2.1. Το Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης Εσωτερικής
Λειτουργίας είναι αρµόδιο ιδίως για την παροχή νοµικής
συνδροµής και υποστήριξης του Διοικητικού Συµβουλί-
ου, καθώς και για όλα τα θέµατα εσωτερικής λειτουργίας
του Φορέα, όπως για ζητήµατα διενέργειας διαγωνισµών
και σύναψης συµβάσεων µε τρίτους, εργατικής, ασφαλι-
στικής, φορολογικής και λοιπής νοµοθεσίας, καθώς και
άλλα ζητήµατα σχετιζόµενα µε την καθηµερινή λειτουρ-
γία του Φορέα και τις σχέσεις του µε τρίτους. 

10.2.2. Το Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης Κτηµατολογίου
είναι αρµόδιο ιδίως για την εν γένει νοµική υποστήριξη
του Φορέα, των Κτηµατολογικών Γραφείων και των Υπο-
καταστηµάτων τους, σε ζητήµατα ερµηνείας και εφαρ-
µογής της νοµοθεσίας για τη λειτουργία του Εθνικού
Κτηµατολογίου και του συστήµατος Μεταγραφών και Υ-
ποθηκών.

10.2.3. Το Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης Έργων είναι
αρµόδιο ιδίως για την εν γένει νοµική υποστήριξη των
έργων κτηµατογράφησης και δασικών χαρτών της χώ-
ρας και κάθε άλλου έργου του Φορέα, καθώς και των
σχετικών διαγωνισµών, τη νοµική παρακολούθηση των
συµβάσεων, καθώς και την εν γένει νοµική υποστήριξη
του Φορέα σε ζητήµατα συναφούς νοµοθεσίας µε την
αρµοδιότητα του Τµήµατος.

Άρθρο 15
Σύσταση και τοπική και υλική αρµοδιότητα 

Κτηµατολογικών Γραφείων και Υποκαταστηµάτων
Κτηµατολογικών Γραφείων του Φορέα

1. Συστήνονται Κτηµατολογικά Γραφεία του Φορέα ως
εξής:

1. Κτηµατολογικό Γραφείο Ανατ. Μακεδονίας και Θρά-
κης, µε έδρα την Κοµοτηνή. 

2. Κτηµατολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, µε έδρα τη
Θεσσαλονίκη.

3. Κτηµατολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας, µε
έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
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4. Κτηµατολογικό Γραφείο Δυτικής Μακεδονίας, µε έ-
δρα την Κοζάνη.

5. Κτηµατολογικό Γραφείο Ηπείρου, µε έδρα τα Ιωάν-
νινα. 

6. Κτηµατολογικό Γραφείο Θεσσαλίας, µε έδρα τη Λά-
ρισα. 

7. Κτηµατολογικό Γραφείο Δυτικής Ελλάδας, µε έδρα
την Πάτρα. 

8. Κτηµατολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας, µε έδρα
τη Λαµία. 

9. Κτηµατολογικό Γραφείο Αθηνών, µε έδρα την Αθή-
να. 

10. Κτηµατολογικό Γραφείο Αττικής, µε έδρα το Κορω-
πί. 

11. Κτηµατολογικό Γραφείο Πειραιώς και Νήσων, µε έ-
δρα τον Πειραιά. 

12. Κτηµατολογικό Γραφείο Πελοποννήσου, µε έδρα
την Τρίπολη. 

13. Κτηµατολογικό Γραφείο Βορείου Αιγαίου, µε έδρα
τη Μυτιλήνη.

14. Κτηµατολογικό Γραφείο Κυκλάδων, µε έδρα την
Ερµούπολη. 

15. Κτηµατολογικό Γραφείο Κρήτης, µε έδρα το Ηρά-
κλειο 

16. Κτηµατολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου, µε έδρα τη
Ρόδο. 

17. Κτηµατολογικό Γραφείο Ιονίων Νήσων, µε έδρα
την Κέρκυρα. 
Η έναρξη λειτουργίας έκαστου Κτηµατολογικού Γρα-

φείου, εκκινεί από τη δηµοσίευση της απόφασης της
παρ.7 του άρθρου 1 µε την οποία καταργείται το αντί-
στοιχο Υποθηκοφυλακείο της έδρας, µε εξαίρεση το
Κτηµατολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας η έναρ-
ξη λειτουργίας του οποίου διαπιστώνεται µε απόφαση
του Φορέα. 

2. Εντός είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, σε κάθε Κτηµατολογικό Γραφείο
συστήνονται µε την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1,
Υποκαταστήµατα, ως εξής:
α) Στο Κτηµατολογικό Γραφείο Ανατ. Μακεδονίας και

Θράκης, τα Υποκαταστήµατα Αλεξανδρούπολης, Ορε-
στιάδας, Δράµας, Καβάλας, Ξάνθης (5).
β) Στο Κτηµατολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, τα Υπο-

καταστήµατα Καλαµαριάς, Λαγκαδά και (2).
γ) Στο Κτηµατολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας,

τα Υποκαταστήµατα Βέροιας, Κιλκίς, Έδεσσας, Γιαννι-
τσών, Κατερίνης, Σερρών, Πολυγύρου, (7). 
δ) Στο Κτηµατολογικό Γραφείο Δυτικής Μακεδονίας,

τα Υποκαταστήµατα Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας και
Εορδαίας (4). 
ε) Στο Κτηµατολογικό Γραφείο Ηπείρου, τα Υποκατα-

στήµατα Άρτας, Ηγουµενίτσας, Πρέβεζας, (3).
στ) Στο Κτηµατολογικό Γραφείο Θεσσαλίας, τα Υποκα-

ταστήµατα Τυρνάβου, Καρδίτσας, Βόλου, Σκιάθου, Τρι-
κάλων (5). 
ζ) Στο Κτηµατολογικό Γραφείο Δυτικής Ελλάδας, τα Υ-

ποκαταστήµατα Αιγιαλείας Αιγίου, Μεσολογγίου, Αγρινί-
ου, Πύργου, Αµαλιάδας (5). 
η) Στο Κτηµατολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας, τα

Υποκαταστήµατα Λιβαδειάς, Θήβας, Χαλκίδας, Καρπε-
νησίου, Άµφισσας (5).

θ) Στο Κτηµατολογικό Γραφείο Αθηνών, τα Υποκατα-
στήµατα Χαλανδρίου, Περιστερίου, Ηλιουπόλεως, Καλ-
λιθέας (4).
ι) Στο Κτηµατολογικό Γραφείο Αττικής, τα Υποκατα-

στήµατα Αµαρουσίου, Κηφισιάς, Αχαρνών, Νέας Ιωνίας,
Ελευσίνας, Μαραθώνα, (6). 
ια) Στο Κτηµατολογικό Γραφείο Πειραιώς και Νήσων,

τα Υποκαταστήµατα Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου (2). 
ιβ) Στο Κτηµατολογικό Γραφείο Πελοποννήσου, τα Υ-

ποκαταστήµατα, Ναυπλίου, Κορίνθου, Σπάρτης, Καλαµά-
τας, Κυπαρισσίας (5).
ιγ) Στο Κτηµατολογικό Γραφείο Βορείου Αιγαίου, τα Υ-

ποκαταστήµατα Χίου, Ικαρίας, Σάµου, και Λήµνου (4). 
ιδ) Στο Κτηµατολογικό Γραφείο Κυκλάδων, τα Υποκα-

ταστήµατα Άνδρου, Θήρας, Τήνου, Μήλου, Μυκόνου,
Νάξου και Πάρου (7).
ιε) Στο Κτηµατολογικό Γραφείο Κρήτης, τα Υποκατα-

στήµατα Ρεθύµνου, Χανίων, Αγίου Νικολάου Λασιθίου,
(3).
ιστ) Στο Κτηµατολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου, τα Υ-

ποκαταστήµατα Καλύµνου, Πάτµου, Καρπάθου, Κώ, Λέ-
ρου (5). 
ιζ) Στο Κτηµατολογικό Γραφείο Ιονίων Νήσων, τα Υπο-

καταστήµατα Λευκάδας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας-Ιθά-
κης (3). 
Με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1 καθορίζο-

νται η έδρα και τα όρια της τοπικής αρµοδιότητας εκά-
στου Υποκαταστήµατος. Με την ίδια απόφαση κατανέ-
µονται οι θέσεις του προσωπικού και ρυθµίζεται κάθε α-
ναγκαίο ζήτηµα για τη σύσταση του Υποκαταστήµατος
και την άσκηση των αρµοδιοτήτων της παραγράφου 3 α-
πό το Κτηµατολογικό Γραφείο ή το Υποκατάστηµα που
ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο.

H σύσταση των Υποκαταστηµάτων γίνεται σταδιακά,
και κατ΄ ανώτατο όριο εντός του χρόνου του α΄ εδαφί-
ου, σε συνάρτηση µε την εξέλιξη της κτηµατογράφησης,
της ψηφιοποίησης των αρχείων των προς κατάργηση Υ-
ποθηκοφυλακείων, τον αριθµό των πράξεων που ήδη διε-
νεργούνται ηλεκτρονικά, και λαµβάνοντας υπόψη οικο-
νοµικά και λειτουργικά στοιχεία των προς κατάργηση
δοµών. 

3. Τα Κτηµατολογικά Γραφεία είναι καθ΄ύλην αρµόδια
για:
α) Την άσκηση κάθε αρµοδιότητας που αφορά τη λει-

τουργία και τήρηση του Εθνικού Κτηµατολογίου, σύµφω-
να µε τις διατάξεις των νόµων 2308/1995, 2664/1998 και
3889/2010 (Α΄182), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύ-
ουν και των κατ΄ εξουσιοδότηση των νόµων αυτών εκδι-
δόµενων κάθε φορά κανονιστικών πράξεων. 
β) αα) Την τήρηση, ενηµέρωση και λειτουργία του συ-

στήµατος Μεταγραφών και Υποθηκών σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο κ.δ. 19/23.7.1941, όπως τροποποιήθηκε µε
το ν.δ. 811/19.1.1971, µέχρι την έναρξη ισχύος του Εθνι-
κού Κτηµατολογίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2664/1998.
ββ) Την τήρηση, διαχείριση και ψηφιοποίηση των αρ-

χείων του συστήµατος Μεταγραφών και Υποθηκών, και 
γγ) Την τήρηση, ενηµέρωση και λειτουργία του συστή-

µατος ενεχύρων σε κινητά χωρίς παράδοση, άλλων συµ-
βάσεων παροχής ασφάλειας επί κινητών, καθώς και της
ενεχυρίασης ή εκχώρησης επιχειρηµατικών απαιτήσεων
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ή άλλων δικαιωµάτων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα
Κεφάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2844/2000 (Α΄220), µέχρι
την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπε-
ται στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ίδιου νόµου.
Τα Υποκαταστήµατα ασκούν τις αρµοδιότητες της πε-

ρίπτωσης β΄ στις περιοχές της κατά τόπον αρµοδιότη-
τάς τους και µέχρι την έναρξη ισχύος του Κτηµατολογί-
ου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 3 του άρ-
θρου 1 του ν. 2664/1998. Ο Προϊστάµενος του Κτηµατο-
λογικού Γραφείου µπορεί να εκχωρεί την άσκηση των
αρµοδιοτήτων της περίπτωσης α΄ προς τους Προϊσταµέ-
νους των Υποκαταστηµάτων του. 

4. Οι αρµοδιότητες των Κτηµατολογικών Γραφείων, οι
οποίες ορίζονται στην περίπτ. α΄ της προηγούµενης πα-
ραγράφου ασκούνται: α) στην περιοχή της τοπικής αρµο-
διότητας του αντίστοιχου Κτηµατολογικού Γραφείου ή
Υποθηκοφυλακείου της έδρας τους που καταργείται µε
την παράγραφο 7 του άρθρου 1, β) στην περιοχή τοπικής
αρµοδιότητας εκάστου Υποκαταστήµατος που υπάγεται
σε αυτό σύµφωνα µε την παρ. 2 του παρόντος, όπως θα
ορισθεί µε την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1, και γ)
στην περιοχή τοπικής αρµοδιότητας των καταργούµε-
νων Υποθηκοφυλακείων των οποίων η αρµοδιότητα µε-
ταφέρεται απευθείας στο Κτηµατολογικό Γραφείο µε τη
δηµοσίευση της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 1. 
Οι αρµοδιότητες των Κτηµατολογικών Γραφείων οι ο-

ποίες ορίζονται στην περίπτωση β΄ της προηγούµενης
παραγράφου ασκούνται: α) στην περιοχή της τοπικής αρ-
µοδιότητας του αντίστοιχου Κτηµατολογικού Γραφείου
ή Υποθηκοφυλακείου της έδρας τους που καταργείται µε
την παράγραφο 7 του άρθρου 1 και β) στην περιοχή τοπι-
κής αρµοδιότητας των καταργούµενων Υποθηκοφυλα-
κείων των οποίων η αρµοδιότητα µεταφέρεται απευθεί-
ας στο Κτηµατολογικό Γραφείο µε τη δηµοσίευση της α-
πόφασης της παρ. 7 του άρθρου 1. 
Για το Κτηµατολογικό Γραφείο Πελοποννήσου ως α-

ντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο της έδρας του για την ε-
φαρµογή του προηγουµένου εδαφίου, νοείται το Υποθη-
κοφυλακείο Τριπόλεως Βορείου Πλευράς. Το Κτηµατο-
λογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας δεν ασκεί τις αρ-
µοδιότητες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3.

Άρθρο 16
Διάρθρωση των Κτηµατολογικών Γραφείων 

και των Υποκαταστηµάτων τους

1. Κάθε Κτηµατολογικό Γραφείο οργανώνεται και λει-
τουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνεται σε
Τµήµατα ως εξής: α) Νοµικό Τµήµα, β) Τεχνικό Τµήµα και
γ) Τµήµα Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, δ) Υ-
ποκαταστήµατα.

2. Το Νοµικό Τµήµα είναι αρµόδιο για τον έλεγχο των
τυπικών προϋποθέσεων και της νοµιµότητας των αιτήσε-
ων εγγραφής ή διόρθωσης πράξεων που δηµιουργούν,
µεταβιβάζουν ή αλλοιώνουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ε-
µπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων, την υποβολή σχετι-
κών εισηγήσεων στον Προϊστάµενο και την υποστήριξη
και καθοδήγηση των ενδιαφεροµένων σχετικά µε την εγ-
γραφή και διόρθωση πράξεων στα επιµέρους συστήµατα
δηµοσιότητας που τηρεί το Κτηµατολογικό Γραφείο. Συ-

νεργάζεται µε τη Διεύθυνση Κτηµατολογίου του Φορέα
για την οµοιογενή αντιµετώπιση ζητηµάτων αρµοδιότη-
τας του Κτηµατολογικού Γραφείου και παρέχει κάθε α-
παραίτητη υποστήριξη στα ζητήµατα του πρώτου εδαφί-
ου στον Προϊστάµενο του Κτηµατολογικού Γραφείου και
στους Προϊσταµένους των Υποκαταστηµάτων του.

3. Το Τεχνικό Τµήµα είναι αρµόδιο για την ενηµέρωση
των κτηµατολογικών διαγραµµάτων που τηρούνται στο
Κτηµατολογικό Γραφείο, µε βάση τις αιτήσεις που υπο-
βάλλονται για την καταχώριση ή διόρθωση εγγραπτέων
πράξεων και τη διόρθωση σφαλµάτων στα υφιστάµενα
κτηµατολογικά διαγράµµατα. Ενηµερώνει τα κτηµατολο-
γικά διαγράµµατα µε νέες διοικητικές πράξεις σε συνερ-
γασία µε τοπικούς φορείς και αποκαθιστά εκτεταµένες
αστοχίες στα κτηµατολογικά διαγράµµατα. Επιβλέπει τις
εργασίες διαπιστευµένων µηχανικών που έχουν ανατε-
θεί από τον Φορέα στην περιοχή αρµοδιότητας του Κτη-
µατολογικού Γραφείου και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις για
έκδοση προδικαστικών τεχνικών εισηγήσεων σε αγωγές
που επιφέρουν γεωµετρικές µεταβολές στα κτηµατολο-
γικά διαγράµµατα. Συνεργάζεται µε τη Διεύθυνση Κτη-
µατολογίου του Φορέα για την οµοιογενή αντιµετώπιση
ζητηµάτων αρµοδιότητας του Κτηµατολογικού Γραφείου
και παρέχει κάθε απαραίτητη τεχνική υποστήριξη στο
Κτηµατολογικό Γραφείο και τα Υποκαταστήµατά του.

4. Το Τµήµα Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης,
είναι αρµόδιο για την εξυπηρέτηση των ενδιαφεροµέ-
νων, την παραλαβή και πρωτοκόλληση των αιτήσεων,
τον υπολογισµό και την είσπραξη των αναλογούντων τε-
λών και την εν γένει οικονοµική διαχείριση, τη διενέρ-
γεια εγγραφών και καταχωρίσεων στα βιβλία των επιµέ-
ρους συστηµάτων δηµοσιότητας που τηρεί το Κτηµατο-
λογικό Γραφείο και την έκδοση πιστοποιητικών από αυ-
τά, την ψηφιοποίηση των εισερχόµενων εγγράφων, τη
λειτουργία και τη διασφάλιση της καλής κατάστασης και
της ασφάλειας των κτιριακών και των πληροφοριακών ε-
φαρµογών και την παροχή κάθε είδους διοικητικής υπο-
στήριξης στο Κτηµατολογικό Γραφείο και τα Υποκατα-
στήµατά του. 

5. Κάθε Υποκατάστηµα Κτηµατολογικού Γραφείου ορ-
γανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος του οι-
κείου Κτηµατολογικού Γραφείου. 

6. Οι Προϊστάµενοι των Κτηµατολογικών Γραφείων α-
σκούν τις αποφασιστικές αρµοδιότητες της παρ. 3 του
άρθρου 15, και οι Προϊστάµενοι των Υποκαταστηµάτων
τις αποφασιστικές αρµοδιότητες της περίπτωσης β΄ της
παρ. 3 του άρθρου 15, και ζητούν, κατά την κρίση τους,
εισήγηση του Νοµικού Τµήµατος, είναι υπεύθυνοι για
την έγκαιρη, έγκυρη και νόµιµη διεκπεραίωση των συ-
ναλλαγών στα επιµέρους συστήµατα δηµοσιότητας που
τηρεί το Κτηµατολογικό Γραφείο και τα Υποκαταστήµα-
τά του σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστι-
κό πλαίσιο, για την τήρηση του νοµίµου ωραρίου λει-
τουργίας και τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας
των υπηρεσιών τους, για την ασφαλή και ορθή χρήση
του εξοπλισµού και των κτιριακών και πληροφοριακών υ-
ποδοµών τους, για την ασφάλεια του προσωπικού και
των συναλλασσοµένων και για τη διασφάλιση των τη-
ρούµενων κτηµατολογικών δεδοµένων και αρχείων από
κάθε ενδεχόµενο κίνδυνο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 17
Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού στην Κεντρι-

κή και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Φορέα

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα συνιστώνται
τριακόσιες εξήντα οκτώ [368] θέσεις προσωπικού µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και
δώδεκα [12] θέσεις µε σχέση έµµισθης εντολής, που κα-
τατάσσονται, ανά κατηγορία και ειδικότητα, ως εξής: 
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέ-

σεις διακόσιες σαράντα επτά [247] θέσεις:
αα) Κλάδου Διοικητικού, θέσεις σαράντα [40].
ββ) Κλάδου Οικονοµικού, θέσεις δεκαοκτώ [18]. 
γγ) Κλάδου Νοµικών, θέσεις πενήντα µία [51]. 
δδ) Κλάδου Μηχανικών, θέσεις δεκατέσσερις [14]. 
εε) Κλάδου Μηχανικών µε ειδικότητα Αγρονόµων –

Τοπογράφων Μηχανικών, θέσεις εβδοµήντα επτά [77].
στστ) Κλάδου Πληροφορικής, θέσεις δεκαοκτώ [18]. 
ζζ) Κλάδου Γεωτεχνικών, θέσεις τέσσερις [4]. 
ηη) Κλάδου Γεωτεχνικών µε ειδικότητα Δασολόγων,

θέσεις επτά [7]. 
θθ) Κλάδου Περιβάλλοντος, θέσεις έξι [6].
ιι) Δικηγόρων µε έµµισθη εντολή, θέσεις δώδεκα [12]. 
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), τριά-

ντα τρείς [33] θέσεις:
αα) Κλάδου Διοικητικού, θέσεις δέκα [10]
ββ) Κλάδου Λογιστικού, θέσεις δέκα [10]. 
γγ) Κλάδου Πληροφορικής, θέσεις δύο [2].
δδ) Κλάδου Τεχνολογικών Εφαρµογών, θέσεις πέντε

[5]. 
εε) Κλάδου Τεχνολογικών Εφαρµογών µε ειδικότητα

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, θέσεις
έξι [6].
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),

[100] θέσεις: 
αα) Κλάδου Διοικητικών Γραµµατέων, θέσεις ογδόντα

οκτώ [88].
ββ) Κλάδου Διοικητικών Γραµµατέων, µε ειδικότητα

λογιστική θέσεις τέσσερις [4].
γγ) Κλάδου Τεχνικών, θέσεις τρεις [3]. 
δδ) Κλάδου Προσωπικού Η/Υ, θέσεις τέσσερις [4]. 
εε) Κλάδου Οδηγών, θέση [1].
2. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Φορέα (Κτηµατο-

λογικά Γραφεία και Υποκαταστήµατά τους) συστήνονται
πεντακόσιες ογδόντα δύο [582] ενιαίες θέσεις προσωπι-
κού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου, για την εκτέλεση καθηκόντων επιστηµονικού, τεχνι-
κού και βοηθητικού χαρακτήρα, οι οποίες κατατάσσο-
νται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής: 
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ),

[316] θέσεις:
αα) Κλάδου Νοµικών, [120] θέσεις.
ββ) Κλάδου Μηχανικών µε ειδικότητα Αγρονόµων-Το-

πογράφων Μηχανικών, θέσεις ογδόντα τέσσερις [84]. 
γγ) Κλάδου Πληροφορικής, θέσεις δεκαεπτά [17]. 
δδ) κλάδου Διοικητικού, θέσεις ογδόντα δύο [82].
εε) Κλάδου Οικονοµικού, θέσεις δεκαεπτά [17].
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις

εκατόν οκτώ [108]:
αα) Κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού, θέσεις σαράντα

[40].

ββ) Κλάδου Τεχνολογικών Εφαρµογών µε ειδικότητα
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, θέσεις
τριάντα τέσσερις [34].
γγ) Κλάδου Πληροφορικής, θέσεις τριάντα τέσσερις

[34].
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέ-

σεις εκατόν πενήντα τέσσερις [154], του κλάδου Διοικη-
τικών Γραµµατέων.

3. Προσόντα για την πρόσληψη στις θέσεις των ανωτέ-
ρω κλάδων είναι όσα ορίζονται στις διατάξεις του π.δ.
50/2001 (Α΄ 39). 

4. Οι θέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
πληρούνται εφόσον, µετά την κατάργηση των θέσεων
της παραγράφου 2 του άρθρου 19 και των παραγράφων
1 και 5 του άρθρου 20, το προσωπικό που υπηρετεί στη
Κεντρική και τις Περιφερειακές υπηρεσίες του Φορέα, υ-
πολείπεται των θέσεων που συστήνονται µε τις διατά-
ξεις του παρόντος άρθρου και κατά τον αντίστοιχο αριθ-
µό. Από τον περιορισµό του προηγούµενου εδαφίου ε-
ξαιρούνται οι θέσεις των υποπεριπτώσεων ββ΄, γγ΄ και
εε΄ της περίπτωσης α΄ και οι υποπεριπτώσεις ββ΄ και
γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2. Οι θέσεις του
παρόντος άρθρου κατανέµονται και ανακατανέµονται
στις οργανικές µονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας και
των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα, µε απόφαση
του Γενικού Διευθυντή του Φορέα. 

Άρθρο 18
Σύσταση Kλάδου και θέσεων Προϊσταµένων

Κτηµατολογικών Γραφείων – Προσόντα διορισµού 

1. Στο Φορέα συνιστώνται ενενήντα δύο (92) οργανι-
κές θέσεις Προϊσταµένων Κτηµατολογικών Γραφείων
και Υποκαταστηµάτων τους, κατηγορίας ΠΕ, µε σχέση
εργασίας δηµοσίου δικαίου. Οι θέσεις κατανέµονται ανά
µία σε κάθε Κτηµατολογικό Γραφείο και Υποκατάστηµα
Κτηµατολογικού Γραφείου, όπως αυτά προβλέπονται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 15, και εντάσσονται σε
ειδικό κλάδο Προϊσταµένων Κτηµατολογικών Γραφείων
και Υποκαταστηµάτων Κτηµατολογικών Γραφείων που
συστήνεται µε τον παρόντα νόµο στο Φορέα. 

2. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο
4 του παρόντος άρθρου, οι θέσεις της προηγούµενης πα-
ραγράφου καλύπτονται µε διορισµό, για θητεία πέντε ε-
τών, µε δυνατότητα ανανέωσης, ύστερα από προκήρυξη
και ειδικό διαγωνισµό, µε ανάλογη εφαρµογή των διατά-
ξεων των άρθρων 15, 16 και 17 του ν. 2190/1994 (Α΄28),
όπως ισχύει. Κατά τη διάρκεια της θητείας του προηγού-
µενου εδαφίου αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού
ή συµβολαιογραφικού λειτουργήµατος.

3. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις θέσεις ευθύνης
της παραγράφου 1 απαιτούνται σωρευτικά τα ακόλουθα
προσόντα: 
α) Τίτλος σπουδών Τµήµατος Νοµικής. 
β) Καλή γνώση µίας τουλάχιστον εκ των γλωσσών αγ-

γλικής, γαλλικής ή γερµανικής, σύµφωνα µε όσα ορίζο-
νται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄39). 
γ) Άσκηση δικηγορικού ή συµβολαιογραφικού λειτουρ-

γήµατος, ή προϋπηρεσία στη νοµική διεύθυνση ή σε νο-
µικό τµήµα Κτηµατολογικού Γραφείου του Φορέα, για
δεκαπέντε έτη συνολικά.

4. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου, οι
θέσεις της παραγράφου 1, καλύπτονται ως εξής:
α) από τους Προϊσταµένους και, όπου αυτοί ελλεί-
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πουν, από τους νόµιµους αναπληρωτές τους, των καταρ-
γούµενων εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων, εφόσον δεν έ-
χουν υποβάλει αίτηση µετάταξης κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο 4 του άρθρου 20, και 
β) από τους ειδικούς άµισθους Υποθηκοφύλακες εφό-

σον υποβάλουν στο Φορέα σχετική αίτηση εντός απο-
κλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός από την πρόσκλη-
ση του επόµενου εδαφίου. Ο Φορέας αποστέλλει, εντός
προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος, προς τους υπηρετούντες άµισθους Υποθηκοφύ-
λακες, πρόσκληση προς υποβολή αίτησης µεταφοράς
και ένταξης στο Φορέα. Η ένταξη των ειδικών άµισθων
Υποθηκοφυλάκων σε υπαλληλικό βαθµό διενεργείται µε
απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, σύµφωνα µε τα προβλεπό-
µενα στις διατάξεις των άρθρων 80 και 82 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, όπως ισχύει). Η υπηρεσία
των ανωτέρω στις θέσεις αµίσθων Υποθηκοφυλάκων θε-
ωρείται ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία για κάθε νόµι-
µη συνέπεια. 
Στις θέσεις της παραγράφου 1 τοποθετείται, µε τη δη-

µοσίευση της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου
1, όποιο από τα πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ και β΄
του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπηρε-
τούσε στο καταργούµενο, έµµισθο ή άµισθο, υποθηκο-
φυλακείο της έδρας του Κτηµατολογικού Γραφείου ή
του Υποκαταστήµατος.
Όσοι από τους Υποθηκοφύλακες δεν υποβάλλουν αί-

τηση διορισµού στις θέσεις της παραγράφου 1, επανα-
διορίζονται ως δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο οποίο ή-
ταν δικηγόροι πριν από το διορισµό τους ως Υποθηκοφύ-
λακες ή διορίζονται ως συµβολαιογράφοι, σε κενή θέση
στην έδρα του ειρηνοδικείου της περιφέρειας του εφε-
τείου όπου υπηρετούσαν, εφόσον είχαν καταλάβει θέση
υποθηκοφύλακα κατόπιν επιτυχίας τους σε σχετικό δια-
γωνισµό. 
Όσοι από τα πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της

παρούσας παραγράφου υποβάλουν αίτηση µεταφοράς
και ένταξης και δεν διοριστούν στις θέσεις της παρ. 1, ε-
ντάσσονται σε προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Προϊ-
σταµένου Κτηµατολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήµα-
τος µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ειδι-
κότερα καθήκοντα που ασκούνται από τους αναπληρω-
τές Προϊσταµένους Κτηµατολογικών Γραφείων ή Υποκα-
ταστηµάτων της παρούσας παραγράφου. 

5. Τα καθήκοντα της θέσης Προϊσταµένου Κτηµατολο-
γικού Γραφείου ή Υποκαταστήµατος η οποία δεν καλύ-
πτεται κατά την προηγούµενη παράγραφο ή κενώνεται
για οποιονδήποτε λόγο, µπορεί να ασκούνται από τον
Προϊστάµενο άλλου Κτηµατολογικού Γραφείου ή Υποκα-
ταστήµατος, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Γενικού
Διευθυντή του Φορέα.

6. Αν καταργηθεί Υποκατάστηµα Κτηµατολογικού Γρα-
φείου, ο Προϊστάµενός του τοποθετείται σε αντίστοιχη
κενή θέση Προϊσταµένου εντός της περιφερειακής ενό-
τητας στην οποία υπηρετούσε και η θέση που κατείχε
καταργείται. Αν δεν υπάρχει κενή θέση εντός της ίδιας
περιφερειακής ενότητας, ο υπάλληλος της προηγούµε-
νου εδαφίου τοποθετείται σε προσωποπαγή θέση η ο-
ποία συστήνεται και κατανέµεται εντός της ίδιας περιφε-
ρειακής ενότητας µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή

του Φορέα σε Κτηµατολογικό Γραφείο ή Υποκατάστηµα
Κτηµατολογικού Γραφείου. και ασκεί καθήκοντα αναπλη-
ρωτή Προϊσταµένου στο Κτηµατολογικό Γραφείο ή στο
Υποκατάστηµα που τοποθετείται. Ο ανωτέρω καταλαµ-
βάνει την πρώτη θέση Προϊσταµένου Κτηµατολογικού
Γραφείου ή Υποκαταστήµατος εντός της ίδιας περιφε-
ρειακής ενότητας που θα κενωθεί, κατόπιν αίτησής του
προς τον Φορέα. 

7. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα µπορεί να ανατίθε-
νται τα καθήκοντα Προϊσταµένου του Υποκαταστήµατος
Ικαρίας του Κτηµατολογικού Γραφείου Βορείου Αιγαίου
σε Συµβολαιογράφο που έχει την έδρα του στο νησί, για
χρονικό διάστηµα από δύο (2) έως τέσσερα (4) έτη. Αν
στο νησί έχουν την έδρα τους περισσότεροι του ενός
Συµβολαιογράφοι, πριν την από την ανάθεση και την κα-
τάρτιση της σύµβασης δηµοσιεύεται πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος και µεταξύ περισσοτέρων ενδια-
φεροµένων, επιλέγεται ο αρχαιότερος υποψήφιος. Με α-
πόφαση του Δ.Σ. του Φορέα που δηµοσιεύεται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται τα ειδικότερα
καθήκοντα του Συµβολαιογράφου, η ενιαία βάση προσ-
διορισµού της αµοιβής ανάλογα µε τον αριθµό των µετα-
γραφοµένων πράξεων και των χορηγουµένων αντιγρά-
φων, το ύψος της και κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την ε-
φαρµογή της παρούσας παραγράφου. 

Άρθρο 19
Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό του Φορέα

που υπηρετούσε στην ΕΚΧΑ Α.Ε.

1. Στις θέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 µετα-
φέρεται, µε τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, το προ-
σωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί
στην ΕΚΧΑ Α.Ε. κατά τη δηµοσίευσή του, εφόσον κατέ-
χει τα τυπικά προσόντα πρόσληψης του κλάδου, της εκ-
παιδευτικής βαθµίδας και της ειδικότητας των αντίστοι-
χων θέσεων. Για τη µεταφορά του προηγούµενου εδαφί-
ου δεν απαιτείται το πρόσθετο προσόν διορισµού της
παρ. 1 του άρθρου 27 του π.δ. 50/2001. Για την ένταξη
του προσωπικού του πρώτου εδαφίου εκδίδεται διαπι-
στωτική απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, µε την οποία γί-
νεται και η κατάταξή του σε βαθµούς, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στις διατάξεις των άρθρων 80 και 82 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκαν α-
πό την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4369/2016. Για την
κατάταξη λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας του
προσωπικού όπως έχει αναγνωριστεί από την ΕΚΧΑ
Α.Ε.. 

2. Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
που τυχόν δεν εντάσσεται στις θέσεις της παραγράφου
1 του άρθρου 17, κατατάσσεται µε απόφαση του Δ.Σ. του
Φορέα σε προσωποπαγείς θέσεις µε σχέση ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου, οι οποίες συνιστώνται µε την ί-
δια απόφαση και καταργούνται µε την αποχώρηση όσων
τις κατέχουν µε οποιονδήποτε τρόπο. Τα δύο τελευταία
εδάφια της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται
και για το προσωπικό της παρούσας παραγράφου.

3. α) Δικηγόροι µε έµµισθη εντολή της ΕΚΧΑ Α.Ε. µε-
ταφέρονται στις θέσεις της υποπερίπτωσης ιι΄ της περί-
πτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 θέσεις, κα-
τόπιν συνεκτίµησης των ετών προϋπηρεσίας στην ΕΚΧΑ
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Α.Ε. και τα νοµικά πρόσωπα τα οποία διαδέχθηκε, του α-
ριθµού παραστάσεων ως πληρεξούσιοι της ΕΚΧΑ Α.Ε.
και των νοµικών προσώπων τα οποία διαδέχθηκε και συ-
νέντευξης από το Δ.Σ.. 
Για την τελική µοριοδότηση ο συνολικός αριθµός των

µορίων κάθε κριτηρίου πολλαπλασιάζεται µε τον εξής
συντελεστή:
αα) 40% για τα έτη προϋπηρεσίας, 
ββ) 40% για τον αριθµό παραστάσεων,
γγ) 20% για τη συνέντευξη. 
Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως:
ααα) για κάθε έτος προϋπηρεσίας 25 µόρια, µε ανώτα-

το όριο τα 500 µόρια,
βββ) για 1-15 παραστάσεις 100 µόρια, για 16-30 παρα-

στάσεις 200 µόρια, για 31-45 παραστάσεις 300 µόρια,
για 46-60 παραστάσεις 400 µόρια, για 61 παραστάσεις
και άνω 500 µόρια,
γγγ) για τη συνέντευξη κατ΄ ανώτατο όριο 500 µόρια.

Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υποψή-
φιος από κάθε µέλος του Δ.Σ. δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα 500 µόρια. Η τελική µοριοδότηση της συνέντευξης
κάθε υποψηφίου προκύπτει από το µέσο όρο των βαθ-
µών των µελών του Δ.Σ..
Για τη µεταφορά εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ. εντός

προθεσµίας ενός µήνα από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος. 
β) Δικηγόροι µε έµµισθη εντολή της ΕΚΧΑ Α.Ε. οι ο-

ποίοι δεν µεταφέρονται στις θέσεις της υποπερίπτ. ιι΄
της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 θέσεις µε-
ταφέρονται αυτοδίκαια στις συνιστώµενες µε την υπο-
περίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 1
του ίδιου άρθρου θέσεις, εκτός εάν εντός προθεσµίας
δέκα ηµερών από το πέρας της προθεσµίας του τελευ-
ταίου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρούσας παρα-
γράφου δηλώσουν, µε αίτηση τους προς το Φορέα, ότι
δεν επιθυµούν τη µεταφορά, οπότε καταβάλλεται η απο-
ζηµίωση που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 46
του ν. 4194/2013 (Α΄208). Σε περίπτωση µη υποβολής
της αίτησης του προηγούµενου εδαφίου, ως ηµεροµηνία
ανάληψης καθηκόντων θεωρείται η ηµεροµηνία δηµοσί-
ευσης του παρόντος. 

4. Προσωπικό της ΕΚΧΑ Α.Ε. µε σχέση εργασίας ορι-
σµένου χρόνου εντάσσεται σε συνιστώµενες στο Φορέα
προσωποπαγείς θέσεις µε την ίδια σχέση και για τον ίδιο
χρόνο. Για την ένταξη εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ..

5. Απασχολούµενοι µε συµβάσεις έργου, συνεχίζουν
την απασχόλησή τους στο Φορέα, σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα στη σύµβασή τους και µέχρι την ολοκλήρωση
του έργου για το οποίο έχει συναφθεί η σύµβαση.

6. Προσωπικό αποσπασµένο στην ΕΚΧΑ Α.Ε. κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος, µεταφέρεται στο Φορέα για
το υπόλοιπο της διάρκειας της απόσπασής του. 

Άρθρο 20
Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό 
των καταργούµενων Υποθηκοφυλακείων 

και Κτηµατολογικών Γραφείων

1. Στο Φορέα συνιστάται προσωρινός Κλάδος µονίµων
υπαλλήλων πρώην Υποθηκοφυλακείων, κατηγοριών ΠΕ,
ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, µε εκατόν ογδόντα εννέα (189) οργανι-
κές θέσεις ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): ε-

νενήντα τέσσερις (94) θέσεις.

β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): δέκα
(10) θέσεις.
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): ο-

γδόντα µία (81) θέσεις.
δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): τέσσε-

ρις (4) θέσεις.
Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα το προσωπικό που ε-

ντάσσεται στον προσωρινό Κλάδο της παρούσας παρα-
γράφου κατατάσσεται οριστικά σε κλάδους και ειδικότη-
τες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 και κατα-
λαµβάνει προσωποπαγείς θέσεις µε σχέση εργασίας δη-
µοσίου δικαίου του αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας.
Ο προσωρινός κλάδος και οι θέσεις της παρούσας παρα-
γράφου καταργούνται µε την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο α-
ποχώρηση όσων υπηρετούν στον Κλάδο.

2. Οι θέσεις της παραγράφου 1 κατανέµονται µε την α-
πόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρ-
θρου 1,ανά κατηγορία, ειδικότητα και αριθµό στα Κτηµα-
τολογικά Γραφεία Αθηνών, Πειραιώς και Νήσων, Θεσσα-
λονίκης, Ηπείρου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Δωδε-
κανήσου και στα Υποκαταστήµατα Χαλανδρίου, Σαλαµί-
νος, Κατερίνης, Άρτας, Χανίων, Ναυπλίου, Χίου, Σάµου,
Κώ, Λέρου των οικείων Κτηµατολογικών Γραφείων. 

3. Στις θέσεις της παραγράφου 1, όπως κατανέµονται
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, µε-
ταφέρεται και εντάσσεται αυτοδικαίως µε τη δηµοσίευ-
ση της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 1 ή µε
την πάροδο είκοσι τεσσάρων µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
παράγραφο 5 του άρθρου 1, το προσωπικό που υπηρετεί,
µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου, σε θέσεις υπαλλή-
λων εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων, οι οποίες καταργού-
νται σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 1,
εφόσον δεν έχει υποβάλει αίτηση µετάταξης κατά τα ο-
ριζόµενα στην επόµενη παράγραφο.

4. Το προσωπικό της προηγουµένης παραγράφου και
το προσωπικό που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 18 µπορεί, µε αίτηση που υ-
ποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
και στο Δ.Σ. του Φορέα µέσα σε προθεσµία ενός (1) µη-
νός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, να µε-
τατάσσεται σε κλάδο δικαστικών υπαλλήλων ή υπαλλή-
λων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ή υπηρε-
σίας αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ή Ν.Π.Δ.Δ. που επο-
πτεύονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατά τα οριζόµενα στα
άρθρα 83 και 84 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν.
2812/2000), εφόσον διαθέτουν τα προβλεπόµενα τυπικά
προσόντα. Η µετάταξη διενεργείται µε απόφαση του Υ-
πουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωµάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη
του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου δικαστικών υ-
παλλήλων, σε κενή θέση ή, αν δεν υπάρχει κενή θέση, σε
προσωποπαγή, η οποία συνιστάται για το σκοπό αυτό µε
την πράξη µετάταξης και καταργείται µε την καθ΄ οιον-
δήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπη-
ρεσία. Η ισχύς της πράξης µετάταξης αναστέλλεται έως
τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 7 του άρ-
θρου 1 ή την παρέλευση του χρονικού διαστήµατος που
προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5
του ίδιου άρθρου. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα αναστέλλε-
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ται η κατάργηση της θέσης που προβλέπεται στην παρά-
γραφο 5 του άρθρου 1 και ο υπάλληλος θεωρείται απο-
σπασµένος στο Φορέα και ασκεί τα καθήκοντα που του
αναθέτει ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου
ή του Υποκαταστήµατος. 

5. Στο Φορέα συνιστάται προσωρινός Κλάδος υπαλλή-
λων Κτηµατολογικών Γραφείων και Υποκαταστηµάτων
Κτηµατολογικών Γραφείων, ο οποίος περιλαµβάνει επτα-
κόσιες τριάντα οκτώ (738) προσωποπαγείς θέσεις µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ως
εξής: α) Κατηγορίας ΠΕ: θέσεις εκατόν εβδοµήντα τέσ-
σερις (174), β) Κατηγορίας ΤΕ: θέσεις ογδόντα (80) γ)
Κατηγορίας ΔΕ: θέσεις τετρακόσιες εβδοµήντα οκτώ
(478) και δ) Κατηγορίας ΥΕ: θέσεις έξι (6). Οι θέσεις κα-
τανέµονται µε απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα στα Κτηµα-
τολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήµατά τους. 

6. Στις θέσεις του προσωρινού Κλάδου της προηγού-
µενης παραγράφου εντάσσεται αυτοδίκαια µε τη δηµοσί-
ευση της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 1 ή
µε την πάροδο είκοσι τεσσάρων µηνών από τη δηµοσίευ-
ση του παρόντος νόµου: α) το προσωπικό µε σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Υποθηκο-
φυλακείων που µετατράπηκαν σε έµµισθα σύµφωνα µε
τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4456/2017
(Α΄ 24) και β) το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου των καταργούµενων ειδι-
κών άµισθων Υποθηκοφυλακείων, εφόσον η πρόσληψη
του τελευταίου διενεργήθηκε πριν από την πρώτη Ιανου-
αρίου 2015, κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων της παρα-
γράφου 5 του άρθρου 56 του κ.δ. της 19/23.7.1941 όπως
ίσχυαν κάθε φορά ή της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν.
2664/1998, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 11 του άρ-
θρου 2 του ν. 3127/2003 (Α΄67). Το κόστος της µισθοδο-
σίας καλύπτεται από τα εισπραττόµενα τέλη.

7. Για την ένταξη της προηγουµένης παραγράφου, εκ-
δίδεται διαπιστωτική απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, µε
την οποία γίνεται και η κατάταξή του προσωπικού σε
βαθµούς, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις
των άρθρων 80 και 82 του Κώδικα Κατάστασης Δηµο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
3528/2007, όπως τροποποιήθηκαν από την παράγραφο 2
του άρθρου 25 του ν. 4369/2016. Για την κατάταξη λαµ-
βάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού που
διανύθηκε στο καταργούµενο Υποθηκοφυλακείο. Ο ανω-
τέρω προσωρινός Κλάδος και οι αντίστοιχες προσωπο-
παγείς θέσεις καταργούνται µε την καθ΄ οιονδήποτε
τρόπο αποχώρηση όσων τις κατέχουν.

Άρθρο 21
Ένταξη του προσωπικού σε µισθολογικά κλιµάκια

1. Για τις αποδοχές και την ένταξη σε µισθολογικά κλι-
µάκια του προσωπικού του Φορέα που εντάσσεται στις
θέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 18, 19 και 20 του
παρόντος νόµου, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων
7 έως και 34 του ν. 4354/2015 (Α΄176). Για την κατάταξη
του προσωπικού του άρθρου 19 λαµβάνεται υπόψη ο
χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού όπως έχει αναγνωρι-
στεί από την ΕΚΧΑ Α.Ε.. Για το προσωπικό της παρ. 3
του άρθρου 19, το οποίο µεταφέρεται στις θέσεις της υ-
ποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 17, ως χρόνος υπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος από
την πρόσληψη µε έµµισθη εντολή στην ΕΚΧΑ Α.Ε.. Ειδι-

κά για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου των καταργούµενων ειδικών αµί-
σθων Υποθηκοφυλακείων δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 27 του ν. 4354/2015. 

2. Οι αποδοχές των δικηγόρων που παρέχουν τις υπη-
ρεσίες τους στο Φορέα µε σχέση έµµισθης εντολής κα-
θορίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 10 του
άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Άρθρο 22
Οικονοµικό Έτος - Όργανο διοίκησης και διαχείρισης

των πόρων - Προϋπολογισµός - Έσοδα

1. Οικονοµικό έτος είναι η χρονική περίοδος η οποία
περιλαµβάνει τις διοικητικές πράξεις και τα γεγονότα, τα
οποία σχετίζονται µε τη διαχείριση των πιστώσεων και
την εκτέλεση των δαπανών του Φορέα.

2. Το οικονοµικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και
λήγει την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου ηµερολογιακού έ-
τους.

3. Η διοίκηση και διαχείριση των πόρων του Φορέα α-
σκείται από το Δ.Σ..

4. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η παροχή εξου-
σιοδότησης σε άλλα όργανα του Φορέα να υπογράφουν
«µε εντολή Προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις δια-
χείρισης.

5. Οι αναγκαίες για τη λειτουργία του Φορέα και την
εκπλήρωση της αποστολής του, πιστώσεις, εγγράφονται
στον ετήσιο προϋπολογισµό του.

6. Οι εισπράξεις των εσόδων ενεργούνται από τις Τρά-
πεζες µε τις οποίες συνεργάζεται ο Φορέας. Οι εισπρά-
ξεις των εσόδων και οι πληρωµές των πάσης φύσεως
δαπανών, διενεργούνται από τις Τράπεζες στις οποίες
τηρούνται ειδικοί λογαριασµοί του Φορέα. 

Άρθρο 23
Δαπάνες - Διαδικασία έγκρισης

1. Οι δαπάνες του Φορέα αφορούν ιδίως:
α) Την καταβολή αποδοχών, πρόσθετων αµοιβών, α-

σφαλιστικών εισφορών, εξόδων κίνησης και λοιπών απο-
ζηµιώσεων στον Πρόεδρο και τα µέλη του Δ.Σ., το Γενικό
Διευθυντή και το προσωπικό που υπηρετεί στο Φορέα.
β) Την πληρωµή των συµβάσεων κτηµατογράφησης

και των λοιπών πάσης φύσεως συµβάσεων του Φορέα. 
γ) Την πληρωµή µισθωµάτων και κοινοχρήστων ακινή-

των ή κινητών που µισθώνει ο Φορέας µε κοινή ή χρηµα-
τοδοτική µίσθωση, καθώς και την ασφάλιση κτιρίων, λει-
τουργικών και πληροφοριακών συστηµάτων, επίπλων
κ.λπ..
δ) Την κάλυψη των κάθε είδους λειτουργικών εξόδων

(προµήθεια γραφικής ύλης, φωτισµός, θέρµανση, τηλε-
φωνικά, ταχυδροµικά και τηλεγραφικά έξοδα, λοιπές
προµήθειες αναλώσιµων υλικών κ.λπ.).
ε) Την αγορά κτιρίων ή γηπέδων για την ανέγερση κτι-

ρίων ή επέκταση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και εξυ-
πηρέτηση συναφών δανείων.
στ) Την εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού.
ζ) Την επισκευή και συντήρηση κτιρίων, εγκαταστάσε-

ων, επίπλων, µηχανηµάτων, οργάνων και σκευών.
η) Την εκπόνηση µελετών, πραγµατοποίηση ερευνών
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και τη λήψη κάθε είδους υπηρεσιών από τρίτους, ανα-
γκαίων για την εκπλήρωση του σκοπού του.
θ) Την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού και λογι-

σµικού, καθώς και την προσαρµογή, αναβάθµιση, βελτίω-
ση και επέκταση αυτών.
ι) Την προµήθεια επίπλων, σκευών και λοιπών ειδών ε-

ξοπλισµού.
ια) Την έκδοση εντύπων.
ιβ) Τη δηµοσίευση ανακοινώσεων σε έντυπο και ηλε-

κτρονικό τύπο.
ιγ) Τις δηµόσιες σχέσεις που συνάπτονται µε την εξυ-

πηρέτηση του σκοπού του. 
ιδ) Συνδέσεις και συνδροµές σε εταιρείες παρακολού-

θησης αγορών και τράπεζες πληροφοριών, καθώς και ει-
σφορές σε διεθνείς οργανισµούς στους οποίους συµµε-
τέχει.
ιε) Κάθε άλλη δαπάνη που προβλέπεται από διάταξη

νόµου ή εξυπηρετεί και προάγει τους σκοπούς του Φο-
ρέα.

2. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης, απαιτείται
έγκριση του Προέδρου του Δ.Σ. ή των εξουσιοδοτηµέ-
νων από αυτόν οργάνων καθώς και η ύπαρξη σχετικού
κονδυλίου στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό. 

3. Ο Πρόεδρος δύναται, µε απόφασή του, να µεταβιβά-
ζει την αρµοδιότητα έγκρισης δαπανών στον Γενικό Δι-
ευθυντή του Φορέα.

4. Η έγκριση παρέχεται µε ιδιαίτερο έγγραφο που συ-
ντάσσεται σε δύο αντίτυπα από τη Διεύθυνση Οικονοµι-
κών Υπηρεσιών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από
το όργανο που έχει την αρµοδιότητα αυτή.

5. Μετά από την έγκριση της δαπάνης, το αρµόδιο όρ-
γανο προβαίνει στις νόµιµες ενέργειες για την εκτέλεσή
της.

6. Οι εγκρίσεις δαπανών, που βαρύνουν εξ ολοκλήρου
ή τµηµατικά τα επόµενα οικονοµικά έτη, παρακολουθού-
νται µέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους.

7. Οι καταρτιζόµενες συµβάσεις για λογαριασµό του
Φορέα περιλαµβάνουν απαραίτητα τον αριθµό και τη
χρονολογία της απόφασης του αρµόδιου οργάνου που ε-
γκρίνει τη δαπάνη.

8. Προκειµένου περί διορισµών, εντάξεων και µετατά-
ξεων του προσωπικού, βεβαιώνεται από τον Προϊστάµε-
νο του αρµόδιου Τµήµατος η ύπαρξη της αναγκαίας για
την αντιµετώπιση της δαπάνης πίστωσης, για µεν τους
διορισµούς στη σχετική προκήρυξη ή στην πράξη διορι-
σµού, εφόσον ο διορισµός ενεργείται κατά νόµο χωρίς
διαγωνισµό, για δε τις εντάξεις και µετατάξεις επί των
οικείων πράξεων.

Άρθρο 24
Διαδικασία εκκαθάρισης εξόδων

1. Η εκκαθάριση των εξόδων, δηλαδή ο προσδιορισµός
των δικαιωµάτων των πιστωτών του Φορέα, ενεργείται
από το αρµόδιο Τµήµα, µε πράξη που εµφανίζει ολογρά-
φως και αριθµητικώς το εκκαθαριζόµενο χρηµατικό πο-
σό.

2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο πράξη µονο-
γράφεται από τα υπηρεσιακά όργανα που συµπράττουν
στον έλεγχο των δικαιολογητικών, υπογράφεται δε από
το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο από το Δ.Σ. υπηρεσιακό
όργανο. 

3. Επί ενιαίας εκκαθάρισης περισσότερων απαιτήσεων
ενός ή περισσότερων δικαιούχων επισυνάπτεται στα δι-

καιολογητικά και συγκεντρωτική κατάσταση των επιµέ-
ρους ποσών. Στην κατάσταση αυτή συντάσσεται η προ-
βλεπόµενη πράξη εκκαθάρισης της δαπάνης.

4. Στα δικαιολογητικά των δαπανών δεν επιτρέπονται
ξέσµατα ή αλλοιώσεις. Σε περίπτωση διόρθωσης στην
πράξη εκκαθάρισης της δαπάνης, εκδίδεται καινούριο
παραστατικό. 

5. Όταν, κατά την άσκηση ελέγχου, διαπιστώνονται
ελλείψεις ή ατέλειες των δικαιολογητικών, αυτά επι-
στρέφονται προς συµπλήρωση στην αρµόδια υπηρεσία.

Άρθρο 25
Εντάλµατα και Τίτλοι Πληρωµής

1. Οι εκκαθαριζόµενες από την αρµόδια υπηρεσία δα-
πάνες πληρώνονται βάσει εντολών πληρωµής ή τίτλου
πληρωµής (Ε.Π. ή Τ.Π. ), σε βάρος της οικείας πίστωσης
του προϋπολογισµού και πάντοτε εντός των προβλέψε-
ων αυτού και των εκάστοτε υπολοίπων του λογαριασµού
ταµειακής διαχείρισης του Φορέα.

2. Στα εν λόγω Ε.Π. ή Τ.Π. αναγράφονται: α) ο τίτλος
του Φορέα, β) το οικονοµικό έτος, γ) το παραστατικό βά-
σει του οποίου καταλογίζεται η δαπάνη, δ) ο αύξων αριθ-
µός του εντάλµατος και ο σχετικός αριθµός πρωτοκόλ-
λου του συνοδεύοντος τα δικαιολογητικά εγγράφου, ε)
το πληρωτέο ποσό ολογράφως και αριθµητικώς, στ) το
ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου και κάθε άλλο στοιχείο
προσδιοριστικό της ταυτότητάς του, προκειµένου δε πε-
ρί νοµικού προσώπου, ο ακριβής τίτλος και η έδρα του, ζ)
η Τράπεζα που θα ενεργήσει την πληρωµή, η) ο τόπος
και ο χρόνος έκδοσης και θ) οι υπογραφές των αρµόδιων
προσώπων, κατά την παράγραφο 2 του προηγουµένου
άρθρου.

3. Στα ανωτέρω Ε.Π. ή Τ.Π. παρατίθεται ανάλυση, στην
οποία αναγράφεται το πληρωτέο στο δικαιούχο ποσό και
οι τυχόν υπέρ του Δηµοσίου και τρίτων κρατήσεις.

4. Στα χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής, εκτός από
τα ανωτέρω στοιχεία, αναγράφεται και η προθεσµία από-
δοσης λογαριασµού.

5. Στα τιµολόγια ή αποδείξεις των πιστωτών του Φο-
ρέα επί των οποίων στηρίζεται η έκδοση του Ε.Π. ή Τ.Π.,
σηµειώνεται µε ειδική σφραγίδα ότι εξοφλήθη.

6. Τα Ε.Π. ή Τ.Π. συντάσσονται σε δύο αντίτυπα. Από
αυτά το πρώτο φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», το
δεύτερο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ». Στο στέλεχος του Ε.Π. ή Τ.Π. υ-
πό την ένδειξη «συνηµµένο» σηµειώνονται περιληπτικά
τα δικαιολογητικά που στηρίζουν την έκδοσή του.

7. Τα Ε.Π. ή Τ.Π. δεν επιτρέπεται να φέρουν ξέσµατα,
προσθήκες, αλλοιώσεις, διαγραφές ή παρεγγραφές.

8. Επιτρέπεται η έκδοση Ε.Π. ή Τ.Π. βάσει δικαιολογη-
τικών συνηµµένων σε άλλο Ε.Π. ή Τ.Π. Στην περίπτωση
αυτή, επί του αντιγράφου και του στελέχους αυτού γίνε-
ται σηµείωση παραποµπής στο Χ.Ε. στο οποίο έχουν επι-
συναφθεί τα δικαιολογητικά.

9. Τα εντάλµατα πληρωµής ή οι τίτλοι πληρωµής αρ-
χειοθετούνται ηµερολογιακά και κατά αριθµό. 

Άρθρο 26
Τρόπος πληρωµής των δαπανών- Προπληρωµές

1. Όλες οι δαπάνες του Φορέα πληρώνονται µε επιτα-
γές και σε βάρος των τηρούµενων λογαριασµών σε Τρά-
πεζες ή άλλο πιστωτικό ίδρυµα. Επιτρέπεται, επίσης, η
πληρωµή των οφειλών και µε εντολή µεταφοράς µε τη
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µεσολάβηση της Τράπεζας που ασκεί τη διαχείριση σε
πίστωση λογαριασµού των δικαιούχων που τηρούνται σε
πιστωτικό ίδρυµα ή Τράπεζα.

2. Οι πληρωµές για δαπάνες αποδοχών του προσωπι-
κού του Φορέα διενεργούνται µέσω ΕΑΠ. 

3. Οι επιταγές και οι εντολές µεταφοράς υπογράφο-
νται από τα εξουσιοδοτηµένα από το Δ.Σ. αρµόδια όργα-
να και µέχρι το ύψος του ποσού που το ίδιο έχει ορίσει. 

4. Επιτρέπεται η προπληρωµή προς αντιµετώπιση δα-
πανών για τις οποίες είναι, λόγω της φύσης τους ή της
επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης, δυσχερής η τήρηση
των διατυπώσεων, που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις. 

Άρθρο 27
Ταµειακή διαχείριση 

1. Η Ταµειακή Διαχείριση του Φορέα διενεργείται από
τις Τράπεζες στις οποίες έχουν ανοιχθεί λογαριασµοί
του Φορέα. 

2. Η κάθε Τράπεζα, κατά την εξόφληση της επιταγής,
τηρεί την τραπεζική διαδικασία. Τα σχετικά δικαιολογητι-
κά της διαδικασίας αυτής και οι εξοφλητικές αποδείξεις
των δικαιούχων, παραµένουν στην Τράπεζα. 

3. Δικαιολογητικό της πληρωµής αποτελεί το Ε.Π. ή
Τ.Π. και η εµφάνιση της συναλλαγής στις κινήσεις που α-
ποστέλλει η κάθε Τράπεζα για τη χρέωση του λογαρια-
σµού του Φορέα και την εκτέλεση κάθε εντολής πληρω-
µής των δικαιούχων.

4. Αν οι πληρωµές ενεργούνται µε εντολές µεταφο-
ράς, δεν απαιτείται η προσκόµιση δικαιολογητικών νοµι-
µοποίησης, ούτε εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Η
απόδειξη εκτέλεσης της εντολής µεταφοράς ή χρέωσης
του λογαριασµού του Φορέα, µε πίστωση του δικαιού-
χου, αποτελεί στην περίπτωση αυτή δικαιολογητικό της
πληρωµής που διενεργήθηκε. 

5. Η οικονοµική και λογιστική διαχείριση για την εκ-
πλήρωση του σκοπού του Φορέα πραγµατοποιείται κατά
τα οριζόµενα στο ν. 4308/2014 (Α΄251). Ο Φορέας εξαι-
ρείται από την εφαρµογή των διατάξεων του ν.δ.
496/1974 (Α΄ 204), των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69Α, 69Β,
69Γ,69Δ και 69Ε και του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 4270/2014,
καθώς και των διατάξεων του π.δ. 80/2016 (Α΄145). Ο-
µοίως για το Φορέα δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

6. Ο Φορέας απαλλάσσεται από κάθε δηµόσιο, κοινοτι-
κό, λιµενικό ή δικαστικό τέλος ή άλλο φόρο, άµεσο ή έµ-
µεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωµα και κράτηση και
συµπαροµαρτούντες φόρους και τέλη.

Άρθρο 28
Εξόφληση Χρηµατικών Ενταλµάτων

1. Η εξόφληση των Ε.Π. η Τ.Π. ενεργείται είτε µε υπο-
γραφή του δικαιούχου ή του νόµιµου αντιπροσώπου του
επί του Ε.Π. ή Τ.Π, είτε µε ιδιαίτερη εξοφλητική απόδει-
ξη. Σε κάθε περίπτωση, δίπλα στην υπογραφή του δικαι-
ούχου σηµειώνονται ο αριθµός της επιταγής, τα στοιχεία
της αστυνοµικής ταυτότητας ή του κατά νόµο πιστοποιη-
τικού ή εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτότητα του ε-
ξοφλούντος, καθώς και η διεύθυνση της κατοικίας του.
Σε περίπτωση διενέργειας πληρωµής οφειλών του Ορ-
γανισµού µε εντολή µεταφοράς, το αρµόδιο για την εξό-

φληση όργανο αναγράφει επί του εξοφλούµενου τίτλου,
ότι αυτός εξοφλήθηκε µε εντολή µεταφοράς και σηµειώ-
νει συγχρόνως τον αύξοντα αριθµό και την ηµεροµηνία
της, καθώς και τον αριθµό της σχετικής απόδειξης της
Τράπεζας για την εκτέλεση της εντολής µεταφοράς και
θέτει την υπογραφή του.

2. Ο φορέας µπορεί να διατηρεί και να διαχειρίζεται
λογαριασµούς σε ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία
υποστηρίζουν αφενός την έκδοση µηχανογραφηµένων
επιταγών για τη διασφάλιση της πλήρους µηχανογραφι-
κής διαχείρισης των οικονοµικών του φορέα, και αφετέ-
ρου τη δυνατότητα χρήσης σύγχρονων χρηµατοοικονο-
µικών προϊόντων για την είσπραξη των τελών από τους
δικαιούχους.

3. Οι Τράπεζες µέσω των οποίων ασκείται η ταµειακή
διαχείριση του Φορέα αναγράφουν τόσο επί του τηρού-
µενου σε αυτές λογαριασµών του Φορέα, όσο και επί
των αποστελλόµενων σε αυτές αντιγράφων των λογα-
ριασµών και των αναγγελιών χρέωσης τούτων, τους α-
ριθµούς των εξοφλουµένων επιταγών και εντολών µετα-
φοράς. 

4. Η εξόφληση των δικαιούχων πρέπει να στηρίζεται
σε πρωτότυπα παραστατικά, για τον έλεγχο της γνησιό-
τητας των οποίων ευθύνεται προσωπικά έναντι του Φο-
ρέα το εντεταλµένο για το σκοπό αυτό όργανο.

Άρθρο 29
Απόδοση των υπέρ του Δηµοσίου 

και τρίτων κρατήσεων

1. Οι επί των δικαιολογητικών αναγραφόµενες κρατή-
σεις πληρώνονται µε επιταγές ή εντολές µεταφοράς ή
µέσω ενιαίας Αρχής.

2. Σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ο Φορέας υπο-
χρεούται να προβαίνει στην απόδοση των υπέρ του Δη-
µοσίου και τρίτων κρατήσεων επί των δικαιολογητικών
που εξοφλούνται είτε µε επιταγή εκδιδόµενη είτε µε ε-
ντολή µεταφοράς.

Άρθρο 30
Βιβλία οικονοµικής διαχείρισης

1. Το Τµήµα Λογιστηρίου και Ταµειακής Διαχείρισης
της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών τηρεί τα προ-
βλεπόµενα από σχετικές διατάξεις που καταλαµβάνουν
το Φορέα Βιβλία και Στοιχεία, µέσω µηχανογραφικού συ-
στήµατος. 

2. Επιτρέπεται η χρήση µηχανογραφικών µέσων και
συστηµάτων πληροφορικής βάσει ειδικών κατά περίπτω-
ση προγραµµάτων, για την κατάρτιση και εκτέλεση του Ι-
σολογισµού και του Προϋπολογισµού.

Άρθρο 31
Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις

1. Ο Φορέας συντάσσει και τις ακόλουθες ετήσιες οι-
κονοµικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στον Υ-
πουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υπουργό
Οικονοµικών: 
α) Τον Ισολογισµό ή Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής

Θέσης (Πίνακας), 
β) Την Κατάσταση Αποτελεσµάτων (Πίνακας), 
γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνα-

23



κας), 
δ) Την Κατάσταση Χρηµατοροών (Πίνακας), 
ε) Το Προσάρτηµα (Σηµειώσεις).
2. Οι καταστάσεις αυτές καταρτίζονται σύµφωνα µε τα

οριζόµενα στο ν. 4308/2014 και υποβάλλονται στα αρµό-
δια ελεγκτικά όργανα.

Άρθρο 32
Αποδόσεις στον Κρατικό Προϋπολογισµό

1. Στην περίπτωση που από την οικονοµική διαχείριση
του Φορέα κάθε έτους, µετά την αφαίρεση ποσού που
προκύπτει από το άθροισµα: (α) των κάθε φορά επίδικων
απαιτήσεων κατά του Φορέα, (β) των πάσης φύσεως
προβλέψεων, ιδίως επισφαλών ή και ανεπίδεκτων ει-
σπράξεως απαιτήσεων από υπόχρεους καταβολής τε-
λών ή προστίµων (γ) των αποδοτέων στο ΤΑΧΔΙΚ ποσών
της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος και (δ)
των εισπραχθέντων παγίων και αναλογικών τελών κτη-
µατογράφησης, προκύπτει θετικό οικονοµικό αποτέλε-
σµα (καθαρό αποτέλεσµα χρήσης - έσοδα µείον έξοδα),
ποσοστό του αποτελέσµατος αυτού αποδίδεται στον
Κρατικό Προϋπολογισµό, ως δηµόσιο έσοδο.

2. Το ποσοστό της προηγουµένης παραγράφου καθο-
ρίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώµη
του Δ.Σ. του Φορέα και δεν µπορεί να υπερβαίνει το
80%, του θετικού αποτελέσµατος. Η απόδοση του ποσο-
στού γίνεται εντός του εποµένου µηνός από την έγκριση
του ισολογισµού από το Φορέα και την υπογραφή των οι-
κονοµικών καταστάσεων από τους ορκωτούς λογιστές.
Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
αυτής καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την ανωτέρω α-
πόδοση.

3. Από 1.1.2019, και κατά το µεθεπόµενο οικονοµικό έ-
τος κάθε διαχειριστικής χρήσης, το τυχόν αδιάθετο πο-
σό του αποθεµατικού, το οποίο έχει παραµείνει στο Φο-
ρέα, αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισµό, µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Φο-
ρέα. 

Άρθρο 33
Έλεγχος οικονοµικής διαχείρισης

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης
των πόρων του Φορέα και ο έλεγχος των ετήσιων χρη-
µατοοικονοµικών καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορ-
κωτούς ελεγκτές - λογιστές που ορίζονται µε απόφαση
του Δ.Σ. του Φορέα. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν
το Φορέα.

2. Το διαχειριστικό έτος συµπίπτει µε το οικονοµικό έ-
τος.

3. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές που ασκούν τον τα-
κτικό διαχειριστικό έλεγχο, υποβάλλουν µέχρι την 30ή
Απριλίου κάθε έτους, έκθεση για τη διαχείριση και τον α-
πολογισµό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέ-
σεις υποβάλλονται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, στον Υπουργό Οικονοµικών και στο Ελεγκτικό
Συνέδριο. Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Οικονοµικών και το Ελεγκτικό Συνέδριο µπορούν να ζη-
τήσουν οποτεδήποτε τη διενέργεια εκτάκτων ελέγχων
της οικονοµικής διαχείρισης του Φορέα.

Άρθρο 34
Προµήθειες - Αναθέσεις εκτέλεσης έργων και παροχής

υπηρεσιών - Μισθώσεις - Εκµισθώσεις -Αγορές -
Εκποιήσεις Ακινήτων

1. Οι κάθε είδους προµήθειες αγαθών, καθώς και οι α-
ναθέσεις εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών του
Φορέα, διενεργούνται µε απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα ή
του εξουσιοδοτηµένου από αυτό οργάνου, ύστερα από
αιτιολογηµένη πρόταση των αρµόδιων υπηρεσιακών µο-
νάδων, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Για τις εκµισθώσεις, εκποιήσεις και αγορές ακινήτων από
το Φορέα εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 715/1979
(Α΄ 212), όπως κάθε φορά ισχύει. Για τις µισθώσεις ακι-
νήτων από το Φορέα εκδίδεται µε απόφαση του Δ.Σ., Κα-
νονισµός Μισθώσεων του Φορέα, ο οποίος εγκρίνεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως. 

2. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των διαγωνι-
σµών και η διαδικασία διαπραγµάτευσης γίνεται από επι-
τροπές, η σύνθεση και η θητεία των µελών των οποίων
καθορίζονται µε απόφαση του Δ.Σ. ή του εξουσιοδοτηµέ-
νου από αυτό οργάνου.

3. Η παραλαβή και η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης βε-
βαιώνεται από τριµελή επιτροπή παραλαβής, η σύνθεση
και η θητεία των µελών της οποίας καθορίζονται µε από-
φαση του Δ.Σ. ή του εξουσιοδοτηµένου από αυτό οργά-
νου.

4. Οι παραπάνω επιτροπές, συγκροτούνται από υπαλ-
λήλους που υπηρετούν µε οποιασδήποτε σχέση εργα-
σίας στο Φορέα και λειτουργούν σύµφωνα µε τις ισχύου-
σες κάθε φορά διατάξεις που αφορούν τη σύναψη δηµο-
σίων συµβάσεων και επικουρικά του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (ν. 2690/1999). 

5. Στις επιτροπές του παρόντος άρθρου είναι δυνατή η
συµµετοχή ειδικών εµπειρογνωµόνων, εφόσον απαιτού-
νται εξειδικευµένες γνώσεις.

Άρθρο 35
Έλεγχος Εσόδων

1. Η καταβολή των πάγιων και αναλογικών ανταποδο-
τικών τελών και προστίµων σχετικών µε τους σκοπούς
και την λειτουργία του Φορέα, γίνεται είτε σε λογαρια-
σµό του Φορέα που τηρείται σε οποιοδήποτε νοµίµως
λειτουργούν πιστωτικό ίδρυµα είτε µε χρήση πιστωτικής
κάρτας είτε µε οποιονδήποτε άλλο αναγνωρισµένο στις
συναλλαγές ασφαλή τρόπο, και σε κάθε περίπτωση κά-
νοντας χρήση των βέλτιστων πρακτικών που παρέχονται
από το Τραπεζικό Σύστηµα. 

2. Ο έλεγχος των εισπράξεων διενεργείται καθηµερι-
νά µέσω ηλεκτρονικών αρχείων που παραλαµβάνει ο Φο-
ρέας από την «ΔΙΑΣ ΑΕ» ή από την αναφορά συναλλα-
γών που παρέχει στο on line διαχειριστικό περιβάλλον το
Πιστωτικό ίδρυµα µε το οποίο συνεργάζεται για την χρή-
ση της πιστωτικής κάρτας. 

3. Περιοδικός έλεγχος διενεργείται µε τη χρήση της
«εφαρµογής ταµείου / ΣΠΕΚ» και του «ΣΤΕΚ», αλλά και
µε επιτόπιες επισκέψεις στις οργανικές περιφερειακές
µονάδες. 

24



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ-

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ –
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 36
Προσφυγές κατά πράξεων Προϊσταµένων 

Κτηµατολογικών Γραφείων και Υποκαταστηµάτων 

1. Σε κάθε Κτηµατολογικό Γραφείο συστήνεται τριµε-
λής Επιτροπή Επίλυσης Αµφισβητήσεων. Η Επιτροπή συ-
γκροτείται στην αρχή κάθε δεύτερου έτους, µε απόφαση
του Δ.Σ. του Φορέα, για θητεία δύο (2) ετών που µπορεί
να ανανεώνεται και αποτελείται από: α) τον Προϊστάµε-
νο του Κτηµατολογικού Γραφείου, µε αναπληρωτή Προϊ-
στάµενο άλλου Κτηµατολογικού Γραφείου, ως Πρόεδρο,
β) έναν υπάλληλο του Φορέα του κλάδου Μηχανικών κα-
τηγορίας ΠΕ, µε ειδικότητα Αγρονόµων – Τοπογράφων
Μηχανικών και γ) έναν υπάλληλο του Φορέα του Κλάδου
Νοµικών ή ένα δικηγόρο µε έµµισθη εντολή στο Φορέα,
µε τον αναπληρωτή του. Γραµµατέας της Επιτροπής ορί-
ζεται υπάλληλος του Κτηµατολογικού Γραφείου Κατηγο-
ρίας ΠΕ. Δεν αποτελεί κώλυµα για τον Προϊστάµενο του
Κτηµατολογικού Γραφείου η συµµετοχή του σε συνε-
δρίαση κατά την οποία συζητείται προσφυγή κατά πρά-
ξεως Προϊσταµένου Υποκαταστήµατος του Κτηµατολο-
γικού Γραφείου. 

2. Κατά πράξεων του Προϊσταµένου Κτηµατολογικού
Γραφείου ή Υποκαταστήµατος Κτηµατολογικού Γραφεί-
ου του Φορέα οι οποίες εκδίδονται κατ΄ εφαρµογή των
διατάξεων των άρθρων 16, 17, 18 και 19 του  ν.
2664/1998, ασκείται, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµε-
ρών από την επίδοση της πράξεως ή την άπρακτη παρέ-
λευση των προβλεπόµενων από τις διατάξεις αυτές προ-
θεσµιών προς έκδοση πράξης, ενδικοφανής προσφυγή
ενώπιον της Επιτροπής της παραγράφου 1. 
Η προσφυγή καταχωρίζεται στο κτηµατολογικό φύλλο

του ακινήτου. 
Αν δεν εκδοθεί απόφαση επί της προσφυγής µέσα σε

προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, θεωρείται ότι η απόφα-
ση είναι απορριπτική. Μετά την παρέλευση της προθε-
σµίας του προηγούµενου εδαφίου δεν επιτρέπεται η έκ-
δοση απόφασης.
Η άσκηση της προσφυγής διακόπτει την προθεσµία για

την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων της παραγράφου
3. 

3. Κατά της απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Αµφι-
σβητήσεων που εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 2, α-
σκούνται τα ένδικα βοηθήµατα που προβλέπονται στις
διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 και 19 του ν. 2664/1998
και στο άρθρο 791 Κ.Πολ.Δ.. 

4. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται η ειδι-
κότερη διαδικασία, ο τρόπος καταχώρισης των προσφυ-
γών και δηµοσιότητας των αποφάσεων της παραγράφου
2, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα για τη λειτουργία
της. Στα µέλη της Επιτροπής της παρ. 1 καταβάλλεται α-
µοιβή, της οποίας το ύψος και οι ειδικότερες προϋποθέ-
σεις καταβολής, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.
4354/2015. 

Άρθρο 37
Μεταβατικές διατάξεις

1. Ο Φορέας παραµένει χωρίς καταβολή ανταλλάγµα-
τος στη χρήση ακινήτων κυριότητας του Δηµοσίου ή άλ-
λου Ν.Π.Δ.Δ., στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες των Υ-
ποθηκοφυλακείων που καταργούνται µε την παρ. 5 του
άρθρου 1. 

2. Οι βεβαιωµένες υπέρ ΕΚΧΑ Α.Ε. οφειλές στις
Δ.Ο.Υ. εισπράττονται και αποδίδονται στο Φορέα. 

3. Όπου στην ισχύουσα νοµοθεσία ή σε έγγραφα, δη-
µόσια ή ιδιωτικά, αναγράφεται η λέξη ΕΚΧΑ Α.Ε., εφε-
ξής νοείται ο Φορέας. 

4. Ο κατά την έναρξη του παρόντος νόµου Πρόεδρος
και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΚΧΑ Α.Ε.,
προσαυξηµένα κατά δύο, αποτελούν το Δ.Σ. του Φορέα
και ασκούν τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στις δια-
τάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Κεφαλαίου Α΄, µέχρι το
διορισµό του Προέδρου και των µελών του Δ.Σ. του Φο-
ρέα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 3. Τα προβλεπόµενα στο προηγού-
µενο εδάφιο δύο νέα µέλη υποδεικνύονται για διορισµό
στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τον Υ-
πουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωµάτων. Μέχρι τον κατά το προηγούµενο εδάφιο διορι-
σµό, το Δ.Σ του Φορέα θεωρείται ότι έχει νόµιµη συ-
γκρότηση. 

5. Οι δύο Αντιπρόεδροι του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε. υπηρε-
τούν ως εκτελεστικά µέλη του Δ.Σ. και ασκούν τις αρµο-
διότητες που τους ανατίθενται µε απόφαση του Δ.Σ.
κατ΄ αναλογία µε τις αρµοδιότητες των Αναπληρωτών
Γενικών Διευθυντών Έργων και Κτηµατολογίου αντίστοι-
χα, µέχρι τον διορισµό των τελευταίων, κατά τα οριζόµε-
να στην παράγραφο 8 του άρθρου 5. 

6. Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΚΧΑ Α.Ε. ασκεί καθήκο-
ντα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Υ-
πηρεσιών, µέχρι τον διορισµό του τελευταίου κατά τα ο-
ριζόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 5.

7. Η κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου Δι-
ευθύνουσα Σύµβουλος της ΕΚΧΑ Α.Ε. ασκεί καθήκοντα
Γενικού Διευθυντή του Φορέα και τις αρµοδιότητες που
προβλέπονται στο άρθρο 5, µέχρι τον διορισµό Γενικού
Διευθυντή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ίδιου άρθρου. 

8. Για τις αποζηµιώσεις των µελών του µεταβατικού
Δ.Σ. της παρ. 4 εφαρµόζεται η υπ΄ αρίθµ.
2/36349/11.5.2016 απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΟΔΔ΄ 254). 

9. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 του άρ-
θρου 40, διατηρείται σε ισχύ η απόφαση
53256/19.12.2007 των Υπουργών Οικονοµίας και Οικο-
νοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων
Έργων «Περί καθορισµού του τρόπου και της διαδικα-
σίας είσπραξης των υπέρ του Φορέα Κτηµατολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε) πάγιων και αντα-
ποδοτικών τελών κτηµατογράφησης της παρ. 10 περ. α΄
υποπερ. αα΄ και γ΄ του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 2452).

10. Στο Φορέα συστήνονται εντός προθεσµίας τριών
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου υπηρε-
σιακά και πειθαρχικά συµβούλια, σύµφωνα µε τα άρθρα
146Β και 159 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26). 

11. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των παρ. 1 και
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8 του άρθρου 40, κανονιστικές πράξεις έχουν εκδοθεί
κατά τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των νόµων 2308/1995
και 2664/1998, διατηρούν την ισχύ τους.

12. Τις αρµοδιότητες των Τεχνικών Τµηµάτων των
Κτηµατολογικών Γραφείων όπως προβλέπονται µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 16 του παρόντος, αναλαµβά-
νει µέχρι την έναρξη λειτουργίας τους το Τµήµα Συντο-
νισµού Περιφερειακών Τεχνικών Υπηρεσιών της παρα-
γράφου 2.2.2.2. του άρθρου 14 του παρόντος. 

13. Ο Φορέας, δύναται, προκειµένου να καλυφθούν
πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτη-
µατογράφησης, και µέχρι την ολοκλήρωση των έργων
αυτών, να προσλαµβάνει προσωπικό µε συµβάσεις µί-
σθωσης έργου, κατ΄ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου 162 του ν. 4483/2017 (Α΄107).

Άρθρο 38
Παράδοση και παραλαβή

αρχείων έµµισθων και άµισθων υποθηκοφυλακείων

1. Οι Προϊστάµενοι των εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων,
οι άµισθοι Υποθηκοφύλακες και οι εκτελούντες ή ανα-
πληρούντες στα έργα Υποθηκοφύλακα, Συµβολαιογρά-
φοι ή Ειρηνοδίκες, των Υποθηκοφυλακείων που καταρ-
γούνται µε την παράγραφο 5 του άρθρου 1, παραδίδουν
στο Φορέα µε την πάροδο ενός µηνός από την έγγραφη
προειδοποίηση τους: 
α) Τα βιβλία υποθηκών, µεταγραφών, κατασχέσεων και

διεκδικήσεων, τα γενικά αλφαβητικά ευρετήρια υποθη-
κών, µεταγραφών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων, το βι-
βλίο εισαγωγής εγγράφων και εισπράξεως τελών και δι-
καιωµάτων, τους βιβλιοδετηµένους τόµους αα) των περι-
λήψεων και αιτήσεων εξαλείψεων, άρσεων κλπ., µετά
των σχετικών εγγράφων, ββ) των διεκδικητικών αγωγών,
γγ) των µεταγραφοµένων συµβολαίων και δδ) των αντι-
γράφων των κατασχετηρίων εκθέσεων, καθώς και όλα εν
γένει τα βιβλία και αρχεία που τηρούνταν από τα άµισθα
Υποθηκοφυλακεία, σύµφωνα µε τις κάθε φορά ισχύου-
σες διατάξεις. Εφόσον τα ανωτέρω τηρούνται και ηλε-
κτρονικά, παραδίδεται και η ψηφιακή βάση δεδοµένων
τους, συνοδευόµενη από αντίγραφο του απαραίτητου
λογισµικού. 
β) Τις εκκρεµείς αιτήσεις για την έκδοση αντιγράφων,

βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών.
γ) Τα έπιπλα, σκεύη, µηχανήµατα και όλο εν γένει τον

εξοπλισµό των αµίσθων υποθηκοφυλακείων, µε την επι-
φύλαξη όσων ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 39, καθώς και τα εγκατεστηµένα
προγράµµατα ηλεκτρονικών εφαρµογών, καθώς και τον
εξοπλισµό που αποκτήθηκε σύµφωνα µε την περίπτωση
γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 2664/1998. 

2. Για την παράδοση και παραλαβή συντάσσεται εις
πενταπλούν πρωτόκολλο που υπογράφεται από τον Υ-
ποθηκοφύλακα ή από τον εκτελούντα ή αναπληρούντα
στα έργα Υποθηκοφύλακα, Συµβολαιογράφο ή Ειρηνοδί-
κη των Υποθηκοφυλακείων που καταργούνται σύµφωνα
µε την παράγραφο 5 του άρθρου 1, και από τον υπάλλη-
λο που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτόν από το Δ.Σ.
του Φορέα. Ένα αντίγραφο αρχειοθετείται στο Κτηµατο-
λογικό Γραφείο ή στο Υποκατάστηµα του Κτηµατολογι-
κού Γραφείου, ένα λαµβάνει αυτός που παραδίδει, και α-
πό ένα αντίγραφο διαβιβάζεται από τον υπάλληλο του
Φορέα που υπογράφει το πρωτόκολλο, στο Φορέα, στο

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωµάτων και στον κατ’ άρθρο 35 του κ.δ. 19/23.7.1941
Εισαγγελέα Πρωτοδικών. 

3. Στο πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής της
προηγουµένης παραγράφου, καταγράφονται κατ΄ ελάχι-
στον: η ηµεροµηνία παράδοσης – παραλαβής, η επωνυ-
µία του Υποθηκοφυλακείου το αρχείο του οποίου παρα-
δίδεται, και η επωνυµία του Κτηµατολογικού Γραφείου
που παραλαµβάνει, το ονοµατεπώνυµο αυτού που παρα-
δίδει και αυτού που παραλαµβάνει, ο αριθµός και το εί-
δος των βιβλίων και αρχείων που παραδίδονται, µαζί µε
ενηµέρωση για τυχόν προβλήµατα στην κατάστασή
τους, καθώς και τα έπιπλα, σκεύη, µηχανήµατα και ο λοι-
πός εν γένει εξοπλισµός που προβλέπεται στην περί-
πτωση γ΄ της παραγράφου 1. 

4. Μέσα σε δέκα ηµέρες από την υπογραφή του πρω-
τοκόλλου παράδοσης - παραλαβής, αποδίδονται από τον
πρώην άµισθο Υποθηκοφύλακα ή τον εκτελούντα ή ανα-
πληρούντα στα έργα Υποθηκοφύλακα, Συµβολαιογράφο
ή Ειρηνοδίκη των Υποθηκοφυλακείων, τα τυχόν οφειλό-
µενα στο Δηµόσιο, στο ΤΑΧΔΙΚ ή στο Φορέα, τέλη.

5. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Φορέα κα-
ταρτίζεται για την απεικόνιση όλων των περιουσιακών
στοιχείων (απαιτήσεων, υποχρεώσεων, καθαρής θέσης,
αποτελεσµάτων) της καταργούµενης δια του παρόντος
νόµου ΕΚΧΑ Α.Ε., αναλυτικό ισοζύγιο - απογραφή το ο-
ποίο προκύπτει από τα λογιστικά αρχεία της εταιρείας.
Βάσει του Ισοζυγίου – Απογραφής του προηγούµενου ε-
δαφίου συντάσσεται µε βάση τις διατάξεις του  ν.
4308/2014 ο Μεταβατικός Ισολογισµός (Χρηµατοοικονο-
µικές Καταστάσεις) µε ηµεροµηνία την ηµεροµηνία κα-
τάργησης της ΕΚΧΑ Α.Ε., ο οποίος ελέγχεται από οριζό-
µενους για το σκοπό αυτό Ορκωτούς Ελεγκτές Λογι-
στές. Το αναλυτικό ισοζύγιο-απογραφή και ο µεταβατι-
κός ισολογισµός εγκρίνονται από το Δ.Σ. του Φορέα, και
διαβιβάζονται, µαζί µε την έκθεση ελέγχου, στον Υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Άρθρο 39
Ρύθµιση µισθωτικών σχέσεων

1.α) Για τη στέγαση των Κτηµατολογικών Γραφείων
και των Υποκαταστηµάτων τους, που συστήνονται µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου, ο Φορέας, µε την επιφύ-
λαξη της περίπτωσης β΄, υπεισέρχεται αυτοδικαίως, ως
µισθωτής, στις, ισχύουσες κατά την ηµεροµηνία κατάρ-
γησης των Κτηµατολογικών Γραφείων και Υποθηκοφυ-
λακείων σύµφωνα µε την παραγράφου 7 του άρθρου 1,
µισθώσεις ακινήτων, που έχουν συναφθεί από το Ελληνι-
κό Δηµόσιο ή από τους άµισθους Υποθηκοφύλακες, για
τη στέγαση των εµµίσθων ή αµίσθων Υποθηκοφυλακεί-
ων ή Κτηµατολογικών Γραφείων, αντίστοιχα. Ο Φορέας
δικαιούται, µέσα σε προθεσµία ενός έτους από την υπει-
σέλευσή του στη θέση του µισθωτή, σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο, να καταγγείλει αζηµίως τις µισθώ-
σεις της παρούσας παραγράφου. 
β) Σε περίπτωση κατά την οποία, οι υπηρετούντες κατά

την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου, άµι-
σθοι υποθηκοφύλακες επιθυµούν τη συνέχιση της µι-
σθωτικής σχέσης στο πρόσωπο τους για άλλη χρήση, ο-
φείλουν να το δηλώσουν στο Φορέα ταυτόχρονα µε την
αποδοχή ή µη της πρόσκλησης του δεύτερου εδαφίου
της παραγράφου 4 του άρθρου 18. 
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2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες άµισθο Υποθηκο-
φυλακείο που καταργείται µε τις διατάξεις της παραγρά-
φου 5 άρθρου 1, στεγάζεται, κατά την ηµεροµηνία κα-
τάργησής του σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου
1, σε ακίνητο για το οποίο δεν έχει συναφθεί σύµβαση
µίσθωσης, ο Φορέας παραµένει αυτοδικαίως στη χρήση
του ακινήτου, για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι µήνες από
την ηµεροµηνία κατάργησης του Υποθηκοφυλακείου. Για
τη, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, χρήση, κατα-
βάλλεται από το Φορέα στον κύριο ή επικαρπωτή του α-
κινήτου εύλογη αποζηµίωση, το ύψος της οποίας συµ-
φωνείται µε διαπραγµάτευση µεταξύ των συµβαλλοµέ-
νων. 

3. Τα έπιπλα, σκεύη, µηχανήµατα και όλος εν γένει ο
εξοπλισµός των καταργουµένων αµίσθων Υποθηκοφυ-
λακείων περιέρχονται στην κυριότητα του Φορέα, εκτός
αν αποδεικνύεται αποκλειστικά µε έγγραφα ότι αυτά α-
ποκτήθηκαν πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
της διατάξεως της παρ. 5 του άρθρου 20 του
ν. 2145/1993 (Α΄ 88). 

Άρθρο 40
Εξουσιοδοτήσεις 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Δ.Σ. του Φορέα, ρυθµίζεται ο ειδικότερος
τρόπος καταβολής και πιστοποίησης της πληρωµής των
τελών. Με όµοια απόφαση τα πάγια και αναλογικά τέλη
όπως καθορίζονται στα άρθρα 6 και 7, επιτρέπεται να α-
ναπροσαρµόζονται και να καθορίζονται και άλλες πρά-
ξεις για τις οποίες καταβάλλεται αναλογικό τέλος.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων και Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από
γνώµη του Δ.Σ. του Φορέα, µπορεί να αναπροσαρµόζε-
ται το ύψος του αποδιδόµενου στο ΤΑΧΔΙΚ ποσοστού
και να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τον
τρόπο και τη διαδικασία απόδοσής του. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. µπο-
ρεί να τροποποιείται η οργανωτική διάρθρωση της Κε-
ντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα
που προβλέπεται στο Κεφάλαιο Γ΄ και να ανακατανέµο-
νται οι θέσεις του προσωπικού που προβλέπονται στο
Κεφάλαιο Δ΄. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται ύστερα α-
πό εισήγηση του Δ.Σ. του Φορέα, µπορεί να τροποποιού-
νται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ και να ρυθµίζεται κά-
θε αναγκαίο ζήτηµα για την οικονοµική διαχείριση του
Φορέα. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Φο-
ρέα µε βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, εγκρίνεται
Κανονισµός Προεκτιµώµενων Αµοιβών, κατά παρέκκλιση
της περίπτωσης δ΄ της παρ. 8 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου.

6. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται τα προ-

σόντα που απαιτούνται για την κατάληψη θέσεων Προϊ-
σταµένων Διευθύνσεων και Τµηµάτων και ρυθµίζεται κά-
θε άλλο αναγκαίο οργανωτικό ζήτηµα για τη λειτουργία
του Φορέα. 

7. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το πε-
ριεχόµενο των κτηµατολογικών διαγραµµάτων και οι τε-
χνικές προδιαγραφές κτηµατογράφησης, καθώς και των
υποστηρικτικών έργων. 

8. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα µπορούν να καταρ-
γούνται τα Υποκαταστήµατα του άρθρου 15 και να συγ-
χωνεύεται η τοπική τους αρµοδιότητα στο οικείο Κτηµα-
τολογικό Γραφείο. 

9. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα καθορίζεται α) ο
τρόπος υποβολής και το περιεχόµενο των αιτήσεων για
την εγγραφή πράξεων, την χορήγηση αντιγράφων και πι-
στοποιητικών, β) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επι-
στροφής των τελών που καταβλήθηκαν αχρεώστητα, γ)
το ειδικότερο περιεχόµενο και τα πεδία που συµπληρώ-
νονται υποχρεωτικά κατά την ψηφιακή εγγραφή των αι-
τήσεων στα βιβλία του άρθρου 9 και κάθε θέµα τεχνικού
ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα σχετικό µε τα ανωτέρω
ζητήµατα.

10. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα µπορεί να ανατί-
θενται στα Κτηµατολογικά Γραφεία και αρµοδιότητες
του τοµέα γεωχωρικών πληροφοριών και χαρτογραφή-
σεων που αφορούν την περιοχή της κατά τόπον αρµο-
διότητάς τους. 

11. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή συστήνονται
έως έξι (6) προσωρινές θέσεις Τοµεάρχη Διαχείρισης
Έργων υπό το Τµήµα Διαχείρισης Έργων της Διεύθυν-
σης Έργων ανάλογα µε τον αριθµό των διαχειριζόµενων
συµβάσεων και µέχρι την ολοκλήρωση των έργων Κτη-
µατογράφησης, µε αρµοδιότητα το συντονισµό οµάδας
επιβλεπόντων έργων οι οποίοι αναφέρονται σε αυτόν.
Στις προσωρινές αυτές θέσεις ευθύνης καταβάλλεται
µηνιαίο επίδοµα θέσης ίσο µε τα 2/3 του επιδόµατος θέ-
σης επιπέδου προϊσταµένου τµήµατος όπως αυτό ορίζε-
ται στην παρ. 1 αζ) του άρθρου 16 του ν. 4354/2016. 

Άρθρο 41
Καταργούµενες διατάξεις

1. Οι διατάξεις:
α) των άρθρων 1 έως και 14, 16, και 19 έως και 22 του

ν. 325/1976,
β) της παρ. 4 του άρθρου 10 του κ.δ. 19/23 Ιουλίου

1941 (Α΄244), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6
του α.ν. 305/1945 (Α΄ 110) και
γ) του άρθρου 1 του ν.δ. 4201/1961 (Α΄ 175), καθώς

και οι κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ΄ ε-
ξουσιοδότηση τους, καταργούνται.

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και η παρ. 7
του άρθρου 14 του ν. 2308/1995, όπως αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 26 του άρθρου 3 του ν. 4164/2013 (Α΄ 156),
καταργείται.

3. Οι διατάξεις των δευτέρου και τρίτου εδαφίων της
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2664/1998 καταργούνται.

4. Κάθε διάταξη που ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο
ζητήµατα που ρυθµίζονται µε το νόµο αυτόν καταργεί-
ται.
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Άρθρο 42
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ και της
παραγράφου 1 του άρθρου 41 αρχίζει για κάθε Κτηµατο-
λογικό Γραφείο από τη δηµοσίευση της αντίστοιχης από-
φασης που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου
1. 

2. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους αρχί-
ζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους
διατάξεις του.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΥ-

ΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 43 
Πεδίο εφαρµογής - ορισµοί 

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται κα-
τά την έρευνα και εκµετάλλευση των λατοµικών ορυ-
κτών.

2. Λατοµικά ορυκτά ονοµάζονται τα ορυκτά της παρ. 3
τα οποία δεν ανήκουν στην κατηγορία των µεταλλευµά-
των ή µεταλλευτικών ορυκτών, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/1973, Α΄ 277).

3. Τα λατοµικά ορυκτά διακρίνονται στις εξής κατηγο-
ρίες:
α. µάρµαρα και φυσικοί λίθοι
αα. Στην κατηγορία των µαρµάρων ανήκουν διάφορα

πετρώµατα, ποικίλων χρωµάτων, εξορυσσόµενα σε ό-
γκους, επιδεκτικά κοπής σε πλάκες, λείανσης και στίλ-
βωσης, καθώς και ο πωρόλιθος, το αλάβαστρο και ο όνυ-
χας.
ββ. Στην κατηγορία των φυσικών λίθων ανήκουν οι λα-

ξευτοί δοµικοί λίθοι, οι σχιστολιθικές και ασβεστολιθικές
πλάκες και τα διακοσµητικά πετρώµατα. 
β. αδρανή υλικά
Στην κατηγορία των αδρανών υλικών ανήκουν αα) τα

υλικά διαφόρων διαστάσεων, που προέρχονται από την
εξόρυξη και θραύση πετρωµάτων ή την απόληψη φυσι-
κών αποθέσεων θραυσµάτων τους και είναι κατάλληλα
να χρησιµοποιηθούν όπως έχουν ή ύστερα από θραύση ή
λειοτρίβηση ή ταξινόµηση για την παρασκευή σκυροδε-
µάτων ή κονιαµάτων ή µε µορφή σκύρων ή µεγαλύτερων
τεµαχίων στην οδοποιία ή λοιπά τεχνικά έργα ή οικοδο-
µές, ββ) τα υλικά που προέρχονται από την εξόρυξη α-
σβεστολιθικών πετρωµάτων και χρησιµοποιούνται για
την παραγωγή ασβέστου ή υδραυλικών κονιών ή συλλι-
πασµάτων µεταλλουργίας, γγ) η µαρµαρόσκονη και η
µαρµαροψηφίδα όταν εξορύσσονται από λατοµικούς χώ-
ρους, στους οποίους, παρά το γεγονός ότι το περικλειό-
µενο πέτρωµα είναι επιδεκτικό κοπής σε πλάκες, λείαν-
σης και στίλβωσης, εντούτοις δεν µπορεί να εξορυχθούν
µάρµαρα σε όγκους λόγω τεκτονισµού του πετρώµατος.
Δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος αδρανή υ-

λικά, τα οποία προέρχονται από την επεξεργασία και α-
νακύκλωση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) ή «τεχνητά» αδρανή, τα οποία πα-
ράγονται από βιοµηχανική επεξεργασία αποβλήτων, πα-
ραπροϊόντων και υπολειµµάτων.
γ. βιοµηχανικά ορυκτά
Στην κατηγορία των βιοµηχανικών ορυκτών ανήκουν

όσα λατοµικά ορυκτά δεν υπάγονται στις κατηγορίες α΄
και β΄ της παρούσας παραγράφου και ιδίως ο καολίνης,
ο µπεντονίτης, η κιµωλία, ο γύψος, ο περλίτης, η κίσση-
ρις, η θηραϊκή γη, ο χαλαζίας, η χαλαζιακή άµµος, οι πο-
ζολάνες, οι ζεόλιθοι, καθώς και οι άργιλοι και µάργες
που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία.
Επίσης, στην κατηγορία των βιοµηχανικών ορυκτών

κατατάσσεται και το ανθρακικό ασβέστιο, εφόσον τεκµη-
ριώνεται, στην τεχνική µελέτη εκµετάλλευσης, ότι το ε-
ξορυσσόµενο πέτρωµα διαθέτει την κατάλληλη ορυκτο-
λογική και χηµική σύσταση και υπάρχει η δυνατότητα
διάθεσής του για βιοµηχανική χρήση.

4. Για κάθε αµφιβολία ή αµφισβήτηση ως προς την υ-
παγωγή ορυκτού ή πετρώµατος σε κατηγορία της παρ. 3,
κατά το στάδιο έγκρισης της τεχνικής µελέτης αποφαί-
νεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά α-
πό γνωµοδότηση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ινστιτού-
του Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.).

5. Λατοµικοί χώροι ή λατοµεία είναι οι ενιαίοι χώροι
για τους οποίους έχουν χορηγηθεί και βρίσκονται σε ι-
σχύ οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία εγκρί-
σεις ή γνωστοποιήσεις: α) διενέργειας ερευνητικών ερ-
γασιών ή β) εκµετάλλευσης λατοµικών ορυκτών.
Δηµόσια λατοµεία είναι οι λατοµικοί χώροι επί δηµό-

σιων εκτάσεων και ιδιωτικά ή δηµοτικά λατοµεία είναι οι
λατοµικοί χώροι επί ιδιωτικών ή δηµοτικών εκτάσεων, α-
ντίστοιχα.

6. Λατοµικές περιοχές αδρανών υλικών είναι οι εκτά-
σεις εντός των οποίων χωροθετούνται ένας ή περισσό-
τεροι λατοµικοί χώροι εκµετάλλευσης αδρανών υλικών
και οι οποίες καθορίζονται µε τη διαδικασία και τα κριτή-
ρια των άρθρων 46,47 και 48. Στις λατοµικές περιοχές
περιλαµβάνονται και οι θέσεις συγκέντρωσης λατοµικών
επιχειρήσεων αδρανών υλικών στην Περιφέρεια Αττικής,
σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 1515/1985 (Α΄ 18), που
διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 41 του ν. 4277/2014
(Α΄ 156). 

7. Πάγια είναι τα µισθώµατα που καταβάλλονται από
την έναρξη ισχύος της σύµβασης µίσθωσης και το ύψος
τους είναι ανεξάρτητο από τις ποσότητες των παραγό-
µενων προϊόντων ή παραπροϊόντων του λατοµείου. Ανα-
λογικά είναι τα µισθώµατα που καταβάλλονται µετά την
έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας του λατοµείου και
συναρτώνται µε το µέγεθος παραγωγής αυτού.

8. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 59, στις
διατάξεις του παρόντος νόµου δεν εµπίπτουν οι αµµολη-
ψίες φυσικών αποθέσεων θραυσµάτων από τις κοίτες και
εκβολές ποταµών, χειµάρρων και από τις θαλάσσιες και
λιµναίες ακτές. Τα θέµατα για τις αµµοληψίες αυτές ρυθ-
µίζονται από τον α.ν. 1219/1938 (Α΄ 191).

Άρθρο 44 
Δικαίωµα έρευνας και εκµετάλλευσης

1. Το δικαίωµα έρευνας και επιφανειακής ή/και υπόγει-
ας εκµετάλλευσης των λατοµικών ορυκτών ανήκει στον
ιδιοκτήτη της εδαφικής έκτασης, µέσα στην οποία υπάρ-
χουν ή σε όποιον ο ιδιοκτήτης παραχώρησε το δικαίωµα
αυτό.
Το δικαίωµα της εκµετάλλευσης εκτείνεται σε όλα τα

παραγόµενα υποπροϊόντα, καθώς και στην αξιοποίηση
των εξορυκτικών αποβλήτων κατά τη διαχείρισή τους,
που προέρχονται από την εξόρυξη και την επεξεργασία
των λατοµικών ορυκτών.
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2. Η παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµε-
τάλλευσης σε ιδιωτικές εκτάσεις γίνεται και αποδεικνύε-
ται µε συµβολαιογραφική πράξη µίσθωσης της έκτασης,
η οποία συνοδεύεται από τα σχετικά έγγραφα και πιστο-
ποιητικά, όπως νόµιµοι τίτλοι ιδιοκτησίας έγγραφα µετα-
γραφής στο οικείο υποθηκοφυλακείο, κτηµατολογικό
φύλλο και διάγραµµα καθώς και από πρόσφατο τοπογρα-
φικό σχεδιάγραµµα κατάλληλης κλίµακας. Το τοπογρα-
φικό σχεδιάγραµµα απεικονίζει οριζοντιογραφικά και υ-
ψοµετρικά τα όρια της έκτασης και όλα τα στοιχεία του
ανάγλυφου εντός και εκτός αυτής, εξαρτηµένα από το
Εθνικό Τριγωνοµετρικό Δίκτυο στο Ελληνικό Γεωδαιτικό
Σύστηµα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87) και συντάσσεται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές.

3. Η παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας σε εκτά-
σεις των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ γίνεται και αποδεικνύεται
µε απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου και του
δικαιώµατος εκµετάλλευσης των εκτάσεων αυτών µε
συµβολαιογραφική πράξη µίσθωσης σύµφωνα µε το άρ-
θρο 54. 

4. Η παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας σε εκτά-
σεις του Δηµοσίου γίνεται και αποδεικνύεται µε απόφα-
ση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκη-
σης ενώ η παραχώρηση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης
των εκτάσεων αυτών µε συµβολαιογραφική πράξη µί-
σθωσης σύµφωνα µε το άρθρο 53. 
Στις αποφάσεις των παραγράφων 3 και 4 αναφέρονται

υποχρεωτικά τα όρια του λατοµικού χώρου µε τα στοι-
χεία του τοπογραφικού σχεδιαγράµµατος της παραγρά-
φου 2.

5. Το δικαίωµα έρευνας και εκµετάλλευσης των λατο-
µικών ορυκτών, που βρίσκονται σε δηµόσιες δασικού εν
γένει χαρακτήρα εκτάσεις ή δηµόσιες χορτολιβαδικές,
ανήκει στο Δηµόσιο. 
Η αµφισβήτηση του δικαιώµατος κυριότητας του Δη-

µοσίου επί των εκτάσεων αυτών δεν εµποδίζει την εκµε-
τάλλευση λατοµείων. Οι εκτάσεις αυτές θεωρούνται δη-
µόσιες µέχρι την οριστική επίλυση του ιδιοκτησιακού
τους καθεστώτος. Μέχρι την επίλυση του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος αποδίδονται στο Δηµόσιο τα οφειλόµενα µι-
σθώµατα και το προβλεπόµενο από τη δασική νοµοθεσία
αντάλλαγµα χρήσης και τηρούνται οι λοιπές απορρέου-
σες από τις οικείες διατάξεις υποχρεώσεις. 
Σε περίπτωση αναγνώρισης της κυριότητας των εκτά-

σεων υπέρ φυσικού ή νοµικού προσώπου, τα καταβληθέ-
ντα υπέρ του Δηµοσίου µισθώµατα επιστρέφονται στον
ιδιοκτήτη, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Επίσης επι-
στρέφεται το αντάλλαγµα χρήσης κατά ποσοστό 20%
λόγω της διαφοράς του ποσοστού αυτού από το αντάλ-
λαγµα χρήσης δηµόσιας δασικής έκτασης, σε σχέση µε
αυτό της χρήσης ιδιωτικής.

6. Στις περιπτώσεις των διακατεχόµενων δασικού χα-
ρακτήρα εκτάσεων, οι οποίες ανήκουν κατά πλήρες δι-
καίωµα κυριότητας στο Δηµόσιο, ο διακάτοχος δεν µπο-
ρεί να εµποδίσει την εκµετάλλευση των εκτάσεων αυ-
τών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. 

7. Συµβάσεις µίσθωσης λατοµείων εκτάσεων δηµό-
σιων ή δηµοτικών ή ιδιωτικών εξακολουθούν να είναι έ-
γκυρες και ισχυρές και µετά την τυχόν αναγνώριση διοι-
κητικώς ή δικαστικώς ως ιδιοκτήτη του εδάφους των λα-
τοµείων τρίτου προσώπου. Οι συµβάσεις αυτές εξακο-

λουθούν να ισχύουν µε τους ίδιους όρους και συµφω-
νίες, στη θέση δε του εκµισθωτή υπεισέρχεται ο τρίτος
που έχει αναγνωρισθεί ως ιδιοκτήτης.

8. Η διαχείριση της εκµετάλλευσης των λατοµικών χώ-
ρων, των οποίων το Δηµόσιο ή ο Δήµος είναι εξ αδιαιρέ-
του συνιδιοκτήτης σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50%,
ασκείται από το Δηµόσιο ή το Δήµο, το οποίο αποδίδει
σε καθέναν από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες το µερίδιο
από τα εισπραττόµενα µισθώµατα, που τους αναλογεί,
κατά το επί τοις εκατό ποσοστό της συνιδιοκτησίας του.
Στις περιπτώσεις αυτές, δεν απαιτείται σύµφωνη γνώµη
της µειοψηφίας των ιδιωτών για την έρευνα λατοµικών
ορυκτών.

9. Αρµόδιος για την εκµίσθωση λατοµείων εντός εκτά-
σεων, η διαχείριση των οποίων ανήκει στο Υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, είναι ο Συντονιστής
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης όπου ευρίσκεται
το ακίνητο, εφαρµοζόµενων των διατάξεων του παρό-
ντος νόµου.

Άρθρο 45 
Παραχώρηση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης–

Πάγια και Αναλογικά Μισθώµατα

1. Συµβάσεις µίσθωσης δηµοσίων, δηµοτικών και ιδιω-
τικών εκτάσεων για την εκµετάλλευση λατοµείων οποι-
ασδήποτε κατηγορίας ορυκτών καταρτίζονται εγκύρως
µε συµβολαιογραφικό έγγραφο συνοδευόµενο από το-
πογραφικό σχεδιάγραµµα και συνοµολογούνται για
διάρκεια είκοσι (20) ετών, µε δυνατότητα παράτασης
σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους.
Ειδικά για τα λατοµεία αδρανών υλικών που λειτουρ-

γούν για την εκτέλεση δηµοσίων έργων της περίπτωσης
γ της παρ. 2 του άρθρου 52, καθώς και για τα λατοµεία
της παρ. 4 του άρθρου 51, η χρονική διάρκεια της µίσθω-
σης καθορίζεται από τον απαιτούµενο χρόνο εξόρυξης
της αναγκαίας ποσότητας υλικών για την εκτέλεση του
έργου και από το επιπλέον χρονικό διάστηµα που, σύµ-
φωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους,
απαιτείται για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του
περιβάλλοντος του λατοµικού χώρου. Κατά το στάδιο
της αποκατάστασης και µέχρι την ολοκλήρωσή της δεν
επιτρέπεται η διενέργεια εξορυκτικών εργασιών.

2. Η διάρκεια των είκοσι (20) ετών των συµβάσεων της
προηγούµενης παραγράφου για δηµόσια και δηµοτικά
λατοµεία µπορεί να παρατείνεται, ύστερα από συµφωνία
των µερών, µε συµβολαιογραφικό έγγραφο για µια ακό-
µη εικοσαετία, εφόσον ο µισθωτής έχει εκπληρώσει ό-
λους τους όρους της ισχύουσας σύµβασης. Σε κάθε πε-
ρίπτωση ο ιδιοκτήτης του χώρου διατηρεί το δικαίωµα
καταγγελίας της σύµβασης, αν δεν τηρούνται οι όροι αυ-
τής.
Για τα ιδιωτικά λατοµεία, η παράταση της ισχύος της

σύµβασης µίσθωσης για µια ακόµη εικοσαετία µπορεί να
πραγµατοποιείται µονοµερώς από το µισθωτή µε συµβο-
λαιογραφική πράξη.

3. Για τα λατοµεία του πρώτου εδαφίου της παρ.1 στα
οποία υφίστανται ακόµη εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα, η
διάρκεια ισχύος των συµβάσεων µίσθωσης µπορεί να πα-
ρατείνεται και πέραν των σαράντα (40) ετών ανά δεκαε-
τία, µε την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 68 και ανά-
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λογη εφαρµογή της παρ. 2, µέχρι να ολοκληρωθεί η µέ-
γιστη δυνατή απόληψη των κοιτασµάτων των υπό εκµε-
τάλλευση ορυκτών, σύµφωνα µε την εκάστοτε εγκεκρι-
µένη σχετική τεχνική µελέτη και την εγκεκριµένη µελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και πάντως όχι πέραν των
εβδοµήντα (70) ετών, συνολικά από την έναρξη της µί-
σθωσης.

4. Ο µισθωτής δηµόσιου, δηµοτικού και ιδιωτικού λατο-
µείου υποχρεούται να καταβάλει ετήσιο µίσθωµα στον ι-
διοκτήτη του. Το µίσθωµα αναλύεται σε πάγιο και αναλο-
γικό. Η υποχρέωση καταβολής του πάγιου µισθώµατος
υφίσταται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµ-
βασης µίσθωσης, ενώ η αντίστοιχη υποχρέωση για το α-
ναλογικό µίσθωµα από την ηµεροµηνία έναρξης της πα-
ραγωγικής διαδικασίας. Σε όλες τις κατηγορίες λατοµι-
κών ορυκτών, εκτός της κατηγορίας των αδρανών υλι-
κών στην οποία δεν εφαρµόζεται συµψηφισµός, το ετή-
σιο πάγιο µίσθωµα συµψηφίζεται µε το αντίστοιχο ετή-
σιο αναλογικό µίσθωµα της ίδιας δωδεκάµηνης χρονικής
περιόδου. Για τις κατηγορίες λατοµικών ορυκτών στις ο-
ποίες γίνεται συµψηφισµός του πάγιου και αναλογικού
µισθώµατος, αν το πάγιο µίσθωµα είναι µεγαλύτερο του
αντίστοιχου αναλογικού, η υποχρέωση του εκµεταλλευ-
τή εξαντλείται µε την καταβολή του πάγιου µισθώµατος.
Επιστροφή πάγιου µισθώµατος δεν χωρεί. 
α. Πάγιο Μίσθωµα. 
Το ύψος του πάγιου µισθώµατος σε ευρώ, για όλες τις

κατηγορίες λατοµικών ορυκτών του παρόντος, εκτός α-
πό τις περιπτώσεις δηµοπρασιών για λατοµεία αδρανών
υλικών, καθορίζεται από την παρακάτω µαθηµατική σχέ-
ση:
ΣΠΜΛ=Σ1ΠΜ + Σ2ΠΜ όπου,
ΣΠΜΛ= Συνολικό Πάγιο Μίσθωµα Λατοµείου
Σ1ΠΜ= Σύνολο 1 Πάγιου Μισθώµατος (για έκταση λα-

τοµικού χώρου µικρότερη ή ίση µε 100 στρέµµατα)
Σ2ΠΜ= Σύνολο 2 Πάγιου Μισθώµατος (για την έκταση

του λατοµικού χώρου πάνω από τα 100 στρέµµατα).
Σ1ΠΜ= Ε1x κ x α x β x γ x δ x ε όπου,
Ε1= Η έκταση του λατοµικού χώρου µέχρι και 100

στρέµµατα,
κ= 10
α=1 ή 1,3 για λατοµεία σε απραξία ή για ενεργά αντί-

στοιχα,
β= 1,4 ή 1 ή 2 για λατοµεία της κατηγορίας της παρ. 3α

ή 3β ή 3γ του άρθρου 43 του παρόντος αντίστοιχα,
γ=1 ή 2 ή 4, για λατοµεία µέχρι και το 5ο έτος ή πάνω

από το 5ο και µέχρι το 10ο έτος ή πάνω από το 10ο έτος,
αντίστοιχα,
δ= 1 ή 0,9 για λατοµεία των οποίων το πλησιέστερο ό-

ριο του λατοµικού χώρου σε ασφαλτοστρωµένο οδικό δί-
κτυο είναι µέχρι και 1000 µέτρα ή πάνω από 1000 µέτρα
αντίστοιχα, από την έναρξη ισχύος της αρχικής έγκρισης
για εκµετάλλευση,
ε= 1 ή 0,9 για λατοµεία στα οποία έχουν ήδη πραγµα-

τοποιηθεί δαπάνες για έρευνα του λατοµικού ορυκτού
στην αρχική φάση διαπίστωσης των ποσοτικών και ποιο-
τικών στοιχείων του έως και 50.000 ευρώ ή πάνω από
50.000 ευρώ αντίστοιχα,
Σ2ΠΜ= Ε2xΣ1ΠΜ/200 όπου,
Ε2= Τα επιπλέον στρέµµατα του λατοµικού χώρου πέ-

ραν των 100 στρεµµάτων, για λατοµικούς χώρους µεγα-
λύτερους από 100 στρέµµατα.

Οι τιµές των ανωτέρω συντελεστών κ, α, β, γ, δ και ε
µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας. Η αναπροσαρµογή µπορεί να φτάσει ως το τετρα-
πλάσιο του ΣΠΜΛ= Συνολικού Πάγιου Μισθώµατος Λα-
τοµείου, όπως προκύπτει από τις µέγιστες τιµές των συ-
ντελεστών της µαθηµατικής σχέσης. 
β. Αναλογικό µίσθωµα.
αα. Για τα λατοµεία µαρµάρων και φυσικών λίθων της

περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43 ορίζε-
ται ανώτατο όριο αναλογικού µισθώµατος ποσοστό 8%
επί της τιµής πώλησης των εξορυσσοµένων ογκοµαρµά-
ρων και φυσικών λίθων, 10% επί εκείνης των ξοφαριών
και ακατέργαστων παραπροϊόντων και 5% επί εκείνης
των επεξεργασµένων παραπροϊόντων στο δάπεδο του
λατοµείου. 
ββ. Για τα λατοµεία αδρανών υλικών της περίπτωσης

β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43 δεν ορίζεται ανώ-
τατο όριο αναλογικού µισθώµατος. 
Το αναλογικό µίσθωµα των λατοµείων αδρανών υλι-

κών, δεν µπορεί να ορίζεται σε ποσοστό µικρότερο του
πέντε επί τοις εκατό (5%) επί της τιµολογηθείσας αξίας
πώλησης, είτε πρόκειται για απευθείας µισθώσεις είτε
για µισθώσεις που συνάπτονται ύστερα από δηµοπρασία.
Για δηµόσια και δηµοτικά λατοµεία το ύψος του πάγιου
µισθώµατος, το µέγεθος της ελάχιστης ετήσιας παραγω-
γής, το ποσοστό αναλογικού µισθώµατος και το ελάχι-
στο ετήσιο αναλογικό µίσθωµα αποτελούν αντικείµενα
πλειοδοτικής δηµοπρασίας, οι όροι της οποίας καθορίζο-
νται στην παρ. 7 του άρθρου 53. Το ετήσιο µίσθωµα δεν
επιτρέπεται να είναι µικρότερο από το ελάχιστο συµβα-
τικό ετήσιο µίσθωµα, όπως αυτό προσδιορίζεται από
τους όρους της σύµβασης και προκύπτει σύµφωνα µε
την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 53. Αν από τον
υπολογισµό του συνολικού ετήσιου µισθώµατος προκύ-
πτει ποσό µικρότερο από το ανωτέρω ελάχιστο, τότε βε-
βαιώνεται το ελάχιστο ετήσιο συµβατικό µίσθωµα.
γγ. Για τα λατοµεία βιοµηχανικών ορυκτών της περί-

πτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43 ορίζεται ανώτατο ό-
ριο αναλογικού µισθώµατος ποσοστό 8% επί της τιµής
πώλησης των εξορυσσοµένων προϊόντων, 10% επί εκεί-
νης των ακατέργαστων παραπροϊόντων και 5% επί της
τιµής πώλησης των εντός του λατοµείου επεξεργασµέ-
νων προϊόντων ή παραπροϊόντων στο δάπεδο του λατο-
µείου. 

5. Τα αναλογικά µισθώµατα προσδιορίζονται µε βάση
τις ποσότητες των υλικών που πωλούνται κάθε έτος και
υπολογίζονται από τα τιµολόγια πώλησης που υποβάλ-
λει ο µισθωτής µαζί µε συγκεντρωτική κατάσταση µε τα
στοιχεία πωλήσεων (ποσότητες-τιµές) σε συνδυασµό µε
τοπογραφική επιµέτρηση των ποσοτήτων του εξορυχθέ-
ντος πετρώµατος ή µε άλλη πρόσφορη µέθοδο, εφόσον
κριθεί αναγκαίο, όπως έλεγχο των βιβλίων της επιχείρη-
σης και διασταύρωση των υποβαλλόµενων στοιχείων µε
τα υποβαλλόµενα στους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ στοιχεία
για την καταβολή του ειδικού τέλους της παρ. 2 του άρ-
θρου 62. 
Σε περίπτωση ιδιοχρησιµοποίησης ποσοτήτων για την

τροφοδοσία εγκαταστάσεων του µισθωτή, η τιµή πώλη-
σης για τον υπολογισµό του αναλογικού µισθώµατος
προσδιορίζεται µε βάση είτε προγενέστερα τιµολόγια
του ιδίου λατοµείου είτε µε βάση την τιµή εξορυσσόµε-
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νων προϊόντων αντίστοιχης ποιότητας προϊόντων γειτο-
νικών λατοµείων, ενώ αν ελλείπουν και τα στοιχεία αυ-
τά, λαµβάνεται υπόψη το κόστος εξόρυξης, η θέση και η
προσπελασιµότητα του λατοµείου, η ποιότητα του κοιτά-
σµατος και οι συνθήκες εκµετάλλευσης, το επιχειρηµατι-
κό κέρδος και λοιπά στοιχεία που συνεκτιµώνται από την
αρµόδια υπηρεσία.

6. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού
ποσού των µισθωµάτων, πάγιων και αναλογικών, των δη-
µοσίων λατοµείων µαρµάρων, φυσικών λίθων και βιοµη-
χανικών ορυκτών καταβάλλεται στον πρωτοβάθµιο ΟΤΑ
στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το λατοµείο και
το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται στο
Δηµόσιο, σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων
Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε). 
Από το συνολικό ποσό των πάγιων και αναλογικών µι-

σθωµάτων των δηµόσιων λατοµείων αδρανών υλικών,
ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) αυτού απο-
δίδεται στο Δηµόσιο, σύµφωνα µε τον Κ.Ε.Δ.Ε., ποσο-
στό πέντε τοις εκατό (5%) αποδίδεται στο Δηµόσιο, και
εγγράφεται ως πίστωση σε ειδικό κωδικό (ΚΑΕ), που συ-
νιστάται στον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κάλυψη δαπανών
της Γενικής Δ/νσης Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΓΔΟΠΥ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που σχετίζο-
νται µε δράσεις για την ορθολογική αξιοποίηση και βιω-
σιµότητα της εκµετάλλευσης των ορυκτών πρώτων υ-
λών και είκοσι τοις εκατό (20%) αποδίδεται στην οικεία
Περιφέρεια και διατίθεται αποκλειστικά για έργα που α-
ποτελούν αντιστάθµισµα των περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων και οχλήσεων, των σχετιζοµένων µε τη λατοµική
δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα, στην περι-
φέρεια της οποίας λειτουργεί το λατοµείο.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθµίζεται ο τρόπος, ο
χρόνος και η διαδικασία απόδοσης των ανωτέρω ποσών
καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα, σχετικό µε την ε-
φαρµογή της παραγράφου αυτής.

7. Με την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου, τα αδρα-
νή υλικά που εξορύσσονται ως παραπροϊόντα κατά την
εκµετάλλευση οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών, πλην
των περιπτώσεων των παρ. 5 του άρθρου 51 και 2β του
άρθρου 52, διατίθενται ελεύθερα, εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις ποιότητας της παρ. 10 του άρθρου 59. Ο
εκµεταλλευτής υποχρεούται να καταβάλει το ειδικό τέ-
λος υπέρ ΟΤΑ του άρθρου 62 και το αναλογικό µίσθωµα,
το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
στην τιµή πώλησης ακατέργαστων υλικών ή πέντε τοις
εκατό (5%) στην τιµή πώλησης επεξεργασµένων υλικών
στο δάπεδο του λατοµείου. 

8. Η ποσότητα των αδρανών υλικών της προηγούµε-
νης παραγράφου που µπορεί να διατεθεί ελεύθερα είναι
η τυχόν εναποµείνασα πέραν της απαιτούµενης για την
αποκατάσταση του λατοµικού χώρου και πρέπει να
προσδιορίζεται στις µελέτες (τεχνική και περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων), οι οποίες εγκρίνονται αρµοδίως. Στην
περίπτωση των λατοµείων µαρµάρων, φυσικών λίθων και
βιοµηχανικών ορυκτών πρέπει να τεκµηριώνεται από τα
στοιχεία της τεχνικής µελέτης, ότι η εκµετάλλευσή τους
αποτελεί την κύρια δραστηριότητα. Η εκµετάλλευση
µαρµάρου ή βιοµηχανικού ορυκτού αποτελεί την κύρια
δραστηριότητα όταν το µάρµαρο ή βιοµηχανικό ορυκτό

που εξορύσσεται είναι το ορυκτό µε το µεγαλύτερο πο-
σοστό συµµετοχής επί της αξίας των προϊόντων, αµφό-
τερων υπολογισµένων στο δάπεδο του λατοµείου. Επί-
σης, στην τεχνική µελέτη πρέπει να προσδιορίζεται επα-
κριβώς η ορυκτολογική σύσταση ή το µέγεθος τεµαχίων,
όπως καθορισµός κοκκοµετρίας ή διάστασης ακατάλλη-
λων όγκων ή άλλη ιδιότητα των τυχόν παραγόµενων πα-
ραπροϊόντων, ώστε να τεκµηριώνεται ο λόγος που τα κα-
θιστά ακατάλληλα για την κύρια χρήση για την οποία έ-
χει αδειοδοτηθεί το λατοµείο.

9. Η υποµίσθωση της εκµετάλλευσης λατοµείων απα-
γορεύεται. Επιτρέπεται η µεταβίβαση των δικαιωµάτων
που απορρέουν από τη σύµβαση µίσθωσης, ύστερα από
έγκριση του εκµισθωτή. Η µεταβίβαση πραγµατοποιείται
µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου
υποβάλλεται στον εκµισθωτή µέσα σε προθεσµία ενός
(1) µήνα από την απόφαση έγκρισης της µεταβίβασης.
Μετά την έγκριση της µεταβίβασης και τη συνοµολόγη-
ση της σχετικής συµβολαιογραφικής πράξης, η σύµβαση
µίσθωσης εξακολουθεί να ισχύει µε τους ίδιους όρους
και στη θέση του µισθωτή υπεισέρχεται αυτός στον ο-
ποίο µεταβιβάζονται τα µισθωτικά δικαιώµατα, ο οποίος
αναλαµβάνει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του αρ-
χικού µισθωτή.

Άρθρο 46
Λατοµικές Περιοχές εκµετάλλευσης αδρανών υλικών

1. Ως λατοµικές περιοχές για την εκµετάλλευση αδρα-
νών υλικών µπορεί να χαρακτηριστούν δηµόσιες, δηµο-
τικές ή ιδιωτικές εκτάσεις, οι οποίες κρίνονται κατάλλη-
λες τόσο ως προς την ποιότητα των πετρωµάτων όσο και
ως προς τις επιπτώσεις της αναπτυσσόµενης µέσα σε
αυτές λατοµικής δραστηριότητας στο φυσικό και ανθρω-
πογενές περιβάλλον.

2. Λατοµικές περιοχές καθορίζονται σε επίπεδο Περι-
φερειακής Ενότητας, αν τα γεωγραφικά της όρια ταυτί-
ζονται µε αυτά του νοµού, µε την επιφύλαξη της παρ. 4
του άρθρου 47. Όταν δεν υφίσταται ταύτιση των γεω-
γραφικών ορίων νοµού και Περιφερειακής Ενότητας και
ο νοµός περιλαµβάνει περισσότερες από µία Περιφερει-
ακές Ενότητες, ο καθορισµός λατοµικών περιοχών γίνε-
ται για το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων µέσα
στα όρια του αντίστοιχου νοµού, µε την επιφύλαξη του
τελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. 
Λατοµικές περιοχές καθορίζονται όταν η παραγωγή

των λειτουργούντων λατοµείων σε ήδη καθορισµένες
λατοµικές περιοχές του νοµού και η εκµετάλλευση των
απολήψιµων αποθεµάτων των κοιτασµάτων τους δεν ε-
παρκούν για την κάλυψη των αναγκών του νοµού µε κίν-
δυνο τη διατάραξη της οµαλής λειτουργίας της αγοράς
και τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. Για τον υπολογι-
σµό των απολήψιµων αποθεµάτων αδρανών υλικών, µε
σκοπό την κάλυψη των εκτιµώµενων αναγκών για περίο-
δο τουλάχιστον σαράντα (40) ετών, λαµβάνονται υπόψη
και τα κοιτάσµατα τυχόν αδιάθετων λατοµικών χώρων ε-
ντός των ήδη καθορισµένων λατοµικών περιοχών καθώς
και τα τυχόν παραγόµενα αδρανή υλικά από δραστηριό-
τητες ανακύκλωσης (ΑΕΚΚ).
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να καθορίζονται

λατοµικές περιοχές στα γεωγραφικά όρια των τέως ε-
παρχιών ή σε νησιά στα οποία δεν υπάρχουν καθορισµέ-
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νες λατοµικές περιοχές, εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτό εί-
ναι απαραίτητο για την εξορθολογισµό της κατανοµής
των λατοµικών περιοχών ως προς τα κέντρα κατανάλω-
σης. 

3. Κατά τον καθορισµό µιας λατοµικής περιοχής λαµ-
βάνονται υπόψη τα εξής:
α. η καταλληλότητα του πετρώµατος και η επάρκεια υ-

λικών ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή τροφοδοσία της
αγοράς,
β. χωροταξικά κριτήρια, όπως την Εθνική Χωρική Στρα-

τηγική, τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και τα Περιφερεια-
κά Χωροταξικά Πλαίσια χωροταξικού σχεδιασµού και α-
ειφόρου ανάπτυξης, η απόσταση και η ορθολογική κατα-
νοµή ως προς τα κέντρα κατανάλωσης,
γ. περιβαλλοντικά κριτήρια, όπως η µικρότερη δυνατή

όχληση ή βλάβη στο περιβάλλον, η υπαγωγή ή µη των υ-
ποψήφιων εκτάσεων στο Εθνικό Σύστηµα Προστατευό-
µενων Περιοχών, τα λοιπά ευαίσθητα στοιχεία του περι-
βάλλοντος, η δυνατότητα επέκτασης των ήδη υφιστάµε-
νων λατοµικών περιοχών, η δυνατότητα δηµιουργίας λα-
τοµικής περιοχής σε θέσεις ήδη λειτουργούντων λατο-
µείων, καθώς και τυχόν εναλλακτικές λύσεις,
δ. κριτήρια ασφαλούς και ορθολογικής λειτουργίας, ό-

πως η ασφάλεια εργαζοµένων και περιοίκων, η ορθολο-
γική εκµετάλλευση, η οικονοµία και βιωσιµότητα των
κοιτασµάτων,
ε. κριτήρια προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικού

περιβάλλοντος. 
4. Για τον καθορισµό των λατοµικών περιοχών, ο οικεί-

ος Περιφερειάρχης διερευνά ανά πενταετία την επάρ-
κεια των υλικών από τις ήδη καθορισµένες λατοµικές πε-
ριοχές σε κάθε νοµό της Περιφέρειας. Σε περίπτωση ε-
πάρκειας εκδίδει αιτιολογηµένη διαπιστωτική πράξη.
Στην αντίθετη περίπτωση, ο Περιφερειάρχης, ύστερα α-
πό αιτιολογηµένη γνώµη του Περιφερειακού Συµβουλίου
για τα ζητήµατα που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3, η ο-
ποία παρέχεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2)
µηνών, υποβάλλει εισήγηση προς τον Συντονιστή της οι-
κείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης για τον καθορισµό νέ-
ων λατοµικών περιοχών. Ο Συντονιστής της Αποκεντρω-
µένης Διοίκησης εκδίδει σχετική εγκριτική απόφαση, η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

5. Οι λατοµικές περιοχές για την εκµετάλλευση αδρα-
νών υλικών καθορίζονται, ύστερα από σύµφωνη γνώµη
της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 47, µε απόφαση
του Περιφερειάρχη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως. Η επιτροπή εξετάζει τις προϋπο-
θέσεις των παρ. 1, 2 και 3 και του άρθρου 47, καθώς και
αν υπάρχουν οι απαγορευτικοί λόγοι του άρθρου 49 και
διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της. Η απόφαση κα-
θορισµού λατοµικών περιοχών εκµετάλλευσης αδρανών
υλικών εκδίδεται µέσα σε πέντε (5) έτη από τη δηµοσί-
ευση της απόφασης της παρ. 4 του παρόντος άρθρου
του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

6. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 1515/1985 (Α΄ 18),
που διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 41 του  ν.
4277/2014 (Α΄ 156), ειδικώς στην Περιφέρεια Αττικής,
µπορεί µε τις προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 και τη σύµ-
φωνη γνώµη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, ύστερα α-
πό εισήγηση του αρµόδιου Περιφερειάρχη και γνώµη
του Συµβουλίου του Μητροπολιτικού Σχεδιασµού, να κα-

θορίζονται θέσεις συγκέντρωσης λατοµικών επιχειρήσε-
ων εκµετάλλευσης αδρανών υλικών µε απόφαση του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Άρθρο 47 
Διαδικασία καθορισµού λατοµικών περιοχών

1. Αν, µετά την τήρηση της διαδικασίας της παρ. 4 του
άρθρου 46, πρέπει να καθορισθεί λατοµική περιοχή, µε
απόφαση του Περιφερειάρχη που δηµοσιεύεται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται στην έδρα της
Περιφέρειας Επιτροπή Καθορισµού Λατοµικών Περιο-
χών. Η επιτροπή αποτελείται από οκτώ τακτικά µέλη µε
τους αναπληρωτές τους ως εξής:
α) έναν υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, µε ειδικότητα µηχανικού µεταλλείων ή µηχα-
νικού ορυκτών πόρων ή διπλωµατούχου µηχανικού άλ-
λης ισότιµης και αντίστοιχης µε τις παραπάνω ειδικότη-
τες, µε τον αναπληρωτή του,
β) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Δασών της οικείας

Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µε τον αναπληρωτή του,
γ) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, µε ειδικότητα πο-
λιτικού µηχανικού ή τοπογράφου µηχανικού ή αρχιτέ-
κτονα µηχανικού, µε τον αναπληρωτή του,
δ) έναν υπάλληλο της τεχνικής Υπηρεσίας του δήµου

της έδρας του οικείου νοµού, µε ειδικότητα τοπογράφου
µηχανικού ή πολιτικού µηχανικού. Αν δεν υπηρετεί υπάλ-
ληλος της συγκεκριµένης ειδικότητας ορίζεται υπάλλη-
λος προερχόµενος από την Τεχνική Υπηρεσία άλλου δή-
µου εντός των γεωγραφικών ορίων του νοµού, µε τον α-
ναπληρωτή του,
ε) έναν υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισµού και Α-

θλητισµού, µε τον αναπληρωτή του,
στ) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

και Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Περιφέρειας, ειδι-
κότητας µηχανικού, κατά προτίµηση πολεοδόµου χωρο-
τάκτη, µε τον αναπληρωτή του,
ζ) έναν υπάλληλο του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Με-

ταλλευτικών Ερευνών και Μελετών (Ι.Γ.Μ.Ε.), µε ειδικό-
τητα γεωλόγου ή µηχανικού µεταλλείων ή µηχανικού ο-
ρυκτών πόρων ή διπλωµατούχου µηχανικού άλλης ισότι-
µης και αντίστοιχης µε τις παραπάνω ειδικότητας, µε τον
αναπληρωτή του,
η) ένα δηµοτικό υπάλληλο, από δήµο που ορίζει η Πε-

ριφερειακή Ένωση Δήµων (ΠΕΔ) της οικείας Περιφέρει-
ας, µε τον αναπληρωτή του. 
Αν µέσα στον νοµό, στα όρια του οποίου καθορίζονται

λατοµικές περιοχές, περιλαµβάνονται περισσότερες από
µία Περιφερειακές Ενότητες, οι ανωτέρω εκπρόσωποι ο-
ρίζονται από τις αντίστοιχες ως άνω υπηρεσίες της έ-
δρας του οικείου νοµού, ενώ αν δεν υπηρετούν σε αυτές
υπάλληλοι των προβλεπόµενων ειδικοτήτων, από αντί-
στοιχη υπηρεσία εντός των γεωγραφικών ορίων του οι-
κείου νοµού. 
Οι δαπάνες µετακίνησης εκτός έδρας των µελών της

Επιτροπής για τη συµµετοχή τους στις Επιτροπές Καθο-
ρισµού Λατοµικών Περιοχών, βαρύνουν τον προϋπολογι-
σµό του εκάστοτε φορέα προέλευσής τους.
Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις

του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 
2. Σε περίπτωση καθορισµού χώρου συγκέντρωσης ή
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λατοµικής περιοχής στην Περιφέρεια Αττικής, σύµφωνα
µε το άρθρο 15 του ν. 1515/1985 (Α΄ 18), που διατηρήθη-
κε σε ισχύ µε το άρθρο 41 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156)
στην Επιτροπή της παρ. 1 του παρόντος άρθρου συµµε-
τέχει ως ένατο µέλος και εκπρόσωπος της Διεύθυνσης
Σχεδιασµού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών
Περιοχών (Δ/νση Σ.Μ.Α.Π.Π.) του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. 

3. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της περίπτ. α
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή βρίσκεται
σε απαρτία εφόσον παρίστανται πέντε (5) µέλη. Οι απο-
φάσεις της λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων
µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος
του Προέδρου.

4. Αν από τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής της παρ.
1 προκύπτει ότι δεν καθίσταται δυνατός ο καθορισµός
λατοµικών περιοχών εντός των γεωγραφικών ορίων ε-
νός νοµού, ο οικείος Περιφερειάρχης, για την κάλυψη
των αναγκών του συγκεκριµένου νοµού σε αδρανή υλι-
κά, αναθέτει µε απόφασή του τον καθορισµό λατοµικών
περιοχών ή την επέκταση των ήδη υφισταµένων σε επι-
τροπή όµορου νοµού της Περιφέρειας δικαιοδοσίας του.
Στην περίπτωση αυτή η τεκµηρίωση για την ορθολογική
χωροταξική κατανοµή των λατοµείων αναφέρεται στην
ευρύτερη περιοχή.

5. Τα σχέδια καθορισµού των λατοµικών περιοχών, για
τα οποία γνωµοδοτεί θετικά η Επιτροπή της παρ. 1 υπο-
βάλλονται σε διαδικασία Περιβαλλοντικού Προελέγχου
(ΠΠ), ώστε να διακριβωθεί αν αναµένονται σηµαντικές ε-
πιπτώσεις στο περιβάλλον. Σε θετική περίπτωση εφαρ-
µόζεται η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτί-
µησης (Σ.Π.Ε.) σύµφωνα µε την
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλο-
ντος, Χωροταξίας και Δηµοσίας Έργων και του Υφυ-
πουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης (Β΄1225), σε συµµόρφωση µε την Οδηγία
2001/42/ΕΚ. Τα σχέδια λατοµικών περιοχών που βρίσκο-
νται στο σύνολό τους ή µερικώς µέσα στις περιοχές του
Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου NATURA 2000, υπο-
βάλλονται υποχρεωτικά στη διαδικασία Σ.Π.Ε..
Αν το αποτέλεσµα της Σ.Π.Ε. διαφοροποιείται από την

εισηγητική έκθεση της Επιτροπής της παρ. 1 του παρό-
ντος άρθρου, το αποτέλεσµα αυτό τίθεται υπόψη της εν
λόγω Επιτροπής, για να διαµορφώσει εκ νέου τη γνώµη
της, συµµορφούµενη µε τα αποτελέσµατα της Σ.Π.Ε..

6. Μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής και πριν από
την έκδοση της απόφασης του καθορισµού λατοµικής
περιοχής, ο Περιφερειάρχης ζητεί την έγκριση του Υ-
πουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία χορηγείται
σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153). Η έ-
γκριση αυτή δεν ζητείται αν η αρχή αυτή έχει γνωµοδο-
τήσει προηγουµένως στο στάδιο της Σ.Π.Ε..
Για τη σύνταξη της γνώµης της η Επιτροπή µπορεί να

ζητήσει εγγράφως τη γνώµη ή τη συνδροµή οποιασδή-
ποτε άλλης υπηρεσίας ή φορέα, κατά την κρίση της.

7. Μετά τον καθορισµό κάθε λατοµικής περιοχής που
περιλαµβάνει δηµόσιες ή δηµοτικές εκτάσεις, οµάδα ερ-
γασίας που αποτελείται από τα µέλη της επιτροπής της
παρ.1 του παρόντος άρθρου που εκπροσωπούν: α) το Υ-
πουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, β) τη Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων ή τις Τεχνικές Υπηρεσίες των δήµων, ό-
ταν πρόκειται για δηµόσιες ή δηµοτικές εκτάσεις αντί-

στοιχα, και γ) το Ι.Γ.Μ.Ε. προβαίνει σε κατανοµή (χωρο-
ταξική) των λατοµικών χώρων µέσα στη λατοµική περιο-
χή. 
Η ανωτέρω κατανοµή ολοκληρώνεται µέσα σε δύο (2)

µήνες από την έναρξη ισχύος της απόφασης καθορισµού
της λατοµικής περιοχής. Η σχετική εισήγηση της ανωτέ-
ρω οµάδας εργασίας της επιτροπής εγκρίνεται µε από-
φαση του αρµόδιου Περιφερειάρχη. 

8. Η Επιτροπή της παρ. 1 µπορεί, κατ΄ εξαίρεση, να συ-
νιστάται από τον αρµόδιο Περιφερειάρχη ύστερα από αί-
τηση ενδιαφεροµένου για τον καθορισµό περιοχής προ-
σφερόµενης ως λατοµικής, µε τις προϋποθέσεις και τη
διαδικασία των άρθρων 46 και 47. Η αίτηση πρέπει, επί
ποινή απαραδέκτου να συνοδεύεται από: αα) παράβολο
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ το οποίο καταβάλλεται υ-
πέρ της οικείας Περιφέρειας, αναπροσαρµοζόµενο µε α-
πόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
ββ) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο αιτών έχει το δικαί-
ωµα εκµετάλλευσης αδρανών υλικών στην έκταση, στην
οποία αναφέρεται η αίτησή του ή έχει προβεί σε ενέρ-
γειες για τη δέσµευση της έκτασης, όπως προσύµφωνο
αγοράς ή µίσθωσης της περιοχής για την συγκεκριµένη
χρήση µε σκοπό την απόκτηση του δικαιώµατος εκµε-
τάλλευσης. Τα έξοδα εκπόνησης µελέτης Π.Π. και τα
σχετικά µε τη διαδικασία Σ.Π.Ε. της παρ. 5, όπου αυτή α-
παιτείται, επιβαρύνουν τον ενδιαφερόµενο.

Άρθρο 48
Χωροθέτηση, τροποποίηση και αποχαρακτηρισµός 

λατοµικών περιοχών 

1. Οι λατοµικές περιοχές χωροθετούνται, σε απόστα-
ση τουλάχιστον χιλίων (1.000) µέτρων από εγκεκριµένα
σχέδια πόλεως και εγκεκριµένες περιοχές οικιστικών ε-
πεκτάσεων ή εγκεκριµένα όρια ή οικισµών προϋφισταµέ-
νων του έτους 1923, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί
µε διοικητικές πράξεις και εγκεκριµένες περιοχές οικι-
στικών επεκτάσεων ή εγκεκριµένα όρια, σύµφωνα µε τα
από 21.11.1979 «Περί καθορισµού των ορίων των προ
της 16.8.1923 υφισταµένων οικισµών, των στερουµένων
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου (Δ΄693), 2.3.1981
«Περί των ληπτέων υπόψη στοιχείων και του τρόπου κα-
θορισµού των ορίων των πρό της 16.8.1923 υφισταµέ-
νων οικισµών των στερουµένων εγκεκριµένου ρυµοτοµι-
κού σχεδίου ως και καθορισµού των όρων και περιορι-
σµών δοµήσεως των οικοπέδων αυτών» (Δ΄ 138) και
24.4.1985 «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώ-
ρας µέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορι-
σµός όρων και περιορισµών δόµησής τους» (Δ΄181)
προεδρικά διατάγµατα. Αν πρόκειται να χωροθετηθεί λα-
τοµική περιοχή πλησίον οικισµού που έχει οριοθετηθεί
µε νοµαρχιακή απόφαση, πριν τον καθορισµό της λατο-
µικής περιοχής, πρέπει να γίνει αναδηµοσίευση των ο-
ρίων του οικισµού µε προεδρικό διάταγµα. 
Μέσα στις λατοµικές περιοχές, καθώς και σε απόστα-

ση τουλάχιστον χιλίων µέτρων έξω από την οριογραµµή
τους απαγορεύεται η επέκταση του σχεδίου πόλεως ή η
δηµιουργία ανεξάρτητου ρυµοτοµικού σχεδίου ή η ανέ-
γερση οποιουδήποτε κτίσµατος, µε εξαίρεση εκείνα που
έχουν άµεση σχέση µε τη λατοµική δραστηριότητα και
ειδικότερα εγκαταστάσεις επεξεργασίας των προϊόντων
εξόρυξης και λοιπών κατεργασιών καθετοποίησης της ε-
ξορυκτικής δραστηριότητας. 
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2. Το όριο των χιλίων µέτρων της παρ. 1 δεν ισχύει για
την ανέγερση κτιρίων και µηχανολογικών εγκαταστάσε-
ων για την άσκηση δραστηριοτήτων, όπως αυτές ορίζο-
νται στις παρ. 1 έως 5 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011
(Α΄143), για τις µονάδες των περιπτώσεων γ΄ και ζ΄ της
παρ. 3 του άρθρου 18 του ιδίου νόµου και για τις εγκατα-
στάσεις έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.).
Στις περιπτώσεις αυτές η χωροθέτηση πραγµατοποιείται
σε αποστάσεις µεγαλύτερες των πεντακοσίων µέτρων
από τα όρια των λατοµικών περιοχών. Επίσης, κατά τη
χωροθέτηση πλησίον λατοµικών περιοχών Επιχειρηµατι-
κών Πάρκων όπως αυτά περιγράφονται στο τρίτο µέρος
του ν. 3982/2011, κάτω από το όριο των χιλίων και σε α-
πόσταση όχι µικρότερη των πεντακοσίων µέτρων επιτρέ-
πεται µόνο η ανέγερση κτιρίων και µηχανολογικών εγκα-
ταστάσεων για την άσκηση δραστηριοτήτων όπως ορίζο-
νται στις παρ. 1 έως 5 του άρθρου 59 και για τις µονάδες
των περιπτώσεων γ΄ και ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 18 του
ν. 3982/2011. 
Η ελάχιστη απόσταση χωροθέτησης από τα όρια της

λατοµικής περιοχής, όταν πρόκειται για πυλώνες ανεµο-
γεννητριών, ορίζεται στα εκατόν πενήντα (150) µέτρα. 
Οµοίως, το όριο των χιλίων µέτρων δεν ισχύει για την

ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για γεωργοκτηνο-
τροφικές και υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, στέ-
γαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαµενές και
θερµοκήπια, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 163
του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (π.δ.
14.7.1999, Δ΄ 580), τα οποία χωροθετούνται σε αποστά-
σεις µεγαλύτερες των πεντακοσίων µέτρων από τα όρια
της λατοµικής περιοχής. Ειδικώς για τις πτηνοτροφικές
και κτηνοτροφικές µονάδες απαιτείται προηγούµενη θε-
τική γνώµη της Επιτροπής Ελέγχου Σταυλισµού του άρ-
θρου 4 του ν. 4056/2012 (Α΄ 52).
Οι ανωτέρω αποστάσεις µπορεί να περιορίζονται, κατά

περίπτωση, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του
αρµόδιου Τµήµατος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδι-
κής Γραµµατείας του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελε-
γκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ε-
φόσον το ανάγλυφο της περιοχής και οι συγκεκριµένες
συνθήκες το επιτρέπουν.
Η εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγρά-

φου, καθώς και της παρ. 1 ανατίθεται στα οικεία πολεο-
δοµικά όργανα του ν. 4067/2012 (Α΄79).
Τα δασοτεχνικά έργα των άρθρων 15 και 16 του ν.

998/1979 εκτελούνται ανεξαρτήτως της απόστασής
τους από το όριο της λατοµικής περιοχής. 

3. Σε νησιωτικές περιοχές, αν δεν υφίσταται η δυνατό-
τητα τήρησης της απόστασης των χιλίων µέτρων της
παρ. 1 ή σε παραµεθόριες περιοχές, στις οποίες υφίστα-
ται επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης αδρανών υλικών για
την οµαλή λειτουργία της αγοράς και την εκτέλεση δη-
µόσιων έργων, είναι δυνατός ο περιορισµός της απόστα-
σης αυτής, από µέρος ή το σύνολο των ορίων της λατο-
µικής περιοχής, µε τη σχετική απόφαση καθορισµού της.
Για τον περιορισµό της ανωτέρω απόστασης, η Επιτρο-

πή της παρ. 1 του άρθρου 47 συνεκτιµά την έκταση της
λατοµικής περιοχής, τη µορφολογία και το ανάγλυφο
του εδάφους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πετρώµα-
τος που πρόκειται να εξορυχθεί και τον τρόπο εξόρυξής
του, καθώς και το µέγεθος και το είδος του γειτνιάζο-

ντος ρυµοτοµικού σχεδίου και των κτισµάτων, µε σκοπό
την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, των περι-
οίκων και των διερχόµενων, καθώς και την προστασία
του περιβάλλοντος.
Σε κάθε περίπτωση, ο περιορισµός της ανωτέρω από-

στασης και των αποστάσεων που προβλέπονται στις δια-
τάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 του άρθρου 85 του Κανο-
νισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών
(Δ7/Α/οικ. 12050/2223/23.5.2011) απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄ 1227) α-
πό τα όρια της λατοµικής περιοχής, δεν επιτρέπεται να
είναι µικρότερος από τις ελάχιστες προβλεπόµενες από
το συγκεκριµένο κανονισµό για τη χωροθέτηση των εξο-
ρυκτικών εργασιών αν γίνεται χρήση εκρηκτικών υλών.

4. Με τα κριτήρια της παρ. 3 του παρόντος άρθρου εί-
ναι δυνατός ο περιορισµός του εύρους της ζώνης προ-
στασίας λατοµικής περιοχής, µε τη σχετική απόφαση κα-
θορισµού της, κάτω των χιλίων (1000) µέτρων από τµήµα
των ορίων της στις περιπτώσεις εγκαταλελειµµένων, µι-
κρών και φθινόντων οικισµών. Ο ανωτέρω περιορισµός
εφαρµόζεται εφόσον η λατοµική περιοχή περικλείει κα-
τάλληλα πετρώµατα για την παραγωγή καλής ποιότητας
υλικών και συµβάλλει στην πλέον ορθολογική χωροταξι-
κή κατανοµή των λατοµείων, στη στήριξη της τοπικής οι-
κονοµίας και στην παραµονή του πληθυσµού στους οικι-
σµούς αυτούς.
Ύστερα από αίτηµα ενός δήµου και αιτιολογηµένη

γνώµη του οικείου περιφερειακού συµβουλίου για τη
συνδροµή των προϋποθέσεων του προηγουµένου εδαφί-
ου, είναι δυνατός ο περιορισµός, κάτω των χιλίων (1000)
µέτρων, του εύρους της ζώνης προστασίας λατοµικής
περιοχής που έχει ήδη καθοριστεί. Ο περιορισµός του
εύρους αυτού γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση της Επι-
τροπής της παρ. 1 του άρθρου 47, η οποία καθορίζει την
επιτρεπτή απόσταση µε βάση τα κριτήρια του προηγού-
µενου εδαφίου, το σχετικό αίτηµα του δήµου και τη γνω-
µοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου, που διαβιβά-
ζεται σ΄ αυτήν από την αρµόδια υπηρεσία της οικείας
Περιφέρειας.
Η εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγρά-

φου ανατίθεται στα οικεία πολεοδοµικά όργανα του ν.
4067/2012 (Α΄79).

5. Η εκµετάλλευση των λατοµείων αδρανών υλικών ε-
ντός των λατοµικών περιοχών χαρακτηρίζεται ως δηµό-
σιας ωφέλειας. Στις περιοχές αυτές το δικαίωµα εκµε-
τάλλευσης των αδρανών υλικών υπερισχύει καταρχάς
του δικαιώµατος εκµετάλλευσης οποιασδήποτε κατηγο-
ρίας ορυκτών. Κατ΄ εξαίρεση, αν υπάρχουν κοιτάσµατα
µεταλλευµάτων, βιοµηχανικών ορυκτών ή µαρµάρων σε
σηµαντικές ποσότητες και έχουν ουσιώδη σηµασία για
την εθνική οικονοµία, το δικαίωµα εκµετάλλευσης των ο-
ρυκτών αυτών υπερισχύει. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδε-
ται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, ύστερα από γνωµοδότηση του ΙΓΜΕ, που δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια, για
τα λατοµικά ορυκτά ακολουθείται η διαδικασία τροποποί-
ησης της σχετικής σύµβασης µίσθωσης, σύµφωνα µε την
παρ. 11 του άρθρου 53, καθώς και των σχετικών εγκρίσε-
ων ή γνωστοποιήσεων.
Οι λατοµικές περιοχές, µετά τον καθορισµό τους, κα-

θώς και οι ήδη καθορισθείσες στο σύνολο ή σε µέρος αυ-
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τών, δεν µεταβάλλουν τον χαρακτήρα τους µε µεταγενέ-
στερες του καθορισµού τους πολεοδοµικές, χωροταξι-
κές, δασικές ή άλλες διατάξεις, µέχρι τη µέγιστη δυνατή
αξιοποίηση των αποθεµάτων των κοιτασµάτων τους. 

6. Οι λατοµικές περιοχές ενεργοποιούνται µε την κα-
τακύρωση ενός διαγωνισµού µίσθωσης τουλάχιστον ε-
νός λατοµικού χώρου µέσα σε αυτήν. Μη ενεργοποιηµέ-
νες λατοµικές περιοχές µπορούν να αποχαρακτηρίζο-
νται, ολικά ή µερικά µε απόφαση του οικείου Περιφερει-
άρχη, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής της
παρ. 1 του άρθρου 47, για λόγους που τυχόν δεν έχουν
ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισµό τους ή για λόγους
που προέκυψαν µετά τον καθορισµό τους και επιβάλ-
λουν τον αποχαρακτηρισµό τους. Σε κάθε περίπτωση, ε-
φόσον οι περιοχές αυτές δεν έχουν ενεργοποιηθεί µέσα
σε πέντε (5) έτη από το χαρακτηρισµό τους, αποχαρα-
κτηρίζονται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το
χρονικό διάστηµα της πενταετίας µπορεί να παραταθεί
για µία ακόµα διετία µε απόφαση του Συντονιστή της οι-
κείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης ύστερα από αιτιολο-
γηµένη πρόταση του οικείου Περιφερειάρχη. 

7. Λατοµικές περιοχές που έχουν ενεργοποιηθεί στο
παρελθόν και έχουν περιέλθει σε αδράνεια πλέον της
δεκαετίας αποχαρακτηρίζονται, ολικά ή µερικά µε από-
φαση του οικείου Περιφερειάρχη εφόσον κριθεί ότι δεν
συντρέχει πλέον λόγος διατήρησής τους. Η απόφαση
αυτή του Περιφερειάρχη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως, εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
της αρµόδιας Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας και αι-
τιολογηµένη γνώµη του περιφερειακού συµβουλίου. 

8. Σε περίπτωση απώλειας της δασικής βλάστησης λα-
τοµικών περιοχών που έχουν καθοριστεί µέσα σε δάση ή
δασικές εκτάσεις, λόγω πυρκαγιάς, παράνοµης υλοτο-
µίας ή άλλης αιτίας, που επισυνέβη µετά την έκδοση της
απόφασης καθορισµού τους, ο καθορισµός της λατοµι-
κής περιοχής και η εκµετάλλευση του λατοµείου δεν θί-
γονται από την κήρυξη της αναδάσωσης. Αποφάσεις κή-
ρυξης αναδάσωσης, πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής,
διοικητικές ποινές προστίµων ή ειδικής αποζηµίωσης
που έχουν εκδοθεί σε βάρος λατοµικών περιοχών του
προηγούµενου εδαφίου ανακαλούνται υποχρεωτικά µε
πράξη του αρµοδίου οργάνου. 

9. Με διαδικασία ανάλογη εκείνης του καθορισµού της
είναι δυνατή η τροποποίηση, επέκταση ή περιορισµός
των ορίων ενεργοποιηµένης λατοµικής περιοχής ή της
χωροταξικής κατανοµής εντός αυτής, ύστερα από αίτη-
ση που συνοδεύεται από παράβολο τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ το οποίο καταβάλλεται υπέρ της οικείας
Περιφέρειας, και αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

10. Τα έργα υποδοµής που απαιτούνται για τα λατο-
µεία που χωροθετούνται εντός λατοµικών περιοχών, ό-
πως η κατασκευή πρόσθετου οδικού δικτύου εξωτερικής
προσπέλασης µέχρι των ορίων των λατοµικών χώρων
και οι επεκτάσεις κεντρικών δικτύων ηλεκτρικού ρεύµα-
τος, υδροδότησης και επικοινωνιών, εκτελούνται από
τους εκµεταλλευτές και αποδίδονται σε κοινή χρήση. Η
εντός της λατοµικής περιοχής οδοποιία που εξυπηρετεί
την επικοινωνία των λατοµικών χώρων χρησιµοποιείται
ακωλύτως από τη δασική και την πυροσβεστική υπηρεσία
κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. Η δαπάνη των
έργων υποδοµής που τυχόν εξυπηρετούν περισσότε-

ρους από έναν λατοµικούς χώρους της παρ. 9 του παρό-
ντος άρθρου αναλαµβάνεται από τους αντίστοιχους µι-
σθωτές των λατοµικών χώρων κατ΄ αναλογία, που καθο-
ρίζεται µε απόφαση του αρµόδιου Περιφερειάρχη ύστε-
ρα από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας της περιφέ-
ρειας. 
Για δηµόσια ή δηµοτικά λατοµεία εντός λατοµικών πε-

ριοχών, η πραγµατική δαπάνη των έργων υποδοµής συµ-
ψηφίζεται µετά την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
του λατοµείου µε το αναλογικό µίσθωµα της παρ. 4 του
άρθρου 45. Για την έναρξη της διαδικασίας συµψηφι-
σµού απαιτείται αίτηση του µισθωτή, η οποία υποβάλλε-
ται στην αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκη-
σης όταν ολοκληρωθεί συνολικά η εκτέλεσή των έργων
υποδοµής ή εκτελεστεί ολοκληρωµένο τµήµα αυτών. Η
διενέργεια και το ύψος των δαπανών των έργων υποδο-
µής εκτιµάται από τριµελή επιτροπή τεχνικών υπαλλή-
λων που συγκροτείται για τον λόγο αυτόν µε απόφαση
του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Το πρακτικό της επιτροπής κοινοποιείται µε κάθε πρό-
σφορο τρόπο στον µισθωτή, ο οποίος διατυπώνει στην ε-
πιτροπή αντιρρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσµίας ε-
νός (1) µήνα. Αν διατυπωθούν αντιρρήσεις, η επιτροπή
συνεδριάζει εκ νέου εντός ενός (1) µήνα, προκειµένου
να εξετάσει τις αντιρρήσεις του µισθωτή, τις οποίες είτε
λαµβάνει υπόψη και τροποποιεί το αρχικό πρακτικό της
είτε τις απορρίπτει αιτιολογηµένα. Η διαδικασία του συµ-
ψηφισµού ολοκληρώνεται µέσα σε έξι µήνες από την υ-
ποβολή της αίτησης του µισθωτή, µε την έκδοση απόφα-
σης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκη-
σης περί καθορισµού των προς συµψηφισµό δαπανών ή
περί απόρριψης της αίτησης συµψηφισµού.

Άρθρο 49 
Απαγορεύσεις εκµετάλλευσης λατοµείων

1. Απαγορεύεται η εκµετάλλευση λατοµείων, αν από
αυτήν δηµιουργούνται:
α) κίνδυνοι για την ασφάλεια της ζωής ή για την υγεία

των εργαζοµένων, των περιοίκων και των διερχοµένων,
καθώς και βλάβες σε έργα δηµόσιας ωφέλειας,
β) άµεση ή έµµεση βλάβη σε αρχαιολογικούς χώρους,

µνηµεία ή ιστορικούς τόπους ή τουριστικές εγκαταστά-
σεις,
γ) σοβαρές αλλοιώσεις του φυσικού και πολιτιστικού

περιβάλλοντος, που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν
µε τη λήψη ανάλογων µέτρων και µε κόστος οικονοµικά
αποδεκτό.
Απαιτείται η συνδροµή, σωρευτικά, των εξής προϋπο-

θέσεων: 
αα) σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Τµήµατος Επιθεώ-

ρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραµµατείας του Σώµα-
τος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας για λόγους ασφάλειας και ορ-
θολογικής εκµετάλλευσης,
ββ) έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητι-

σµού, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 του
ν. 3028/2002 (Α΄153), εάν δεν έχει χορηγηθεί σε προγε-
νέστερο στάδιο,
γγ) έγκριση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ό-

πως προβλέπεται στο ν. 4014/2011 (Α΄209), 
δ) έγκριση τεχνικής µελέτης εκµετάλλευσης από την

οποία προκύπτει ότι είναι εφικτός ο σχεδιασµός ορθολο-
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γικής εκµετάλλευσης, σύµφωνα όσα προβλέπονται στον
Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών
(ΚΜΛΕ).

2. Εκτός από τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1
του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται επίσης η εκµε-
τάλλευση λατοµείων όταν κατά την αξιολόγηση της τε-
χνικής µελέτης εκµετάλλευσης κριθεί ότι η αιτούµενη έ-
κταση δεν επαρκεί για την εξασφάλιση ορθολογικής και
ασφαλούς εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ΚΜΛΕ.

3. Αν για τη χωροθέτηση του λατοµείου απαιτείται η
διερεύνηση και ειδικότερων απαγορευτικών λόγων, κατά
το στάδιο έγκρισης της τεχνικής µελέτης εκµετάλλευ-
σης συνυποβάλλεται κατά περίπτωση, γνωµοδότηση
των εξής υπηρεσιών: 
α) της αρµόδιας υπηρεσίας για το ιδιοκτησιακό καθε-

στώς του λατοµικού χώρου,
β) του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανοµής

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.),
γ) του Διαχειριστή Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερί-

ου ΑΕ (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. ΑΕ), 
δ) της αρχής ή του φορέα διαχείρισης αγωγών µετα-

φοράς ή διανοµής ή αποθήκευσης (υπέργειων ή υπόγει-
ων εγκαταστάσεων) υδρογονανθράκων και παραγώγων
αυτών.
Για την αναγκαιότητα ή µη των γνωµοδοτήσεων των

περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ υποβάλλεται υπεύθυνη δήλω-
ση του υπογράφοντος τη σχετική µελέτη µηχανικού.
Δεν απαιτείται η εκ νέου γνωµοδότηση των ως άνω υ-

πηρεσιών ή οργανισµών, εφόσον αυτές έχουν γνωµοδο-
τήσει κατά το στάδιο χορήγησης της έγκρισης ερευνητι-
κών εργασιών ή της µίσθωσης του λατοµικού χώρου ή
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και δεν έχει παρέλ-
θει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών ετών από
την έκδοση των εν λόγω γνωµοδοτήσεων. 
Για τα λατοµεία που χωροθετούνται µέσα σε λατοµι-

κές περιοχές δεν απαιτείται η γνωµοδότηση των ως άνω
υπηρεσιών.

4. Η ίδρυση λατοµείου µέσα σε περιοχές του Εθνικού
Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών του άρθρου 3
του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), είναι δυνατή µόνο στις ζώνες ή
περιοχές εκείνες, στις οποίες επιτρέπεται η λατοµική
δραστηριότητα είτε από τον νόµο, είτε από τα διατάγµα-
τα και τις υπουργικές ή άλλες αποφάσεις προστασίας
και διαχείρισης των περιοχών αυτών, και σύµφωνα µε τις
περαιτέρω εξειδικεύσεις ή περιορισµούς που τίθενται
στις πράξεις αυτές.

Άρθρο 50
Έρευνα λατοµικών ορυκτών 

1. Η διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπί-
στωση κοιτασµάτων βιοµηχανικών ορυκτών, µαρµάρων,
φυσικών λίθων καθώς και αδρανών υλικών ειδικών χρή-
σεων, πλην της µαρµαρόσκονης, µαρµαροψηφίδας και
των ασβεστολιθικών αντιολισθηρών πραγµατοποιείται
µε τις προϋποθέσεις των άρθρων 58 και 59 του  ν.
4442/2016 (Α΄ 230).

2. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια ερευνητικών εργα-
σιών στις περιπτώσεις που υφίστανται, για τις εργασίες
αυτές ή τις ενδεχόµενες µελλοντικές εργασίες εκµετάλ-
λευσης, οι απαγορευτικοί λόγοι του άρθρου 49. Ειδικό-
τερα, για τις δηµόσιες εκτάσεις δεν επιτρέπεται η διε-
νέργεια ερευνητικών εργασιών, αν πρόκειται για χώρο

ως προς τον οποίο συντρέχει τουλάχιστον µία από τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
α) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορή-

γηση έγκρισης ερευνητικών εργασιών έχει εκδοθεί οποι-
αδήποτε πράξη δηµόσιας αρχής από την οποία συνάγε-
ται ο προγραµµατισµός του Δηµοσίου να διενεργήσει έ-
ρευνα στο συγκεκριµένο χώρο ή χορηγείται έγκριση για
χρηµατοδότηση ή ένταξη του χώρου σε χρηµατοδοτού-
µενο πρόγραµµα ερευνών, 
β) για χώρο στον οποίο, κατά το χρόνο υποβολής της

ανωτέρω αίτησης, το ίδιο το Δηµόσιο ασκεί το δικαίωµά
του για έρευνα,
γ) για χώρο στον οποίο είχε διενεργηθεί έρευνα από

το Δηµόσιο, από την οποία έχουν διαπιστωθεί κοιτάσµα-
τα,
δ) για χώρο στον οποίο είχε παρασχεθεί δικαίωµα εκ-

µετάλλευσης οποιουδήποτε λατοµικού ορυκτού και δεν
έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα της µεγαλύτερο της πε-
νταετίας από τη λήξη, παύση ή ανάκλησή του. Στο χρονι-
κό αυτό διάστηµα που µεσολαβεί είναι δυνατή η δηµο-
πράτηση του χώρου σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου
53.

3. Η έρευνα σε δηµόσιες και δηµοτικές εκτάσεις διε-
νεργείται σε ορισµένη ενιαία έκταση µέχρι τριακόσια
(300) στρέµµατα. Εκτάσεις, οι οποίες διασχίζονται από
αγροτικό ή δασικό δρόµο θεωρούνται ενιαίες. Αν µετά
την έρευνα επακολουθήσει εκµετάλλευση, ο εκµεταλ-
λευτής υποχρεούται να µεταθέσει τους ανωτέρω δρό-
µους µε δικές του δαπάνες εκτός του λατοµικού χώρου.
Ειδικά για την µετάθεση δασικού δρόµου ακολουθούνται
οι προδιαγραφές της δασικής οδοποιίας στη σύνταξη
της σχετικής µελέτης, η οποία εγκρίνεται από τη δασική
αρχή.

4. Ο συνολικός όγκος του λατοµικού ορυκτού που
µπορεί να ληφθεί και να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες της
έρευνας θα καθορίζεται κάθε φορά από τη Δήλωση Συµ-
µόρφωσης µε Τεχνικές Προδιαγραφές Ερευνητικών Ερ-
γασιών Λατοµείου, ανάλογα µε το είδος, τις ιδιαιτερότη-
τες του ορυκτού και την εφαρµοζόµενη µέθοδο έρευνας.
Η ποσότητα αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 0,5 κυβικά
µέτρα (κ.µ.) ανά στρέµµα, ενώ το σύνολο του όγκου της
εκσκαφής δεν µπορεί να υπερβαίνει το δεκαπλάσιο της
προαναφερθείσας ποσότητας.

5. Η άσκηση του δικαιώµατος του Δηµοσίου για έρευ-
να και αναζήτηση λατοµικών ορυκτών στις εκτάσεις ιδιο-
κτησίας του γίνεται σε καθορισµένη κάθε φορά έκταση
κάθε φορά, ύστερα από αίτηση του Ι.Γ.Μ.Ε. στο Συντονι-
στή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή κοινοποίη-
ση στο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκη-
σης πράξης δηµόσιας αρχής από τις οριζόµενες στην πε-
ρίπτωση α΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Με την αί-
τηση ή την κοινοποίηση το Ι.Γ.Μ.Ε. αποκτά προτεραιότη-
τα για έρευνα του χώρου αυτού. 
Για το σκοπό αυτόν το Ι.Γ.Μ.Ε. συντάσσει και υποβάλ-

λει προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας πρόγραµµα, στο οποίο θα καθορίζονται:
α) τα προς έρευνα λατοµικά ορυκτά και η ερευνητέα έ-

κταση, µη υπερβαίνουσα τα τρεις χιλιάδες στρέµµατα,
τα όρια της οποίας θα προσδιορίζονται µε συντεταγµέ-
νες εξαρτηµένες από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα
Αναφοράς του 1987,
β) γεωλογικά στοιχεία και γεωλογική χαρτογράφηση

του χώρου, οι µέθοδοι της έρευνας που θα εφαρµο-
σθούν, οι απαιτούµενοι δρόµοι προσπέλασης, η ακριβής
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θέση των ερευνητικών εργασιών, η περιγραφή του µηχα-
νικού εξοπλισµού, το απαιτούµενο προσωπικό, τα µέτρα
για το µεγαλύτερο δυνατό περιορισµό των επιπτώσεων
στο περιβάλλον, τα µέτρα για την υγεία των εργαζοµέ-
νων και την ασφάλεια εργασιών, εργαζοµένων και περί-
οικων και το χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής της έρευνας,
γ) η δαπάνη που απαιτείται και ο φορέας χρηµατοδό-

τησης του προγράµµατος.
Μετά την έγκριση του ως άνω προγράµµατος από τον

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Συντονιστής
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης χορηγεί την έ-
γκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών. 
Για την έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών, α-

παιτούνται µόνο τα δικαιολογητικά των περιπτ. α΄ της
παρ. 3 του άρθρου 59 του Κεφαλαίου Ι του ν. 4442/2016. 
Η έγκριση αυτή χορηγείται για χρονικό διάστηµα µέχρι

τρία (3) έτη, µε δυνατότητα παράτασης για ένα (1) έτος
ακόµη, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την πληρέστερη
έρευνα. Η παράταση αυτή χορηγείται από το Συντονιστή
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης ύστερα από έ-
γκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
στον οποίο υποβάλλεται αιτιολογηµένη εισήγηση του
Ι.Γ.Μ.Ε. πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας του ε-
ρευνητικού προγράµµατος.
Μέσα σε έξι (6) µήνες από τη λήξη της έγκρισης ερευ-

νητικών εργασιών, το Ι.Γ.Μ.Ε. υποχρεούται να υποβάλει
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναλυτική
και πλήρη έκθεση µε τα αποτελέσµατα των ερευνών.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας εγκρίνονται, ύστερα από αξιολόγηση, τα αποτελέ-
σµατα των ερευνών. Ακολούθως, ο Συντονιστής της οι-
κείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, εκδίδει µέσα σε τρεις
(3) µήνες απόφαση µε την οποία ο ερευνηθείς χώρος ή
τµήµατα αυτού, διατίθενται είτε προς µίσθωση µε προκή-
ρυξη δηµοπρασίας, είτε καθίστανται ελεύθερα, ανάλογα
µε τα αποτελέσµατα των ερευνών. 
Αν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφα-

σίσει ότι το πρόγραµµα δεν εκτελέστηκε ή διακόπηκε
χωρίς αποτελέσµατα, ο Συντονιστής της οικείας Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης, εκδίδει εντός τριών µηνών από-
φαση µε την οποία ο ερευνηθείς χώρος καθίσταται ελεύ-
θερος.

6. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνητικών εργασιών
σε δηµόσιες και δηµοτικές εκτάσεις τα σχετικά µε τις ε-
ρευνητικές εργασίες δεδοµένα και αποτελέσµατα κατα-
τίθενται σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή στο Ι.Γ.Μ.Ε.,
όπου και φυλάσσονται για πέντε (5) έτη. Τα αποτελέ-
σµατα αυτά δεν γνωστοποιούνται και το Ι.Γ.Μ.Ε. δεν
µπορεί να τα χρησιµοποιήσει µέσα στην προθεσµία αυ-
τήν, µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί βιοµηχανικής
και πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η παραβίαση των υποχρεώ-
σεων του πρώτου εδαφίου αποτελεί λόγο κατάπτωσης
της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης β΄ της παρ. 3
του άρθρου 59 του ν. 4442/2016. 

Άρθρο 51
Εκµετάλλευση λατοµείων βιοµηχανικών ορυκτών, 

µαρµάρων και φυσικών λίθων

1. Η εκµετάλλευση των λατοµείων των περιπτώσεων
α΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43 πραγµατοποιείται µε
τις προϋποθέσεις των άρθρων 60, 61 και 64 του  ν.
4442/2016. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας µπορεί, ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµέ-
νων, να καθορίζονται ως αποθεµατικά δηµόσια ή δηµοτι-
κά λατοµεία βιοµηχανικών ορυκτών ή µαρµάρων, για τα
οποία έχουν συναφθεί µισθώσεις. Η έκταση των αποθε-
µατικών λατοµείων δεν µπορεί να υπερβαίνει την αντί-
στοιχη των λειτουργούντων. Βασική προϋπόθεση για τον
καθορισµό λατοµείων ως αποθεµατικών είναι η ύπαρξη ή
η δηµιουργία βιοµηχανικής µονάδας. Επιπλέον λαµβάνο-
νται υπόψη οι ανάγκες τροφοδοσίας της µονάδας αυτής,
η σπουδαιότητά της, το µέγεθος των αποθεµάτων και οι
θέσεις των λατοµείων, τα οποία µπορεί να βρίσκονται σε
µη συνεχόµενους χώρους, στην περιοχή του ίδιου ή γει-
τονικού νοµού. Οι εκµεταλλευτές αποθεµατικών λατο-
µείων καταβάλλουν πάγιο µίσθωµα διπλάσιο αυτού που
ορίζεται στο άρθρο 45 και απαλλάσσονται από την υπο-
χρέωση να αναγγείλουν την έναρξη των εργασιών, µέσα
σε ένα (1) έτος από τη σύναψη της µίσθωσης. 

3. Η αναγκαία προσωρινή διακοπή των εργασιών εκµε-
τάλλευσης λατοµείου για να διενεργηθούν αρχαιολογι-
κές έρευνες ή για λόγους µη υπαιτιότητάς του εκµεταλ-
λευτή παρέχει δικαίωµα παράτασης της δυνατότητας εκ-
µετάλλευσης, για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή αυτή. Ο
εκµεταλλευτής του λατοµείου πρέπει να αποδείξει τη
διάρκεια διακοπής της εκµετάλλευσης µε έγγραφο δη-
µόσιας αρχής, προκειµένου να παραταθεί η σύµβαση µί-
σθωσης. Για το χρόνο της αναγκαίας αυτής διακοπής
των εργασιών εκµετάλλευσης ο εκµεταλλευτής του λα-
τοµείου δεν καταβάλλει µισθώµατα. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Πολιτισµού και Αθλητισµού επιτρέπε-
ται, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, η εκµε-
τάλλευση λατοµείων µικρής παραγωγής, χωρίς εµπορι-
κούς σκοπούς, των οποίων τα εξορυσσόµενα υλικά προ-
ορίζονται αποκλειστικά για την αποκατάσταση και ανά-
δειξη µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων για τα οποία
σύµφωνα µε τις διεθνείς αρχές και συµβάσεις απαιτείται
η χρήση υλικών ίδιας ή συµβατής προέλευσης της αρχι-
κής κατασκευής. Προϋπόθεση για την εκµετάλλευση
των ανωτέρω λατοµείων είναι να µην καθίσταται εφικτή
η κάλυψη των αναγκαίων υλικών από υφιστάµενα λατο-
µεία της ευρύτερης περιοχής. Η εκµετάλλευση και η πε-
ριβαλλοντική αποκατάσταση των ανωτέρω λατοµείων γί-
νεται σύµφωνα µε ειδική µελέτη. 
Με την κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου καθορίζο-

νται το είδος των υλικών, ο χρόνος λειτουργίας του λα-
τοµείου, τα µέτρα ασφαλείας και προστασίας περιβάλ-
λοντος, τα µέτρα για την αποκατάσταση του χώρου του
λατοµείου, καθώς και το ύψος της εγγυητικής επιστολής
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη
νοµοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. Για
την έκδοση και κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 55.
Η εκµίσθωση δηµόσιων λατοµείων που εξυπηρετούν

τα ως άνω έργα γίνεται µε απευθείας σύµβαση στον α-
νάδοχο των έργων αυτών, µε όρους και µίσθωµα που κα-
θορίζονται στην ανωτέρω Απόφαση.
Κατά τα λοιπά η λειτουργία των λατοµείων της παρού-

σας παραγράφου διέπεται από τις διατάξεις του ΚΜΛΕ. 
5. Τα λατοµεία του βιοµηχανικού ορυκτού ανθρακικού

ασβεστίου, δεν επιτρέπεται να διαθέτουν στην αγορά
τυχόν συµπαραγόµενα αδρανή υλικά. Σε περίπτωση πα-
ράβασης του προηγούµενου εδαφίου επιβάλλονται οι
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κυρώσεις της παρ. 6 του άρθρου 59 και µε απόφαση του
Προϊσταµένου του αρµόδιου Σώµατος Επιθεώρησης της
Ειδικής Γραµµατείας Σώµατος Επιθεωρητών και Ελε-
γκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
παύει η εκµετάλλευση του λατοµείου.

Άρθρο 52 
Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών

1. Η εκµετάλλευση των λατοµείων της περίπτωσης β΄
της παρ. 3 του άρθρου 43 πραγµατοποιείται µε τις προϋ-
ποθέσεις των άρθρων 62, 63 και 64 του ν. 4442/2016.

2. Η εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών σε όλη
τη χώρα, διενεργείται µέσα στις λατοµικές περιοχές,
που καθορίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 46, 47 και 48. Ε-
κτός λατοµικών περιοχών, η εκµετάλλευση λατοµείων α-
δρανών υλικών επιτρέπεται, στις εξής περιπτώσεις: 
α) Αν αποκλειστεί, µε τη διαδικασία των άρθρων 46 έ-

ως και 48, η δηµιουργία λατοµικής περιοχής σε συγκε-
κριµένη περιφερειακή ενότητα, στα γεωγραφικά όρια τέ-
ως επαρχίας ή σε νήσο, αφού ληφθεί υπόψη και η δυνα-
τότητα της παρ. 4 του άρθρου 47. Στην περίπτωση αυτή
εκδίδεται απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα
από αιτιολογηµένη γνώµη του οικείου περιφερειακού
συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και επικαιροποιείται ανά δέκα έτη. 
Αν µεταγενεστέρως καταστεί δυνατός ο καθορισµός

λατοµικής περιοχής σε συγκεκριµένη περιφερειακή ενό-
τητα, τέως επαρχία ή νήσο όπου υφίσταται εκµετάλλευ-
ση λατοµείων αδρανών υλικών στο πλαίσιο του πρώτου
εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, οι εκµεταλλευτές
των λατοµείων αυτών συνεχίζουν τη λειτουργία τους µέ-
χρι τη λήξη του δικαιώµατος εκµετάλλευσης το οποίο
κατέχουν. Σε κάθε περίπτωση η συνέχιση της λειτουρ-
γίας τους δεν µπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη. Οι εκ-
µεταλλευτές των λατοµείων αυτών υποχρεούνται µέσα
σε έξι (6) µήνες από τον καθορισµό της λατοµικής περιο-
χής να υποβάλουν για έγκριση τροποποιητικό προσάρτη-
µα της τεχνικής µελέτης εκµετάλλευσης και της µελέ-
της περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την πλήρη αποκα-
τάσταση του λατοµικού χώρου εντός του εναποµείνα-
ντος χρονικού διαστήµατος.
β) Αν στον αιτούµενο χώρο περικλείονται πετρώµατα

κατάλληλα για ειδικές χρήσεις και ιδίως για την παραγω-
γή αντιολισθηρών υλικών, αποκλειστικά µαρµαρόσκονης
και µαρµαροψηφίδας ή για την παραγωγή τσιµέντου, α-
σβέστου ή συλλιπασµάτων µεταλλουργίας, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι η εκµετάλλευση λατοµείων που τροφοδο-
τούν τσιµεντοβιοµηχανίες, ασβεστοποιίες ή µεταλλουρ-
γίες πραγµατοποιείται από επιχειρήσεις παραγωγής τσι-
µέντου ή ασβέστου ή µεταλλουργικές και συνδέεται ά-
µεσα µε τον τόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους.
Για τη συνδροµή των προϋποθέσεων αυτών εκδίδεται α-
πόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύ-
στερα από γνωµοδότηση του Ι.Γ.Μ.Ε.. 
Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις παραγωγής ασβέστου

ή τους συνεταιρισµούς ασβεστοποιών, εφαρµόζεται ε-
φόσον οι ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες τους δεν κα-
λύπτονται από τις λατοµικές περιοχές ή τα λειτουργού-
ντα λατοµεία της περιοχής τους. Στην περίπτωση αυτή η
γνωµοδότηση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ι.Γ.Μ.Ε. α-
ναφέρεται τόσο στη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών

της ασβεστοποιίας από τις λατοµικές περιοχές ή τα λει-
τουργούντα λατοµεία της περιοχής τους, όσο και στην
καταλληλότητα του υλικού για τη συγκεκριµένη χρήση. 
Με την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου τα λατοµεία

αυτά που τροφοδοτούν τσιµεντοβιοµηχανίες, µεταλ-
λουργίες ή ασβεστοποιίες µπορεί να διαθέτουν την πλε-
ονάζουσα παραγωγή τους, δηλαδή την ποσότητα των α-
δρανών υλικών, τα οποία συνεξορύσσονται ή συµπαρά-
γονται µε τα κύρια υλικά τροφοδοσίας της ασβεστοποι-
ίας, της τσιµεντοβιοµηχανίας ή της µεταλλουργίας και
λόγω της ποιότητας ή της κοκκοµετρίας τους δεν είναι
κατάλληλα για την τροφοδοσία αυτή. Η συνεξορυσσόµε-
νη πλεονάζουσα παραγωγή θα υπολογίζεται στην εγκε-
κριµένη τεχνική µελέτη που θα συνοδεύεται από επικαι-
ροποιηµένη τοπογραφική αποτύπωση. 
Σε περιπτώσεις λατοµείων αντιολισθηρών υλικών, αν η

ορυκτολογική σύσταση του πετρώµατος προκαλεί αµφι-
βολίες για την παρουσία ή µη αµιάντου, το Ι.Γ.Μ.Ε. πραγ-
µατοποιεί σχετικούς ελέγχους και συµπεριλαµβάνει τα
αποτελέσµατά τους στη γνωµοδότησή του. Ειδικά, τα
µέτωπα των λατοµείων αδρανών υλικών ειδικών χρήσε-
ων που εξορύσσουν οφιολιθικά πετρώµατα (βασικά και
υπερβασικά), εξετάζονται ύστερα από εισήγηση της κα-
τά τόπο αρµόδιας Επιθεώρησης του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ., για τη
διερεύνηση της ύπαρξης ινωδών ορυκτών, από τριµελή
επιτροπή, που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελείται από υπάλ-
ληλους της εν λόγω υπηρεσίας και του Ι.Γ.Μ.Ε.. 
Οι σχετικές δαπάνες για τις µελέτες του Ι.Γ.Μ.Ε. των

ανωτέρω εδαφίων, βαρύνουν τους αιτούντες, ή/και τους
εκµεταλλευτές. 
Η πλεονάζουσα παραγωγή αδρανών υλικών από τα α-

νωτέρω λατοµεία διατίθενται ύστερα από καταβολή ανα-
λογικού µισθώµατος και ειδικού τέλους υπέρ ΟΤΑ, όπως
αυτά ορίζονται αντιστοίχως στην παρ. 7 του άρθρου 45
και στην παρ. 2 του άρθρου 62. 
Τα λατοµεία αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων µαρµα-

ρόσκονης και µαρµαροψηφίδας δεν επιτρέπεται να δια-
θέτουν στην αγορά τυχόν συµπαραγόµενα αδρανή υλι-
κά. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τα ανωτέρω, επι-
πλέον των διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 6 του
άρθρου 59, παύει η εκµετάλλευση.
γ) για την εκτέλεση δηµόσιων, εθνικών ή περιφερεια-

κών έργων, που χαρακτηρίζονται ως εθνικής σηµασίας. 
Για την ίδρυση λατοµείου των περιπτώσεων α΄, β΄ και

γ΄ ισχύουν οι περιορισµοί και απαγορεύσεις του άρθρου
85 του ΚΜΛΕ σε συνδυασµό µε το άρθρο 49. 

3. Για την έρευνα και την εκµίσθωση των λατοµείων ει-
δικών χρήσεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 2, εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις των λατοµείων βιοµηχανικών ορυ-
κτών και µαρµάρων, µε εξαίρεση τα λατοµεία µαρµαρό-
σκονης και µαρµαροψηφίδας καθώς και τα λατοµεία α-
ντιολισθηρών ασβεστολιθικών αδρανών υλικών, τα οποία
µισθώνονται µε τη διαδικασία της δηµοπρασίας. Για τον
υπολογισµό των µισθωµάτων των λατοµείων της περί-
πτωσης β΄ της παρ. 2, που µισθώνονται ύστερα από έ-
ρευνα στους έχοντες το σχετικό δικαίωµα, ισχύουν όσα
ορίζονται για τα λατοµεία βιοµηχανικών ορυκτών στην
υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρ-
θρου 45. 

4. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 51 έχουν εφαρ-
µογή και για τα λατοµεία αδρανών υλικών. 
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5. Τα εξορυσσόµενα αδρανή υλικά, που προέρχονται
από την εκτέλεση δηµοσίων, εθνικών ή περιφερειακών
έργων απαγορεύεται να διατίθενται προς εµπορία. Σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης εφαρµόζεται η παρ. 6 του
άρθρου 59.

Άρθρο 53
Εκµίσθωση των δηµόσιων λατοµείων

1. Η εκµίσθωση των λατοµείων, που ανήκουν στην κυ-
ριότητα του Δηµοσίου, πραγµατοποιείται από τον Συντο-
νιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε απευ-
θείας σύµβαση ή µε πλειοδοτική δηµοπρασία µε σφραγι-
σµένες προσφορές. 

2. Με απευθείας σύµβαση εκµισθώνονται δηµόσιες ε-
κτάσεις για την εκµετάλλευση λατοµικών ορυκτών, σε ό-
σους έχει χορηγηθεί η έγκριση διενέργειας ερευνητικών
εργασιών του άρθρου 59 του ν. 4442/2016, µε την προϋ-
πόθεση ότι µέχρι τη λήξη των ερευνών εντοπισθούν εκ-
µεταλλεύσιµα κοιτάσµατα. Το αργότερο εντός έξι (6) µη-
νών από τη λήξη της έγκρισης διενέργειας ερευνητικών
εργασιών, υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή αίτηση µί-
σθωσης µε απευθείας σύµβαση της ερευνηθείσας έκτα-
σης, συνοδευόµενη από αποδεικτικό κατάθεσης προς έ-
γκριση, µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μετά
την έκδοση της ΑΕΠΟ ακολουθεί η κατάθεση προς έ-
γκριση τεχνικής µελέτης εκµετάλλευσης.
Στην τεχνική µελέτη εκµετάλλευσης πρέπει να απο-

δεικνύεται ο εντοπισµός εκµεταλλεύσιµου κοιτάσµατος
από την έρευνα που διενεργήθηκε, σύµφωνα µε τα στοι-
χεία της παρ. 1 του άρθρου 101 του ΚΜΛΕ. Σε αντίθετη
περίπτωση, ο διενεργήσας την έρευνα χάνει οριστικά
κάθε δικαίωµα επί του παραχωρηθέντος για έρευνα χώ-
ρου. 
Αν ακολουθήσει µίσθωση, ως αναλογικό µίσθωµα ορί-

ζεται το ανώτατο της παρ. 4 του άρθρου 45.
Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκµίσθωση στον ανάδο-

χο του έργου µε απευθείας σύµβαση δηµόσιων εκτάσε-
ων για τη λειτουργία λατοµείων αδρανών υλικών της πε-
ρίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 52 και των λατοµεί-
ων της παρ. 4 του άρθρου 51. 

3. Για τη συµπλήρωση του φακέλου της αίτησης του
δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 απαιτούνται τα εξής δικαι-
ολογητικά:
α) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ),

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
β) έγκριση τεχνικής µελέτης εκµετάλλευσης, σύµφω-

να µε τα προβλεπόµενα από τον ΚΜΛΕ,
γ) εγγυητική επιστολή, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρ-

θρου 55,
δ) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της

σύµβασης µίσθωσης.
4. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκη-

σης υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη συ-
µπλήρωση του σχετικού φακέλου, να εκδώσει απόφαση
έγκρισης της απευθείας µίσθωσης της δηµόσιας έκτα-
σης, καθορίζοντας τους οικονοµικούς όρους για την
προστασία των συµφερόντων του Δηµοσίου, όπως ύψος
µισθωµάτων, ύψος απαιτούµενων εγγυητικών επιστο-
λών, διαδικασία παράδοσης και παραλαβής του µισθίου,
και καλεί τον ενδιαφερόµενο για την υπογραφή της σχε-
τικής σύµβασης µίσθωσης µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες.
Για την έκδοση απόφασης έγκρισης της µίσθωσης απαι-

τείται η καταβολή του παραβόλου που προβλέπεται στο
άρθρο 62. Ακολουθεί η κατάρτιση της συµβολαιογραφι-
κής πράξης µίσθωσης, η οποία επέχει θέση έγκρισης του
άρθρου 7 του ν. 4442/2016, αντίγραφο της οποίας κοινο-
ποιείται αµέσως σε όλες τις συναρµόδιες υπηρεσίες.

5. Με δηµοπρασία εκµισθώνονται, ύστερα από αίτηση
ενδιαφεροµένου, δηµόσιες εκτάσεις για την εκµετάλ-
λευση λατοµικών ορυκτών, αν δεν συντρέχουν οι προϋ-
ποθέσεις για εκµίσθωση µε απευθείας σύµβαση. Η υπη-
ρεσία ενηµερώνει σχετικά τον ενδιαφερόµενο και διε-
νεργεί πλειοδοτική δηµοπρασία για τη µίσθωση του αι-
τούµενου χώρου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρά-
γραφο 7.
Μετά την έκδοση απόφασης για την έγκριση του απο-

τελέσµατος της δηµοπρασίας, ακολουθείται από το Συ-
ντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης η διαδικασία
των παραγράφων 3 και 4.

6. Σε περίπτωση δηµόσιων εκτάσεων για τις οποίες
δεν έχει υποβληθεί αίτηση από ενδιαφερόµενο αλλά συ-
ντρέχουν οι προϋποθέσεις εκµίσθωσης µε πλειοδοτική
δηµοπρασία, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρά-
γραφο 2 του άρθρου 50 και εφόσον τα κοιτασµατολογι-
κά και οικονοµικά στοιχεία οδηγούν σε πρόβλεψη για ύ-
παρξη αξιόλογου ενδιαφέροντος για αξιοποίηση του κοι-
τάσµατος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύ-
στερα από σχετική αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων,
µπορεί να προκηρύσσει δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης
σχετικού ενδιαφέροντος στο σύνολο ή τµήµα της έκτα-
σης.
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και ε-

φόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον από έναν τουλάχιστον υ-
ποψήφιο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δια-
βιβάζει το σχετικό φάκελο στην αρµόδια υπηρεσία και
στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία της πλειοδοτι-
κής δηµοπρασίας.
Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον σε δύο διαδοχικές προ-

σκλήσεις ενδιαφέροντος που απέχουν µεταξύ τους του-
λάχιστον έξι (6) µήνες, ενηµερώνεται ο Συντονιστής της
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο οποίος µέσα σε
είκοσι (20) ηµέρες εκδίδει απόφαση για ελευθέρωση του
ερευνηθέντος χώρου ή τµήµατος αυτού.

7. Αντικείµενο της πλειοδοτικής δηµοπρασίας είναι: 
α) Αν πρόκειται για λατοµείο µαρµάρων, φυσικών λί-

θων ή βιοµηχανικών ορυκτών των περιπτώσεων α΄ και
γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43 ή λατοµείο ειδικών χρήσε-
ων της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 52, το προ-
σφερόµενο αναλογικό µίσθωµα, το οποίο δεν µπορεί να
είναι κατώτερο του πέντε επί τοις εκατό (5%) αλλά ούτε
ανώτερο του καθοριζόµενου, στην παρ. 4 του άρθρου 45,
ανώτατου θεµιτού. Σε περίπτωση προσφοράς του ίδιου
αναλογικού µισθώµατος από περισσότερους του ενός
συµµετέχοντες τότε αξιολογείται ως καλύτερη για το
δηµόσιο η προσφορά που προβλέπει το µεγαλύτερο πο-
σό επένδυσης για µηχανολογικό εξοπλισµό που θα χρη-
σιµοποιηθεί για τις ανάγκες του λατοµείου, συµπεριλαµ-
βανοµένου του εξοπλισµού που αφορά εξόρυξη, µετα-
φορά και επεξεργασία εντός της πρώτης πενταετίας από
την έναρξη της µίσθωσης. Σε περίπτωση ισοδύναµων
προσφορών ως προς αµφότερα τα ως άνω κριτήρια, συ-
νεκτιµώνται ο κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας,
η εµπειρία και η δυνατότητα του προσφέροντος να αντα-
ποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει µε την προ-
σφορά του. 
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β) Αν πρόκειται για λατοµείο αδρανών υλικών, το ελά-
χιστο προσφερόµενο συνολικό ετήσιο µίσθωµα (άθροι-
σµα παγίου και αναλογικού µισθώµατος). Το ετήσιο πά-
γιο προσφερόµενο µίσθωµα προκύπτει από το γινόµενο
του προσφερόµενου πάγιου µισθώµατος (σε ευρώ ανά
στρέµµα) επί την έκταση του λατοµικού χώρου (σε
στρέµµατα). Το προσφερόµενο ελάχιστο ετήσιο αναλο-
γικό µίσθωµα προκύπτει από το γινόµενο του προσφερό-
µενου αναλογικού µισθώµατος (ποσοστού επί τοις εκα-
τό) επί την καθοριζόµενη στην σχετική διακήρυξη τιµή
πώλησης επί την προσφερόµενη ελάχιστη ετήσια παρα-
γωγή. Το ποσοστό του προσφερόµενου αναλογικού µι-
σθώµατος, δεν µπορεί να είναι µικρότερο του πέντε επί
τοις εκατό (5%). Το προσφερόµενο πάγιο µίσθωµα δεν
µπορεί να είναι µικρότερο του µισθώµατος που υπολογί-
ζεται και εξάγεται σύµφωνα µε τον τύπο της περ. α΄ της
παρ. 4 του άρθρου 45.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας καθορίζεται η τιµή πώλησης θραυστού υλικού στο
δάπεδο του λατοµείου, η οποία µπορεί να αναπροσαρµό-
ζεται. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω απόφασης ορίζεται
η τιµή των 5 ευρώ ανά τόνο, ως τιµή πώλησης θραυστού
υλικού λατοµείου. 
Σε περίπτωση προσφοράς του ίδιου ελάχιστου ετήσιου

µισθώµατος από περισσότερους του ενός συµµετέχο-
ντες, αξιολογείται ως καλύτερη για το Δηµόσιο η προ-
σφορά που προβλέπει το µεγαλύτερο ποσό για επενδύ-
σεις µηχανολογικού εξοπλισµού (εξόρυξης, µεταφοράς
και επεξεργασίας) εντός της πρώτης πενταετίας από την
έναρξη της µίσθωσης. Σε περίπτωση ισοδύναµων προ-
σφορών ως προς αµφότερα τα ως άνω κριτήρια, συνεκτι-
µώνται ο κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας, η ε-
µπειρία και η δυνατότητα του προσφέροντος να ανταπο-
κριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει µε την προ-
σφορά του. 

8. Για τη συµµετοχή στις δηµοπρασίες της παραγρά-
φου 7 απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής πο-
σού πενήντα (50) ευρώ ανά στρέµµα της προς εκµίσθω-
σης έκτασης. 
Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης του αρχικού

πλειοδότη από κάθε δικαίωµά του που απορρέει από την
κατακύρωση υπέρ αυτού του αποτελέσµατος της δηµο-
πρασίας, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωµένης Δι-
οίκησης µπορεί να εκµισθώσει το χώρο στον αµέσως ε-
πόµενο πλειοδότη.
Ο υποψήφιος µισθωτής υποχρεούται να υποβάλει για

έγκριση στο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης χρονοδιάγραµµα εργασιών, για την ενεργο-
ποίηση του λατοµικού χώρου πριν από την υπογραφή
της σύµβασης µίσθωσης και µέσα στην προθεσµία που ο-
ρίζεται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση παρέκκλισης από
το χρονοδιάγραµµα εργασιών ο Συντονιστής της οικείας
Αποκεντρωµένης Διοίκησης µπορεί να καταγγείλει αµέ-
σως τη σύµβαση µίσθωσης και να παραχωρήσει το χώρο
του λατοµείου στον αµέσως επόµενο πλειοδότη.

9. Σε περίπτωση µίσθωσης κατατίθενται στον Συντονι-
στή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης εγγυητική ε-
πιστολή για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης,
που καταπίπτει προς όφελος του Δηµοσίου σε περίπτω-
ση µη συµµόρφωσης καθώς και η εγγυητική επιστολή
της παρ. 2 του άρθρου 55. Οι εγγυητικές αυτές επιστο-
λές, επιστρέφονται αν διαπιστωθεί ότι έχουν εκπληρω-

θεί οι υποχρεώσεις για τις οποίες εκδόθηκαν, ενώ στην
αντίθετη περίπτωση καταπίπτουν αρµοδίως. 
Επί δηµοσίων λατοµείων, αν για οποιοδήποτε λόγο λυ-

θεί η σύµβαση µίσθωσης, παύει η εκµετάλλευση και εκδί-
δεται σχετική απόφαση από την αρµόδια υπηρεσία της
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Για την τυχόν µετά
τη λύση της σύµβασης µίσθωσης ή την πράξη παύσης
συνέχιση της εκµετάλλευσης εφαρµόζεται η παρ. 6 του
άρθρου 59.

10. Η εκµίσθωση λατοµείων εντός λατοµικών περιο-
χών πραγµατοποιείται για τους ενιαίους χώρους που έ-
χουν χωροθετηθεί εντός αυτών µε την διαδικασία της
παρ. 7 του άρθρου 47. Αν εντοπίζονται νησίδες δηµο-
σίων εκτάσεων εντός ενιαίων χωροθετηµένων λατοµι-
κών χώρων, οι οποίοι κατά το µεγαλύτερο ποσοστό τους
αποτελούνται από δηµοτικές, κοινοτικές ή ιδιωτικές ε-
κτάσεις ή εκτάσεις Ν.Π.Δ.Δ., η εκµίσθωσή τους πραγµα-
τοποιείται µε απευθείας σύµβαση. Η διάρκεια της µίσθω-
σης των ανωτέρω νησίδων δεν µπορεί να υπερβαίνει αυ-
τή του υφιστάµενου λατοµείου και για τις παρατάσεις ε-
φαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του παρό-
ντος νόµου. 
Εφόσον υφιστάµενα λατοµεία ενταχθούν στο σύνολό

τους ή κατά ένα µέρος τους σε λατοµικές περιοχές και η
έκτασή τους αποτελεί τµήµα ενιαίου χωροθετηθέντος
χώρου εντός της λατοµικής περιοχής, η εκµίσθωση του
υπολοίπου τµήµατος του ίδιου χωροθετηθέντος χώρου
στους εκµεταλλευτές των λατοµείων αυτών γίνεται ως
εξής, µε την προϋπόθεση ότι από τη χωροταξική κατανο-
µή προκύπτει ένας τουλάχιστον επιπλέον χώρος προς
διάθεση: 
α. µε απευθείας σύµβαση για δηµόσιες εκτάσεις,
β. για δηµοτικές εκτάσεις σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις

της υπ΄ αριθµ. 19690/ 19.4.1995 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών και Βιοµηχανίας, Έρευνας και
Τεχνολογίας (Β΄402) όπως συµπληρώθηκε µε την υπ΄ α-
ριθµ. 19661/6.6.2001 (Β΄775) απόφαση, 
γ. η διάρκεια της µίσθωσης των λατοµείων των περιπτ.

α΄ και β΄ δεν µπορεί να υπερβαίνει αυτήν του υφιστάµε-
νου ήδη αδειοδοτηθέντος λατοµείου.

11. Αν κατά την πρόοδο της εκµετάλλευσης, σε λατο-
µείο που λειτουργεί επί δηµόσιας έκτασης, διαπιστωθεί
από τον ίδιο τον εκµεταλλευτή ότι δεν υφίστανται πλέον
κατάλληλα πετρώµατα για την παραγωγή της συγκεκρι-
µένης κατηγορίας ορυκτού, για την οποία έγινε η µίσθω-
ση, αλλά υπάρχει δυνατότητα εκµετάλλευσης άλλης κα-
τηγορίας ορυκτών, τότε ύστερα από αίτησή του στην αρ-
µόδια αρχή είναι δυνατή η τροποποίηση της υφιστάµε-
νης σύµβασης µίσθωσης ως προς το είδος του εξορυσ-
σόµενου ορυκτού.
Η ανωτέρω τροποποίηση επιτρέπεται µόνον εφόσον υ-

πάρχει η δυνατότητα εκµετάλλευσης ορυκτών που ανή-
κουν στην κατηγορία των βιοµηχανικών ορυκτών ή των
µαρµάρων ή των πετρωµάτων που είναι κατάλληλα για
ειδικές χρήσεις και αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 52. 
Για την εν λόγω τροποποίηση απαιτείται να προηγη-

θούν:
α) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας, για κατάταξη του πετρώµατος του λατοµείου στη
νέα κατηγορία, µε τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου
43,
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β) τροποποίηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλο-
ντικών όρων και τεχνικής µελέτης εκµετάλλευσης που
θα αφορούν πλέον την νέα κατηγορία ορυκτού, 
γ) γνωµοδότηση του αρµόδιου Τµήµατος Επιθεώρησης

Μεταλλείων της Ειδικής Γραµµατείας του Σώµατος Επι-
θεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υ-
πουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, εφόσον προκύ-
πτει ουσιώδης αλλαγή του τρόπου εκµετάλλευσης, ό-
πως χρήση εκρηκτικών υλών. 
Η αρµόδια υπηρεσία εξετάζει τη συνδροµή των ως ά-

νω προϋποθέσεων και κρίνει αν πρέπει να απορριφθεί η
αίτηση ή να τροποποιηθεί η σύµβαση µίσθωσης του χώ-
ρου σύµφωνα µε την αίτηση. 
Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκη-

σης υποχρεούται εντός είκοσι (20) ηµερών να εκδώσει
απόφαση έγκρισης της τροποποίησης µίσθωσης της δη-
µόσιας έκτασης µε την οποία καθορίζει συγχρόνως τους
οικονοµικούς όρους για την προστασία των συµφερό-
ντων του Δηµοσίου, ιδίως το ύψος των µισθωµάτων ανά-
λογα µε την νέα κατηγορία ορυκτού, το ύψος των απαι-
τούµενων εγγυητικών επιστολών και καλεί τον ενδιαφε-
ρόµενο για την υπογραφή της σχετικής τροποποίησης
της σύµβασης µίσθωσης µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες. Α-
ντίγραφο της σύµβασης κοινοποιείται αµέσως σε όλες
τις συναρµόδιες υπηρεσίες.
Η τροποποίηση της µίσθωσης από το Συντονιστή της

οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης ισχύει για τον υπο-
λειπόµενο χρόνο µέχρι τη λήξη της προϋπάρχουσας
σύµβασης µίσθωσης που είχε συναφθεί.

12. Αιτήσεις για την παράταση της ισχύος των συµβά-
σεων µίσθωσης υποβάλλονται τουλάχιστον 24 µήνες
πριν από τη λήξη τους. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθε-
σµία, εξετάζονται ως εµπρόθεσµες, εφόσον δεν έχει λή-
ξει η ισχύς της σύµβασης και ύστερα από την κατάθεση
παραβόλου, που ανέρχεται στο δεκαπλάσιο του αντί-
στοιχου προβλεποµένου για την έκδοση απόφασης για
την έγκριση µίσθωσης, σύµφωνα µε την 1264/19.1.2012
κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών
και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
µατικής Αλλαγής (Β΄230). Οι σχετικές αιτήσεις συνο-
δεύονται, επί ποινή απαραδέκτου, από επικαιροποιηµένο
τοπογραφικό διάγραµµα του λατοµικού χώρου σε έξι (6)
τουλάχιστον αντίγραφα κλίµακας 1:5.000 και αποδεικτι-
κό κατάθεσης προς έγκριση στην αρµόδια αρχή επικαι-
ροποιηµένης µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
τεχνικής µελέτης εκµετάλλευσης.
Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκη-

σης, αφού ελέγξει την εκπλήρωση των όρων της σύµβα-
σης, παρατείνει τη σύµβαση της µίσθωσης σύµφωνα µε
τις παρ. 3 και 4. Σε περίπτωση παράτασης της σύµβασης
µίσθωσης µετά τη λήξη της, η παράταση ισχύει αναδρο-
µικά από τη λήξη της προηγούµενης. 

13. Η σύµβαση µίσθωσης γίνεται για ενιαία έκταση και
µπορεί να τροποποιείται ως προς την έκταση της εκµε-
τάλλευσης, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέ-
σεις. Αν η τροποποίηση αφορά επέκταση του χώρου εκ-
µετάλλευσης, σε χώρο για τον οποίο υφίσταται ήδη το
σχετικό δικαίωµα, η τροποποίηση πραγµατοποιείται µε
βάση επικαιροποιηµένη τεχνική µελέτη εκµετάλλευσης,
η οποία εκπονείται για το σύνολο του χώρου. Κατάτµηση
χώρου, για τον οποίο έχει συναφθεί σύµβαση µίσθωσης
εκµετάλλευσης λατοµείου, δεν είναι επιτρεπτή.

Άρθρο 54
Εκµίσθωση δηµοτικών λατοµείων

1. Η εκµίσθωση λατοµείων που ανήκουν στην κυριότη-
τα των πρωτοβάθµιων O.T.A. πραγµατοποιείται από τον
οικείο πρωτοβάθµιο Ο.Τ.Α, µετά από απόφαση του δηµο-
τικού συµβουλίου, µε απευθείας σύµβαση ή µε πλειοδο-
τική δηµοπρασία µε ενσφράγιστες προσφορές. 

2. Με απευθείας σύµβαση εκµισθώνονται εκτάσεις των
πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α. για την εκµετάλλευση µαρµάρων,
φυσικών λίθων και βιοµηχανικών ορυκτών των περιπτώ-
σεων α΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43, καθώς και για
την εκµετάλλευση των λατοµείων αδρανών υλικών στα
οποία αναφέρεται η παρ. 3 του άρθρου 52, σε όσους έχει
χορηγηθεί η έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών
του άρθρου 59 του ν. 4442/2016 και µε τις προϋποθέσεις
και τη διαδικασία που ορίζονται στις παρ. 2, 3, 4 και 9 του
άρθρου 53. 
Κατ΄ εξαίρεση εκµισθώνονται µε απευθείας σύµβαση

στον ανάδοχο του έργου εκτάσεις των πρωτοβάθµιων
Ο.Τ.Α. για τη δηµιουργία λατοµείων αδρανών υλικών της
περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 52 και των λατοµείων της
παρ. 4 του άρθρου 51.
Ύστερα από απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη

πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του δη-
µοτικού συµβουλίου, επιτρέπεται, κατ΄ εξαίρεση, η α-
πευθείας εκµίσθωση δηµοτικών εκτάσεων στις οποίες έ-
χει διενεργηθεί στο παρελθόν έρευνα ή εκµετάλλευση
σε συνεταιρισµούς λατόµων οι οποίοι λειτουργούν νόµι-
µα και όλα τα µέλη τους είναι κάτοικοι του πρωτοβάθµι-
ου Ο.Τ.Α.. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που α-
κολουθείται ισχύουν τα αναφερόµενα στο πρώτο εδά-
φιο. Η µε οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση του δικαιώ-
µατος εκµετάλλευσης από το µισθωτή προς τρίτο ή µέ-
λος του συνεταιρισµού ατοµικά, απαγορεύεται και παρέ-
χει το δικαίωµα στον εκµισθωτή να καταγγείλει αµέσως
τη σύµβαση µίσθωσης.

3. Με δηµοπρασία εκµισθώνονται δηµοτικές εκτάσεις
για την εκµετάλλευση λατοµικών ορυκτών ύστερα από
αίτηση ενδιαφερόµενου, αν δεν συντρέχουν οι προϋπο-
θέσεις για εκµίσθωση µε απευθείας σύµβαση. Η υπηρε-
σία ενηµερώνει σχετικά τον ενδιαφερόµενο και να διε-
νεργεί πλειοδοτική δηµοπρασία για τη µίσθωση του αι-
τούµενου χώρου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παρ. 7,
8 και 9 του άρθρου 53.

4. Για τον υπολογισµό των πάγιων και αναλογικών µι-
σθωµάτων που προέρχονται από την εκµίσθωση δηµοτι-
κών λατοµείων ισχύουν οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 45. Τα
µισθώµατα αυτά, βεβαιώνονται και εισπράττονται από
τον οικείο δήµο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

5. Αν κατά την πρόοδο της εκµετάλλευσης διαπιστω-
θεί ότι δεν υφίστανται πλέον κατάλληλα πετρώµατα για
την παραγωγή της συγκεκριµένης κατηγορίας ορυκτού,
για την οποία έγινε η µίσθωση, αλλά υπάρχει δυνατότη-
τα εκµετάλλευσης άλλης κατηγορίας ορυκτών, ισχύουν
όσα προβλέπονται στην παρ. 11 του άρθρου 53. 

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου
53 έχουν ανάλογη εφαρµογή και στα λατοµεία επί δηµο-
τικών εκτάσεων. 

7. Όπου στις παραγράφους 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 και 12
του άρθρου 53 αναφέρεται το Δηµόσιο ή ο Συντονιστής
Aποκεντρωµένης Διοίκησης, για τα δηµοτικά λατοµεία
νοούνται ο οικείος δήµος και ο δήµαρχος αντιστοίχως.
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Άρθρο 55
Προστασία και αποκατάσταση 
περιβάλλοντος λατοµείων

1. Οι εκµεταλλευτές των λατοµείων οφείλουν να απο-
καταστήσουν τους λατοµικούς χώρους στους οποίους
δραστηριοποιούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
εγκεκριµένη για το σκοπό αυτό µελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και τους περιβαλλοντικούς όρους του εκά-
στοτε έργου. 
Η αποκατάσταση αυτή πραγµατοποιείται σταδιακά ε-

ντός του χρόνου ισχύος της νόµιµης λειτουργίας. Ειδι-
κώς, για τα λατοµεία αδρανών υλικών που λειτουργούν
για την εκτέλεση δηµοσίων έργων της περίπτωσης γ΄
της παρ. 2 του άρθρου 52, καθώς και τα λατοµεία της
παρ. 4 του άρθρου 51, η χρονική διάρκεια της αποκατά-
στασης καθορίζεται από τις σχετικές αποφάσεις έγκρι-
σης περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε το δεύτερο ε-
δάφιο της παρ. 1 του άρθρου 45.

2. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέ-
ουν από τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
(ΑΕΠΟ), απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής α-
ορίστου χρονικής ισχύος από τον ενδιαφερόµενο στην
οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση. Το ύψος του ποσού της
εγγυητικής επιστολής καθορίζεται µε βάση το ποσό που
αναφέρεται ως δαπάνη αποκατάστασης περιβάλλοντος
στις ανωτέρω αποφάσεις. Για τους εκµεταλλευτές λατο-
µείων µαρµάρων και φυσικών λίθων, βιοµηχανικών ορυ-
κτών και αδρανών υλικών που έχουν καταβάλει εγγυητι-
κή επιστολή για την αποκατάσταση της έκτασης, σύµφω-
να µε την κείµενη νοµοθεσία, εφαρµόζεται το τελευταίο
εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α΄
289), όπως ισχύει.
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του εκµεταλλευτή

στις υποχρεώσεις για τις οποίες εκδόθηκε η εγγυητική
επιστολή, ανεξάρτητα από τις προβλεπόµενες κυρώσεις
από τις διατάξεις του παρόντος, η εγγυητική επιστολή
καταπίπτει υπέρ ειδικού λογαριασµού που δηµιουργείται
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τη
διαχείριση του Πράσινου Ταµείου, ο οποίος αφορά απο-
κλειστικά σε έργα αποκατάστασης λατοµείων. Αν η εκ-
µετάλλευση πραγµατοποιήθηκε σε εκτάσεις που προ-
στατεύονται από τη δασική νοµοθεσία, το ποσό αποδίδε-
ται στις δασικές υπηρεσίες, για την αποκατάσταση του
δασογενούς περιβάλλοντος.
Λύση της σύµβασης µίσθωσης των λειτουργούντων

λατοµείων συνεπάγεται και την κατάπτωση της εγγυητι-
κής επιστολής για την αποκατάσταση, κατά το µέρος της
που αναλογεί στο µη αποκατασταθέν τµήµα.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού του ύψους της
εγγυητικής επιστολής, η διαδικασία αντικατάστασης και
κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, η διαδικασία α-
πόδοσης στον ειδικό λογαριασµό καθώς και κάθε άλλο
ειδικότερο θέµα εφαρµογής των ανωτέρω εδαφίων. 

3. Η µη πραγµατοποίηση της αποκατάστασης λατοµεί-
ων όπως αυτή ορίζεται στους εγκεκριµένους περιβαλλο-
ντικούς όρους, συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων
που προβλέπονται στο άρθρο 30 του ν.1650/1986 (Α΄
160). Οι περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο
της συµµόρφωσης των λατοµείων µε τους εγκεκριµέ-
νους περιβαλλοντικούς όρους και την κείµενη περιβαλ-
λοντική νοµοθεσία διενεργούνται από τις αρµόδιες αρ-

χές, όπως αυτές ορίζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του
ν. 4014/2011(Α΄209). 

4. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των λατοµείων
που διακόπτουν τη λειτουργία τους χωρίς υπαιτιότητα
του έχοντος την εκµετάλλευσή τους, πραγµατοποιείται
από τον εκµεταλλευτή σύµφωνα µε ειδική µελέτη, οι
προδιαγραφές και το χρονοδιάγραµµα της οποίας ορίζο-
νται Δ10/Φ68/οικ.4437/1.3.2001 κοινή απόφαση του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έρ-
γων και των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας
(Β΄244).
Τα λατοµεία του ανωτέρω εδαφίου παύουν οριστικά τη

λειτουργία τους µετά το πέρας του οριζόµενου από την
ειδική µελέτη χρόνου, εντός του οποίου ολοκληρώνεται
η αποκατάσταση. Ο χρόνος αυτός δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει τα πέντε έτη.

5. Ο έλεγχος της αποκατάστασης γίνεται από τις αρ-
µόδιες Διευθύνσεις Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέ-
ρειας, πλην των δασικών εκτάσεων, τις οποίες σύµφωνα
µε το ν. 998/1979 (Α΄289) διαχειρίζονται οι δασικές υπη-
ρεσίες.
Η µη αποκατάσταση λατοµικού χώρου, µετά το πέρας

της εκµετάλλευσης, όπως αυτή ορίζεται στους εγκεκρι-
µένους περιβαλλοντικούς όρους, σε εκτάσεις που προ-
στατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας,
συνεπάγεται, πέραν των προβλεπόµενων στην παρ. 3,
την υποχρεωτική κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας
και την επιβολή σε βάρος του δικαιούχου από την αρµό-
δια δασική αρχή των ποινών της παρ. 1 του άρθρου 71
του ν. 998/1979. Η δασική έκταση που δεν έχει αποκατα-
σταθεί από τον υπόχρεο αποκαθίσταται από τη δασική υ-
πηρεσία σύµφωνα µε το ύψος της εγγυητικής επιστολής
που καταπίπτει υπέρ του ειδικού λογαριασµού της παρ.
2. Οι ιδιοκτήτες ή διακάτοχοι, αν πρόκειται για ιδιωτικές
ή διακατεχόµενες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις αντί-
στοιχα, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την ακώλυτη
διακίνηση των συνεργείων, µηχανηµάτων και υλικών,
που χρησιµοποιούνται για την αποκατάσταση και να µε-
ριµνούν για τη διατήρηση των εκτελούµενων έργων. Σε
αντίθετη περίπτωση υποχρεούνται στην άµεση αποκατά-
σταση του έργου. 
Αν στην έκταση εντοπιστεί κοίτασµα που µπορεί να α-

ξιοποιηθεί, αυτή δεν κηρύσσεται ως αναδασωτέα και ο
λατοµικός χώρος τίθεται σε δηµοπρασία. Αν δεν υπάρξει
εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκµετάλλευση του
χώρου αυτού µέσα σε τρία (3) έτη από την προθεσµία
της παραγράφου 2δ΄ του άρθρου 50, τότε η έκταση του
λατοµικού χώρου κηρύσσεται υποχρεωτικά ως αναδα-
σωτέα.

6. Επιτρέπεται η εγκατάσταση µονάδων επεξεργασίας
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφί-
σεις (Α.Ε.Κ.Κ.) εντός λειτουργούντων λατοµείων, ανε-
ξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους, µετά την
έκδοση όλων των απαιτού�ενων εγκρίσεων και αδειών,
σύµφωνα �ε την ισχύουσα νοµοθεσία και για τους σκο-
πούς του επόµενου εδαφίου. Η εγκατάσταση πραγµατο-
ποιείται ύστερα από συναίνεση ή σύµπραξη των εκµε-
ταλλευτών των λατοµείων αυτών, των οποίων δεν πρέ-
πει να παρεµποδίζεται η εκµετάλλευση, ούτε να δεσµεύ-
ονται αποθέµατα των κοιτασµάτων.
Τα αδρανή προϊόντα ή τα κατάλοιπα που προκύπτουν

από την επεξεργασία των Α.Ε.Κ.Κ., µπορεί να αξιοποιού-
νται και για την αποκατάσταση των λατοµικών χώρων,
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σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις εγκεκριµένες µελέ-
τες του λατοµείου (τεχνική και περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων) στις οποίες τεκµηριώνεται και η συνδροµή των
προϋποθέσεων του προηγουµένου εδαφίου.

7. O εκµεταλλευτής ενός λατοµείου δικαιούται, µέσα
σε εύλογη προθεσµία, να αποκοµίσει από τον πρώην λα-
τοµικό χώρο του οποίου έχει λήξει η εκµετάλλευση, υλι-
κά τα οποία έχουν εξορυχθεί κατά τη διάρκεια της νόµι-
µης περιόδου λειτουργίας του λατοµείου. 
Προς τούτο απαιτείται σχετική έγκριση από την αρµό-

δια Αποκεντρωµένη Διοίκηση, στην οποία ορίζεται η πο-
σότητα και η ποιότητα των νοµίµως εξορυχθέντων υλι-
κών, η θέση τους, οι όροι καθώς και ο χρόνος για την α-
ποκοµιδή τους, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει τους
έξι (6) µήνες, από τη λήξη ή µε οποιονδήποτε τρόπο παύ-
ση της εκµετάλλευσης, µε δυνατότητα ανανέωσης για έ-
ξι (6) επιπλέον µήνες. Κατά το χρόνο αυτό επιτρέπεται η
λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας του λατο-
µείου µε τους πλέον πρόσφατους περιβαλλοντικούς ό-
ρους που ίσχυαν µέχρι την µε οποιονδήποτε τρόπο λήξη
της εκµετάλλευσης. Η ανωτέρω έγκριση, συνοδευόµενη
από τοπογραφικό σχεδιάγραµµα στο οποίο αποτυπώνο-
νται τα ανωτέρω στοιχεία των εν λόγω υλικών, κοινοποι-
είται και στο αρµόδιο Τµήµα Επιθεώρησης Μεταλλείων
της Ειδικής Γραµµατείας του Σώµατος Επιθεωρητών και
Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας. Κατά το χρονικό διάστηµα αποκοµιδής των εξορυγ-
µένων υλικών, ο εκµεταλλευτής υποχρεούται να καταβά-
λει το ειδικό τέλος υπέρ Ο.Τ.Α., όπως αυτό ορίζεται στο
άρθρο 62, καθώς και στον ιδιοκτήτη της έκτασης του χώ-
ρου εκµετάλλευσης το αναλογικό µίσθωµα.
Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήµα-

τος τα εξορυχθέντα υλικά που τυχόν παραµένουν στο
χώρο περιέρχονται στην κυριότητα του ιδιοκτήτη της έ-
κτασης. Σε περίπτωση λατοµείου σε δηµόσια έκταση εκ-
ποιούνται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµέ-
νης Διοίκησης. Η περαιτέρω νόµιµη αξιοποίηση των εξο-
ρυχθέντων υλικών που παραµένουν στα λατοµεία δεν ε-
µπίπτει στις διατάξεις του παρόντος και πραγµατοποιεί-
ται µε ευθύνη του ιδιοκτήτη του χώρου.

Άρθρο 56
Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροµηχανολογικού

και λοιπού εξοπλισµού

1.α. Η εγκατάσταση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλι-
σµού εντός λατοµικών χώρων, µε σκοπό την επεξεργα-
σία (µηχανική, εµπλουτισµού, παραγωγής κονιαµάτων,
σκυροδεµάτων, ασφαλτοµιγµάτων, ασβέστου και λοιπές
κατεργασίες) των λατοµικών ορυκτών, του απαραίτητου
βοηθητικού εξοπλισµού όπως αντλιών και συστηµάτων
αερισµού υπογείων, καθώς και άδειας κατασκευής των
απαιτουµένων για την εγκατάσταση αυτή τεχνικών δοµι-
κών έργων όπως βάσεων έδρασης, κατασκευών για την
τροφοδοσία και την αποθήκευση χύδην στερεών υλικών-
σιλό, βάθρων και µεταλλικών ικριωµάτων µε ή χωρίς τη
χρήση οπλισµένου σκυροδέµατος, υπόκειται σε καθε-
στώς γνωστοποίησης σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 65 του ν. 4442/2016. Η εγκατάσταση του εξοπλι-
σµού µπορεί να αρχίσει µόνο µετά την υποβολή της γνω-
στοποίησης στην αρµόδια υπηρεσία.
Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις που εγκαθί-

στανται και λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των ανα-
γκών λατοµείων, τµήµα των οποίων βρίσκεται εντός του

λατοµικού χώρου και το υπόλοιπο εκτός αυτού, θεωρού-
νται ως ενιαίο σύνολο και αντιµετωπίζονται από την αρ-
µόδια αρχή σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατά-
ξεις για το τµήµα αυτό όπου είναι εγκατεστηµένο το µε-
γαλύτερο ποσοστό της ισχύος τους.
β. Για την εγκατάσταση και λειτουργία εντός λατοµι-

κών και µεταλλευτικών χώρων αποθηκών εκρηκτικών υ-
λών, απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται σύµφωνα µε τα
άρθρα 105 και 106 του ΚΜΛΕ από την αρµόδια υπηρεσία
της οικείας περιφέρειας.
γ. Η λειτουργία εγκαταστάσεων, οι οποίες βρίσκονται

πάνω σε οχήµατα µέσα σε λατοµικούς χώρους και µε-
ταλλεία και χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ANFO ή
SLURRIES ή γαλακτωµάτων, επιτρέπεται µόνον ύστερα
από άδεια, η οποία χορηγείται από την αρµόδια υπηρε-
σία της οικείας περιφέρειας σύµφωνα µε τα άρθρα 53 και
107 του ΚΜΛΕ.

2. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων του ηλεκτροµη-
χανολογικού εξοπλισµού υπόκειται σε καθεστώς γνω-
στοποίησης, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 65 του
ν. 4442/2016 και µπορεί να αρχίσει µόνο µετά την υποβο-
λή της.

3. Η διάρκεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων
των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1, ορίζεται ίση µε τη
διάρκεια ισχύος της εκµετάλλευσης του υφιστάµενου
λατοµείου. Επιτρέπεται η επέκταση και η παράταση της
λειτουργίας των εγκαταστάσεων του προηγούµενου ε-
δαφίου, µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την
αρχική εγκατάσταση και λειτουργία τους.

4 Τα κινητά -µεταθετά µηχανήµατα εξόρυξης, φόρτω-
σης, µεταφοράς και φωτισµού, καθώς και τα κινητά µη-
χανήµατα επεξεργασίας των λατοµικών ορυκτών πρέπει
να είναι εφοδιασµένα µε άδεια κυκλοφορίας µηχανήµα-
τος έργου (Μ.Ε.) και εγκεκριµένο ειδικό κανονισµό α-
σφαλείας του άρθρου 48 του ΚΜΛΕ. 

5. Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, που εξυπη-
ρετούν τις ανάγκες της εκµετάλλευσης και επεξεργα-
σίας λατοµικών ορυκτών, καθώς και η ανέγερση προχεί-
ρων ή κινητών καταλυµάτων της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 7 του ΚΜΛΕ εντός των ως άνω χώρων διέπονται α-
πό τις διατάξεις του άρθρου 161 του ν.δ. 210/1973
(Α΄277).

Άρθρο 57
Απαλλοτρίωση ξένης ιδιοκτησίας

1. Η εκµετάλλευση των λατοµείων µαρµάρων, φυσι-
κών λίθων και βιοµηχανικών ορυκτών, αδρανών υλικών
εντός λατοµικών περιοχών και των κατ΄ εξαίρεση εκτός
των περιοχών τούτων λατοµείων της παραγράφου 2 του
άρθρου 52, χαρακτηρίζεται ως δηµοσίας ωφελείας.

2. Αν για την εκµετάλλευση των λατοµείων της προη-
γουµένης παραγράφου είναι αναγκαία η χρησιµοποίηση
ξένης ιδιοκτησίας, ο εκµεταλλευτής του λατοµείου υπο-
χρεούται να επιδιώξει τη συναίνεση του ιδιοκτήτη. Σε
περίπτωση µη παροχής συναίνεσης, επιτρέπεται η ανα-
γκαστική απαλλοτρίωση του συνόλου ή µέρους της ξέ-
νης ιδιοκτησίας για την κατασκευή δρόµων εξωτερικής
προσπέλασης. 
Ειδικά για τα λατοµεία µαρµάρων και βιοµηχανικών ο-

ρυκτών των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρ-
θρου 43, εκτός των ανωτέρω έργων, επιτρέπεται η απαλ-
λοτρίωση για επέκταση των κεντρικών δικτύων ηλεκτρι-
κού ρεύµατος και επικοινωνιών, ανέγερση εγκαταστάσε-
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ων επεξεργασίας των εξορυσσοµένων ορυκτών υλών,
κατασκευή υποδοµών υδροδότησης, αποθηκών και λοι-
πών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες εκ-
µετάλλευσης των συγκεκριµένων λατοµείων.
Στις απαλλοτριούµενες εκτάσεις απαγορεύεται η διε-

νέργεια εξορυκτικών εργασιών.
Οι απαλλοτριώσεις των ανωτέρω παραγράφων γίνο-

νται µε αίτηση και µε δαπάνες του εκµεταλλευτή του λα-
τοµείου και υπέρ του ιδιοκτήτη του λατοµείου. Για την
σκοπιµότητα της απαλλοτρίωσης και τον προσδιορισµό
της έκτασης που απαιτείται, αποφαίνεται το αρµόδιο
Τµήµα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραµµατεί-
ας του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Οι απαλλοτριώσεις για µεν τις περιπτώσεις ακινήτων

τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες εκµετάλλευσης λατο-
µείων µαρµάρων και βιοµηχανικών ορυκτών των περι-
πτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43 αντίστοιχα,
κηρύσσονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, για δε τις περιπτώσεις των λατοµείων α-
δρανών υλικών µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζο-
νται αναλόγως τα άρθρα 128 έως και 138 του ν.δ.
210/1973. Οι απαλλοτριωτικές αποφάσεις δηµοσιεύο-
νται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Αν δεν εκτελεστούν τα έργα, για τα οποία έχει
πραγµατοποιηθεί η απαλλοτρίωση, εντός τετραετίας α-
πό τη συντέλεσή της ή αν η ιδιοκτησία που απαλλοτριώ-
θηκε χρησιµοποιηθεί για άλλους σκοπούς, η συντελε-
σµένη απαλλοτρίωση ανακαλείται. 
Η απαλλοτρίωση ανακαλείται και στην περίπτωση που

διαπιστωθεί ότι στην έκταση που έχει απαλλοτριωθεί
πραγµατοποιείται εξόρυξη ή απόληψη λατο�ικών ορυ-
κτών. Στην περίπτωση αυτή, ανεξαρτήτως άλλων προ-
βλεπόµενων κυρώσεων, επιβάλλεται από την αρµόδια υ-
πηρεσία και χρηµατικό πρόστιµο ίσο µε την καταβληθεί-
σα αποζηµίωση της απαλλοτριωθείσας έκτασης, υπέρ
του ειδικού λογαριασµού της παρ. 2 άρθρου 55, ο οποίος
δηµιουργείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας υπό τη διαχείριση του Πράσινου Ταµείου µε σκοπό
την αποκατάστασή της.

4. Αν για την εκµετάλλευση λατοµείου οποιασδήποτε
κατηγορίας λατοµικών ορυκτών κριθεί απαραίτητη η
χρήση άλλης ιδιοκτησίας, η οποία ανήκει στον ιδιοκτήτη
του λατοµείου, ο εκµεταλλευτής δικαιούται να ζητήσει
την παραχώρηση κατά χρήση της έκτασης για όλη τη
διάρκεια της εκµετάλλευσης. Για την αναγκαιότητα της
χρήσης της κατά τα άνω ιδιοκτησίας και της απαραίτητης
έκτασης αποφαίνεται το αρµόδιο Τµήµα Επιθεώρησης
Μεταλλείων της Ειδικής Γραµµατείας του Σώµατος Επι-
θεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας. Η αποζηµίωση για τη χρήση της ιδιο-
κτησίας αυτής καθορίζεται από το Μονοµελές Πρωτοδι-
κείο του τόπου του λατοµείου και η χρήση της έκτασης
επιτρέπεται αµέσως µόλις καταβληθεί η αποζηµίωση που
θα καθοριστεί. 

5. Δηµόσιες εκτάσεις, που κρίνονται αναγκαίες για την
εκµετάλλευση λατοµείων οποιασδήποτε κατηγορίας ο-
ρυκτών, κατά τα ανωτέρω, µπορούν να παραχωρούνται
κατά χρήση στους εκµεταλλευτές, σύµφωνα µε τη διαδι-
κασία της προηγουµένης παραγράφου.

Άρθρο 58
Υποχρεώσεις εκµεταλλευτή

1. Ο εκµεταλλευτής λατοµείου υποχρεούται να διε-
νεργεί την εκµετάλλευση σύµφωνα µε τους κανόνες της
επιστήµης και της τεχνικής και να τηρεί τους όρους των
εγκρίσεων που έχουν χορηγηθεί, ειδικότερα της απόφα-
σης για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και της τε-
χνικής µελέτης, καθώς και τις διατάξεις του παρόντος
νόµου και του ΚΜΛΕ.

2. Ο εκµεταλλευτής λατοµείου υποχρεούται να υπο-
βάλλει για κάθε ηµερολογιακό έτος και µέχρι τις 30 Α-
πριλίου του εποµένου έτους, δελτίο δραστηριότητας, α-
νάλογα µε το εκµεταλλευόµενο ορυκτό. Στο δελτίο δρα-
στηριότητας περιλαµβάνονται περιβαλλοντικής, οικονο-
µικής και κοινωνικής σηµασίας πληροφορίες και ιδίως
νοµιµοποιητικά στοιχεία του λατοµείου, στοιχεία για το
απασχολούµενο προσωπικό, στοιχεία ασφάλειας και α-
τυχηµάτων, στοιχεία για τις καταναλώσεις φυσικών πό-
ρων, πετρελαιοειδών, εκρηκτικών και ενέργειας, τη δια-
χείριση αποβλήτων και τις αποκαταστηµένες εκτάσεις,
την παραγωγή, επεξεργασία και διακίνηση των προϊό-
ντων, τις επενδύσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο απα-
ραίτητο για την υπηρεσία. 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας καθορίζεται το ακριβές περιεχόµενο των δελτίων
δραστηριότητας καθώς και τα στοιχεία που οι κατά περί-
πτωση αρµόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να γνωστοποι-
ούν στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας. 
Σε περίπτωση µη εκµετάλλευσης λατοµείου ή µη διε-

νέργειας ερευνών αντί του ανωτέρω δελτίου υποβάλλε-
ται µέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους δήλωση απραξίας,
στην οποία αναφέρονται οι λόγοι της απραξίας. Η δήλω-
ση αυτή συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη βασιµότητα των
προβαλλοµένων λόγων.
Η υποχρέωση υποβολής δελτίου δραστηριότητας ή δή-

λωσης απραξίας υφίσταται και αν δεν συµπληρώνεται
πλήρες ηµερολογιακό έτος εκµετάλλευσης.
Το δελτίο δραστηριότητας ή η δήλωση απραξίας υπο-

βάλλεται ηλεκτρονικά στην αρµόδια υπηρεσία για την
τήρηση των συγκεντρωτικών στοιχείων της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας. Μέχρι την έκδοση της απόφα-
σης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που
προβλέπεται στην παρ. 7, το δελτίο δραστηριότητας ή η
δήλωση απραξίας υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, ένα στο
αρµόδιο Τµήµα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής
Γραµµατείας του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ένα
στην ανωτέρω Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου. Για τα
λατοµεία που λειτουργούν σε δηµόσιες εκτάσεις το δελ-
τίο δραστηριότητας ή η δήλωση απραξίας υποβάλλεται
και στην αρµόδια για τις µισθώσεις υπηρεσία της Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης. 

3. Ο εκµεταλλευτής λατοµείου υποχρεούται να υπο-
βάλλει στο αρµόδιο Τµήµα Επιθεώρησης Μεταλλείων
της Ειδικής Γραµµατείας του Σώµατος Επιθεωρητών και
Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, για κάθε ηµερολογιακό έτος και µέχρι τις 30 Απριλί-
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ου του επόµενου έτους, τοπογραφικό σχεδιάγραµµα
που πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νοµοθε-
σίας και είναι υπογεγραµµένο από αρµόδιο µηχανικό.
Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας που προβλέπεται στην παρ. 7,
το τοπογραφικό σχεδιάγραµµα υποβάλλεται σε έντυπη
και σε ηλεκτρονική µορφή. Το τοπογραφικό σχεδιάγραµ-
µα πρέπει να είναι σε κλίµακα 1:1000 ή 1:2000, ή άλλη
κατάλληλη κλίµακα ώστε να εµφανίζονται πλήρως και
ευκρινώς όλα τα συµπεριλαµβανόµενα στοιχεία, να περι-
λαµβάνει πλήρη υψοµετρική και οριζοντιογραφική απο-
τύπωση όχι παλαιότερη των έξι µηνών από την ηµεροµη-
νία υποβολής, να είναι εξαρτηµένο από το σύστηµα ανα-
φοράς ΕΓΣΑ ΄87 και να περιλαµβάνει αναλυτικό υπόµνη-
µα. Στο σχεδιάγραµµα αποτυπώνονται και σηµειώνονται
τα όρια του λατοµικού χώρου, της εγκεκριµένης τεχνι-
κής µελέτης εκµετάλλευσης, της απόφασης για την έ-
γκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), την έγκριση ε-
πέµβασης αν τα όρια αυτά είναι διαφορετικά από τα όρια
της ΑΕΠΟ, οι βαθµίδες εξόρυξης, οι εκσκαφές και οι δια-
µορφώσεις του λατοµικού χώρου, τα κτίρια και οι εγκα-
ταστάσεις µέσα σε αυτόν, οι εσωτερικοί δρόµοι, κάθε
άλλο στοιχείο σχετικό µε την εκµετάλλευση και την α-
σφάλεια εργασιών, καθώς και οι αποθέσεις και επεµβά-
σεις σε απόσταση µικρότερη των εκατό (100) µέτρων ε-
κτός των ορίων του χώρου της τεχνικής µελέτης εκµε-
τάλλευσης. Ειδικά στην περίπτωση των υπόγειων έργων,
επιπλέον των ανωτέρω, αποτυπώνονται και σηµειώνο-
νται όλες οι υπόγειες εργασίες, υλοποιηµένες και σχε-
διαζόµενες, οι ενεργοί και οι εξοφληµένοι χώροι, οι κύ-
ριες στοές, τα φρέατα, τα κεκλιµένα, οι έξοδοι και οι δια-
δροµές διαφυγής, τα δίκτυα µεταφοράς, τηλεφώνου,
φωτισµού και αερισµού, οι εγκαταστάσεις, οι αποθήκες
εκρηκτικών υλών και καψυλίων, τα καταφύγια και τα ση-
µεία παροχής πρώτων βοηθειών, καθώς και κάθε άλλο
στοιχείο σχετικό µε την εκµετάλλευση και την ασφάλεια
εργασιών.
Η υποχρέωση υποβολής τοπογραφικού σχεδιαγράµ-

µατος υφίσταται και αν δεν συµπληρώνεται πλήρες ηµε-
ρολογιακό έτος εκµετάλλευσης.
Αν υποβληθεί δήλωση απραξία, ο εκµεταλλευτής δεν

υποχρεούται να υποβάλει τοπογραφικό σχεδιάγραµµα
για το συγκεκριµένο έτος.

4. Στους εκµεταλλευτές που δεν υποβάλλουν τα προ-
βλεπόµενα από το παρόν άρθρο δελτία δραστηριότητας
ή δηλώσεις απραξίας ή τοπογραφικά σχεδιαγράµµατα
µέχρι την προβλεφθείσα ηµεροµηνία ή υποβάλλουν ανα-
κριβή στοιχεία, καθώς και σε όσους δεν συµπληρώνουν,
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την πρόσκληση του αρ-
µόδιου Τµήµατος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής
Γραµµατείας του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ελλιπή
στοιχεία των δελτίων, δηλώσεων και τοπογραφικών σχε-
διαγραµµάτων που έχουν υποβληθεί εµπροθέσµως επι-
βάλλεται πρόστιµο από την αρµόδια υπηρεσία. Προς
τούτο συντάσσεται και αποστέλλεται στο Δηµόσιο Τα-
µείο τίτλος βεβαίωσης (χρηµατικός κατάλογος) για την
είσπραξή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εί-
σπραξης Δηµοσίων Εσόδων.
Το ύψος του προστίµου υπολογίζεται µε βάση τη διαδι-

κασία της παρ. 3 του άρθρου 59.
5. Ο εκµεταλλευτής λατοµείου, σε κάθε περίπτωση ο-

ριστικής διακοπής της εκµετάλλευσης, πέραν των υπο-

χρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου
55, υποχρεούται να αποµακρύνει από το χώρο του λατο-
µείου τυχόν προϊόντα, τα πάσης φύσεως υλικά και απορ-
ρίµµατα, που µπορεί να ρυπαίνουν το περιβάλλον και να
λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια των
περιοίκων και των διερχοµένων, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του ΚΜΛΕ και τις τυχόν πρόσθετες εντολές του αρ-
µόδιου Τµήµατος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής
Γραµµατείας του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Στις δασικού χαρακτήρα ή στις δηµόσιες χορτολιβαδι-

κές εκτάσεις ο εκµεταλλευτής υποχρεούται να αποξη-
λώσει τις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις σύµφωνα µε τις
οδηγίες της αρµόδιας δασικής υπηρεσίας. Αν δεν συµ-
µορφωθεί, καταπίπτει η σχετική προς τούτο εγγυητική ε-
πιστολή υπέρ του ειδικού λογαριασµού της παρ. 2 του
άρθρου 55, ο οποίος δηµιουργείται στο Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας υπό τη διαχείριση του Πράσι-
νου Ταµείου. 

6. Απαγορεύεται η µεταφορά εκτός του λατοµικού χώ-
ρου λατοµικών προϊόντων µε φορτηγά οχήµατα, αν δεν
καλύπτεται το φορτίο τους µε ειδικό κάλυµµα, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Σε εκµεταλλευτές που επιτρέπουν τη µεταφορά λατο-

µικών προϊόντων, πλην αποκλειστικά ογκοµαρµάρων ή
ογκολίθων, κατά παράβαση του ανωτέρω εδαφίου, επι-
βάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 59.

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας καθορίζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική κατα-
χώρηση ή η υποβολή, µέσω κατάλληλου Πληροφοριακού
Συστήµατος, εγγράφων, δηλώσεων, αρχείων, καταστά-
σεων, κανονισµών, βιβλίων, τοπογραφικών ή οποιονδή-
ποτε άλλων στοιχείων οφείλει κατά τη λατοµική και µε-
ταλλευτική νοµοθεσία να τηρεί ή να υποβάλλει ο εκµε-
ταλλευτής σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή. Με την ίδια α-
πόφαση καθορίζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα
προσφέρονται προς τους ενδιαφερόµενους, οι όροι πρό-
σβασης στο Πληροφοριακό Σύστηµα και τις ηλεκτρονι-
κές υπηρεσίες, η διαδικασία καταχώρισης ή υποβολής
στοιχείων, οι τεχνικές προδιαγραφές των προς υποβολή
στοιχείων, καθώς και κάθε άλλο θέµα που σχετίζεται µε
την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ενδιαφεροµένων.

Άρθρο 59 
Εποπτεία, έλεγχος της εκµετάλλευσης και κυρώσεις

1. Η εκµετάλλευση των λατοµείων τελεί υπό την επο-
πτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Το αρµόδιο Τµήµα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ει-
δικής Γραµµατείας Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ασκεί τον
έλεγχο των λατοµείων, ελέγχει την ορθή εφαρµογή των
διατάξεων του ΚΜΛΕ για την έρευνα και εκµετάλλευση
των λατοµείων και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των
προϊόντων τους µέσα στους αντίστοιχους λατοµικούς
χώρους. Ελέγχει επίσης την εφαρµογή της εγκεκριµέ-
νης τεχνικής µελέτης και διατάσσει την τροποποίησή
της, επιβάλλοντας σε όσους διενεργούν την έρευνα και
εκµετάλλευση, τα απαιτούµενα συµπληρωµατικά µέτρα
για την ορθολογική έρευνα και εκµετάλλευση των λατο-
µείων και την ασφάλεια των έργων, της ζωής και της υ-
γείας των εργαζοµένων, των περιοίκων και των διερχο-
µένων. 
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Ειδικώς, για τα θέµατα τήρησης των αποφάσεων για
την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), καθώς και
γενικότερα για θέµατα αποκατάστασης του περιβάλλο-
ντος των λατοµείων που λειτουργούν και διαχείρισης
των εξορυκτικών αποβλήτων ο έλεγχος ασκείται από τις
αρµόδιες αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 20 του ν.
4014/2011.

3. Κάθε παράβαση από τον εκµεταλλευτή των διατάξε-
ων του ΚΜΛΕ, των εντολών του Προϊσταµένου του αρ-
µόδιου Σώµατος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραµµατείας
Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και κάθε παράβα-
ση των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 58 τιµωρείται µε
χρηµατικό πρόστιµο από τριακόσια (300) έως είκοσι χι-
λιάδες (20.000) ευρώ, που επιβάλλεται µε αιτιολογηµένη
απόφαση του Προϊσταµένου του αρµόδιου Σώµατος Επι-
θεώρησης της Ειδικής Γραµµατείας του Σώµατος Επιθε-
ωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, ο οποίος συντάσσει και αποστέλλει στο
Δηµόσιο Ταµείο τίτλο βεβαίωσης (χρηµατικό κατάλογο)
για την είσπραξή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώ-
δικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων.
Το ύψος του προστίµου ανά παράβαση εξαρτάται από

τρεις συντελεστές: 1) τη σοβαρότητα της παράβασης
(σ), 2) την υποτροπή (ε) και 3) τον αριθµό εργαζοµένων
του εργοταξίου (α).
Η επιλογή του συντελεστή σ γίνεται κατά την κρίση

των Επιθεωρητών Μεταλλείων µε τη βοήθεια του Πίνακα
1:
Πίνακας 1
Σοβαρότητα Συντελεστής σ
Χαµηλή 1
Σηµαντική 4
Υψηλή 9

Η επιλογή του συντελεστή ε γίνεται µε τη βοήθεια του
Πίνακα 2:

Πίνακας 2

Επαναληπτικότητα Συντελεστής ε
Η παράβαση
δεν έχει επαναληφθεί 1
Η παράβαση έχει 
επαναληφθεί 
µία φορά 5
Η παράβαση έχει 
επαναληφθεί περισσότερες
από µία φορές 10

Η επιλογή του συντελεστή α γίνεται µε τη βοήθεια του
Πίνακα 3:

Πίνακας 3

Αριθµός εργαζοµένων στο εργοτάξιο  Συντελεστής α
0-3 1
4-20 3
21-50 6
> 50 9

Ο αριθµός εργαζοµένων περιλαµβάνει το σύνολο του
προσωπικού που απασχολείται στο εργοτάξιο µε οποια-
δήποτε σχέση εργασίας ακόµη και µε υπεργολαβία. 
Για τον προσδιορισµό του προστίµου π, υπολογίζονται

αρχικά τα µόρια της παράβασης (µπ), που προκύπτουν
ως το γινόµενο των τριών συντελεστών:

µπ = σ · ε · α
Στη συνέχεια, µε βάση τα υπολογισµένα µόρια της πα-

ράβασης µπ, επιλέγεται η κλίµακα προσδιορισµού του
προστίµου από τον Πίνακα 4, το ύψος του προς υποβολή
προστίµου:

Πίνακας 4

Κλίµακα Μόρια παράβασης µπ  Ύψος προστίµου π (€)
1 1 - 5 300 - 1.500
2 6 - 15 1.501 - 3.000
3 16 - 35 3.001 - 5.000
4 36 - 75 5.001 - 8.000
5 76 - 155 8.001 - 12.000
6 156 - 315 12.001 - 16.000
7 > 315 16.001 - 20.000

4. Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά στην περίπτωση παρα-
βάσεων χαµηλής σοβαρότητας που δεν έχουν τελεστεί
καθ’ υποτροπή (συντελεστής ε = 1), µπορεί ο Προϊστάµε-
νος του αρµόδιου Σώµατος Επιθεώρησης της Ειδικής
Γραµµατείας Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να επιβάλει
στον εκµεταλλευτή το µέτρο της έγγραφης σύστασης
προς συµµόρφωση αντί των ανωτέρω χρηµατικών προ-
στίµων. Στην έγγραφη σύσταση ορίζονται οι ενέργειες
στις οποίες οφείλει να προβεί ο εκµεταλλευτής, καθώς
και συγκεκριµένη χρονική προθεσµία ολοκλήρωσής
τους. Μετά το πέρας της προθεσµίας ελέγχεται µε κάθε
πρόσφορο µέσο από το αρµόδιο Τµήµα Επιθεώρησης
Μεταλλείων της Ειδικής Γραµµατείας του Σώµατος Επι-
θεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας η συµµόρφωσή του. Για κάθε παρά-
βαση για την οποία µετά τον ανωτέρω έλεγχο δεν τεκ-
µηριώνεται πλήρης συµµόρφωση, επιβάλλεται η µέγιστη
τιµή του εύρους προστίµου (π) της κλίµακας του ανωτέ-
ρω Πίνακα 4 στην οποία κατατάσσονται τα µόρια (µπ)
της παράβασης.

5. Ο Προϊστάµενος του αρµόδιου Σώµατος Επιθεώρη-
σης της Ειδικής Γραµµατείας Σώµατος Επιθεωρητών και
Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, µπορεί, µε πλήρως αιτιολογηµένη απόφασή του, που
κοινοποιείται στον εκµεταλλευτή και στην αρµόδια Α-
στυνοµική Αρχή, να επιβάλει περιοριστικά µέτρα στην έ-
ρευνα ή εκµετάλλευση του λατοµείου, ιδίως δε την προ-
σωρινή ή οριστική διακοπή του συνόλου ή µέρους των
εργασιών έρευνας ή εκµετάλλευσης, στις περιπτώσεις
παραβάσεων της παρ. 3, κατά τις οποίες τίθεται σε κίν-
δυνο η ζωή και η υγεία των εργαζοµένων, των περιοίκων
και των διερχοµένων ή η ασφάλεια κτισµάτων, έργων
κοινής ωφελείας ή διενεργείται ανορθολογική εκµετάλ-
λευση κατά παράβαση των διατάξεων του ΚΜΛΕ, καθώς
και αν δεν υπάρχουν σε ισχύ εγκεκριµένοι περιβαλλοντι-
κοί όροι της εκµετάλλευσης. Στην απόφαση αυτή ορίζο-
νται τα συγκεκριµένα περιοριστικά µέτρα, τα µέτρα για
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την ασφαλή λειτουργία του λατοµείου και οι προθεσµίες
συµµόρφωσης του εκµεταλλευτή προς τα µέτρα αυτά.

6. Όποιος εκµεταλλεύεται ή εξορύσσει ή αποκοµίζει
λατοµικά ορυκτά χωρίς να έχει τις προϋποθέσεις άσκη-
σης του σχετικού δικαιώµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος, τιµωρείται ποινικώς µε φυλάκιση τουλάχι-
στον τριών (3) µηνών και διοικητικώς µε χρηµατικό πρό-
στιµο από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ έως διακό-
σιες εβδοµήντα χιλιάδες (270.000) ευρώ, που επιβάλλε-
ται µε απόφαση του Προϊστάµενου του αρµόδιου Σώµα-
τος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραµµατείας Σώµατος Επι-
θεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και βεβαιώνεται και εισπράττεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµο-
σίων Εσόδων. Η ανωτέρω διοικητική κύρωση επιβάλλε-
ται ανεξαρτήτως της ενδεχόµενης επιβολής κυρώσεων
για τα παραπτώµατα του άρθρου 67 του ν. 4442/2016.

Η διαπίστωση των παραβάσεων µπορεί να γίνεται από
το αρµόδιο Τµήµα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής
Γραµµατείας Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τις Αστυνο-
µικές Αρχές, τις δασικές ή άλλες Δηµόσιες Υπηρεσίες,
οι οποίες είναι υποχρεωµένες να ενηµερώνουν αµελλητί
στο ως άνω αρµόδιο Τµήµα Επιθεώρησης, παρέχοντας
τα στοιχεία του παραβάτη, καθώς και πληροφορίες για
τα µέσα που χρησιµοποίησε σύµφωνα µε τον παρακάτω
Πίνακα 1.
Το ύψος της εν λόγω επιβαλλόµενης διοικητικής κύ-

ρωσης είναι ανάλογο µε την υποτροπή και τη σοβαρότη-
τα της παράβασης, υπολογίζεται δε ως εξής:

1) Αν πρόκειται για παράβαση που τελείται για πρώτη
φορά, ανάλογα µε τα µέσα που χρησιµοποίησε ο παρα-
βάτης επιβάλλεται αρχικό πρόστιµο, σύµφωνα µε τον Πί-
νακα 1.
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Αν η παράβαση µπορεί να ταξινοµηθεί σε περισσότε-
ρες από µία κατηγορίες του Πίνακα 1, τότε το πρόστιµο
υπολογίζεται µε βάση τη σοβαρότερη από αυτές.

2) Αν πρόκειται για παράβαση που έχει τελεστεί για
περισσότερες από µία φορές, το πρόστιµο υπολογίζεται
ως η µέγιστη τιµή: 1) του τριπλάσιου του προστίµου που
είχε επιβληθεί στην αµέσως προηγούµενη παράβαση ή
2) του µέγιστου ποσού που αντιστοιχεί στην κατηγορία
στην οποία ταξινοµείται η τρέχουσα παράβαση µε βάση
τον Πίνακα 1.
Τα παρανόµως παραχθέντα λατοµικά προϊόντα περιέρ-

χονται στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση, εφόσον
προέρχονται από δηµόσιο χώρο ή στην οικεία Περιφέ-
ρεια σε κάθε άλλη περίπτωση. Τα υλικά αυτά, καταρχήν,
χρησιµοποιούνται για την επαναφορά του αναγλύφου
και την αποκατάσταση του χώρου και τα εναποµείναντα
εκποιούνται µε πλειοδοτική δηµοπρασία από την κατά
περίπτωση αρµόδια για τη διαχείρισή τους υπηρεσία,
στην οποία περιέρχεται το προκύπτον από την εκποίηση
τίµηµα.
Σε περίπτωση καθ΄ υποτροπή τέλεσης της παράβα-

σης, µε την απόφαση επιβολής προστίµου, διατάσσεται
και η σφράγιση των τυχόν υπαρχόντων ηλεκτροµηχανο-
λογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας καθώς και η κα-
τάσχεση του κινητού εξοπλισµού (εξόρυξης, φόρτωσης
και µεταφοράς) του διενεργούντος την παράνοµη πρά-
ξη.
Μετά την απόρριψη της προβλεπόµενης στο άρθρο 61

ενδικοφανούς προσφυγής ή την παρέλευση άπρακτου
του χρονικού διαστήµατος για την άσκησή της, η απόφα-
ση της επιβολής του προστίµου καθίσταται εκτελεστή
και κοινοποιείται στην αρµόδια Περιφέρεια. Ο αρµόδιος
Περιφερειάρχης εκδίδει αµελλητί απόφαση, µε την ο-
ποία συγκροτεί τριµελή επιτροπή, αποτελούµενη από υ-
παλλήλους της Περιφέρειας, η οποία διενεργεί τη σφρά-
γιση των εγκαταστάσεων που υπάρχουν και την κατά-
σχεση του κινητού εξοπλισµού.
Η απόφαση για την επιβολή του προστίµου κοινοποιεί-

ται και σε όλες τις αρµόδιες αρχές για τις δικές τους ε-
νέργειες ιδίως στην αρµόδια Εισαγγελία Πληµµελειοδι-
κών, στην αρµόδια Αστυνοµική Αρχή και στις αρµόδιες
δασικές Υπηρεσίες, σε περίπτωση παράνοµης εξόρυξης
σε δασικές ή δηµόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις. Η από-
φαση σφράγισης κοινοποιείται και στον πάροχο ηλεκτρι-
κής ενέργειας για τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού
ρεύµατος στις εγκαταστάσεις αυτές.
Η εκποίηση του εξοπλισµού πραγµατοποιείται από την

οικεία Περιφέρεια. Αν ο εξοπλισµός δεν µπορεί να εκποι-
ηθεί, διατίθεται στον οικείο δήµο ή καταστρέφεται µε τη
σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής, µε ευθύνη της α-
νωτέρω επιτροπής. Το τίµηµα που προκύπτει από την εκ-
ποίηση κατατίθεται υπέρ του ειδικού λογαριασµού της
παρ. 2 του άρθρου 55. Αν η παράνοµη εξόρυξη πραγµα-
τοποιήθηκε σε εκτάσεις που προστατεύονται από τη δα-
σική νοµοθεσία, το ποσό αποδίδεται στις δασικές υπηρε-
σίες για την αποκατάσταση του δασογενούς περιβάλλο-
ντος. Ως µεσεγγυούχος και υπεύθυνος για τη φύλαξη
των κατασχεµένων υλικών ορίζεται ο Περιφερειάρχης.

7. Οι κυρώσεις της παρ. 6 επιβάλλονται και στις περι-
πτώσεις διενέργειας, χωρίς σχετική άδεια, αµµοληψιών

φυσικών αποθέσεων θραυσµάτων από τις κοίτες και ε-
κβολές ποταµών, χειµάρρων και από τις θαλάσσιες και
λιµναίες ακτές, επιπλέον των προβλεπόµενων κυρώσε-
ων της σχετικής νοµοθεσίας.

8. Τα πρόστιµα που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρ-
θρου αυτού, πλην εκείνων που αφορούν δηµοτικά λατο-
µεία, καθώς και στην παρ. 4 του άρθρου 58 αποδίδονται
στους πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α., στην Περιφέρεια των ο-
ποίων λειτουργεί το λατοµείο, µετά την αφαίρεση των
πιστώσεων που προβλέπονται υπέρ των αρµοδίων Σωµά-
των Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραµµατείας
Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην παρ. 3Α του άρθρου
30 του ν. 1650/1986 (Α΄160), όπως η παράγραφος αυτή
προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.
4409/2016 (Α΄ 136).
Στις περιπτώσεις λατοµείων επί δηµοτικών εκτάσεων,

τα πρόστιµα των παραγράφων 3 και 6, αφαιρούµενων
των πιστώσεων υπέρ του αρµόδιου Σώµατος Επιθεώρη-
σης της Ειδικής Γραµµατείας του Σώµατος Επιθεωρητών
και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας ως ανωτέρω, αποδίδονται υπέρ του ειδικού λογα-
ριασµού της παρ. 2 του άρθρου 55. Αν η παράνοµη εξό-
ρυξη πραγµατοποιήθηκε σε εκτάσεις που προστατεύο-
νται από τη δασική νοµοθεσία, το ποσό αποδίδεται στις
δασικές Υπηρεσίες, για την αποκατάσταση του δασογε-
νούς περιβάλλοντος.

9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας µπορεί να αναπροσαρµόζονται οι κλίµακες του
Πίνακα 4 της παρ. 3 και του Πίνακα 1 της παρ. 6, καθώς
και το ύψος των προστίµων που προβλέπονται στις παρ.
3 και 6, έως διπλασιασµού. 

10. Για τα παραγόµενα από λατοµεία αδρανή υλικά α-
νάλογα µε τις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται, οι
χηµικές και φυσικοµηχανικές προδιαγραφές, καθώς και
η διαδικασία δοκιµών και η µέθοδος ανάλυσης και εκτί-
µησης των αποτελεσµάτων των δοκιµών αυτών καθορί-
ζονται µε κοινές υπουργικές αποφάσεις οι οποίες εκδί-
δονται σύµφωνα µε το π.δ. 334/1994 (Α΄176).
Ειδικότερα, οι προδιαγραφές για τα αδρανή τα οποία

προορίζονται για δοµικά έργα πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές που τίθενται µε την κοινή απόφαση
5328/122/2007 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτα-
ξίας και Δηµοσίων Έργων και του Υφυπουργού Ανάπτυ-
ξης (Β΄ 386) και τον 305/2011/ΕΕ Ευρωπαϊκό Κανονισµό
για τα Δοµικά Προϊόντα (ΕΕ L88 της 4.4.2011). 
Αν η αρµόδια αρχή του Υπουργείου Οικονοµίας και Α-

νάπτυξης, η οποία σύµφωνα µε το άρθρο 11 του π.δ.
334/1994 ελέγχει την ορθή χρησιµοποίηση της σήµαν-
σης CE στην αγορά και στους χώρους παραγωγής και ε-
µπορίας των προϊόντων που φέρουν το σήµα αυτό, δια-
πιστώσει ότι κατ΄ επανάληψη τίθενται στην κυκλοφορία,
πωλούνται, αναλώνονται και προορίζονται για δοµικά
έργα αδρανή προϊόντα προερχόµενα από λατοµεία χω-
ρίς την απαιτούµενη Σήµανση CE ή προϊόντα µε ψευδή ή
παραπλανητική Σήµανση CE ή αδρανή υλικά τα οποία
δεν συµµορφώνονται µε τις εθνικές διατάξεις, ενηµερώ-
νει την αρµόδια υπηρεσία, ώστε να ανακαλέσει την από-
φαση για την έγκριση της τεχνικής µελέτης εκµετάλλευ-
σης.
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Άρθρο 60 
Αναστολή και διακοπή των εργασιών έρευνας 

και εκµετάλλευσης – 
Λύση της σύµβασης µίσθωσης

1. Οι εργασίες έρευνας ή εκµετάλλευσης µπορεί να α-
νασταλούν ή να διακοπούν µε απόφαση του Προϊσταµέ-
νου του αρµόδιου Τµήµατος Επιθεώρησης Μεταλλείων
της Ειδικής Γραµµατείας του Σώµατος Επιθεωρητών και
Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, ύστερα από αιτιολογηµένη πρότασηµιας από τις αρ-
µόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 49 εφόσον κα-
τά τη διάρκεια της έρευνας ή της εκµετάλλευσης προκύ-
ψουν απαγορευτικοί της λατοµίας λόγοι, οι οποίοι δεν υ-
πήρχαν κατά το στάδιο έναρξης της έρευνας ή εκµετάλ-
λευσης ή για λόγους που αφορούν στο δηµόσιο συµφέ-
ρον.

2. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
στην περίπτωση λατοµείων επί δηµοσίων εκτάσεων ή ο
Δήµαρχος στην περίπτωση λατοµείων επί δηµοτικών ε-
κτάσεων αντίστοιχα, µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση
µίσθωσης στις εξής περιπτώσεις:
α) αν διαπιστωθεί ότι ο εκµεταλλευτής δεν τηρεί τους

όρους της σύµβασης µίσθωσης,
β) αν εκδοθεί πράξη µε την οποία διακόπτονται οριστι-

κά οι εργασίες εκµετάλλευσης και δεν ασκήθηκαν τα
προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις διοικητικά
βοηθήµατα εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών ή αν
αυτά µετά την άσκησή τους απορρίφθηκαν,

3. Η σχετική απόφαση για καταγγελία της σύµβασης,
επιδίδεται στο µισθωτή µε απόδειξη και κοινοποιείται
στην αρµόδια κατά τόπον υπηρεσία του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, ττο αρµόδιο Τµήµα Επιθεώ-
ρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραµµατείας του Σώµα-
τος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και την αρµόδια Αστυνοµική
Αρχή.

4. Πριν από την αναστολή ή διακοπή των εργασιών της
έρευνας ή της εκµετάλλευσης και τη καταγγελία της
σύµβασης µίσθωσης ο ενδιαφερόµενος καλείται σε α-
κρόαση. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο
τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµέρα της α-
κρόασης. 

5. Ο εκµεταλλευτής λατοµείου µπορεί να παραιτείται
από την εκµετάλλευση. Σε περίπτωση δηµόσιων και δη-
µοτικών εκτάσεων η παραίτηση αυτή καθίσταται οριστική
µόνο µετά την αποδοχή της από την αρµόδια Αποκε-
ντρωµένη Διοίκηση ή το Δήµο αντίστοιχα αφού διαπι-
στωθεί η συµµόρφωση του εκµεταλλευτή προς τους πε-
ριβαλλοντικούς όρους, τους όρους της Τεχνικής Μελέ-
της ή και τους όρους της σύµβασης µίσθωσης.
Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζονται το τέταρτο εδάφιο

της παρ. 2 του άρθρου 55 και η παρ. 5 του άρθρου 58.

Άρθρο 61 
Διοικητικές προσφυγές

1. Κατά των απορριπτικών αποφάσεων του Συντονιστή
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης που αφορούν σε
έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών του άρθρου
44 του παρόντος και του άρθρου 59 του ν.4442/2016
µπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός αποκλει-

στικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κοινο-
ποίησή τους.

2. Κατά των αποφάσεων του Συντονιστή της οικείας Α-
ποκεντρωµένης Διοίκησης που εκδίδονται κατ΄ εφαρµο-
γή των διατάξεων του παρόντος και αφορούν σε σύνα-
ψη, παράταση, τροποποίηση, καθώς και καταγγελία σύµ-
βασης µίσθωσης µπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προ-
σφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµε-
ρών από την κοινοποίησή τους.

3. Κατά των αποφάσεων του αρµόδιου Τµήµατος Επι-
θεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραµµατείας του Σώ-
µατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, µε τις οποίες επιβάλλονται
χρηµατικά πρόστιµα ή περιοριστικά µέτρα στην έρευνα
και στην εκµετάλλευση, καθώς και προσωρινή ή οριστική
διακοπή του συνόλου ή µέρους των εργασιών έρευνας ή
εκµετάλλευσης µπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προ-
σφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµε-
ρών από την κοινοποίησή τους αντίστοιχα.

4. Επί των προσφυγών των παρ. 1 έως 3 ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφαίνεται µέσα σε
τρεις (3) µήνες από την άσκησή τους. Η προθεσµία ά-
σκησης των προσφυγών, καθώς και η άσκησή τους έχει
ανασταλτικό αποτέλεσµα µόνο αν ασκούνται κατά απο-
φάσεων που απορρίπτουν την παράταση µισθώσεων, κα-
θώς και κατά αποφάσεων επιβολής χρηµατικών προστί-
µων.

5. Οι αποφάσεις του αρµόδιου Τµήµατος Επιθεώρησης
Μεταλλείων της Ειδικής Γραµµατείας του Σώµατος Επι-
θεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας που επιβάλλουν πρόστιµα, καθώς και
κάθε άλλη διοικητική πράξη στο πλαίσιο της διοικητικής
διαδικασίας επιβολής των προστίµων κοινοποιούνται
στον ενδιαφερόµενο µέσω ταχυδροµείου µε συστηµένη
επιστολή ή, αν η κοινοποίηση µέσω ταχυδροµείου απο-
βεί άκαρπη, επιδίδονται από τα αρµόδια κατά τόπους α-
στυνοµικά όργανα. Ειδικώς οι αποφάσεις για την επιβο-
λή των µέτρων ασφαλείας των παρ. 2 και 5 και συστάσε-
ων συµµόρφωσης της παρ. 4 του άρθρου 59, της παρ. 1
του άρθρου 60, καθώς και των πρόσθετων µέτρων της
παρ. 4 του άρθρου 3 του ΚΜΛΕ επιδίδονται στον ενδια-
φερόµενο µέσω των αρµόδιων Αστυνοµικών Τµηµάτων.
Αν ο ενδιαφερόµενος ή ο αντίκλητός του δεν βρίσκο-

νται στη διεύθυνση που έχει γνωστοποιηθεί στην αρµό-
δια υπηρεσία, η επίδοση γίνεται στο Γραµµατέα του κατά
τόπο αρµόδιου Πρωτοδικείου.

Άρθρο 62 
Παράβολα και ειδικό τέλος υπέρ πρωτοβαθµίων Ο.Τ.Α.

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα είδη και
τα ποσά των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγη-
ση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις δια-
τάξεις του παρόντος ή γενικότερα τη µεταλλευτική και
λατοµική νοµοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήπο-
τε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, τα οποία µπορεί να αναπροσαρµόζονται. 
Ποσοστό των εισπραττόµενων εσόδων από τα ως άνω

παράβολα, όπως ορίζεται από την κοινή υπουργική από-
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φαση του προηγούµενου εδαφίου, εγγράφεται ως πί-
στωση σε ειδικό κωδικό (ΚΑΕ), που συνιστάται στον τα-
κτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, για την κάλυψη δαπανών της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΓΔΟΠΥ) του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που σχετίζονται µε
δράσεις για την ορθολογική αξιοποίηση και βιωσιµότητα
της εκµετάλλευσης των ορυκτών πρώτων υλών. 

2.α. Οι εκµεταλλευτές λατοµείων αδρανών υλικών υ-
ποχρεούνται να καταβάλλουν ετησίως ειδικό τέλος υπέρ
των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α. στην περιοχή των οποίων λει-
τουργούν τα λατοµεία σε δηµόσια ή ιδιωτική έκταση. Το
τέλος αυτό ορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%)
στην τιµή πώλησης µη επεξεργασµένων προϊόντων ή
τέσσερα τοις εκατό (4%) στην τιµή πώλησης των επε-
ξεργασµένων προϊόντων στο δάπεδο του λατοµείου.
Ο προσδιορισµός των ποσοτήτων που πωλούνται γίνε-

ται µε βάση τα τιµολόγια που υποβάλλει ο εκµεταλλευ-
τής µαζί µε συγκεντρωτική κατάσταση µε τα στοιχεία
πωλήσεων (ποσότητες-τιµές) ή κάθε άλλη πρόσφορη µέ-
θοδο καταµέτρησης των λατοµικών προϊόντων, εφόσον
κριθεί αναγκαίο, όπως, τοπογραφική επιµέτρηση των πο-
σοτήτων του εξορυχθέντος πετρώµατος, έλεγχο των βι-
βλίων της επιχείρησης, διασταύρωση των υποβαλλόµε-
νων στοιχείων µε τα υποβαλλόµενα σε άλλες υπηρεσίες
στοιχεία για τον υπολογισµό των αναλογικών µισθωµά-
των, όπου αυτό απαιτείται. 
Σε περίπτωση ιδιοχρησιµοποίησης ποσοτήτων για την

τροφοδοσία εγκαταστάσεων του µισθωτή η τιµή πώλη-
σης για τον υπολογισµό του τέλους προσδιορίζεται µε
βάση είτε προγενέστερα τιµολόγια του ίδιου λατοµείου,
είτε την τιµή εξορυσσόµενων προϊόντων αντίστοιχης
ποιότητας γειτονικών λατοµείων, ενώ αν δεν υπάρχουν
και τα στοιχεία αυτά, λαµβάνεται υπόψη το κόστος εξό-
ρυξης, η θέση και η προσπελασιµότητα του λατοµείου, η
ποιότητα του κοιτάσµατος και οι συνθήκες εκµετάλλευ-
σης, το επιχειρηµατικό κέρδος και λοιπά στοιχεία που
συνεκτιµώνται από την αρµόδια υπηρεσία.
Στην καταβολή ειδικού τέλους υποχρεούνται και οι εκ-

µεταλλευτές που παράγουν αδρανή υλικά, τα οποία εξο-
ρύσσονται ως παραπροϊόντα κατά την εκµετάλλευση
των λατοµείων βιοµηχανικών ορυκτών και µαρµάρων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 45. Το
ειδικό τέλος ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
στην τιµή πώλησης ακατέργαστων υλικών ή έξι τοις εκα-
τό (6%) στην τιµή πώλησης επεξεργασµένων υλικών.
β. Ειδικά για αδρανή υλικά, που χρησιµοποιούνται ως

πρώτη ύλη στην τσιµεντοβιοµηχανία, ασβεστοποιία και
µεταλλουργία και εξορύσσονται από λατοµεία που εκµε-
ταλλεύονται οι ίδιες επιχειρήσεις, το πιο πάνω ειδικό τέ-
λος υπολογίζεται µε απόφαση του αρµόδιου Περιφερει-
άρχη σε 4% επί του κόστους εξόρυξης του πετρώµατος
στο δάπεδο του λατοµείου, αυξηµένο κατά το επιχειρη-
µατικό κέρδος. Για την πλεονάζουσα παραγωγή των πιο
πάνω λατοµείων ορίζεται ειδικό τέλος δέκα τοις εκατό
(10%) στην τιµή πώλησης ακατέργαστων υλικών ή έξι
τοις εκατό (6%) στην τιµή πώλησης επεξεργασµένων υ-
λικών.
γ. Οι εκµεταλλευτές βιοµηχανικών ορυκτών υποχρε-

ούνται να καταβάλλουν ετησίως ειδικό τέλος υπέρ των
πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α. στην περιοχή των οποίων λειτουρ-
γούν τα λατοµεία. Το τέλος αυτό ορίζεται σε ποσοστό
δύο τοις εκατό (2%) επί της αξίας των ακατέργαστων
λατοµικών προϊόντων που διατίθενται προς πώληση στο
δάπεδο του λατοµείου. Ο προσδιορισµός των ποσοτή-
των που πωλούνται γίνεται µε βάση τα τιµολόγια, σε
συνδυασµό µε κάθε άλλη πρόσφορη µέθοδο, σύµφωνα
µε την περίπτωση α΄, εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση
ιδιοχρησιµοποίησης εφαρµόζεται αναλόγως η περίπτω-
ση α΄. 
δ. Τα ποσά που προέρχονται από το ειδικό τέλος της

παρ. αυτής βεβαιώνονται και εισπράττονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για βεβαίωση και
είσπραξη των εσόδων των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α..

3. Όλα τα λατοµεία που συνεχίζουν την λειτουργία
τους και µετά τα σαράντα (40) έτη υποχρεούνται να κα-
ταβάλλουν «πράσινο τέλους» ύψους ένα τοις εκατό
(1%) επί της αξίας των πωλούµενων προϊόντων, υπέρ
του ειδικού λογαριασµού της παρ. 2 του άρθρου 55, ο ο-
ποίος δηµιουργείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας υπό τη διαχείριση του Πράσινου Ταµείου.

Άρθρο 63 
Συγκεντρωτικά στοιχεία Ορυκτών Πρώτων Υλών

(Ο.Π.Υ.) 

1. Για τον καθορισµό της στρατηγικής αξιοποίησης των
ορυκτών πρώτων υλών της χώρας, η αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συντάσ-
σει και δηµοσιοποιεί το δεύτερο εξάµηνο κάθε έτους έκ-
θεση συγκεντρωτικών στοιχείων σχετικά µε τη µεταλ-
λευτική και λατοµική δραστηριότητα του προηγούµενου
έτους η οποία περιλαµβάνει: 
α. στοιχεία παραγωγής, απασχόλησης, καθώς και λοι-

πά οικονοµικά στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από τα
δελτία δραστηριότητας,
β. στοιχεία δηµόσιων εσόδων από τη µεταλλευτική και

λατοµική δραστηριότητα, όπως µισθώµατα και τέλη, ό-
πως προκύπτουν από τις επιµέρους αναφορές των Απο-
κεντρωµένων Διοικήσεων και των λοιπών φορέων του
Δηµοσίου,
γ. στοιχεία σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

και δράσεις, όπως αυτά προκύπτουν από τις µεταλλευτι-
κές και λατοµικές εταιρείες και αξιολογούνται από τους
αρµόδιους δηµόσιους φορείς (όπως Δασαρχεία), 
δ. στοιχεία σχετικά µε την ασφάλεια και συγκεκριµένα

τα ατυχήµατα που συνέβησαν, τους προληπτικούς ελέγ-
χους που έχουν διεξαχθεί, καθώς και τα χρηµατικά πρό-
στιµα που επιβλήθηκαν, σύµφωνα µε τα στοιχεία του
Τµήµατος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραµ-
µατείας του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Οι Αποκεντρωµένες Διοικήσεις συντάσσουν και δη-
µοσιοποιούν ανάλογες ετήσιες εκθέσεις για τη µεταλ-
λευτική και λατοµική δραστηριότητα της χωρικής τους
αρµοδιότητας, οι όποιες κοινοποιούνται εγκαίρως και
στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
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Άρθρο 64
Ρύθµιση µεταλλευτικών και άλλων θεµάτων

1. Για τους εκµεταλλευτές µεταλλευτικών ορυκτών ε-
φαρµόζονται οι παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 58 του παρό-
ντος, και η παρ 4 σε συνδυασµό µε το άρθρο 118 του ν.δ.
210/1973 (Α΄277). 
Ειδικά για την εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 58 του

παρόντος, τα τοπογραφικά σχεδιαγράµµατα υποβάλλο-
νται στο αρµόδιο Τµήµα Επιθεώρησης Μεταλλείων της
Ειδικής Γραµµατείας Σώµατος Επιθεωρητών και Ελε-
γκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
µέχρι τις 30 Ιουνίου του εποµένου έτους, ενώ η υποχρέ-
ωση υποβολής δεν ισχύει στην περίπτωση υποβολής των
δηλώσεων απραξίας της παρ. 4 του άρθρου 118 του ν.δ.
210/1973. 

2. Οι εκµεταλλευτές µεταλλείων οφείλουν να αποκα-
ταστήσουν τους µεταλλευτικούς χώρους στους οποίους
δραστηριοποιούνται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη
σχετική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Πριν
από την έγκριση της τεχνικής µελέτης εκµετάλλευσης
απαιτείται να καταθέσει ο εκµεταλλευτής στην αρµόδια
για την έγκριση της τεχνικής µελέτης υπηρεσία εγγυητι-
κή επιστολή αόριστης χρονικής ισχύος για την εκπλήρω-
ση των όρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από
την απόφαση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Το
ύψος του ποσού της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται
µε βάση το ποσό που αναφέρεται ως δαπάνη αποκατά-
στασης περιβάλλοντος στις εγκεκριµένες ή θεωρηµένες
µελέτες και αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα ισχύος
της απόφασης για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
Αν ο εκµεταλλευτής δεν συµµορφωθεί προς τις ως ά-

νω υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από τις προβλεπόµενες
κυρώσεις από τις διατάξεις του παρόντος, η εγγυητική ε-
πιστολή καταπίπτει µερικώς ή ολικώς υπέρ του Πράσινου
Ταµείου, ύστερα από έλεγχο της αρµόδιας δασικής υπη-
ρεσίας για εκτάσεις που βάσει του ν. 998/1979 διαχειρί-
ζονται οι δασικές υπηρεσίες ή ύστερα από έλεγχο των
κατά τόπους αρµόδιων διευθύνσεων περιβάλλοντος για
τις λοιπές εκτάσεις.

3. Μεταλλειοκτήτες παραχωρήσεων για τις οποίες δεν
έχουν υποβληθεί για κανένα από τα έτη 2007 έως και
2016 τα ετήσια δελτία δραστηριότητας ή οι ετήσιες δη-
λώσεις απραξίας που προβλέπονται στο άρθρο 118 του
ν.δ. 210/1973 εκπίπτουν από το δικαίωµα µεταλλειοκτη-
σίας, εφόσον µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος δεν υποβάλουν στην αρµόδια Διεύ-
θυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα
ως άνω δελτία ή δηλώσεις µε υπόµνηµα στο οποίο εκτί-
θενται οι λόγοι της µη εµπρόθεσµης υποβολής, καθώς
και οι λόγοι της µη εκµετάλλευσης ή µη διενέργειας µε-
ταλλευτικών ερευνών. Η έκπτωση διαπιστώνεται µε πρά-
ξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία
εκδίδεται µετά την άπρακτη πάροδο της ως άνω εξάµη-
νης προθεσµίας. Ως ηµεροµηνία έκπτωσης θεωρείται η
31η Δεκεµβρίου 2008. Με τη διαπιστωτική πράξη διατάσ-
σεται και η κατάπτωση εγγυήσεων που έχουν κατατεθεί
σύµφωνα µε το άρθρο 47 του ν.δ. 210/1973. Η διαπιστω-
τική πράξη κοινοποιείται µε απόδειξη στο µεταλλειοκτή-
τη και στον τυχόν µισθωτή ή στον έλκοντα από αυτούς
δικαιώµατα. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως η
παρ. 3 του άρθρου 14 και τα άρθρα 124 έως και 127 του

ν.δ. 210/1973. Αν µέσα στην εξάµηνη προθεσµία του
πρώτου εδαφίου υποβληθούν τα αναφερόµενα στο εν
λόγω εδάφιο δελτία ή δηλώσεις, εφαρµόζονται αναλό-
γως τα άρθρα 119 και επόµενα του ν.δ. 210/1973.

4. Η διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπί-
στωση κοιτασµάτων µεταλλευτικών ορυκτών, όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.δ. 210/1973 πραγµατοποιεί-
ται µε τις προϋποθέσεις των άρθρων 69, 70 και 74 του ν.
4442/2016.

5. Το άρθρο 17 του ν.δ. 210/1973 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Ουδείς δύναται να διενεργήσει µεταλλευτικές έρευ-
νες, σε ιδιόκτητο ή µη έδαφος, εάν προηγουµένως δεν
έχει λάβει την προβλεπόµενη στα ακόλουθα άρθρα ά-
δεια µεταλλευτικών ερευνών. Με την άδεια µεταλλευτι-
κών ερευνών, που εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη, στη
χωρική αρµοδιότητα του οποίου βρίσκεται ο προς έρευ-
να χώρος, χορηγείται το δικαίωµα µεταλλευτικής έρευ-
νας και εγκρίνεται η διενέργεια ερευνητικών εργασιών.»

6. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 76 του  ν.δ.
210/1973 προστίθεται η φράση: 

«ανατρέχει δε στο χρόνο κατάρτισης των συµβάσεων
της παρ. 1 του άρθρου 74, εκτός αν τα συµβαλλόµενα
µέρη όρισαν διαφορετικά, οπότε η έγκριση ανατρέχει
στο χρόνο που όρισαν τα µέρη.»

7. Το άρθρο 158 του ν.δ. 210/1973 (Α΄ 277), όπως ι-
σχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εγκατάσταση εντός µεταλλευτικών χώρων και λει-
τουργία µηχανηµάτων πάσης φύσεως που εξυπηρετούν
τις ανάγκες εκµετάλλευσης των µεταλλείων και επεξερ-
γασίας των εκ τούτων παραγοµένων µεταλλευµάτων δια
εφαρµογής µηχανικών, χηµικών, θερµικών ή άλλων µε-
ταλλουργικών µεθόδων, περιλαµβανοµένων και των α-
παιτούµενων τεχνικών έργων για την εγκατάσταση αυ-
τών (βάθρα έδρασης, silos κ.λπ.), πραγµατοποιείται µε
τις προϋποθέσεις των άρθρων 71, 72 και 73 του  ν.
4442/2016.»

8. Το άρθρο 166 του ν.δ. 210/1973 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Όποιος πραγµατοποιεί έρευνα ή εκµετάλλευση µε-
ταλλευτικών ορυκτών σε χώρους για τους οποίους δεν
διαθέτει το σχετικό δικαίωµα και τις προϋποθέσεις άσκη-
σής του, πέραν των τυχόν αστικών και ποινικών συνεπει-
ών, τιµωρείται και διοικητικώς σύµφωνα µε την παρ. 6
του άρθρου 59 του νόµου «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡ-
ΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Τα παρανόµως εξορυχθέντα µεταλ-
λευτικά ορυκτά περιέχονται αυτοδίκαια στην κυριότητα
του Δηµοσίου. Η κτηµατική υπηρεσία του Δηµοσίου είναι
αρµόδια για τη διαχείριση των προϊόντων αυτών.»

9. Η παρ. 1 του άρθρου 167 του ν.δ. 210/1973 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«1. Κάθε παράβαση από τον εκµεταλλευτή των διατά-
ξεων του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Ερ-
γασιών, των εντολών του Επιθεωρητή Μεταλλείων, των
κατ΄ εφαρµογή των άρθρων 31, 32 και 61 τεθέντων ό-
ρων, καθώς και των άρθρων 158, 160 και 163 ανεξάρτητα
από άλλες αστικές, διοικητικές ή ποινικές συνέπειες, τι-
µωρείται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 17 του πα-
ρόντος νόµου.» 

10. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν.δ.
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210/1973, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), προστί-
θεται εδάφιο ως εξής: 

«1. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα πρόστιµα
που επιβάλλονται σε περίπτωση µη καταβολής του τέ-
λους ή µη συµµόρφωσης µε τις λοιπές υποχρεώσεις που
προβλέπονται σε αυτή. Σε περίπτωση υποτροπής µπορεί
να προβλεφθεί, κατά περίπτωση, έκπτωση από την παρα-
χώρηση ή ανάκληση της άδειας µεταλλευτικών ερευνών,
σύµφωνα µε τις σχετικές περί έκπτωσης από παραχώρη-
ση ή ανάκλησης άδειας µεταλλευτικών ερευνών διατά-
ξεις του παρόντος.»

11. Οι αποφάσεις του αρµόδιου Τµήµατος Επιθεώρη-
σης Μεταλλείων της Ειδικής Γραµµατείας Σώµατος Επι-
θεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας της παρ. 3 του άρθρου 164 του ν.δ.
210/1973 επιδίδονται από τα αρµόδια κατά τόπους αστυ-
νοµικά όργανα, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 61
του παρόντος.

12. Το άρθρο 32, η παρ. 2 του άρθρου 37, η παρ. 2 του
άρθρου 41, τα άρθρα 159 και 169 του ν.δ. 210/1973 κα-
ταργούνται.

Άρθρο 65 
Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Mε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως, καθορίζονται:
α. Η διαδικασία και ο χρόνος βεβαίωσης των µισθωµά-

των που αφορούν τις συµβάσεις µίσθωσης λατοµείων ο-
ποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών καθώς και η διαδικα-
σία συµψηφισµού τους, όταν συντρέχουν οι ανάλογες
προϋποθέσεις του συµψηφισµού. 
β. Ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής της παραγρά-

φου 1 του άρθρου 47 περί καθορισµού λατοµικών περιο-
χών, καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει
η σχετική έκθεση της επιτροπής, µε την οποία εισηγείται
για τον καθορισµό ή την συµπλήρωση του σχεδιασµού
λατοµικών περιοχών.
γ. Η διαδικασία και οι ειδικότεροι όροι εκµίσθωσης, εκ-

µετάλλευσης και διαχείρισης των δηµοσίων λατοµείων,
όπως: 
αα) Οι γενικοί και ειδικοί, κατά περίπτωση, όροι της

προκήρυξης και η διαδικασία διεξαγωγής της δηµοπρα-
σίας.
ββ) Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι υ-

ποψήφιοι µισθωτές και τις εγγυητικές επιστολές συµµε-
τοχής στις δηµοπρασίες και καλής εκτέλεσης των όρων
των συµβάσεων.
γγ) Οι µελέτες που υποβάλλουν οι µισθωτές και τα

στοιχεία αυτών.
δδ) Η διαδικασία εκµίσθωσης µε απευθείας σύµβαση.
εε) Ο τρόπος παρακολούθησης και ελέγχου της εφαρ-

µογής των όρων των συµβάσεων, τις διαδικασίες κατά-
πτωσης των εγγυητικών επιστολών και λύσεως των συµ-
βάσεων, εφόσον συντρέχουν τέτοιες περιπτώσεις.
στστ) Τεχνικά ζητήµατα που αφορούν την εγγυητική ε-

πιστολή που αντιστοιχεί στα τυχόν οφειλόµενα στο δη-
µόσιο µισθώµατα του άρθρου 64 του ν. 4442/2016.

ζζ) Ο υπολογισµός και συµψηφισµός των µισθωµάτων
µε έργα υποδοµής που προβλέπονται στην παρ. 10 του
άρθρου 48, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις.
δ. Η διαδικασία υπολογισµού του ποσού της προβλε-

πόµενης στο άρθρο 55 εγγυητικής επιστολής, καθώς και
κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διαδικασία κατάθεσης,
ανανέωσης και κατάπτωσης αυτής.
ε. Το περιεχόµενο, η διαδικασία υποβολής, η επεξερ-

γασία, η δυνατότητα δηµοσιοποίησης καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα που αφορά τόσο τα δελτία δραστη-
ριότητας ή απραξίας που υποβάλλονται από τους εκµε-
ταλλευτές λατοµείων οποιασδήποτε κατηγορίας ορυ-
κτών, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 58, όσο
και τα στοιχεία που αποστέλλονται από τις συναρµόδιες
υπηρεσίες σύµφωνα µε το άρθρο 63.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται οι ειδικότεροι
όροι και η διαδικασία εκµίσθωσης, εκµετάλλευσης και
διαχείρισης των λατοµείων που ανήκουν στην κυριότητα
των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α.. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύνανται να αναπροσαρ-
µόζονται: 
α. το ύψος των προβλεπόµενων από τις διατάξεις του

παρόντος νόµου και του ν.δ. 210/1973 (Α΄277) χρηµατι-
κών ποσών που αφορούν ιδίως διοικητικές κυρώσεις, τέ-
λη, µισθώµατα,
β. το ύψος των παραβόλων για αίτηση χορήγησης ή

χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης που προβλέ-
πεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή γενικότε-
ρα τη µεταλλευτική και λατοµική νοµοθεσία, καθώς και
για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής ενώπιον του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 66 

1. Μετά το άρθρο 48ΙΒ του ν. 4442/2016, ο τίτλος
«ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» αντικαθίσταται ως εξής: «ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

2. Το «άρθρο 57» του ν. 4442/2016 αναριθµείται σε
«άρθρο 77».

3. Μετά το άρθρο 56 του ν. 4442/2016 προστίθεται ΚΕ-
ΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ που περιέχει τα εξής άρθρα 57 έως 67: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ-
ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

Άρθρο 57
Πεδίο εφαρµογής

Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου εµπί-
πτουν: α) οι δραστηριότητες µε Κωδικούς Αριθµούς Δρα-
στηριότητας (ΚΑΔ) 8.11, 8.12, 8.99.22.01, 8.99.29 και
9.90, που περιλαµβάνονται στην 2η οµάδα του Παραρτή-
µατος και β) εν γένει οι δραστηριότητες έρευνας και εκ-
µετάλλευσης των λατοµικών ορυκτών.

52



Άρθρο 58
Διενέργεια ερευνητικών εργασιών 

για λατοµικά ορυκτά σε ιδιωτική έκταση

1. Η διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε ιδιωτική έ-
κταση για τη διαπίστωση κοιτασµάτων βιοµηχανικών ο-
ρυκτών, µαρµάρων και φυσικών λίθων, καθώς και αδρα-
νών υλικών ειδικών χρήσεων, πλην της µαρµαρόσκονης,
µαρµαροψηφίδας και των ασβεστολιθικών αντιολισθη-
ρών για τα οποία δεν προβλέπεται έρευνα, υπόκειται σε
καθεστώς γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 5. 

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικώς ηλε-
κτρονικά από το φορέα της οικονοµικής δραστηριότητας
µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος
Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του
άρθρου 14.

3. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τµήµα
που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του
παρόντος άρθρου, ο φορέας της οικονοµικής δραστηριό-
τητας πριν από την έναρξη των ερευνητικών εργασιών υ-
ποβάλλει τη γνωστοποίηση στην αρµόδια Διεύθυνση της
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία υποχρεού-
ται να την κοινοποιεί αµελλητί στις αρµόδιες αρχές προ-
κειµένου αυτές να ασκήσουν τα ελεγκτικά τους καθήκο-
ντα. Με τη λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ η ενηµέρωση αυτή
θα γίνεται αυτόµατα, µέσω του Πληροφοριακού Συστή-
µατος. 

4. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδια-
φερόµενος απαιτείται να έχει εξασφαλίσει: 
α) αποδεικτικό κατοχής του σχετικού δικαιώµατος

σύµφωνα µε το άρθρο 44 του νόµου «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙ-
ΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡ-
ΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»,
β) απόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας της οικείας Απο-

κεντρωµένης Διοίκησης για την υπαγωγή σε Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (ΠΠΔ) σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και στην
46294/2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ε-
νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄ 2001), ύστερα από
την κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Το
ύψος της εγγυητικής επιστολής ισούται µε πενήντα ευ-
ρώ ανά στρέµµα. Η εγγυητική επιστολή είναι αόριστης
χρονικής ισχύος και εκδίδεται υπέρ του φορέα της οικο-
νοµικής δραστηριότητας. Δεν απαιτείται η έκδοση εγ-
γυητικής επιστολής αν η διενέργεια ερευνών γίνεται µε
µεθόδους που δεν συνιστούν ουσιώδη επέµβαση στο έ-
δαφος, όπως γεωλογικών, γεωφυσικών, γεωχηµικών και
γεωτρήσεων. Αν µετά την ολοκλήρωση της έρευνας ακο-
λουθήσει εκµετάλλευση για το σύνολο ή τµήµα του χώ-
ρου έρευνας, η εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από
την αντίστοιχη της παρ. 2 του άρθρου 55, του νόµου
«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙ-
ΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»,
γ) σύµφωνη γνώµη του οικείου Τµήµατος Επιθεώρη-

σης Μεταλλείων του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλο-
ντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από απο-
στολή σε αυτό δήλωσης πρότυπων τεχνικών δεσµεύσε-
ων (ΠΤΔ), σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α του νόµου για

«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙ-
ΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», για
τη σκοπιµότητα και το σχεδιασµό των ερευνητικών ερ-
γασιών.

5. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας
της οικονοµικής δραστηριότητας µπορεί να διενεργεί ε-
ρευνητικές εργασίες για τα λατοµικά ορυκτά της παρ. 1
στην ορισµένη ιδιωτική έκταση.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδε-
ται µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, καθορίζονται το περιεχόµενο και η διαδικασία της
γνωστοποίησης, τα έγγραφα που τηρούνται στην έδρα
της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοι-
χείων σε περίπτωση επικείµενης µεταβολής τους, οι αρ-
χές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση για να α-
σκήσουν τις ελεγκτικές τους αρµοδιότητες, η κλιµάκωση
των επιβαλλόµενων κυρώσεων µέσα στα όρια της παρ. 1
του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλ-
λο σχετικό µε τη γνωστοποίηση θέµα, σύµφωνα µε τα
άρθρα 5 και 6.

Άρθρο 59
Διενέργεια ερευνητικών εργασιών για λατοµικά 

ορυκτά σε δηµόσια ή δηµοτική έκταση

1. Η διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε δηµόσια ή
δηµοτική έκταση για τη διαπίστωση κοιτασµάτων βιοµη-
χανικών ορυκτών, µαρµάρων και φυσικών λίθων, καθώς
και αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, πλην της µαρµα-
ρόσκονης, µαρµαροψηφίδας και των ασβεστολιθικών α-
ντιολισθηρών, για τα οποία δεν απαιτείται έρευνα υπό-
κειται σε καθεστώς έγκρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 7. 

2. Η έγκριση χορηγείται µε απόφαση του Συντονιστή
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, δίδει τη δυνα-
τότητα διενέργειας ερευνητικών εργασιών και επέχει
θέση αποδεικτικού παραχώρησης του δικαιώµατος έρευ-
νας.

3. Ο ενδιαφερόµενος για τη χορήγηση της έγκρισης ο-
φείλει να υποβάλει στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκη-
ση τα εξής:
α) αίτηση µε τοπογραφικό διάγραµµα υπό κλίµακα 1:

5000 και παράβολο ύψους 3.000 ευρώ της παρ. 2 του άρ-
θρου 66. Η αρµόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοί-
κησης εξετάζει αν εντός της αιτούµενης έκτασης:
αα) είχε παρασχεθεί δυνατότητα εκµετάλλευσης οποι-

ουδήποτε λατοµικού ορυκτού και δεν έχει παρέλθει χρο-
νικό διάστηµα µεγαλύτερο πενταετίας από τη λήξη, παύ-
ση ή ανάκλησή της,
ββ) διενεργείται, ή προγραµµατίζεται έρευνα από το

Δηµόσιο (Ι.Γ.Μ.Ε.), ή είχε διενεργηθεί στο παρελθόν και
έχουν διαπιστωθεί κοιτάσµατα,
γγ) προηγείται άλλη αίτηση για διενέργεια ερευνητι-

κών εργασιών ή µίσθωση. 
Αν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση, απορρίπτει την αίτη-

ση. Αν δεν έχει υποβληθεί, ενηµερώνει αµελλητί τον εν-
διαφερόµενο για την υποβολή των εξής επιπλέον δικαιο-
λογητικών:
β) δήλωση για την υπαγωγή σε ΠΠΔ, µαζί µε τα λοιπά

δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 4 της
46294/14.8.2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλο-
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ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄ 2001) και
στον ν. 4014/2011 (A΄ 209) µε εγγυητική επιστολή για
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων περιβαλλοντικής α-
ποκατάστασης. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ισού-
ται µε πενήντα ευρώ ανά στρέµµα. Η εγγυητική επιστο-
λή είναι αόριστης χρονικής ισχύος και εκδίδεται υπέρ
του φορέα της οικονοµικής δραστηριότητας. Δεν απαι-
τείται η έκδοση εγγυητικής επιστολής αν η διενέργεια ε-
ρευνών γίνεται µε µεθόδους που δεν συνιστούν ουσιώδη
επέµβαση στο έδαφος όπως γεωλογικών, γεωφυσικών,
γεωχηµικών καθώς και γεωτρήσεων. Αν µετά την ολο-
κλήρωση της έρευνας, ακολουθήσει εκµετάλλευση για
το σύνολο ή τµήµα του χώρου έρευνας, η εγγυητική επι-
στολή αντικαθίσταται από την αντίστοιχη της παρ. 2 του
άρθρου 55, του νόµου «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟ-
ΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»,
γ) σύµφωνη γνώµη του οικείου Τµήµατος Επιθεώρη-

σης Μεταλλείων του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλο-
ντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από απο-
στολή σε αυτό δήλωσης πρότυπων τεχνικών δεσµεύσε-
ων (ΠΤΔ), σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α΄ του νόµου
«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙ-
ΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»,
δ) απόφαση του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου για την

έγκριση της διενέργειας ερευνητικών εργασιών, αν η έ-
κταση είναι δηµοτική.

4. Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, η Αποκε-
ντρωµένη Διοίκηση χορηγεί, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες
την έγκριση για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών,
στην οποία περιλαµβάνονται οι ΠΠΔ που οφείλει να τη-
ρεί ο ενδιαφερόµενος και οι τεχνικές δεσµεύσεις, οι ο-
ποίες τίθενται µε τη γνωµοδότηση του Τµήµατος Επιθε-
ώρησης Μεταλλείων και πρέπει να τηρούνται από τον
ενδιαφερόµενο. Η έγκριση αυτή χορηγείται για χρονική
διάρκεια δύο (2) ετών και για ενιαία έκταση.

5. Η έγκριση ερευνητικών εργασιών σε έκταση που α-
νήκει στο Δηµόσιο χορηγείται, ύστερα από διερεύνηση
από την αρµόδια αρχή, σ΄ εκείνον του οποίου η αίτηση
της παρ. 3 καταχωρίστηκε πρώτη στο πρωτόκολλό της.
Αν ο πρώτος αιτών υποβάλει παραίτηση ή απορριφθεί το
αίτηµά του για αιτίες που δεν εµπίπτουν στους απαγο-
ρευτικούς λόγους του άρθρου 49 του νόµου «ΡΥΘΜΙ-
ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕ-
ΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», η έκταση καθί-
σταται ελεύθερη.

6. Η έγκριση ερευνητικών εργασιών σε εκτάσεις που
ανήκουν στους πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α. χορηγείται σ΄ ε-
κείνους, των οποίων η αίτηση για παραχώρηση του δικαι-
ώµατος έρευνας καταχωρίστηκε πρώτη στο πρωτόκολλο
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία οφείλει
να τη διαβιβάσει στον οικείο Ο.Τ.Α., εφόσον στις εκτά-
σεις αυτές δεν είχε χορηγηθεί στο παρελθόν η δυνατό-
τητα εκµετάλλευσης ή δεν είχε διενεργηθεί έρευνα από
τους Ο.Τ.Α.. Μετά την αποπεράτωση των ερευνητικών
εργασιών οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να εκµισθώσουν τις ε-
κτάσεις στους κατόχους του δικαιώµατος έρευνας µε τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία του νόµου «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘ-
ΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟ-
ΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζο-
νται η ειδικότερη διαδικασία και το περιεχόµενο της έ-
γκρισης, η κλιµάκωση των επιβαλλόµενων κυρώσεων µέ-
σα στα όρια της παρ. 2 του άρθρου 15, η διαδικασία επι-
βολής τους και κάθε άλλο σχετικό µε την έγκριση θέµα,
σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8.

Άρθρο 60
Εκµετάλλευση λατοµείων βιοµηχανικών ορυκτών, 
µαρµάρων και φυσικών λίθων σε ιδιωτική έκταση

1. Η εκµετάλλευση λατοµείου βιοµηχανικών ορυκτών,
µαρµάρων και φυσικών λίθων σε ιδιωτική έκταση υπόκει-
ται σε καθεστώς γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο
5.

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικώς ηλε-
κτρονικά από το φορέα της οικονοµικής δραστηριότητας
µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος
Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του
άρθρου 14.

3. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τµήµα
που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του
παρόντος άρθρου, ο φορέας της οικονοµικής δραστηριό-
τητας πριν από την έναρξη των εργασιών που καθιστούν
δυνατή την εκµετάλλευση του λατοµείου υποβάλλει τη
γνωστοποίηση στην αρµόδια Διεύθυνση της οικείας Α-
ποκεντρωµένης Διοίκησης. 

4. Η γνωστοποίηση σε ιδιωτική έκταση γίνεται για ενι-
αία έκταση και µπορεί να τροποποιείται ως προς την έ-
κταση της εκµετάλλευσης, εφόσον συντρέχουν οι σχετι-
κές προϋποθέσεις. Αν η τροποποίηση αφορά επέκταση
του χώρου εκµετάλλευσης σε χώρο για τον οποίο υφί-
σταται ήδη το σχετικό δικαίωµα, η τροποποίηση πραγµα-
τοποιείται µε βάση επικαιροποιηµένη τεχνική µελέτη εκ-
µετάλλευσης του άρθρου 64Α του παρόντος, η οποία εκ-
πονείται για το σύνολο του χώρου. Κατάτµηση χώρου,
για τον οποίο έχει γίνει γνωστοποίηση εκµετάλλευσης
λατοµείου, δεν είναι επιτρεπτή.

5. Η Υπηρεσία, που παραλαµβάνει τη γνωστοποίηση,
οφείλει να ενηµερώσει όλες τις συναρµόδιες Υπηρεσίες,
προκειµένου αυτές να ασκήσουν τα ελεγκτικά τους κα-
θήκοντα. Με τη λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ η ενηµέρωση
αυτή θα γίνεται αυτόµατα, µέσω του Πληροφοριακού Συ-
στήµατος.

6. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, απαιτεί-
ται ο ενδιαφερόµενος να έχει εξασφαλίσει:
α) απόφαση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων

(ΑΕΠΟ), που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντι-
κής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας ή από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση, αναλό-
γως µε την κατάταξη της δραστηριότητας σε κατηγορία
Α1 ή Α2, σύµφωνα µε την υ.α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.7.2016
(Β΄ 2471), 
β) έγκριση τεχνικής µελέτης εκµετάλλευσης, σύµφω-

να µε τα προβλεπόµενα από τον Κ.Μ.Λ.Ε., συνοδευόµε-
νη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν
το δικαίωµα εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 44 του νόµου για την «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε-
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ΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»,
γ) έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού,

σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 3028/2002 (Α΄153), εφό-
σον αυτή δεν έχει χορηγηθεί κατά τη διαδικασία έγκρι-
σης της ΑΕΠΟ της δραστηριότητας, 
δ) κατάθεση στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας Απο-

κεντρωµένης Διοίκησης εγγυητικής επιστολής, σύµφω-
να µε την παρ. 2 του άρθρου 55, του νόµου «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘ-
ΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟ-
ΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

7. Σε περίπτωση λήξης ή λύσης της σχέσης παραχώ-
ρησης της υπό εκµετάλλευση έκτασης, παύει να ισχύει η
δυνατότητα εκµετάλλευσής της. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζο-
νται το περιεχόµενο και η διαδικασία της γνωστοποίη-
σης, τα έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστη-
ριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε
περίπτωση επικείµενης µεταβολής τους, οι αρχές στις ο-
ποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση για να ασκήσουν τις
ελεγκτικές τους αρµοδιότητες, η κλιµάκωση των επιβαλ-
λόµενων κυρώσεων µέσα στα όρια της παρ. 1 του άρ-
θρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχε-
τικό µε τη γνωστοποίηση θέµα, σύµφωνα µε τα άρθρα 5
και 6.

Άρθρο 61
Εκµετάλλευση λατοµείων βιοµηχανικών ορυκτών, 

µαρµάρων και φυσικών λίθων
σε δηµόσια ή δηµοτική έκταση

1. Η εκµετάλλευση λατοµείου βιοµηχανικών ορυκτών,
µαρµάρων και φυσικών λίθων σε δηµόσια ή δηµοτική έ-
κταση υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, σύµφωνα µε το
άρθρο 7. Η σύµβαση µίσθωσης του λατοµικού χώρου που
καταρτίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 45, 53 και 54 του νό-
µου «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩ-
ΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
επέχει θέση έγκρισης.

2. Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας εντός
του λατοµικού χώρου δηµόσιων ή δηµοτικών εκτάσεων,
ο φορέας οφείλει να αναγγείλει στο αρµόδιου Τµήµα Ε-
πιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραµµατείας του
Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την οικεία Αρχαιολογι-
κή Υπηρεσία την έναρξη των εργασιών. Η αναγγελία
πρέπει να γίνεται µέσα σε ένα (1) έτος από την ηµερο-
µηνία υπογραφής της σύµβασης. Αν παρέλθει άπρακτη η
προθεσµία που τάσσεται για την έναρξη των εργασιών η
σύµβαση µίσθωσης καταγγέλλεται, εκτός αν, ύστερα α-
πό αίτηση του ενδιαφεροµένου, ο Συντονιστής της Απο-
κεντρωµένης Διοίκησης θεωρήσει δικαιολογηµένη τη µη
έναρξη των εργασιών εκµετάλλευσης. Στην περίπτωση
αυτή εκδίδεται απόφαση, µε την οποία παρατείνεται η
προθεσµία για την έναρξη των εργασιών.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζο-
νται η ειδικότερη διαδικασία και το περιεχόµενο της έ-
γκρισης, τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο φορέας, η
κλιµάκωση των επιβαλλόµενων κυρώσεων µέσα στα ό-

ρια της παρ. 2 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής
τους και κάθε άλλο σχετικό µε την έγκριση θέµα, σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 7 και 8.

Άρθρο 62
Εκµετάλλευση λατοµείου αδρανών υλικών 

ιδιωτικών εκτάσεων

1. Η εκµετάλλευση λατοµείου αδρανών υλικών σε ι-
διωτική έκταση υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 και τις παραγράφους 4 ως 7 του
άρθρου 60. Σε περίπτωση λατοµείου σε ιδιωτική έκταση
εκτός λατοµικής περιοχής εφαρµόζεται το άρθρο 52 του
νόµου για την «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικώς ηλε-
κτρονικά από το φορέα της οικονοµικής δραστηριότητας
µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος
Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του
άρθρου 14.

3. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τµήµα
που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του
παρόντος άρθρου, η γνωστοποίηση υποβάλλεται από το
φορέα της οικονοµικής δραστηριότητας πριν την έναρξη
των εργασιών προς την αρµόδια Διεύθυνση της οικείας
Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία υποχρεούται να
την κοινοποιεί αµελλητί στις αρµόδιες αρχές. Η γνωστο-
ποίηση πραγµατοποιείται µε τη συµπλήρωση από τον εν-
διαφερόµενο ενός τυποποιηµένου εγγράφου γνωστο-
ποίησης.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζο-
νται το περιεχόµενο και η διαδικασία της γνωστοποίη-
σης, τα έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστη-
ριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε
περίπτωση επικείµενης µεταβολής τους, οι αρχές στις ο-
ποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση για να ασκήσουν τις
ελεγκτικές τους αρµοδιότητες, η κλιµάκωση των επιβαλ-
λόµενων κυρώσεων µέσα στα όρια της παραγράφου 1
του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλ-
λο σχετικό µε τη γνωστοποίηση θέµα, σύµφωνα µε τα
άρθρα 5 και 6.

Άρθρο 63
Εκµετάλλευση λατοµείου αδρανών υλικών δηµόσιων

ή δηµοτικών εκτάσεων

1. Η εκµετάλλευση λατοµείου αδρανών υλικών σε δη-
µόσια ή δηµοτική έκταση υπόκειται σε καθεστώς έγκρι-
σης, σύµφωνα µε το άρθρο 7 και τις παρ. 1 και 2 του άρ-
θρου 61. Η σύµβαση µίσθωσης του λατοµικού χώρου που
καταρτίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 45, 53 και 54 του νό-
µου «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩ-
ΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»,
επέχει θέση έγκρισης. Σε περίπτωση λατοµείου σε δηµό-
σια ή δηµοτική έκταση εκτός λατοµικής περιοχής εφαρ-
µόζεται το άρθρο 52 του νόµου «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε-
ΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
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νάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζο-
νται η ειδικότερη διαδικασία και το περιεχόµενο της έ-
γκρισης, τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο φορέας, η
κλιµάκωση των επιβαλλόµενων κυρώσεων µέσα στα ό-
ρια της παρ. 2 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής
τους και κάθε άλλο σχετικό µε την έγκριση θέµα, σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 7 και 8.

Άρθρο 64
Εκµετάλλευση λατοµείων στις περιοχές 

του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου 
του άρθρου 62 του ν. 998/1979 

1. Στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου της πρώτης
παραγράφου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 (Α΄289), για
τις οποίες το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει επιλυθεί ο-
ριστικά στο πλαίσιο του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 (Α΄
303), η εκµετάλλευση πραγµατοποιείται χωρίς να καταρ-
τιστεί σύµβαση µίσθωσης µε το Δηµόσιο, εφόσον έχει
προηγηθεί κατάθεση αγωγής αναγνώρισης κυριότητας ή
αίτηµα διοικητικής αναγνώρισης κυριότητας του φερό-
µενου ιδιοκτήτη και κατατεθεί εγγυητική επιστολή δια-
σφάλισης των συµφερόντων του Δηµοσίου έναντι οφει-
λόµενων µισθωµάτων, νοµίµως λειτουργούντος στην
Ελλάδα πιστωτικού ιδρύµατος, αορίστου ισχύος και συ-
ντρέχουν οι λοιπές σχετικές προϋποθέσεις. 

2. Η εκµετάλλευση υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποί-
ησης σύµφωνα µε τα άρθρα 5, 60 και 62, µέχρι την επί-
λυση της αµφισβήτησης για το ιδιοκτησιακό καθεστώς
µε την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.

3. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέ-
ας πρέπει να έχει εξασφαλίσει τα δικαιολογητικά της
παρ. 6 του άρθρου 60 και επιπλέον την εγγυητική επι-
στολή της παραγράφου 1. 

4. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται από
την οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση και αντιστοιχεί στο
ποσό των µέγιστων προβλεπόµενων πάγιων µισθωµά-
των µίας τριετίας. Αν το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει
επιλυθεί αµετάκλητα µέσα στην πρώτη τριετία, ο εκµε-
ταλλευτής υποβάλλει αίτηση για την έκδοση νέας από-
φασης καθορισµού του ύψους της εγγυητικής επιστολής
τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της τριε-
τίας. Το ύψος της νέας εγγυητικής επιστολής αντιστοι-
χεί σε ποσό που περιλαµβάνει το σύνολο των αναµενό-
µενων µισθωµάτων, ύστερα από συµψηφισµό πάγιων και
αναλογικών µε βάση τα αποτελέσµατα της δραστηριότη-
τας της προηγούµενης τριετίας. Η νέα εγγυητική επιστο-
λή κατατίθεται στην αρµόδια υπηρεσία, προς αντικατά-
σταση της προηγούµενης, έναν (1) τουλάχιστον µήνα
πριν από τη λήξη της τριετίας και καλύπτει αθροιστικά τα
µισθώµατα όλης της προηγούµενης χρονικής περιόδου
µέχρι τη λήξη της επόµενης τριετίας.
Λατοµεία, τα οποία ήδη λειτουργούν µε εγγυητική επι-

στολή της παρ. 1 του παρόντος, συνεχίζουν τη λειτουρ-
γία τους και λογίζεται ως ηµεροµηνία έναρξης υπολογι-
σµού του ύψους της εγγυητικής επιστολής η ηµεροµηνία
κατά την οποία ξεκίνησε για πρώτη φορά ο υπολογισµός
της. 
Λατοµεία, τα οποία ήδη λειτουργούν χωρίς εγγυητική

επιστολή της παρ. 1 του παρόντος, συνεχίζουν τη λει-
τουργία τους, εφόσον καταθέσουν εγγυητική επιστολή
και λογίζεται ως ηµεροµηνία έναρξης υπολογισµού του
ύψους της εγγυητικής επιστολής η ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του ν. 4409/2016 (Α΄136).

Και για τις δύο περιπτώσεις των προηγούµενων εδα-
φίων, ο τρόπος υπολογισµού της εγγυητικής επιστολής,
καθορίζεται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο. 

5. Με ανάλογο τρόπο και διαδικασία καθορίζεται το ύ-
ψος της εγγυητικής επιστολής για το πέραν της κάθε
τριετίας χρονικό διάστηµα, µέχρι την αµετάκλητη επίλυ-
ση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Αν ο εκµεταλλευτής
δεν εκπληρώσει τις κατά τις παρ. 1 έως 4 υποχρεώσεις
του, η αρµόδια υπηρεσία προβαίνει στις απαραίτητες ε-
νέργειες για την αναστολή της εκµετάλλευσης µέχρι
την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων. 

6. Αν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις για αναγνώρι-
ση ιδιοκτησίας, το δικαίωµα ασκείται από τον φορέα που
έχει υποβάλλει την πρώτη χρονικώς αίτηση που έχει κα-
τατεθεί.

7. Μετά την επίλυση της αµφισβήτησης του ιδιοκτη-
σιακού καθεστώτος:
α) αν η έκταση χαρακτηριστεί ως ιδιωτική, η εγγυητική

επιστολή επιστρέφεται, χωρίς καµία άλλη υποχρέωση ή
βάρος του Δηµοσίου,
β) αν η έκταση χαρακτηριστεί ως δηµόσια, καλείται ο

εκµεταλλευτής να συνάψει σύµβαση µίσθωσης µε το Ελ-
ληνικό Δηµόσιο, η οποία καλύπτει το υπολειπόµενο χρο-
νικό διάστηµα µίσθωσης µέχρι τη συµπλήρωση του µέγι-
στου χρόνου που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµο-
θεσία. Η αρµόδια υπηρεσία βεβαιώνει ατόκως το συνολι-
κό ποσό των οφειλόµενων µισθωµάτων, το οποίο κατα-
βάλλεται από τον εκµεταλλευτή εφάπαξ, µέσα σε δύο
(2) µήνες από τη βεβαίωσή του και ακολούθως επιστρέ-
φεται στον εκµεταλλευτή η σχετική εγγυητική επιστολή.
Για τις εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5
του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α΄289), ως ηµεροµηνία έ-
ναρξης των οφειλόµενων µισθωµάτων ορίζεται η
8.8.2014. Εφόσον ο εκµεταλλευτής δεν εκπληρώσει την
υποχρέωση καταβολής των µισθωµάτων, η αρµόδια υπη-
ρεσία παύει την εκµετάλλευση, η εγγυητική επιστολή
καταπίπτει και, αν το ποσό που αντιστοιχεί στα οφειλό-
µενα µισθώµατα είναι µεγαλύτερο από το ποσό της εγ-
γυητικής επιστολής, βεβαιώνεται ατόκως το επιπλέον
αυτό ποσό. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν επιστρέφεται
ποσό για το χρόνο που προηγείται της επίλυσης της αµ-
φισβήτησης.

8. Το Δηµόσιο δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν εκνί-
κηση εκ µέρους τρίτων των εκτάσεων της παρ. 1 και οι ε-
κτάσεις κρίθηκαν τελεσιδίκως ως µη δηµόσιες.

Άρθρο 64Α
Τεχνική Μελέτη

1. Ο εκµεταλλευτής οφείλει να καταρτίζει και να υπο-
βάλλει στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, πριν από την έναρξη µεταλλευτι-
κών ή λατοµικών εργασιών εκµετάλλευσης σε νέο έργο
ή και νέο µέρος του έργου, το οποίο δεν είχε περιληφθεί
στην αρχική µελέτη, τεχνική µελέτη του έργου ή µέρους
του έργου.

2. Η τεχνική µελέτη πρέπει να περιέχει τα εξής στοι-
χεία και κεφάλαια: α) στοιχεία της επιχείρησης, β) στοι-
χεία του έργου, γ) στοιχεία µέρους έργου, δ) αποτελέ-
σµατα πραγµατοποιηθεισών ερευνητικών εργασιών, ό-
που απαιτείται ε) κεφάλαιο εργασιών εκµετάλλευσης,
στ) υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 της παρ. 4 του ν.
1599/1986 για ανάθεση και ανάληψη εκπόνησης της µε-
λέτης, ζ) αποδείξεις κατάθεσης των αµοιβών µελετητών,
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των δικαιωµάτων του Δηµοσίου και Ταµείων και πάσης
φύσεως τελών, φόρων κ.λπ., σύµφωνα µε τη κείµενη νο-
µοθεσία, οι προδιαγραφές των οποίων εξειδικεύονται
στο άρθρο 101 του ΚΜΛΕ, καθώς και η) οικονοµοτεχνική
µελέτη της εγκατάστασης και θ) στατική µελέτη για συ-
ναφή δοµικά έργα των εγκαταστάσεων, οι προδιαγρα-
φές των οποίων εξειδικεύονται στο άρθρο 103 του
ΚΜΛΕ. Τα κριτήρια που γενικά πρέπει να ικανοποιούνται
στη τεχνική µελέτη είναι η οικονοµία του κοιτάσµατος,
σε συνδυασµό µε την ασφάλεια των εργαζοµένων, των
εργασιών και των εγκαταστάσεων καθώς και µε την προ-
στασία του περιβάλλοντος και γενικότερα η ελαχιστο-
ποίηση του κοινωνικού κόστους στα πλαίσια των αρχών
της βιώσιµης ανάπτυξης.

3. Ο εκµεταλλευτής πρέπει να υποβάλει για έγκριση
την τεχνική µελέτη στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πριν από την έναρξη
των εργασιών που προβλέπονται σε αυτή. Το χρονικό
διάστηµα για την έγκριση της µελέτης από την πιο πάνω
υπηρεσία, δεν µπορεί να ξεπερνάει τις εξήντα µέρες από
την υποβολή της. Σε περίπτωση, που η µελέτη κριθεί α-
νεπαρκής ή ανακριβής, τότε επιστρέφεται στον εκµεταλ-
λευτή που µπορεί να την υποβάλει εκ νέου, αφού προη-
γουµένως η µελέτη συµπληρωθεί ή διορθωθεί, σύµφωνα
µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας που έχουν εγγράφως δια-
τυπωθεί. Η προθεσµία για την έγκριση της µελέτης, στην
περίπτωση αυτή, περιορίζεται σε τριάντα µέρες από την
επανυποβολή της.

Άρθρο 65
Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις

1. Η εγκατάσταση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού
εντός λατοµικών χώρων των εξορυσσοµένων ορυκτών,
υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το
άρθρο 5. 
Η γνωστοποίηση πραγµατοποιείται αποκλειστικά µέσω

του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκη-
σης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ) του άρ-
θρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ – ΑΔΕ, η
γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία.
Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφε-

ρόµενος απαιτείται να κατέχει το δικαίωµα εκµετάλλευ-
σης, κατά τα άρθρα 60, 61, 62, 63 και 64 και να έχει εξα-
σφαλίσει:
α) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, εφόσον

δεν προκύπτει από τις υφιστάµενες σε ισχύ άδειες, ε-
γκρίσεις κ.λπ.,
β) εγκεκριµένη τεχνική µελέτη στην οποία θα περιέχο-

νται, ως Κεφάλαια, το στοιχείο δ΄ και, εφόσον απαιτεί-
ται, το στοιχείο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 103 του
Κ.Μ.Λ.Ε.,
γ) άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή ζώνης λιµέ-

να, εφόσον απαιτείται, σύµφωνα µε το ν. 2971/2001
(Α΄285) και
δ) τις υπεύθυνες δηλώσεις του στοιχείου ιβ΄ του άρ-

θρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε..
Σε περίπτωση δηµόσιων και δηµοτικών εκτάσεων, πριν

από την έναρξη των σχετικών εργασιών απαιτείται να έ-
χει συναφθεί η µίσθωση της έκτασης.

2. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων του ηλεκτροµη-
χανολογικού εξοπλισµού υπόκειται σε καθεστώς γνω-
στοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 5. Η γνωστοποίηση
πραγµατοποιείται αποκλειστικά µέσω του Ολοκληρωµέ-

νου Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Δραστηριό-
τητας και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ) του άρθρου 14. Μέχρι
την ενεργοποίηση του ΟΠΣ – ΑΔΕ, η γνωστοποίηση υπο-
βάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία της οικίας περιφέρειας 

3. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδια-
φερόµενος απαιτείται να έχει εξασφαλίσει:
α) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, από τους επι-

βλέψαντες, σύµφωνα µε το νόµο, την κατασκευή της ε-
γκατάστασης, διπλωµατούχους ή πτυχιούχους ή αδειού-
χους τεχνικούς, ότι η εγκατάσταση έγινε σύµφωνα µε
τους όρους της σχετικής άδειας και ότι αυτή είναι στατι-
κώς επαρκής και µπορεί να λειτουργεί µε ασφάλεια,
β) υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, για την ανά-

θεση και ανάληψη της επίβλεψης καλής λειτουργίας και
συντήρησης της εγκατάστασης από τους σύµφωνα µε το
νόµο, διπλωµατούχους ή πτυχιούχους ή αδειούχους τε-
χνικούς,
γ) πιστοποιητικό πυρασφάλειας, από την αρµόδια Πυ-

ροσβεστική Υπηρεσία, σύµφωνα µε την κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και Βιοµηχα-
νίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, µε αριθµό
Δ7/Φ1/4817/15-3-1990 (Β΄ 188), όπως ισχύει,
δ) προσωρινή ή οριστική άδεια διάθεσης υγρών από-

βλητων εφόσον απαιτείται,
ε) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, εφόσον

δεν προκύπτει από τις υφιστάµενες σε ισχύ άδειες, ε-
γκρίσεις,
στ) οικοδοµικές άδειες, όπου απαιτείται,
ζ) πιστοποιητικά ελέγχου καταλληλότητας αναγνωρι-

σµένου και πιστοποιηµένου οίκου, σύµφωνα µε τις εθνι-
κές προδιαγραφές πιστοποίησης, για ανυψωτικά µηχα-
νήµατα, δεξαµενές αποθήκευσης καυσίµων, γερανογέ-
φυρες, αποθέτες υλικών κ.λπ.,
η) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, όπως ισχύει,

του επιβλέψαντα την κατασκευή της αντικεραυνικής
προστασίας των δεξαµενών αποθήκευσης καυσίµων, ότι
οι εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται πλήρως στα αναφε-
ρόµενα στην παράγραφο 1θ του άρθρου 103 του
Κ.Μ.Λ.Ε. και µπορούν να λειτουργούν µε ασφάλεια,
ι) άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή ζώνης λιµένα,

εφόσον απαιτείται και έληξε η ισχύς της.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-

νάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζο-
νται το περιεχόµενο και η διαδικασία της γνωστοποίη-
σης, τα έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστη-
ριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε
περίπτωση επικείµενης µεταβολής τους, οι αρχές στις ο-
ποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειµένου να α-
σκήσουν τις ελεγκτικές τους αρµοδιότητες, η κλιµάκωση
των επιβαλλόµενων κυρώσεων εντός των ορίων της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους
και κάθε άλλο σχετικό µε τη γνωστοποίηση θέµα, σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 5 και 6.

Άρθρο 66
Παράβολο

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα είδη και
τα ποσά των παραβόλων που απαιτούνται για τη γνω-
στοποίηση και για τη χορήγηση έγκρισης των δραστη-
ριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου, καθώς και για την ά-
σκηση προσφυγής, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
67, ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
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ας, τα οποία µπορεί να αναπροσαρµόζονται. 
2. Για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη δια-

πίστωση κοιτασµάτων µαρµάρων, φυσικών λίθων ή βιο-
µηχανικών ορυκτών των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ.
3 του άρθρου 43 του νόµου, «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε-
ΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», καθώς και αδρανών υλικών ει-
δικών χρήσεων, πλην της µαρµαρόσκονης, µαρµαροψη-
φίδας και των ασβεστολιθικών αντιολισθηρών, σε δηµό-
σιες και δηµοτικές εκτάσεις καταβάλλεται µαζί µε τη
σχετική αίτηση, επί ποινή απαραδέκτου, παράβολο τριών
χιλιάδων (3.000) ευρώ, το οποίο µπορεί να αναπροσαρ-
µόζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Αν µετά την ολοκλήρωση των ερευνητικών
εργασιών ακολουθήσει µίσθωση του χώρου, το ποσό αυ-
τό συµψηφίζεται µε τα µισθώµατα του πρώτου έτους.

Άρθρο 67
Κυρώσεις

1. Αν ο φορέας παραλείψει την υποβολή γνωστοποίη-
σης ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παραλείψει
την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων της οικονο-
µικής δραστηριότητας σε περίπτωση επικείµενης µετα-
βολής, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις του άρ-
θρου 15. Αρµόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων
είναι η οικεία υπηρεσία όπου υποβάλλεται η γνωστοποί-
ηση.

2. Αν ο φορέας δεν έχει εξασφαλίσει έγκριση επιβάλ-
λονται σε βάρος του οι κυρώσεις του άρθρου 15. Αρµό-
δια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων είναι η οικεία υ-
πηρεσία που χορηγεί την έγκριση.

3. Κατά των πράξεων επιβολής κυρώσεων χωρεί η εν-
δικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. 

4. Τα χρηµατικά πρόστιµα των παρ. 1 και 2 επιβάλλο-
νται σωρευτικά µε τα πρόστιµα και τις κυρώσεις του άρ-
θρου 59 του νόµου «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛ-
ΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

5. Σε περίπτωση παραβίασης επιµέρους όρων και προ-
ϋποθέσεων κατά τη λειτουργία δραστηριοτήτων που υ-
πόκεινται σε γνωστοποίηση ή έγκριση εφαρµόζονται οι
κυρώσεις της κείµενης νοµοθεσίας από τα αρµόδια όρ-
γανα που ορίζονται σε αυτή.»

Άρθρο 67 

Μετά το άρθρο 67 του ν. 4442/2016, προστίθεται ΚΕ-
ΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ που περιέχει τα εξής άρθρα 68 έως 76:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Άρθρο 68
Πεδίο εφαρµογής

Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου εµπί-
πτει η διενέργεια των ερευνητικών εργασιών για τη δια-
πίστωση κοιτασµάτων µεταλλευτικών ορυκτών, καθώς
και η εντός του µεταλλευτικού χώρου εγκατάσταση και

λειτουργία µηχανηµάτων πάσης φύσεως που εξυπηρε-
τούν τις ανάγκες εκµετάλλευσης των µεταλλείων και ε-
πεξεργασίας των εκ τούτων παραγοµένων µεταλλευµά-
των και ιδίως όσες αντιστοιχίζονται στους Κωδικούς Α-
ριθµούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 07,07.1,07.2, 09.9 της
2ης οµάδας του Παραρτήµατος.

Άρθρο 69
Διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση
κοιτασµάτων µεταλλευτικών ορυκτών που υπόκειται 

σε καθεστώς έγκρισης

1. Η διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπί-
στωση κοιτασµάτων µεταλλευτικών ορυκτών του άρ-
θρου 2 του ν.δ. 210/1973 (Α΄277) υπόκειται σε καθεστώς
έγκρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 7.

2. Η έγκριση χορηγείται σύµφωνα µε τα ειδικότερα ο-
ριζόµενα στις παρ. 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 29 του ν.δ.
210/1973, όπως οι παράγραφοι αυτοί προστέθηκαν µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του παρόντος.

3. Η αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης υποβάλλε-
ται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον φορέα της οικο-
νοµικής δραστηριότητας µέσω του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Δραστηριοτήτων
και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14.

4. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τµήµα
που αφορά στην έγκριση διενέργειας των ερευνητικών
εργασιών, η αίτηση υποβάλλεται, πριν την έναρξη των ε-
ρευνητικών εργασιών, από τον φορέα της οικονοµικής
δραστηριότητας στην κατά τόπο αρµόδια Περιφέρεια ή
στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας κατά περίπτωση.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία και το περιεχό-
µενο της έγκρισης, τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο
φορέας, η κλιµάκωση των επιβαλλόµενων κυρώσεων ε-
ντός των ορίων της παραγράφου 2 του άρθρου 15, η δια-
δικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό µε την έ-
γκριση θέµα, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8.

Άρθρο 70
Διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση
κοιτασµάτων µεταλλευτικών ορυκτών που υπόκειται 

σε καθεστώς γνωστοποίησης

1. Η διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπί-
στωση κοιτασµάτων µεταλλευτικών ορυκτών του άρ-
θρου 2 του ν.δ. 210/1973 υπόκειται σε καθεστώς γνω-
στοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος νό-
µου, στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 6 του άρ-
θρου 29 του ν.δ. 210/1973 (Α΄277), όπως προστέθηκαν
µε την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του παρόντος.

2. Η γνωστοποίηση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά
από τον φορέα της οικονοµικής δραστηριότητας µέσω
του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκη-
σης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ) του άρ-
θρου 14.

3. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τµήµα
που αφορά στη γνωστοποίηση της διενέργειας των ε-
ρευνητικών εργασιών, η γνωστοποίηση υποβάλλεται,
πριν την έναρξη των ερευνητικών εργασιών, από το φο-
ρέα της οικονοµικής δραστηριότητας στην κατά τόπο αρ-
µόδια Περιφέρεια ή στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουρ-
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γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά περίπτωση.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Α-

νάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας καθορίζονται το περιεχόµενο και η διαδικασία της
γνωστοποίησης, τα έγγραφα που τηρούνται στην έδρα
της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοι-
χείων σε περίπτωση επικείµενης µεταβολής τους, οι αρ-
χές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειµέ-
νου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρµοδιότητες, η
κλιµάκωση των επιβαλλόµενων κυρώσεων εντός των ο-
ρίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επι-
βολής τους και κάθε άλλο σχετικό µε τη γνωστοποίηση
θέµα, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6.

Άρθρο 71
Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις υποστηρικτικές

της εξόρυξης, βοηθητικές των µεταλλευτικών 
εργασιών και απλής µηχανικής επεξεργασίας 

1. H εγκατάσταση εντός µεταλλευτικών χώρων, ηλε-
κτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων υποστηρικτικών
της εξόρυξης (όπως αντλίες, δίκτυα πεπιεσµένου αέρα,
δεξαµενές υδάτων, εγκαταστάσεις αυτοµατισµών, τηλε-
πικοινωνίας-τηλεειδοποιήσεων εργαζοµένων, δίκτυα πυ-
ρόσβεσης, δίκτυα αερισµού), εγκαταστάσεων βοηθητι-
κών των µεταλλευτικών εργασιών (όπως εγκαταστάσεις
χηµείου, εγκαταστάσεις συνεργείων, µηχανουργείων και
ηλεκτροτεχνείων, αποθηκών πάσης φύσεως πλην εκρη-
κτικών υλών) καθώς και εγκαταστάσεων απλής µηχανι-
κής επεξεργασίας του µεταλλεύµατος (θραύσης-λειοτρί-
βησης-ταξινόµησης χωρίς περαιτέρω επεξεργασία), υ-
πόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης σύµφωνα µε το
άρθρο 5 του παρόντος νόµου. 

2. Η γνωστοποίηση πραγµατοποιείται αποκλειστικά
µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος
Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ) του
άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ – ΑΔΕ, η
γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία.

3. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδια-
φερόµενος απαιτείται να έχει εξασφαλίσει:
α) δικαίωµα εδαφοχρησίας,
β) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εφόσον

δεν προκύπτει από τις υφιστάµενες σε ισχύ άδειες, ε-
γκρίσεις κ.λπ.),
γ) εγκεκριµένη τεχνική µελέτη στην οποία θα περιέχο-

νται, ως κεφάλαια, το στοιχείο δ και, εφόσον απαιτείται,
το στοιχείο ε της παρ. 1 του άρθρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε.,
δ) άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή ζώνης λιµέ-

να, εφόσον απαιτείται, σύµφωνα µε το ν. 2971/2001,
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Α-

νάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας καθορίζονται το περιεχόµενο και η διαδικασία της
γνωστοποίησης, τα έγγραφα που τηρούνται στην έδρα
της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοι-
χείων σε περίπτωση επικείµενης µεταβολής τους, οι αρ-
χές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειµέ-
νου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρµοδιότητες, η
κλιµάκωση των επιβαλλόµενων κυρώσεων εντός των ο-
ρίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επι-
βολής τους και κάθε άλλο σχετικό µε τη γνωστοποίηση
θέµα, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6.

Άρθρο 72 
Εγκατάσταση σύνθετων µονάδων 

επεξεργασίας µεταλλευτικών ορυκτών 

1. Για την εγκατάσταση, εντός µεταλλευτικών χώρων,
σύνθετων µονάδων που εξυπηρετούν τις ανάγκες εκµε-
τάλλευσης των µεταλλείων και επεξεργασίας µεταλλευ-
τικών ορυκτών και συγκεκριµένα:

(α) εγκαταστάσεων εµπλουτισµού και πέραν της α-
πλής θραύσης-λειοτρίβησης-ταξινόµησης, (β) εγκατα-
στάσεις καµινείας, (γ) εγκαταστάσεις µεταλλουργικής ε-
πεξεργασίας, (δ) εγκαταστάσεις στις οποίες περιλαµβά-
νονται εργασίες χηµικής και θερµικής επεξεργασίας και
αποθήκευσης που σχετίζεται µε τις εργασίες αυτές και
στις οποίες υπεισέρχονται επικίνδυνες ουσίες όπως ορί-
ζονται στο Παράρτηµα Ι της υπ΄ αριθµ. 172058/2016 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σµού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Υγείας, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (Β΄ 354), για τις οποίες εφαρµόζονται οι
ειδικές διατάξεις που ορίζονται στην εν λόγω απόφαση,
(ε) χώροι απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων, σύµφωνα
µε την υπ΄ αριθµ. 39624/2209/Ε103/2009 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµο-
σίων Έργων (Β΄ 2076), (στ) εγκαταστάσεις επεξεργα-
σίας υδάτων, (ζ) εγκαταστάσεις ανέλκυσης προσωπικού,
απαιτείται η έγκριση εγκατάστασης από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Ο εκµεταλλευτής οφείλει να υποβάλει αίτηση για τη
χορήγηση της έγκρισης συνοδευόµενη από πλήρη φάκε-
λο µε το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών ή
στοιχείων στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας. Το χρονικό διάστηµα για την
έγκριση της εγκατάστασης, δεν µπορεί να ξεπερνάει
τους έξι (6) µήνες από την προσήκουσα υποβολή της. Σε
περίπτωση, που η αίτηση ή στοιχεία του φακέλου κρι-
θούν ανεπαρκή ή ανακριβή, τότε επιστρέφεται στον εκ-
µεταλλευτή που µπορεί να την υποβάλει εκ νέου, αφού
προηγουµένως συµπληρωθεί ή διορθωθεί, σύµφωνα µε
τις οδηγίες της υπηρεσίας που έχουν εγγράφως διατυ-
πωθεί. Η προθεσµία για την έγκριση, στην περίπτωση αυ-
τή, περιορίζεται σε τρεις (3) µήνες. Τα άρθρα 7 και 8 του
παρόντος εφαρµόζονται για την υποβολή της αίτησης
και την έγκρισή της υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω
προθεσµιών. 

3. Η αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης υποβάλλε-
ται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον φορέα της οικο-
νοµικής δραστηριότητας, πριν την έναρξη των εργασιών
εγκατάστασης, µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφορια-
κού Συστήµατος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων
(ΟΠΣ-ΑΔΕ).

4. Μέχρι την ενεργοποίηση του τµήµατος του ΟΠΣ-Α-
ΔΕ που αφορά στην έγκριση των δραστηριοτήτων του
παρόντος άρθρου, η αίτηση για τη χορήγηση της έγκρι-
σης υποβάλλεται από τον φορέα της οικονοµικής δρα-
στηριότητας, προς την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

5. Για την χορήγηση της έγκρισης απαιτείται η υποβο-
λή στην αρµόδια υπηρεσία των προβλεπόµενων στο άρ-
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θρο 103 του Κ.Μ.Λ.Ε. δικαιολογητικών.
6. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται άδεια ε-

γκατάστασης ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων
των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1, νοείται εφεξής
η έγκριση εγκατάστασης του παρόντος.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζο-
νται η ειδικότερη διαδικασία και το περιεχόµενο της έ-
γκρισης, τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο φορέας, η
κλιµάκωση των επιβαλλόµενων κυρώσεων εντός των ο-
ρίων της παραγράφου 2 του άρθρου 15, η διαδικασία επι-
βολής τους και κάθε άλλο σχετικό µε την έγκριση θέµα,
σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8.

Άρθρο 73
Λειτουργία εγκαταστάσεων του άρθρου 71 και 72

1. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων του άρθρου 71
και 72 υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης, σύµφωνα
µε το άρθρο 5.

2. Η γνωστοποίηση πραγµατοποιείται αποκλειστικά
µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος
Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ) του
άρθρου 14.

3. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ – ΑΔΕ, η γνωστο-
ποίηση υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτεί-
ται ο φορέας να έχει εξασφαλίσει και να τηρεί στο αρ-
χείο της δραστηριότητας τα κάτωθι:
α) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, α-

πό τους επιβλέψαντες, σύµφωνα µε το νόµο, την κατα-
σκευή της εγκατάστασης, διπλωµατούχους ή πτυχιού-
χους ή αδειούχους τεχνικούς, ότι η εγκατάσταση έγινε
σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής άδειας και ότι αυ-
τή είναι στατικώς επαρκής και µπορεί να λειτουργεί µε α-
σφάλεια,
β) υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, όπως ισχύει,

για την ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης καλής λει-
τουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τους
σύµφωνα µε το νόµο, διπλωµατούχους ή πτυχιούχους ή
αδειούχους τεχνικούς,
γ) πιστοποιητικό πυρασφάλειας, από την αρµόδια Πυ-

ροσβεστική Υπηρεσία, σύµφωνα µε την κοινή απόφαση
των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και Βιοµηχανίας Ενέρ-
γειας και Τεχνολογίας, µε αριθµό Δ7/Φ1/4817/15.3.1990
(Β΄ 188), όπως ισχύει και αντίστοιχο για τις επιµέρους ε-
γκαταστάσεις της παρ.1 του άρθρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε.,
δ) προσωρινή ή οριστική άδεια διάθεσης υγρών από-

βλητων εφόσον απαιτείται,
ε) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εφόσον

δεν προκύπτει από τις υφιστάµενες σε ισχύ άδειες, ε-
γκρίσεις κ.λπ.),
στ) οικοδοµικές άδειες, όπου απαιτείται,
ζ) πιστοποιητικά ελέγχου καταλληλότητας αναγνωρι-

σµένου και πιστοποιηµένου οίκου, σύµφωνα µε τις εθνι-
κές προδιαγραφές πιστοποίησης, για ανυψωτικά µηχα-
νήµατα, δεξαµενές αποθήκευσης καυσίµων, γερανογέ-
φυρες, αποθέτες υλικών κ.λπ., 
η) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει,

του επιβλέψαντα την κατασκευή της αντικεραυνικής
προστασίας των δεξαµενών αποθήκευσης καυσίµων, ότι
οι εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται πλήρως στα αναφε-

ρόµενα στην παράγραφο 1θ του άρθρου 103 του
Κ.Μ.Λ.Ε. και µπορούν να λειτουργούν µε ασφάλεια, 
θ) άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή ζώνης λιµέ-

να, εφόσον απαιτείται και έληξε η ισχύς της.
5. Ειδικά για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 72, εντός

τριών µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της γνωστο-
ποίησης από το φορέα, η αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία
προβαίνει σε κατά προτεραιότητα έλεγχο της εγκατά-
στασης. Εφόσον ο έλεγχος διαπιστώσει την ορθή λει-
τουργία της εγκατάστασης, η αρµόδια υπηρεσία εκδίδει
φύλλο ελέγχου, το οποίο φυλάσσεται στο φάκελο της ε-
πιχείρησης. Στην περίπτωση που από τον έλεγχο διαπι-
στωθεί έλλειψη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της κεί-
µενης νοµοθεσίας, ικανή να δηµιουργήσει σοβαρό και ά-
µεσο κίνδυνο στην υγεία και ασφάλεια των εργαζοµέ-
νων ή στο περιβάλλον, η αρµόδια υπηρεσία αποφασίζει
τη λήψη των ανάλογων µέτρων, όπως την προσωρινή ή
οριστική διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης,
την επιβολή κυρώσεων ή την παροχή συστάσεων µέχρι
τη συµµόρφωσή της.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζο-
νται το περιεχόµενο και η διαδικασία της γνωστοποίη-
σης, τα έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστη-
ριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε
περίπτωση επικείµενης µεταβολής τους, οι αρχές στις ο-
ποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειµένου να α-
σκήσουν τις ελεγκτικές τους αρµοδιότητες, η κλιµάκωση
των επιβαλλόµενων κυρώσεων εντός των ορίων της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους
και κάθε άλλο σχετικό µε τη γνωστοποίηση θέµα, σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 5 και 6.

Άρθρο 74
Τροποποιούµενες διατάξεις

1. Η παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.δ. 210/1973 (Α΄ 277)
αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Ο Περιφερειάρχης, εφόσον η αίτηση περί χορήγη-
σης αδείας µεταλλευτικών ερευνών πληροί τις προβλε-
πόµενες προϋποθέσεις των άρθρων 20, 21 παρ. 1, 22
παρ. 1, και 23 του παρόντος, έπειτα από έλεγχο των ο-
ρίων και της εκτάσεως του χώρου προκειµένου να διαπι-
στωθεί ότι ο αιτούµενος χώρος είναι ελεύθερος κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 26 και υπό την επιφύλαξη των δια-
τάξεων του άρθρου 31 του παρόντος, εκδίδει εντός προ-
θεσµίας δύο µηνών από την υποβολή του αιτήµατος, δια-
πιστωτική πράξη µε την οποία διαπιστώνεται η ολοκλή-
ρωση του ελέγχου και καλείται ο ενδιαφερόµενος να
προσδιορίσει, εντός του αιτούµενου χώρου, όπως αυτός
τυχόν έχει περικοπεί µετά τον διενεργηθέντα έλεγχο, το
είδος των εργασιών που προτίθεται να διενεργήσει κα-
θώς και τη θέση αυτών.»

2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.δ. 210/1973
(Α΄ 277 προστίθενται παράγραφοι 2, 3,4, 5 και 6 ως εξής:

«2. Ανάλογα µε το είδος των ερευνητικών εργασιών α-
παιτείται:
α) Υποβολή έγγραφης δήλωσης υπογεγραµµένης από

αρµόδιο επιστήµονα, για τις περιπτώσεις που οι προβλε-
πόµενες ερευνητικές εργασίες δεν έχουν καµία επέµβα-
ση επί του εδάφους. Για τις περιπτώσεις αυτές δεν απαι-
τείται η λήψη καµιάς περαιτέρω διοικητικής άδειας ή
πράξης.
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β) Προσκόµιση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσµεύ-
σεων και εγκεκριµένης προτυποποιηµένης τεχνικής µε-
λέτης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β΄ του νόµου «ΡΥΘ-
ΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕ-
ΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», σε περιπτώ-
σεις που οι ερευνητικές εργασίες αφορούν περιορισµέ-
νης έκτασης εκσκαφές (0,5m3 /στρέµµα) και γενικά πε-
ριορισµένη επέµβαση επί του εδάφους (όπως µέθοδοι
σεισµικής διασκόπισης µε χρήση εκρηκτικών υλών), µετά
από γνωµοδότηση του αρµόδιου Τµήµατος Επιθεώρησης
Μεταλλείων της Ειδικής Γραµµατείας Σώµατος Επιθεω-
ρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
γ) Προσκόµιση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών

όρων και εγκεκριµένης προτυποποιηµένης τεχνικής µε-
λέτης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β΄ του νόµου «ΡΥΘ-
ΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕ-
ΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» για τις περι-
πτώσεις που η προτεινόµενη έρευνα αφορά την πραγµα-
τοποίηση γεωτρήσεων ή την οποιαδήποτε επέµβαση σε
βάθος επί του εδάφους µε την πραγµατοποίηση ερευνη-
τικών στοών κ.λπ. 

3. Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, ο Περιφε-
ρειάρχης, εντός 30 ηµερών, εκδίδει εγκριτική πράξη υπό
τον τίτλο «Άδεια Μεταλλευτικών Ερευνών», µε την ο-
ποία χορηγείται το δικαίωµα µεταλλευτικών ερευνών
στον αιτηθέντα χώρο, όπως τυχόν έχει περικοπεί και ε-
γκρίνεται η διενέργεια των ερευνητικών εργασιών, όπως
προκύπτουν από τα προσκοµισθέντα στοιχεία της παρα-
γράφου 2.

4. Στην περίπτωση που από τα αποτελέσµατα των ε-
ρευνών προκύψει η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών σε άλ-
λη θέση εντός του χώρου της άδειας µεταλλευτικών ε-
ρευνών ή άλλου είδους από τις εγκεκριµένες µε την χο-
ρηγηθείσα άδεια µεταλλευτικών ερευνών, ο φορέας ο-
φείλει να γνωστοποιήσει στην κατά τόπο αρµόδια Περι-
φέρεια τα αντίστοιχα, προβλεπόµενα στην παράγραφο 2
δικαιολογητικά, πριν την έναρξη των εργασιών αυτών
και πάντα εντός του χρόνου ισχύος της αδείας. 

5. Οι ερευνητικές εργασίες µετά τη σύσταση της µε-
ταλλειοκτησίας διενεργούνται στις περιπτώσεις β΄ και
γ΄ της παραγράφου 2 µετά την έγκριση από την αρµόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
προτυποποιηµένης τεχνικής µελέτης, σύµφωνα µε το
Παράρτηµα Β΄ του νόµου «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡ-
ΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», αφού προσκοµιστούν κατά περί-
πτωση Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις ή απόφα-
ση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Η έγκριση χορηγεί-
ται µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου Τµήµατος Επι-
θεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραµµατείας του Σώ-
µατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.

6. Η διενέργεια ερευνητικών εργασιών µετά τη σύστα-
ση της µεταλλειοκτησίας, υπόκειται σε καθεστώς γνω-
στοποίησης για τις περιπτώσεις που οι προβλεπόµενες
ερευνητικές εργασίες δεν έχουν καµία επέµβαση επί του
εδάφους, εφαρµοζοµένης αναλόγως της περίπτωσης α΄

της παραγράφου 2. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση υπο-
βάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.δ. 210/1973 αναριθ-
µείται σε 7.

Άρθρο 75
Παράβολο

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα είδη και
τα ποσά των παραβόλων που απαιτούνται για τη γνω-
στοποίηση και για τη χορήγηση έγκρισης των δραστη-
ριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου, καθώς και για το πα-
ραδεκτό της άσκησης προσφυγής σύµφωνα µε το επό-
µενο άρθρο ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, τα οποία µπορεί να αναπροσαρµόζονται. 

Άρθρο 76
Κυρώσεις

1. Αν ο φορέας παραλείψει την υποβολή γνωστοποίη-
σης ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παραλείψει
την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων της οικονο-
µικής δραστηριότητας σε περίπτωση επικείµενης µετα-
βολής, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις του άρ-
θρου 15. Αρµόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων
είναι η οικεία υπηρεσία όπου υποβάλλεται η γνωστοποί-
ηση.

2. Αν ο φορέας δεν έχει εξασφαλίσει έγκριση επιβάλ-
λονται σε βάρος του οι κυρώσεις του άρθρου 15. Αρµό-
δια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων είναι η οικεία υ-
πηρεσία που χορηγεί την έγκριση.

3. Κατά των πράξεων επιβολής κυρώσεων χωρεί η εν-
δικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. 

4. Τα χρηµατικά πρόστιµα των παραγράφων 1 και 2 ε-
πιβάλλονται σωρευτικά µε τα πρόστιµα και τις κυρώσεις
του άρθρου 59 του νόµου για «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε-
ΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

5. Σε περίπτωση παραβίασης επιµέρους όρων και προ-
ϋποθέσεων κατά τη λειτουργία δραστηριοτήτων που υ-
πόκεινται σε γνωστοποίηση ή έγκριση εφαρµόζονται οι
κυρώσεις της κείµενης νοµοθεσίας από τα αρµόδια όρ-
γανα που ορίζονται σε αυτή.»

Άρθρο 68
Μεταβατικές διατάξεις 

1. Αποφάσεις συναίνεσης διενέργειας ερευνητικών
εργασιών επί δηµοσίων εκτάσεων που έχουν εκδοθεί
κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 10 του ν. 669/1977 (Α΄241)
εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη συµπλήρωση δύο ε-
τών από την έκδοσή τους. 
Ερευνητικές εργασίες επί δηµοτικών και ιδιωτικών ε-

κτάσεων που έχουν ξεκινήσει πριν την έναρξη ισχύος
του παρόντος, εξακολουθούν µέχρι τη συµπλήρωση δύο
ετών από την έναρξή τους.

2. Εκκρεµείς αιτήσεις για τη χορήγηση συναίνεσης
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διενέργειας ερευνητικών εργασιών επί δηµοσίων και δη-
µοτικών εκτάσεων, εξετάζονται σύµφωνα µε το άρθρο
59 του ν. 4442/2016. Αν για τις αιτήσεις αυτές δεν έχει
ήδη καταβληθεί το παράβολο που προβλεπόταν κατά το
χρόνο της υποβολής τους, κατατίθεται το παράβολο που
προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 66 του  ν.
4442/2016 µέσα σε προθεσµία τριών µηνών από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος. Αν δεν καταβληθεί το παρά-
βολο, η σχετική αίτηση απορρίπτεται µε αιτιολογηµένη
απόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας. Ερευνητικές εργα-
σίες επί ιδιωτικών εκτάσεων που δεν έχουν ξεκινήσει
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διενεργούνται
κατόπιν γνωστοποίησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 58 του ν. 4442/2016.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η
άδεια εκµετάλλευσης λατοµείων. Η σύµβαση µίσθωσης
δηµόσιων και δηµοτικών εκτάσεων, η οποία έχει συνα-
φθεί µε βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις επέχει εφεξής
θέση έγκρισης εκµετάλλευσης των εκτάσεων αυτών
σύµφωνα µε τα άρθρα 61 και 63 του ν. 4442/2016.

4. Συµβάσεις µίσθωσης λατοµείων βιοµηχανικών ορυ-
κτών, µαρµάρων και φυσικών λίθων που έχουν συναφθεί
ή έχουν παραταθεί µονοµερώς σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 18 του ν. 669/1977 (Α΄241) στο πλαίσιο ι-
σχυουσών αδειών εκµετάλλευσης µπορεί να παρατείνο-
νται µονοµερώς έως τη συµπλήρωση είκοσι (20) ετών α-
πό τη συνοµολόγηση της αρχικής σύµβασης. 
Οι συµβάσεις που έχουν παραταθεί σύµφωνα µε την

παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 669/1977 (Α΄ 241) µπορεί να
παρατείνονται µονοµερώς έως τη συµπλήρωση σαράντα
(40) ετών από τη συνοµολόγηση της αρχικής σύµβασης
µίσθωσης. 

Συµβάσεις µίσθωσης που έχουν παραταθεί σύµφωνα
µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 183 του ν. 4001/2011
(Α΄179), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 του ν.
4203/2013 (Α΄ 235) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22
του ν. 4351/2015 (Α΄ 165) και το άρθρο 58 του  ν.
4508/2017 (Α΄200), και έχουν συµπληρώσει διάρκεια ι-
σχύος πλέον των σαράντα (40) ετών µπορεί να παρατεί-
νονται µονοµερώς έως τη συµπλήρωση πενήντα (50) ε-
τών από τη συνοµολόγηση της αρχικής µίσθωσης, περαι-
τέρω δε εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 45. Αιτήµατα
παράτασης ισχύος της ΑΕΠΟ, αν δεν έχουν ήδη κατατε-
θεί µπορεί να κατατεθούν µέσα σε έξι (6) µήνες από την
έναρξη ισχύος του παρόντος. Συµβάσεις µίσθωσης λα-
τοµείων βιοµηχανικών ορυκτών και µαρµάρων, οι οποίες
συνοµολογήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν.
669/1977 (Α΄241), έχουν παραταθεί σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 669/1977 ή την παρ. 6 του
άρθρου 7 του ν. 2702/1999 (Α΄70) και ισχύουν, µπορεί να
παρατείνονται µονοµερώς µέχρι τη συµπλήρωση πεντη-
κονταετίας, η οποία έχει ως αφετηρία την έναρξη ισχύος
του ν. 669/1977. 

5. Συµβάσεις µίσθωσης λατοµείων αδρανών υλικών
που έχουν συναφθεί είτε επί δηµόσιων εκτάσεων είτε
στο πλαίσιο ισχυουσών αδειών εκµετάλλευσης επί δη-
µοτικών ή ιδιωτικών εκτάσεων, µπορεί να παρατείνονται
µονοµερώς έως τη συµπλήρωση είκοσι (20) ετών από τη
συνοµολόγηση της αρχικής µίσθωσης. Συµβάσεις µίσθω-
σης, η διάρκεια των οποίων έχει υπερβεί τα είκοσι (20) έ-
τη κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 6 του ν. 1428/1984
(Α΄43), ή της παρ. 1 του άρθρου 183 του ν. 4001/2011
(Α΄179), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 του ν.

4203/2013 (Α΄235) και το άρθρο 22 του ν. 4351/2015
(Α΄165) και το άρθρο 58 του ν. 4508/2017 (Α΄200), µπο-
ρεί να παρατείνονται µονοµερώς έως τη συµπλήρωση
σαράντα (40) ετών από τη συνοµολόγηση της αρχικής
µίσθωσης, εφαρµοζόµενης περαιτέρω της παρ. 3 του άρ-
θρου 45. Αιτήµατα παράτασης ισχύος της ΑΕΠΟ, αν δεν
έχουν ήδη κατατεθεί, µπορεί να κατατεθούν µέσα σε έξι
(6) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

6. Παράταση πέραν των σαράντα (40) ετών της διάρ-
κειας ισχύος των συµβάσεων µίσθωσης ιδιωτικών εκτά-
σεων για λατοµεία όλων των κατηγοριών λατοµικών ο-
ρυκτών, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, δεν µπορεί να γίνει µονοµερώς αλ-
λά απαιτείται η σύναψη νέας σύµβασης για την πρώτη
δεκαετή παράταση. 

7. Για τα λατοµεία της προηγούµενης παραγράφου
που εµπίπτουν στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4, η
παράταση της διάρκειας ισχύος των συµβάσεων µίσθω-
σης πέραν των πενήντα (50) ετών δεν µπορεί να γίνει
µονοµερώς από τον µισθωτή αλλά απαιτείται η σύναψη
νέας σύµβασης για την επόµενη, πέραν των πενήντα ε-
τών, δεκαετή παράταση.

8. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται οι εκµεταλ-
λευτές λατοµείων αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων σε
δηµοτική έκταση, των οποίων τα εξορυσσόµενα υλικά
προορίζονται για χρήση σε οδοτάπητες και έρµα σιδηρο-
τροχιών να καταγγείλουν τη σύµβαση µίσθωσης ή να αι-
τηθούν την αναπροσαρµογή των όρων αυτής. Η καταγ-
γελία ή η αίτηση γίνεται εγγράφως και τα αποτελέσµατά
της επέρχονται από την κοινοποίησή της στον εκµισθω-
τή Δήµο. Σε κάθε περίπτωση ο εκµεταλλευτής υποχρε-
ούται στην αποκατάσταση του χώρου σύµφωνα µε το
άρθρο 55 καθώς στην εφαρµογή των προβλεπόµενων
στην παράγραφο 5 του άρθρου 58. Ο εκµισθωτής ή ο µι-
σθωτής δεν αποκτούν δικαίωµα αποζηµιώσεως εξαιτίας
της καταγγελίας. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
προηγούµενες του χρόνου της καταγγελίας τυχόν αξιώ-
σεις µεταξύ των µερών παραγράφονται αυτοδικαίως. 

9. Εκκρεµείς αιτήσεις για την έκδοση άδειας εκµετάλ-
λευσης λατοµικών ορυκτών επί δηµοσίων και δηµοτικών
εκτάσεων, εξετάζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 61 και 63
του ν. 4442/2016, εφόσον δεν έχει συναφθεί σχετική
σύµβαση µίσθωσης. Στην περίπτωση που έχει συναφθεί
σύµβαση µίσθωσης, η σύµβαση αυτή επέχει θέση έγκρι-
σης εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τα άρθρα 61 και 63 του
ν. 4442/2016, εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.
Σε αντίθετη περίπτωση τροποποιείται ή λύεται η σύµβα-
ση κατόπιν απόφασης της αρµόδιας υπηρεσίας, εντός έ-
ξι µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

10. Εκκρεµείς αιτήσεις για την έκδοση άδειας εκµε-
τάλλευσης λατοµικών ορυκτών επί ιδιωτικών εκτάσεων,
εξετάζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 60 και 62 του ν.
4442/2016. Εφόσον έχει ήδη εγκριθεί η τεχνική µελέτη
εκµετάλλευσης και το αίτηµα αφορά αρχική άδεια ή επέ-
κταση ήδη υφιστάµενης άδειας εκµετάλλευσης πρέπει
πριν από τη γνωστοποίηση να υποβληθούν από τον εν-
διαφερόµενο στην αρµόδια για την έγκριση της τεχνικής
µελέτης υπηρεσία, απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων καθώς και τα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά (τίτ-
λοι ιδιοκτησίας), σύµφωνα µε την παράγραφο 6β του άρ-
θρου 60 του ν. 4442/2016 προκειµένου να επικαιροποιη-
θεί η σχετική έγκριση. 
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11. Εκκρεµείς αιτήσεις για την έκδοση άδειας εκµε-
τάλλευσης λατοµικών ορυκτών στις περιοχές του δευτέ-
ρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 62
του ν. 998/1979 (Α΄289), όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159), για τις οποί-
ες το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει επιλυθεί οριστικά
στο πλαίσιο του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303), ε-
ξετάζονται σύµφωνα µε το άρθρο 64 του ν. 4442/2016.

12. Εκκρεµείς αιτήσεις για παράταση άδειας εκµετάλ-
λευσης λατοµείων βιοµηχανικών ορυκτών και µαρµάρων,
επί δηµόσιων και δηµοτικών εκτάσεων, τα οποία συνεχί-
ζουν να λειτουργούν σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 2702/1999
(Α΄70), εξετάζονται σύµφωνα µε το άρθρο 61 του ν.
4442/2016, εφόσον δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις της
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Οι αιτήσεις αυτές
θεωρούνται ότι έχουν απορριφθεί, αν µέσα σε ένα (1) έ-
τος από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχει συνα-
φθεί η σχετική παράταση της σύµβασης µίσθωσης. Εκ-
κρεµείς αιτήσεις για παράταση άδειας εκµετάλλευσης
λατοµείων σε ιδιωτικές εκτάσεις και στις περιοχές του
δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου
62 του ν. 998/1979 (Α΄289) δεν εξετάζονται περαιτέρω.
Για τη συνέχιση της λειτουργίας των λατοµείων αυτών, ο
φορέας εκµετάλλευσης οφείλει να προβεί σε γνωστο-
ποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 60 του ν. 4442/2016, µέσα
σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

13. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η άδεια ε-
γκατάστασης για τις Ηλεκτροµηχανολογικές εγκατα-
στάσεις επεξεργασίας των εξορυσσοµένων ορυκτών, οι
οποίες βρίσκονται εντός λατοµικών χώρων καταργείται
ως διακριτή άδεια ενώ η αντίστοιχη εγκατάσταση υπό-
κειται σε καθεστώς γνωστοποίησης. Εκκρεµείς αιτήσεις
δεν εξετάζονται περαιτέρω, εφαρµόζεται δε αναλόγως
η παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4442/2016.

14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η άδεια λει-
τουργίας για τις Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις
επεξεργασίας των εξορυσσοµένων ορυκτών, οι οποίες
βρίσκονται εντός λατοµικών χώρων, καταργείται και η
λειτουργία τους υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης.
Εκκρεµείς αιτήσεις δεν εξετάζονται περαιτέρω εφαρµό-
ζονται δε αναλόγως οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου
65 του ν. 4442/2016.

15. Υφιστάµενες άδειες εγκατάστασης και λειτουρ-
γίας Η/Μ εγκαταστάσεων, εντός λατοµικών χώρων, εξα-
κολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους. Σε περίπτωση
τροποποίησης ή ανανέωσης αυτών εφαρµόζεται το άρ-
θρο 65 του ν. 4442/2016.

16. Λατοµεία τα οποία λειτουργούν κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος µε άδεια εκµετάλλευσης αποκλει-
στικώς µαρµαρόσκονης ή µαρµαροψηφίδας, υπάγονται
στο εξής στις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 52. 
Τα λατοµεία αυτά µπορεί να διαθέτουν τα συµπαραγό-

µενα αδρανή υλικά στην αγορά, κατά τα οριζόµενα στην
εγκεκριµένη τεχνική µελέτη και την παρ. 7 του άρθρου
45, µέχρι τη λήξη της υφιστάµενης µίσθωσης και όχι πέ-
ραν των πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος. Στη συνέχεια µπορεί να λειτουργούν σύµφωνα
µε τους περιορισµούς του τελευταίου εδαφίου της περί-

πτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 52. 
Το προηγούµενο εδάφιο, αναφορικά µε τους περιορι-

σµούς διάθεσης συµπαραγοµένων προϊόντων εφαρµό-
ζεται αντιστοίχως και για τα λειτουργούντα λατοµεία
βιοµηχανικού ορυκτού ανθρακικού ασβεστίου.

17. Λατοµεία αδρανών υλικών που είχαν στο παρελ-
θόν ενταχθεί στο καθεστώς αποκατάστασης περιβάλλο-
ντος, σύµφωνα µε την ειδική µελέτη αποκατάστασης:

α) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
7 του ν. 2837/2000 (Α΄ 178) ως εµπίπτοντα στις διατά-
ξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 20 του ν.
2115/1993 (Α΄ 15), β) της περίπτωσης των διατάξεων
των παραγράφων 5 και 8 του άρθρου 20 του ν. 2115/1993
και γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 183 του  ν.
4001/2011 (Α΄ 179) όπως αντικαταστάθηκε από την πα-
ράγραφο 17 άρθρου 17 του ν. 4203/2013 (Α΄235) και το
άρθρο 22 του ν. 4351/2015 (Α΄ 165), παύουν οριστικά τη
λειτουργία τους µετά το πέρας του οριζόµενου από την
ειδική µελέτη χρόνου, εντός του οποίου θα πρέπει να έ-
χει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση. 

18. Σε περιπτώσεις λατοµείων που εντάχθηκαν σε λα-
τοµικές περιοχές πριν από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος και αδειοδoτήθηκαν µόνο για τµήµα του ενιαίου χω-
ροθετηθέντος λατοµικού χώρου, η εκµίσθωση του υπο-
λοίπου τµήµατος του ίδιου χωροθετηθέντος χώρου
στους εκµεταλλευτές των λατοµείων αυτών γίνεται ως
εξής:
α) αν πρόκειται για δηµόσιες εκτάσεις, µε απευθείας

σύµβαση,
β) αν πρόκειται για δηµοτικές εκτάσεις σύµφωνα µε

σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της υπ΄ αριθµ. 19690/
19.4.1995 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών
και Βιοµηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας (Β΄402) ό-
πως συµπληρώθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 19661/6.6.2001
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης(Β΄775), 
γ) η διάρκεια της µίσθωσης των λατοµείων των περι-

πτώσεων α΄ και β΄ δεν µπορεί να υπερβαίνει αυτήν του
υφισταµένου ήδη αδειοδοτηθέντος λατοµείου. Για τις
παρατάσεις αυτών των συµβάσεων εφαρµόζεται το άρ-
θρο 63 του ν. 4442/2016.

19. Μεταβολή των χρήσεων γης σε περιοχές που λει-
τουργούν νοµίµως λατοµεία αδρανών υλικών, βιοµηχανι-
κών ορυκτών και µαρµάρων, δεν κωλύει τη συνέχιση της
λειτουργίας και την παράταση των µισθώσεων των λατο-
µείων αυτών µε βάση τις διατάξεις του παρόντος και του
ν. 4442/2016, εκτός αν µε τις νέες διατάξεις ορίζεται
διαφορετικά. 

20. Πάγια ή αναλογικά µισθώµατα που έχουν καθορι-
σθεί κατά τρόπο διαφορετικό από τα οριζόµενα στην πα-
ράγραφο 4 του άρθρου 45 µε απευθείας συµβάσεις µί-
σθωσης που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη εφαρµο-
γής του παρόντος, εξακολουθούν να καταβάλλονται ό-
πως προβλέπεται στις συµβάσεις και σε κάθε περίπτωση
όχι αργότερα από την 31.12.2025. Δηµοτικά λατοµεία
βιοµηχανικών ορυκτών, για τα οποία έχουν καθορισθεί υ-
ψηλότερα µισθώµατα από τα ανώτατα όρια της παρ. 4
του άρθρου 45, συνεχίζουν να καταβάλλουν τα καθορι-
σθέντα στις συµβάσεις µισθώµατα µέχρι τη λήξη και των
παρατάσεων αυτών. 
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Για τα ανωτέρω δηµοτικά λατοµεία βιοµηχανικών ορυ-
κτών, σε περίπτωση νέων συµβάσεων, το µίσθωµα καθο-
ρίζεται ελεύθερα.

21. Μέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος ο αρµόδιος κατά περίπτωση Περιφερειάρχης
εκδίδει διαπιστωτική πράξη ελευθέρωσης του χώρου,
σχετικά µε τις εκτάσεις των οποίων οι άδειες µεταλλευ-
τικών ερευνών έχουν λήξει κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος.

22. Οι εκµεταλλευτές λατοµείων αδρανών υλικών που
λειτουργούν εντός καθορισµένων λατοµικών περιοχών,
καθώς και οι εκµεταλλευτές µεταλλείων υποχρεούνται
να καταθέσουν στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας Απο-
κεντρωµένης Διοίκησης ή στην αρµόδια υπηρεσία του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αντίστοιχα, εγ-
γυητική επιστολή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 55, εντός ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση
του παρόντος, η οποία ισούται µε το 20% του προβλεπό-
µενου ποσού για τη δαπάνη αποκατάστασης περιβάλλο-
ντος στην ισχύουσα ΑΕΠΟ. Η εγγυητική επιστολή θα
προσαυξάνεται κάθε έτος κατά το 20% του προβλεπόµε-
νου ποσού αποκατάστασης, έτσι ώστε πριν από τη λήξη
της πενταετίας να καλύπτεται το 100 % της προβλεπό-
µενης δαπάνης.

23. Νοµικά και φυσικά πρόσωπα που εκµεταλλεύονται
λατοµεία σχιστολιθικών πλακών σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 16 του ν. 3851/2010 (Α΄85), όπως έχουν
αντικατασταθεί µε το άρθρο 27 του ν. 4258/2014 (Α΄94),
και συµπληρωθεί µε το άρθρο 62 του ν.4305/2014
(Α΄237), προκειµένου να συνεχίσουν την εκµετάλλευση
των λατοµείων αυτών, οφείλουν, να υποβάλουν τα απαι-
τούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το άρθρο 64 του
ν. 4442/2016, µέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος.
Για την πρώτη τριετία εφαρµογής των διατάξεων αυ-

τών, η εγγυητική επιστολή έναντι τυχόν οφειλόµενων µι-
σθωµάτων υπολογίζεται στο 50 % των προβλεπόµενων
πάγιων σύµφωνα µε τον τύπο της παρ. 4 του άρθρο 45. 
Η κατάθεση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 2 του

άρθρου 55 για τη αποκατάσταση του περιβάλλοντος
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη ΑΕΠΟ γίνεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ. 22 του παρόντος. 

24. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που
προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
για τα ρυθµιζόµενα από τις κανονιστικές αυτές πράξεις
ζητήµατα εφαρµόζονται οι προϊσχύουσες σχετικές δια-
τάξεις, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρό-
ντος.

Άρθρο 69
Καταργούµενες διατάξεις 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 24 του άρθρου
68, από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
οι παρακάτω διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη διάταξη
που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος:
α. Τα άρθρα 28 και 29 του ν.δ. 4029/1959 (Α΄ 250). 
β. Ο ν. 669/1977 (Α΄241) εκτός από τα άρθρα 37 και 51.
γ. Ο ν. 1428/1984 (Α΄43) εκτός από τα άρθρα 26 και 28.
δ. Τα άρθρα 1 έως 17, 19 έως 26 και 34 του

ν. 2115/1993 (Α΄15). 

ε. Τα άρθρα 6,7,8 και η παράγραφος 1 του άρθρου 14
του ν. 2702/1999 (Α΄70).
στ. Το άρθρο 7 και η παράγραφος 1 (β) του άρθρου 12

του ν. 2837/2000 (Α΄178). 
ζ. Τα άρθρα 13 και 17 του ν. 3335/2005 (Α΄95).
η. Το άρθρο 14 του ν. 3438/2006 (Α΄33).
θ. Το άρθρο 16 του ν. 3851/2010 (Α΄85), όπως ισχύει.
ι. Το άρθρο 183 του ν. 4001/2011 (Α΄179). 
ια. Τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4203/2013 (Α΄235).
ιβ. Οι παράγραφοι 1 έως και 6 της υποπαραγράφου στ΄

12 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 (Α΄85).
ιγ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 43 του ν. 4262/2014

(Α΄114 ).
ιδ. Τα άρθρα 41 και 69 του ν. 4409/2016 (Α΄136).
ιε. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, το άρθρο

102 και το άρθρο 104 της υπ’ αριθµ. 2223/14.6.2011 από-
φασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄ 1227) καταργείται.
ιστ. Το άρθρο 104 της αριθµ. 2223/14.6.2011 απόφα-

σης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
µατικής Αλλαγής (Β΄ 1227) καταργείται.

Άρθρο 70
Λοιπές διατάξεις

1. Τα έργα που περιγράφονται στο στοι-
χείο 9, του Παραρτήµατος V (Οµάδα 5η) της
υ.α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.7.2016 (Β΄ 2471) εντάσσο-
νται στην κατηγορία Β. Αρµόδια υπηρεσία για την υπα-
γωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις των έρ-
γων και δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του άρθρου
1 της Υ.Α 46294/2013 (Β΄ 2001) είναι η Διεύθυνση Τεχνι-
κού Ελέγχου της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Οι
εγκεκριµένες ΑΕΠΟ για τα έργα του προηγούµενου εδα-
φίου εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους πλην
των ερευνητικών γεωτρήσεων για ανεύρεση µεταλλευτι-
κών ορυκτών. 

2. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 45 του
ν. 998/1979(Α΄289), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο,
ως εξής:

«Εκµεταλλευτές µεταλλείων και λατοµείων, οποιασ-
δήποτε κατηγορίας ορυκτού, οι οποίοι έχουν καταβάλει
εγγυητική επιστολή για την αποκατάσταση της έκτασής
τους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, απαλλάσσο-
νται από την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης έκτα-
σης ίδιου εµβαδού µε εκείνη στην οποία εγκρίθηκε η ε-
πέµβαση και υποχρεούνται να καταβάλουν αντάλλαγµα
χρήσης ίσο µε το 100% της καθοριζόµενης, σύµφωνα µε
το άρθρο 6, αξίας της έκτασης τους. Αποφάσεις αναδά-
σωσης ή δάσωσης έκτασης ίδιου εµβαδού που έχουν ή-
δη εκδοθεί και αφορούν εκµεταλλευτές λατοµείων που
εµπίπτουν στο προηγούµενο εδάφιο ανακαλούνται ύ-
στερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, εφόσον έχει κα-
ταβληθεί ως αντάλλαγµα χρήσης το 100% της καθοριζό-
µενης, σύµφωνα µε το άρθρο 6, αξίας της έκτασης επέµ-
βασης.»

Άρθρο 71

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
του νόµου τα Παραρτήµατα 1 και 2.
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Άρθρο 72
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4425/2016 (Α΄185)

Άρθρο 73

Το άρθρο 4 του ν. 4425/2016 (Α΄185) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι: 
α) η αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ενέργειας,

σε εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ολοκλήρωση της ε-
νιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ι-
δίως των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 714/2009
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
13ης Ιουλίου 2009 «σχετικά µε τους όρους πρόσβασης
στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρι-
κής ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1228/2003» (L 211/15 της 14.8.2009), καθώς και
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 2015/1222 της Επιτροπής της
24ης Ιουλίου 2015 «σχετικά µε τον καθορισµό κατευθυ-
ντήριων γραµµών για την κατανοµή της δυναµικότητας
και τη διαχείριση της συµφόρησης» (L 197/24 της
25.7.2015), του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 2016/1719 της
Επιτροπής της 26ης Σεπτεµβρίου 2016 «σχετικά µε τον
καθορισµό κατευθυντήριας γραµµής για τη µελλοντική
κατανοµή δυναµικότητας» (L 259/42/ της 27.9.2016) και
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 2017/2195 της Επιτροπής
της 23ης Νοεµβρίου 2017 «σχετικά µε τον καθορισµό
κατευθυντήριας γραµµής για την εξισορρόπηση ηλεκτρι-
κής ενέργειας» (L 312/6/της 28.11.2017) και 
β) η ολοκλήρωση της ελληνικής αγοράς ενέργειας ως

αγοράς ενεργειακών προϊόντων χονδρικής κατά την έν-
νοια του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρί-
ου 2011 «για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χον-
δρική αγορά ενέργειας»» (L 326/1 της 8.12.2011) ή και
συναφών χρηµατοπιστωτικών µέσων κατά την έννοια
του νόµου για την ενσωµάτωση της Οδηγίας MiFID II και
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014
«για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 648/2012» (L
173/84 της 12.6.2014).»

Άρθρο 74

Το άρθρο 5 του ν. 4425/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου ισχύουν οι ο-

ρισµοί των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α
179), του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, του εκτελεστικού Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθ. 1348/2014 της Επιτροπής της 17ης Δε-
κεµβρίου 2014 «σχετικά µε την αναφορά δεδοµένων για
την εφαρµογή των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 8
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ακεραιότητα
και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας» (L
363/121 της 18.12.2014) και του Κανονισµού (ΕΕ)
2015/1222.
Πέραν των ανωτέρω ορισµών, για την εφαρµογή του

παρόντος νόµου ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι: 
α) Χρηµατιστήριο Ενέργειας: Η ανώνυµη εταιρεία που

διαχειρίζεται µία ή και περισσότερες Αγορές Ενέργειας
ή και Ενεργειακές Χρηµατοπιστωτικές Αγορές, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 
β) Αγορές Ενέργειας: Οι Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργει-

ας, οι Αγορές Φυσικού Αερίου και οι Περιβαλλοντικές Α-
γορές. 
γ) Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας: Η Αγορά Επόµενης

Ηµέρας, η Ενδοηµερήσια Αγορά και η Αγορά Εξισορρό-
πησης που λειτουργούν ως αγορές ενεργειακών προϊό-
ντων χονδρικής, κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 1227/2011.
δ) Ενεργειακά Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Τα χρηµατο-

πιστωτικά µέσα των περιπτώσεων 5-11 του Τµήµατος Γ
του Παραρτήµατος Ι του νόµου για την ενσωµάτωση της
Οδηγίας MiFID II που σχετίζονται µε εµπορεύµατα ενέρ-
γειας, ιδίως ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, ή
και δικαιώµατα εκποµπής ρύπων και τα οποία τυγχάνουν
διαπραγµάτευσης σε Ενεργειακή Χρηµατοπιστωτική Α-
γορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 

ε) Ενεργειακή Χρηµατοπιστωτική Αγορά: Η ρυθµιζό-
µενη αγορά, ο πολυµερής µηχανισµός διαπραγµάτευσης
(ΠΜΔ) ή ο µηχανισµός οργανωµένης διαπραγµάτευσης
(ΜΟΔ) κατά την έννοια του νόµου για την ενσωµάτωση
της Οδηγίας MiFID II και του Κανονισµού (ΕΕ) 600/2014,
στην οποία τυγχάνουν διαπραγµάτευσης Ενεργειακά
Χρηµατοπιστωτικά Μέσα και την οποία διαχειρίζεται το
Χρηµατιστήριο Ενέργειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου. 
στ) Ηµέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης: Η ηµέρα

κατά την οποία παραδίδονται οι ποσότητες ενέργειας
που αποτέλεσαν αντικείµενο συναλλαγής στις Αγορές
Ηλεκτρικής Ενέργειας.
ζ) Αγορά Επόµενης Ηµέρας: Η Αγορά Ηλεκτρικής Ε-

νέργειας, στην οποία πραγµατοποιούνται συναλλαγές α-
γοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας µε υποχρέωση
φυσικής παράδοσης την επόµενη ηµέρα (Ηµέρα Εκπλή-
ρωσης Φυσικής Παράδοσης) και στην οποία δηλώνονται
οι συναλλαγές που διενεργούνται επί Ενεργειακών Χρη-
µατοπιστωτικών Μέσων µε φυσική παράδοση. 
η) Ενδοηµερήσια Αγορά: Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέρ-

γειας, στην οποία πραγµατοποιούνται συναλλαγές αγο-
ράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας µε υποχρέωση
φυσικής παράδοσης, µετά τη λήξη της προθεσµίας υπο-
βολής εντολών συναλλαγών στην Αγορά Επόµενης Ηµέ-
ρας και αφορούν την Ηµέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παρά-
δοσης.
θ) Ορισθείς Διαχειριστής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργει-

ας (Nominated Electricity Market Operator/NEMO) (εφε-
ξής ο «ΟΔΑΗΕ»): Το νοµικό πρόσωπο που ορίζεται από
την ΡΑΕ να εκτελεί καθήκοντα σχετικά µε την ενιαία σύ-
ζευξη επόµενης ηµέρας ή/και την ενιαία ενδοηµερήσια
σύζευξη, κατά τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 2015/1222 και
τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
ι) Αγορά Εξισορρόπησης: Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέρ-

γειας, η οποία περιλαµβάνει τις Αγορές Ισχύος Εξισορ-
ρόπησης και Ενέργειας Εξισορρόπησης και τη διαδικα-
σία εκκαθάρισης αποκλίσεων. 
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ια) Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης: Η αγορά στην οποία
προσφέρεται ισχύς για την κάλυψη των απαιτήσεων ε-
φεδρείας του Συστήµατος η οποία (ισχύς) διατηρείται α-
πό τους Συµµετέχοντες για προκαθορισµένη χρονική
διάρκεια.
ιβ) Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης: Η αγορά στην ο-

ποία προσφέρεται από τους Συµµετέχοντες ηλεκτρική ε-
νέργεια που χρησιµοποιείται από τον Διαχειριστή του Ε-
ΣΜΗΕ, µε σκοπό τη διατήρηση της συχνότητας του Συ-
στήµατος σε ένα προκαθορισµένο εύρος, καθώς και του
ισοζυγίου παραγωγής και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργει-
ας, τηρουµένων των προγραµµάτων ανταλλαγής ηλε-
κτρικής ενέργειας µε γειτονικές χώρες.
ιγ) Αγορές Φυσικού Αερίου: Οι Αγορές Φυσικού Αερί-

ου, στις οποίες πραγµατοποιούνται συναλλαγές επί συµ-
βολαίων προµήθειας ή µεταφοράς φυσικού αερίου και οι
οποίες λειτουργούν ως αγορές ενεργειακών προϊόντων
χονδρικής, κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1227/2011.
ιδ) Κατάρτιση Προγράµµατος Κατανοµής: Η επανα-

λαµβανόµενη διαδικασία µε την οποία ο Διαχειριστής
του ΕΣΜΗΕ, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά των εγκαταστάσεων των Συµµετεχόντων,
τους τεχνικούς περιορισµούς του Συστήµατος και τις
προσφορές των Συµµετεχόντων στην Αγορά Εξισορρό-
πησης, επιλύει ένα πρόβληµα συν-βελτιστοποίησης για
µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο, µε στόχο τον καθορι-
σµό ενδεικτικού προγράµµατος λειτουργίας για τους
Συµµετέχοντες και τις µονάδες παραγωγής, µε γνώµονα
την ασφάλεια του Συστήµατος. Από το Πρόγραµµα Κα-
τανοµής είναι δυνατό να προκύπτουν πρόσθετα στοι-
χεία, όπως η Ισχύς Εξισορρόπησης, για κάθε Συµµετέχο-
ντα στην Αγορά Εξισορρόπησης.
ιε) Συµµετέχων στις Αγορές Ενέργειας/Συµµετέχων:

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δικαιούται να πραγ-
µατοποιεί συναλλαγές σε µια ή περισσότερες Αγορές Ε-
νέργειας, συµπεριλαµβανοµένων και των αυτοπροµη-
θευόµενων πελατών και των φορέων σωρευτικής εκπρο-
σώπησης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονι-
σµό του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας, όπου νοούνται ως: 

1) αυτοπροµηθευόµενος πελάτης: Το φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο το οποίο επιλέγει να προµηθεύεται ενέργεια α-
πευθείας από τις Αγορές Ενέργειας προς ιδία αποκλει-
στική χρήση και

2) φορέας σωρευτικής εκπροσώπησης (aggregator): Το
νοµικό πρόσωπο το οποίο συναθροιστικά εκπροσωπεί
στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας έναν ή περισσότε-
ρους παραγωγούς ή καταναλωτές ή δυνητικά Συµµετέ-
χοντες για ένα ή περισσότερα σηµεία σύνδεσης, είτε για
παραγωγή είτε για ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και α-
ναλαµβάνει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και απαιτήσεις
που απορρέουν από τη συµµετοχή τους στις Αγορές αυ-
τές. Στην έννοια αυτή συµπεριλαµβάνεται και ο Φορέας
Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) των παραγράφων 22 και 23 του
άρθρου 2 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) εφόσον είναι νοµικό
πρόσωπο.
ιστ) Φορέας Εκκαθάρισης: Η ανώνυµη εταιρεία που πα-

ρεµβάλλεται µεταξύ αντισυµβαλλοµένων στις συναλλα-
γές στις Αγορές Ενέργειας και αναλαµβάνει το ρόλο α-
γοραστή έναντι κάθε πωλητή και πωλητή έναντι κάθε α-
γοραστή για τις ανάγκες εκκαθάρισης των σχετικών συ-
ναλλαγών σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος νόµου. 
ιζ) Ειδική Συµµετοχή: άµεση ή έµµεση συµµετοχή που

αντιπροσωπεύει το 10% τουλάχιστον του κεφαλαίου ή
των δικαιωµάτων ψήφου του νοµικού προσώπου. 
ιη) Περιβαλλοντικές Αγορές: Αγορές στις οποίες

πραγµατοποιούνται συναλλαγές επί περιβαλλοντικών
προϊόντων όπως, δικαιωµάτων, ενεργειακών πιστοποιη-
τικών, εγγυήσεων προέλευσης, όπως εξειδικεύονται µε
απόφαση της ΡΑΕ κατά τους όρους του παρόντος, και οι
οποίες λειτουργούν ως αγορές ενεργειακών προϊόντων
χονδρικής, κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1227/2011.»

Άρθρο 75

1. Ο τίτλος του άρθρου 6 του ν. 4425/2016 τροποποιεί-
ται ως εξής: «Εποπτικές Αρµοδιότητες».

2. Οι περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου
6 του ν. 4425/2016 αναριθµούνται σε περιπτώσεις β, γ
και δ αντίστοιχα. Προστίθεται νέα περίπτωση α΄ ως ε-
ξής:
α) Είναι αρµόδια για την εποπτεία της εφαρµογής των

διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, εκτός των περι-
πτώσεων που προβλέπονται στην παρ. 6 του παρόντος. 

3. Η παρ.2 του άρθρου 6 του ν. 4425/2016 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«2. Στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί σύµφωνα µε
την παρ. 1, η ΡΑΕ µπορεί, πέραν των προβλεποµένων
στην κείµενη νοµοθεσία και ιδίως στις διατάξεις του ν.
4001/2011,να εκδίδει οδηγίες και κατευθύνσεις για την
κατάρτιση των Κανονισµών και Κωδίκων του παρόντος,
σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος νόµου και να διε-
νεργεί γενικούς ή ειδικούς, επιτόπιους ή µη, ελέγχους
στους φορείς που υπάγονται στην ως άνω εποπτεία της,
ιδίως στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις παραβα-
τικής συµπεριφοράς. Οι παραπάνω έλεγχοι είναι δειγµα-
τοληπτικοί.»

4. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4425/2016 αναριθµεί-
ται σε παράγραφο 7 και αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η ΡΑΕ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζο-
νται για την αποτελεσµατική άσκηση των εποπτικών αρ-
µοδιοτήτων τους που προβλέπονται στις παραγράφους
1 και 2 του παρόντος άρθρου, όπως και για την εφαρµο-
γή των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορά
στη λειτουργία, την ακεραιότητα και τη διαφάνεια της ε-
νεργειακής αγοράς, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
τους, µε βάση τις προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου.»

5. Εισάγεται νέα παρ. 3 στο άρθρο 6 του ν. 4425/2016
ως εξής:

«3. Στο πλαίσιο της κατά τα ανωτέρω εποπτείας της
ΡΑΕ τα εντεταλµένα όργανα αυτής µπορούν:

α) να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο υπό
οποιαδήποτε µορφή και να λαµβάνουν αντίγραφο του,

(β) να ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσω-
πο, 

(γ) να έχουν πρόσβαση σε κάθε υπάρχουσα καταγρα-
φή τηλεφωνικής συνδιάλεξης ή ανταλλαγής δεδοµένων
και να λαµβάνουν αντίγραφο αυτής.»

6. Εισάγεται νέα παρ. 4 στο άρθρο 6 του ν. 4425/2016
ως εξής:

«4. Η ΡΑΕ µπορεί επιπροσθέτως:
α) να λαµβάνει πληροφορίες από τους ελεγκτές επο-

πτευόµενων κατά τα ανωτέρω από την ΡΑΕ φορέων,
β) να αναθέτει εξακριβώσεις ή έρευνες σε ορκωτούς

λογιστές και άλλους εµπειρογνώµονες.»
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7. Εισάγεται νέα παρ. 5 στο άρθρο 6 του ν. 4425/2016
ως εξής:

«5. Η ΡΑΕ, µε απόφασή της, δύναται να καθορίζει τα
στοιχεία που πρέπει περιοδικώς να υποβάλλουν οι επο-
πτευόµενοι από την ΡΑΕ φορείς, το χρόνο και τον τρόπο
υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό θέµα και α-
ναγκαία λεπτοµέρεια.»

8. Εισάγεται νέα παρ. 6 στο άρθρο 6 του ν. 4425/2016
ως εξής:

«6. Για την εποπτεία της εφαρµογής των διατάξεων
της παρ. 13 του άρθρου 12, και των άρθρων 15 και 16 αρ-
µόδια είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως ορίζεται
ειδικότερα στις διατάξεις αυτές. Για την άσκηση της ως
άνω εποπτείας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει τις ε-
ξουσίες και αρµοδιότητες και επιβάλλει τις κυρώσεις
που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία περί κεφα-
λαιαγοράς, όπως κατά περίπτωση καθορίζεται στις δια-
τάξεις της παρ. 13 του άρθρου 12 και των άρθρων 15 και
16. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει την εφαρµο-
γή των διατάξεων της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρ-
θρου 13 ως προς τη συµµετοχή ΑΕΠΕΥ ως Εκκαθαριστι-
κών Μελών σε Φορέα Εκκαθάρισης σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις αυτές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα
της Ελλάδος εποπτεύουν επίσης τις ΑΕΠΕΥ και τα πι-
στωτικά ιδρύµατα, αντίστοιχα, όταν συµµετέχουν στις
Αγορές Ενέργειας ως Συµµετέχοντες σύµφωνα µε τα ει-
δικότερα προβλεπόµενα στον Κανονισµό του Χρηµατι-
στηρίου Ενέργειας αναφορικά µε την επάρκεια που θα
πρέπει να έχουν για την εκπλήρωση των σχετικών υπο-
χρεώσεών τους. Με κοινή απόφαση της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζο-
νται ειδικά κριτήρια για τη συµµετοχή των ΑΕΠΕΥ και
των πιστωτικών ιδρυµάτων, αντίστοιχα, στις Αγορές Ε-
νέργειας ως Συµµετεχόντων αναφορικά µε την επάρκεια
που θα πρέπει να έχουν για την εκπλήρωση των σχετι-
κών υποχρεώσεών τους.» 

9. Εισάγεται νέα παρ. 8 στο άρθρο 6 του ν. 4425/2016
ως εξής:

«8. Ειδικώς, την εποπτεία ως προς την εφαρµογή των
διατάξεων της περίπτωσης β) της παρ. 1 του άρθρου 13
ως προς τη συµµετοχή των πιστωτικών ιδρυµάτων του ν.
4261/2014 ως Εκκαθαριστικών Μελών σε Φορέα Εκκα-
θάρισης ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος σύµφωνα µε τις
διατάξεις αυτές. Η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει τα
ως άνω πιστωτικά ιδρύµατα όταν συµµετέχουν στις Αγο-
ρές Ενέργειας ως Συµµετέχοντες σύµφωνα µε τα ειδικό-
τερα προβλεπόµενα στον Κανονισµό του Χρηµατιστηρί-
ου Ενέργειας αναφορικά µε την επάρκεια που θα πρέπει
να έχουν για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσε-
ών τους. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθο-
ρίζονται ειδικά κριτήρια για τη συµµετοχή των πιστωτι-
κών ιδρυµάτων του ν. 4261/2014 στις Αγορές Ενέργειας
ως Συµµετεχόντων. Για τις ανάγκες άσκησης της επο-
πτείας της παρούσας παραγράφου η Τράπεζα της Ελλά-
δος συνεργάζεται µε την ΡΑΕ και την Επιτροπής Κεφα-
λαιαγοράς.»

10. Εισάγεται νέα παρ. 9 στο άρθρο 6 του ν. 4425/2016
ως εξής:

«9. Επιτρέπεται η αµοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών
σχετικών µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους σύµ-
φωνα µε τον παρόντα νόµο µεταξύ της ΡΑΕ, της Επιτρο-
πής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος.» 

Άρθρο 76

Το άρθρο 7 του ν. 4425/2016 καταργείται.

Άρθρο 77

Το άρθρο 8 του ν. 4425/2016 αναριθµείται σε άρθρο 7
και τροποποιείται ως εξής:
α) Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυν-

δεδεµένο Σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας διενεργούνται
στις ακόλουθες Αγορές: Αγορά Επόµενης Ηµέρας, Εν-
δοηµερήσια Αγορά, Αγορά Εξισορρόπησης ή και Ενερ-
γειακή Χρηµατοπιστωτική Αγορά που λειτουργεί σύµφω-
να µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 15 και 16. Συναλλα-
γές επί Ενεργειακών Χρηµατοπιστωτικών Μέσων είναι
δυνατό να συνάπτονται και διµερώς, εκτός της Ενεργει-
ακής Χρηµατοπιστωτικής Αγοράς.» 
β) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας έχουν τα ακό-

λουθα χαρακτηριστικά:
Α. Αγορά Επόµενης Ηµέρας
α) Στην Αγορά Επόµενης Ηµέρας υποβάλλονται από

τους Συµµετέχοντες εντολές συναλλαγών ηλεκτρικής ε-
νέργειας µε υποχρέωση φυσικής παράδοσης την επόµε-
νη ηµέρα (Ηµέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης).
Στην Αγορά Επόµενης Ηµέρας δηλώνονται και οι ποσό-
τητες ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν δεσµευτεί µέσω
διενέργειας συναλλαγών επί Ενεργειακών Χρηµατοπι-
στωτικών Μέσων ή και άλλων ενεργειακών προϊόντων
χονδρικής του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 µε υπο-
χρέωση φυσικής παράδοσης. Οι εντολές πώλησης των
Παραγωγών οφείλουν να εξαντλούν το υπόλοιπο της
διαθέσιµης ισχύος των µονάδων τους, που δεν έχει δε-
σµευτεί µέσω διενέργειας συναλλαγών επί των ως άνω
Ενεργειακών Χρηµατοπιστωτικών Μέσων ή και άλλων ε-
νεργειακών προϊόντων χονδρικής µε υποχρέωση φυσι-
κής παράδοσης. 
β) Η λειτουργία της Aγοράς Επόµενης Ηµέρας, στο

πλαίσιο της ενιαίας σύζευξης των ευρωπαϊκών αγορών
ηλεκτρικής ενέργειας, διενεργείται από το Χρηµατιστή-
ριο Ενέργειας, σε συνεργασία µε τον Διαχειριστή Ε-
ΣΜΗΕ και τους αρµόδιους φορείς, σύµφωνα µε τις ρυθ-
µίσεις του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας
για την Αγορά Εποµένης Ηµέρας.
Β. Ενδοηµερήσια Αγορά
α) Στην Ενδοηµερήσια Αγορά οι Συµµετέχοντες δύνα-

νται να υποβάλλουν εντολές συναλλαγών για φυσική
παράδοση την Ηµέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης,
µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής Εντολών Συναλ-
λαγών στην Αγορά Επόµενης Ηµέρας, λαµβάνοντας υ-
πόψη: 

i) τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν δε-
σµευτεί µέσω διενέργειας συναλλαγών τους επί Ενερ-
γειακών Χρηµατοπιστωτικών Μέσων ή και άλλων ενερ-
γειακών προϊόντων χονδρικής του Κανονισµού (ΕΕ)
1227/2011 µε υποχρέωση φυσικής παράδοσης, 

ii) τα αποτελέσµατα της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας,
καθώς και

iii) τυχόν περιορισµούς που έχουν προκύψει από την
Αγορά Εξισορρόπησης.
β) Η λειτουργία της Ενδοηµερήσιας Aγοράς, τόσο κα-
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τά το διάστηµα πριν όσο και µετά τη θέση σε ισχύ του
πλαισίου της ενιαίας σύζευξης των ευρωπαϊκών αγορών
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των συµπληρωµατικών
ενδοηµερήσιων περιφερειακών δηµοπρασιών, διενεργεί-
ται από το Χρηµατιστήριο Ενέργειας σε συνεργασία µε
τον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ και τους αρµόδιους φορείς,
σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του Κανονισµού του Χρηµατι-
στηρίου Ενέργειας για την Ενδοηµερήσια Αγορά.
Γ. Αγορά Εξισορρόπησης
α) Η Αγορά Εξισορρόπησης περιλαµβάνει την Αγορά Ι-

σχύος Εξισορρόπησης, την Αγορά Ενέργειας Εξισορρό-
πησης καθώς και τη διαδικασία εκκαθάρισης αποκλίσε-
ων. Οι Συµµετέχοντες σε αυτήν έχουν υποχρέωση υπο-
βολής προσφορών µε υποχρέωση φυσικής παράδοσης,
τόσο στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης όσο και
στην Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης βάσει του Κανονι-
σµού Αγοράς Εξισορρόπησης.» 
β) Η διαχείριση της Αγοράς Εξισορρόπησης είναι αρ-

µοδιότητα του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, ως υπεύθυνου
για την εξισορρόπηση του ΕΣΜΗΕ και διενεργείται σύµ-
φωνα µε τις ρυθµίσεις του Κανονισµού Αγοράς Εξισορ-
ρόπησης.»
γ) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τη λειτουργία των Aγορών Ηλεκτρικής Ενέρ-

γειας, το Χρηµατιστήριο Ενέργειας και ο Διαχειριστής Ε-
ΣΜΗΕ διαθέτουν κατάλληλα πιστοποιηµένα πληροφο-
ριακά συστήµατα, τα οποία θα πρέπει να διασφαλίζουν
τη λειτουργική διεπαφή µεταξύ τους και την οµαλή µετα-
φορά δεδοµένων από τη µία Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας στην άλλη, όπου αυτό απαιτείται, ιδίως στις περιπτώ-
σεις όπου τα αποτελέσµατα µιας Αγοράς αποτελούν ει-
σαγόµενα δεδοµένα και βάση για την επόµενη χρονικά
Αγορά.»
δ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με την επιφύλαξη διατάξεων του ενωσιακού δικαί-

ου, οι συναλλαγές που τελούνται στο πλαίσιο των ανω-
τέρω Aγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, διέπονται από το
Ελληνικό Δίκαιο.» 

Άρθρο 78

Το άρθρο 9 του ν. 4425/2016 καταργείται.

Άρθρο 79

1. Το άρθρο 10 του ν. 4425/2016 αναριθµείται σε άρθρο
8 και τροποποιείται ως εξής:
α) η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του παρόντος και της

παρ. 4 του άρθρου 117Ε του ν. 4001/2011, ο ΟΔΑΗΕ ορί-
ζεται µε απόφαση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τα κριτήρια που
προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 2015/1222. Η
ΡΑΕ είναι επίσης αρµόδια για την παρακολούθηση της
συµµόρφωσης µε τα κριτήρια ορισµού, την έγκριση των
τελών του ΟΔΑΗΕ ή της µεθοδολογίας υπολογισµού
των τελών αυτών, την ανάκληση του ΟΔΑΗΕ, καθώς και
κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται στις εθνικές
Ρυθµιστικές Αρχές, δυνάµει του ανωτέρω Κανονισµού.»
β) η παρ. αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο ΟΔΑΗΕ ασκεί τις αρµοδιότητες που προσδιορί-

ζονται στις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
2015/1222. Οι αρµοδιότητες εκκαθάρισης ασκούνται
σύµφωνα µε τα άρθρα 12 και 13 του παρόντος νόµου, µη

θιγοµένων των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
2015/1222.» 
γ) η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για εργασίες ή λειτουργίες που αφορούν στην ά-

σκηση των αρµοδιοτήτων του, εκτός των προβλεποµέ-
νων στα άρθρα 12 και 13 του παρόντος νόµου, ο ΟΔΑΗΕ
δύναται να:
α) συστήνει ή να συµµετέχει σε νοµικά πρόσωπα µε ε-

ξειδικευµένο σκοπό την εκτέλεση εργασιών ή λειτουρ-
γιών που αφορούν στις αρµοδιότητές του ή/και
β) αναθέτει εργασίες ή λειτουργίες που αφορούν αρ-

µοδιότητές του σε ένα ή περισσότερα τρίτα µέρη, στην
περίπτωση που το τρίτο µέρος µπορεί να εκτελέσει την
αντίστοιχη λειτουργία τουλάχιστον εξίσου αποδοτικά µε
τον ΟΔΑΗΕ.
Για τις ως άνω περιπτώσεις α΄ και β΄ ο ΟΔΑΗΕ παρα-

µένει αποκλειστικά αρµόδιος για την άρτια και ορθή ε-
κτέλεση των σχετικών εργασιών και λειτουργιών και για
το σκοπό αυτόν διασφαλίζει τη συµµόρφωση κάθε τρί-
του µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρό-
ντα νόµο, συµπεριλαµβανοµένης της διασφάλισης της
πρόσβασης της ΡΑΕ σε πληροφορίες που απαιτούνται
για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.
Στις περιπτώσεις α και β οι επιµέρους όροι και συµφω-

νίες µε τρίτα πρόσωπα τελούν υπό την προηγούµενη έ-
γκριση της ΡΑΕ.»
δ) οι περιπτώσεις α΄, δ΄ και στ΄ της παρ. 6 του άρθρου

10 αντικαθίστανται, αντίστοιχα, ως εξής:
«α) Συνεργάζεται µε τυχόν άλλα χρηµατιστήρια ενέρ-

γειας ή διαχειριστές αγορών και τον Διαχειριστή του Ε-
ΣΜΗΕ για την απρόσκοπτη λειτουργία των Αγορών Ηλε-
κτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέ-
ψεις στον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας.» 

«δ) Τηρεί τους αναγκαίους λογαριασµούς σύµφωνα µε
τις ειδικότερες προβλέψεις στον Κανονισµό του Χρηµα-
τιστηρίου Ενέργειας.» 

«στ) Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανό-
νων λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας που
διαχειρίζεται.»
ε) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 αντικαθίσται ως εξής:
«Από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης

του άρθρου 117Β του ν. 4001/2011(Α΄179), όπως ισχύει,
η ανωτέρω υπουργική απόφαση ισχύει για την εταιρεία
Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε., όπως αυτή υ-
ποκαθίσταται µε την απόσχιση στη θέση της ΛΑΓΗΕ
Α.Ε.» 

Άρθρο 80

Εισάγεται νέο άρθρο 9 στο ν. 4425/2016 υπό τον τίτλο
«Χρηµατιστήριο Ενέργειας», το οποίο έχει ως εξής:

«1. Το Χρηµατιστήριο Ενέργειας λειτουργεί µετά από
έγκριση της ΡΑΕ. Με την ίδια απόφαση η ΡΑΕ εγκρίνει
τη λειτουργία της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας και την Εν-
δοηµερήσια Αγορά, τις οποίες θα διαχειρίζεται το Χρη-
µατιστήριο Ενέργειας καθώς και τον Κανονισµό του που
εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 10 του πα-
ρόντος νόµου. Η έγκριση χορηγείται εφόσον πληρού-
νται οι προϋποθέσεις των διατάξεων του παρόντος άρ-
θρου καθώς και των άρθρων 10 και 11 του παρόντος νό-
µου. Το Χρηµατιστήριο Ενέργειας λειτουργεί µε τη µορ-
φή ανώνυµης εταιρείας και διέπεται από τις διατάξεις
της νοµοθεσίας για τις ανώνυµες εταιρείες και συµπλη-
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ρωµατικώς από τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Με α-
πόφαση της ΡΑΕ δύναται να εξειδικεύονται οι προϋπο-
θέσεις και η διαδικασία και να καθορίζονται ειδικότεροι
όροι για τη χορήγηση της έγκρισης της παραγράφου αυ-
τής καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

2. Σκοπός του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας είναι η ορ-
γάνωση και η διαχείριση των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας Επόµενης Ηµέρας και Ενδοηµερήσιας, Φυσικού Α-
ερίου, Περιβαλλοντικών Αγορών, σύµφωνα µε το άρθρο
19 ή και Ενεργειακών Χρηµατοπιστωτικών Αγορών σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 15 και 16 του παρόντος νόµου, ως και
κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα. Το Χρηµατιστήριο
Ενέργειας δύναται να ασκεί όλες τις δραστηριότητες
που προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ.
2015/1222, εκτός της εκκαθάρισης εφόσον αυτή ασκεί-
ται από το Φορέα Εκκαθάρισης του άρθρου 12 του παρό-
ντος νόµου. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, το Χρη-
µατιστήριο Ενέργειας συνεργάζεται µε τον Διαχειριστή
του ΕΣΜΗΕ, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις
του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας ως και
του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ και του Κανονισµού
Αγοράς Εξισορρόπησης.

3. Για τον ως άνω σκοπό, το Χρηµατιστήριο Ενέργειας
δύναται να προσφέρει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέ-
µατα της αρµοδιότητάς του σε τρίτους διαχειριστές ή
χρηµατιστήρια ενέργειας έναντι αµοιβής, καθώς και να
συµµετέχει σε ερευνητικά προγράµµατα και σε προ-
γράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε., εφόσον δεν
παρακωλύεται η άρτια εκτέλεση των καθηκόντων του.

4. Το ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο του Χρηµατιστηρίου
Ενέργειας ανέρχεται σε ένα εκατοµµύριο (1.000.000)
ευρώ, το οποίο, προκειµένου για την έγκριση της λει-
τουργίας του κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, θα
πρέπει να έχει κατατεθεί προηγουµένως εξ ολοκλήρου
τοις µετρητοίς σε ειδικό λογαριασµό σε πιστωτικό ίδρυ-
µα που λειτουργεί στην Ελλάδα. 

5. Οι µετοχές του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας είναι ο-
νοµαστικές. Το Χρηµατιστήριο Ενέργειας δηµοσιοποιεί
πληροφορίες σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ι-
δίως την ταυτότητα και την έκταση των συµφερόντων
των προσώπων που είναι σε θέση να ασκήσουν ουσιαστι-
κή επιρροή στη διοίκηση και διαχείριση των Αγορών Ε-
νέργειας. Το Χρηµατιστήριο Ενέργειας δηµοσιοποιεί µε
τον ίδιο τρόπο και κάθε αλλαγή στα στοιχεία αυτά.

6. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 117Β του
ν. 4001/2011 οι µετοχές του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας
µπορεί να εισάγονται προς διαπραγµάτευση, σε ρυθµιζό-
µενη αγορά ή πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης
του νόµου για την ενσωµάτωση της Οδηγίας MiFID II.

7. Για κάθε πρωτογενή απόκτηση ή και µεταβίβαση µε-
τοχών του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας συνεπεία της ο-
ποίας το ποσοστό συµµετοχής µετόχου φθάνει ή υπερ-
βαίνει το 20%, 1/3, το 50% ή 2/3 του µετοχικού κεφαλαί-
ου του απαιτείται προηγούµενη έγκριση της ΡΑΕ, µε την
επιφύλαξη εφαρµογής της παρ. 1 του άρθρου 117 Β του
ν. 4001/2011, όπως ισχύει. Για τη χορήγηση της έγκρι-
σης αυτής, η ΡΑΕ ελέγχει την καταλληλότητα του προ-
σώπου που αποκτά τις µετοχές. Η απόκτηση µετοχών
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο χωρίς την προη-
γούµενη έγκριση της ΡΑΕ έχει ως συνέπεια τη στέρηση
του δικαιώµατος ψήφου στη γενική συνέλευση. Με από-
φαση της ΡΑΕ δύναται να εξειδικεύονται οι προϋποθέ-
σεις και η διαδικασία και να καθορίζονται οι ειδικότεροι

όροι για τη χορήγηση της έγκρισης της παραγράφου αυ-
τής, όπως ενδεικτικά, η οικονοµική φερεγγυότητα, η νό-
µιµη και καταστατική δυνατότητα συµµετοχής ή η τυχόν
συνδροµή λόγων σύγκρουσης συµφερόντων µε την ιδιό-
τητα µετόχου του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

8. Για τη χορήγηση της έγκρισης της παρ. 1, η ΡΑΕ ε-
λέγχει την καταλληλότητα των µελών του διοικητικού
συµβουλίου, των προσώπων που πραγµατικά διευθύνουν
τη δραστηριότητα του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας, που
είναι επιφορτισµένα µε τη διοίκηση και διαχείριση των Α-
γορών Ενέργειας ή που είναι σε θέση να ασκήσουν άµε-
σα ή έµµεσα ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και στη
διαχείριση των Αγορών Ενέργειας καθώς και των προ-
σώπων που κατέχουν ειδική συµµετοχή κατά την έννοια
της περίπτωσης ιζ του άρθρου 5 του παρόντος νόµου,
για τη διασφάλιση της ορθής και συνετής διοίκησης και
λειτουργίας τους. Έγκριση της ΡΑΕ απαιτείται και για
κάθε αλλαγή των προσώπων του προηγουµένου εδαφί-
ου. Με απόφαση της ΡΑΕ δύναται να εξειδικεύονται οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία και να καθορίζονται οι ει-
δικότεροι όροι και τα κριτήρια ελέγχου καταλληλότητας
των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή,
όπως ενδεικτικά η αξιοπιστία, η πείρα, η ύπαρξη τυχόν
ποινικής καταδίκης για συγκεκριµένα αδικήµατα, η ύπαρ-
ξη τυχόν κωλυµάτων ή η τυχόν συνδροµή λόγων σύ-
γκρουσης συµφερόντων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια. 

9. Η ΡΑΕ δεν εγκρίνει τις πρωτογενείς αποκτήσεις ή
µεταβιβάσεις µετοχών της παρ. 7 ή τις αλλαγές των προ-
σώπων της παρ. 8 εάν δεν πληρούνται τα κριτήρια κα-
ταλληλότητας που αναφέρονται στις αποφάσεις που εκ-
δίδει σύµφωνα µε τις παρ. 7 και 11 του παρόντος ή εάν
κρίνει αιτιολογηµένα ότι οι ανωτέρω αποκτήσεις ή µετα-
βιβάσεις ή αλλαγές αποτελούν απειλή για την εύρυθµη
λειτουργία ή για την ορθή και συνετή διοίκηση και δια-
χείριση των Αγορών Ενέργειας. 

10. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος του Χρηµατιστη-
ρίου Ενέργειας, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις
για τις ανώνυµες εταιρείες, ασκείται από δύο (2) ορκω-
τούς ελεγκτές. Οι καταχωρίσεις που προβλέπονται από
τις διατάξεις της νοµοθεσίας για τις ανώνυµες εταιρείες
γίνονται στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο.»

Άρθρο 81 

Εισάγεται νέο άρθρο 10 στον ν. 4425/2016 µε τον τίτ-
λο «Οργανωτικές Ρυθµίσεις Χρηµατιστηρίου Ενέργει-
ας», το οποίο έχει ως εξής: 

«1. Το Χρηµατιστήριο Ενέργειας διαθέτει επαρκείς ορ-
γανωτικές ρυθµίσεις για την άσκηση των αρµοδιοτήτων
του, µη θιγοµένων των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει
σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµοθεσία. 

2. Το Χρηµατιστήριο Ενέργειας διαθέτει µηχανισµούς
για το σαφή εντοπισµό και τη διαχείριση των ενδεχόµε-
νων δυσµενών συνεπειών για τη λειτουργία του και των
Αγορών Ενέργειας αυτού ή για τους Συµµετέχοντες, α-
πό κάθε σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ αφενός των
Αγορών Ενέργειας, του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας ή
των προσώπων που συµµετέχουν άµεσα ή έµµεσα στο
µετοχικό του κεφάλαιο και αφετέρου της υγιούς λει-
τουργίας των Αγορών Ενέργειας.

3. Για τη διαχείριση των κινδύνων στους οποίους εκτί-
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θενται οι Αγορές Ενέργειας, το Χρηµατιστήριο Ενέργει-
ας διαθέτει κατάλληλα µέσα και εφαρµόζει κατάλληλους
µηχανισµούς και συστήµατα για τον εντοπισµό όλων
των σηµαντικών για τη λειτουργία τους κινδύνων και
λαµβάνει αποτελεσµατικά µέτρα για τον περιορισµό αυ-
τών των κινδύνων.

4. Το Χρηµατιστήριο Ενέργειας διαθέτει επίσης µηχα-
νισµούς που επιτρέπουν την ορθή διαχείριση των τεχνι-
κών λειτουργιών του συστήµατος, και ιδίως αποτελε-
σµατικούς µηχανισµούς έκτακτης ανάγκης για την αντι-
µετώπιση των κινδύνων δυσλειτουργίας των συστηµά-
των.

5. Για την εξασφάλιση της δίκαιης και εύρυθµης διεξα-
γωγής των συναλλαγών στις Αγορές Ενέργειας, το Χρη-
µατιστήριο Ενέργειας εφαρµόζει διαφανείς και µη παρέ-
χοντες διακριτική ευχέρεια κανόνες και διαδικασίες και
διατυπώνει αντικειµενικά κριτήρια για την αποτελεσµατι-
κή εκτέλεση των εντολών συναλλαγών. 

6. Το Χρηµατιστήριο Ενέργειας διαθέτει αποτελεσµα-
τικούς µηχανισµούς που επιτρέπουν την αποτελεσµατι-
κή και έγκαιρη οριστικοποίηση των συναλλαγών που ε-
κτελούνται στα πλαίσια των συστηµάτων του. 

7. Λαµβανοµένης υπόψη της φύσης και της κλίµακας
των συναλλαγών που διενεργούνται στις Αγορές Ενέρ-
γειας, καθώς και του φάσµατος και της σοβαρότητας
των κινδύνων στους οποίους µπορεί να εκτίθεται, το
Χρηµατιστήριο Ενέργειας διαθέτει σε µόνιµη βάση επαρ-
κείς χρηµατοπιστωτικούς πόρους για να διασφαλίζεται η
εύρυθµη λειτουργία του. 

8. Το Χρηµατιστήριο Ενέργειας διαθέτει Κανονισµό, ο
οποίος εγκρίνεται µε απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από ει-
σήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου
Ενέργειας. Με τον ίδιο τρόπο εγκρίνεται και κάθε τροπο-
ποίηση του Κανονισµού. Ο Κανονισµός περιλαµβάνει
τους όρους λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας
καθώς και τους όρους λειτουργίας της Αγοράς Επόµε-
νης Ηµέρας και της Ενδοηµερήσιας Αγοράς. Το ελάχι-
στο περιεχόµενό του προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 18. Ο Κανονισµός περιλαµβά-
νει διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βα-
σίζονται σε αντικειµενικά κριτήρια, όσον αφορά την πρό-
σβαση των Συµµετεχόντων στις Αγορές Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας. Οι Συµµετέχοντες και κάθε άλλο πρόσωπο στο
οποίο αφορά ο Κανονισµός οφείλουν να συµµορφώνο-
νται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυ-
τόν. Με τον Κανονισµό καθορίζονται οι συνέπειες που ε-
πέρχονται σε περίπτωση παράβασης των κανόνων του.
Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος της εγκριτικής απόφασης της ΡΑΕ ο Κα-
νονισµός και οι τροποποιήσεις του ισχύουν έναντι των
προσώπων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

9. Με απόφαση της ΡΑΕ δύναται να εξειδικεύονται οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία και να καθορίζονται ειδι-
κότεροι όροι για τη χορήγηση της έγκρισης της παρ. 8
του παρόντος.»

Άρθρο 82

Το άρθρο 11 του ν. 4425/2016 καταργείται και εισάγε-
ται νέο άρθρο 11 µε τον τίτλο «Συναλλακτικές ρυθµίσεις
Χρηµατιστηρίου Ενέργειας», το οποίο έχει ως εξής: 

«1. Το Χρηµατιστήριο Ενέργειας διαθέτει επαρκείς συ-
ναλλακτικές ρυθµίσεις για την άσκηση των αρµοδιοτή-

των του, µη θιγοµένων των υποχρεώσεων που αναλαµ-
βάνει σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµοθεσία.

2. Το Χρηµατιστήριο Ενέργειας εφαρµόζει αποτελε-
σµατικούς µηχανισµούς και διαδικασίες σχετικά µε τις Α-
γορές Επόµενης Ηµέρας και Ενδοηµερήσιας Αγοράς
που διαχειρίζεται, για την τακτική παρακολούθηση της
συµµόρφωσης των Συµµετεχόντων µε τους κανόνες
τους που περιλαµβάνονται στον Κανονισµό του. Προκει-
µένου να εντοπίζονται οι παραβάσεις των κανόνων του
Κανονισµού του, οι ανώµαλες συνθήκες διαπραγµάτευ-
σης και οι συµπεριφορές που ενδέχεται να συνιστούν
κατάχρηση της αγοράς, παρακολουθεί τις συναλλαγές
που καταρτίζονται στις Αγορές Επόµενης Ηµέρας και
Ενδοηµερήσιας Αγοράς από τους χρήστες τους µέσω
των συστηµάτων τους. 

3. Το Χρηµατιστήριο Ενέργειας αναφέρει στη ΡΑΕ τις
σηµαντικές παραβάσεις των κανόνων του Κανονισµού
του, τις ανώµαλες συνθήκες διαπραγµάτευσης και τις
συµπεριφορές που ενδέχεται να συνιστούν κατάχρηση
της αγοράς και διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στη ΡΑΕ
τις σχετικές πληροφορίες για τη διερεύνηση των περι-
πτώσεων κατάχρησης της αγοράς και παρέχει στη ΡΑΕ
κάθε συνδροµή για τη διερεύνηση των περιπτώσεων κα-
τάχρησης της αγοράς που έχουν επιχειρηθεί στα συστή-
µατα του ή µέσω αυτών.

4. Το Χρηµατιστήριο Ενέργειας δηµοσιοποιεί τις τρέ-
χουσες τιµές προσφοράς και ζήτησης και το βάθος του
συναλλακτικού ενδιαφέροντος στις τιµές που ανακοινώ-
νονται µέσω των συστηµάτων των Αγορών Επόµενης Η-
µέρας και Ενδοηµερήσιας Αγοράς που διαχειρίζεται,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό του. Τα
στοιχεία αυτά πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού
υπό εύλογους εµπορικούς όρους και συνεχώς κατά τις
κανονικές ώρες συναλλαγών. Με απόφαση της ΡΑΕ µπο-
ρεί να απαλλάσσεται το Χρηµατιστήριο Ενέργειας από
την υποχρέωση να ανακοινώνει δηµόσια τα αναφερόµε-
να στο πρώτο εδάφιο στοιχεία, ανάλογα µε το µοντέλο
αγοράς ή το είδος και το µέγεθος της εντολής θέτοντας
σχετικά κριτήρια για τον καθορισµό τους. 

5. Το Χρηµατιστήριο Ενέργειας δηµοσιοποιεί τουλάχι-
στον την τιµή, τον όγκο και το χρόνο των συναλλαγών
που εκτελούνται στα πλαίσια των συστηµάτων των Αγο-
ρών Επόµενης Ηµέρας και Ενδοηµερήσιας Αγοράς. Τα
στοιχεία αυτά δηµοσιοποιούνται υπό εύλογους εµπορι-
κούς όρους και, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο χρόνο
κατάρτισης κάθε συναλλαγής. Η ΡΑΕ µπορεί µε απόφα-
σή της να επιτρέπει στο Χρηµατιστήριο Ενέργειας να µε-
ταθέτει χρονικά τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων των
συναλλαγών ανάλογα µε τον τύπο ή τον όγκο τους, θέ-
τοντας σχετικά κριτήρια για τον καθορισµό τους. Με την
ίδια απόφαση της η ΡΑΕ µπορεί να απαλλάσσει από την
υποχρέωση δηµοσιοποίησης συναλλαγές που καταρτί-
ζονται διµερώς και δηλώνονται στα συστήµατα του Χρη-
µατιστηρίου Ενέργειας, θέτοντας σχετικούς όρους α-
παλλαγής. Ο τρόπος µετάθεσης της δηµοσιοποίησης
των στοιχείων των συναλλαγών εγκρίνεται εκ των προ-
τέρων από την ΡΑΕ και ανακοινώνεται στους Συµµετέ-
χοντες και στο ευρύ κοινό.»

Άρθρο 83

Εισάγεται νέο άρθρο 12 στο ν. 4425/2016 µε τον τίτλο
«Εκκαθάριση συναλλαγών στις Αγορές Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας», το οποίο έχει ως εξής:
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«1. Η εκκαθάριση των συναλλαγών στις Αγορές Επό-
µενης Ηµέρας και Ενδοηµερήσιας διενεργείται από το
Χρηµατιστήριο Ενέργειας ή από άλλο Φορέα Εκκαθάρι-
σης, σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους ή από κεντρικό
αντισυµβαλλόµενο του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 648/2012
που έχει λάβει άδεια στην Ελλάδα σύµφωνα µε το άρθρο
100 του ν. 4209/2013 (Α΄253), εφαρµοζόµενων σε κάθε
περίπτωση των προβλέψεων του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
2015/1222.Η εκκαθάριση των συναλλαγών στην Αγορά
Εξισορρόπησης διενεργείται από τον Διαχειριστή του Ε-
ΣΜΗΕ. Ο διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ µπορεί να αναθέτει
λειτουργίες του που αφορούν την εκκαθάριση των συ-
ναλλαγών στην Αγορά Εξισορρόπησης σε Φορέα Εκκα-
θάρισης ή σε κεντρικό αντισυµβαλλόµενο του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 που έχει λάβει άδεια στην Ελ-
λάδα σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4209/2013
(Α΄253) στο πλαίσιο συµφωνίας εξωτερικής ανάθεσης
(outsourcing). Ο διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει τη
σχετική σύµβαση εξωτερικής ανάθεσης στην ΡΑΕ. Η
ΡΑΕ µπορεί να αντιταχθεί στη χρήση υπηρεσιών εξωτε-
ρικής ανάθεσης σε περίπτωση που αυτό κρίνεται ανα-
γκαίο για λόγους διαφύλαξης της οµαλής λειτουργίας
της ενεργειακής αγοράς. 

2. Η εκκαθάριση των συναλλαγών στις Αγορές Ηλε-
κτρικής Ενέργειας αφορά ιδίως τις εξής λειτουργίες: 
α) τον υπολογισµό µε διαφανή τρόπο των ποσοτήτων

πώλησης και αγοράς ενέργειας και ισχύος και των αντί-
στοιχων θέσεων για τις ποσότητες αυτές, συµπεριλαµ-
βανοµένου του υπολογισµού των καθαρών υποχρεώσε-
ων,
β) τον υπολογισµό της χρηµατικής αξίας των χρεώσε-

ων και πιστώσεων των Συµµετεχόντων στις Αγορές Ηλε-
κτρικής Ενέργειας,
γ) την ανάληψη και διαχείριση του πιστωτικού κινδύ-

νου των συναλλαγών στο πλαίσιο της λειτουργίας των
Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη διευθέτηση τυχόν
ελλείµµατος των συναλλαγών αυτών.

3. Στις εργασίες που ασκεί το Χρηµατιστήριο Ενέργει-
ας ή άλλος Φορέας Εκκαθάρισης ή κεντρικός αντισυµ-
βαλλόµενος, ανάλογα µε την περίπτωση, περιλαµβάνε-
ται και ο διακανονισµός των συναλλαγών στις Αγορές Η-
λεκτρικής Ενέργειας. Ο διακανονισµός αφορά τη διευθέ-
τηση του οικονοµικού αποτελέσµατος της εκκαθάρισης
των ως άνω συναλλαγών και την εκτέλεση τραπεζικών
πράξεων χρέωσης και πίστωσης του λογαριασµού των
Συµµετεχόντων, ως και κάθε άλλη συναφή εργασία.

4. Την ιδιότητα του Φορέα Εκκαθάρισης µπορεί να α-
ναλάβει νοµικό πρόσωπο που ιδρύεται από το Χρηµατι-
στήριο Ενέργειας ή και από το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ
ή/και από τρίτο πρόσωπο µετά από έγκριση της ΡΑΕ. Η
έγκριση χορηγείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 5 έως 7 και 9 έ-
ως 12 του παρόντος άρθρου και των διατάξεων του άρ-
θρου 13 του παρόντος νόµου.

5. Ο Φορέας Εκκαθάρισης λειτουργεί µε τη µορφή α-
νώνυµης εταιρείας και διέπεται από τις διατάξεις της νο-
µοθεσίας για τις ανώνυµες εταιρείες, εκτός αν επιµέ-
ρους διατάξεις του παρόντος νόµου εισάγουν αποκλί-
σεις από αυτές. 

6. Το ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο του Φορέα Εκκαθά-
ρισης ανέρχεται σε ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ,

το οποίο, προκειµένου για την έγκριση της λειτουργίας
του, θα πρέπει να έχει κατατεθεί προηγουµένως εξ ολο-
κλήρου τοις µετρητοίς σε ειδικό λογαριασµό σε πιστωτι-
κό ίδρυµα που λειτουργεί στην Ελλάδα. 

7. Οι µετοχές του Φορέα Εκκαθάρισης είναι ονοµαστι-
κές. Μέτοχος του Φορέα Εκκαθάρισης είναι το Χρηµατι-
στήριο Ενέργειας ή άλλα πρόσωπα µετά από έγκριση
της ΡΑΕ. Για τη χορήγηση της έγκρισης η ΡΑΕ ελέγχει
την αξιοπιστία των ως άνω προσώπων. Ο Φορέας Εκκα-
θάρισης δηµοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά µε το ιδιο-
κτησιακό καθεστώς και ιδίως την ταυτότητα και την έ-
κταση των συµφερόντων των προσώπων που είναι σε
θέση να ασκήσουν ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και
διαχείρισή του. Ο Φορέας Εκκαθάρισης δηµοσιοποιεί µε
τον ίδιο τρόπο και κάθε αλλαγή στα στοιχεία αυτά.

8. Για κάθε µεταβίβαση µετοχών του Φορέα Εκκαθάρι-
σης, συνεπεία της οποίας το ποσοστό συµµετοχής µετό-
χου φθάνει ή υπερβαίνει το 20%, 1/3, 50% ή 2/3 του µε-
τοχικού κεφαλαίου του απαιτείται προηγούµενη έγκριση
της ΡΑΕ. Για τη χορήγηση της έγκρισης αυτής, η ΡΑΕ ε-
λέγχει την καταλληλότητα του προσώπου που αποκτά
τις µετοχές. Η απόκτηση µετοχών σύµφωνα µε το προη-
γούµενο εδάφιο χωρίς την προηγούµενη έγκριση της
ΡΑΕ έχει ως συνέπεια τη στέρηση του δικαιώµατος ψή-
φου στη γενική συνέλευση.

9. Η ΡΑΕ ελέγχει την αξιοπιστία και την πείρα των µε-
λών του διοικητικού συµβουλίου και των προσώπων που
πραγµατικά διευθύνουν τη δραστηριότητα του Φορέα
Εκκαθάρισης, που είναι επιφορτισµένα µε τις δραστηριό-
τητες της εκκαθάρισης ή που είναι σε θέση να ασκήσουν
άµεσα ή έµµεσα ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και
στη διαχείριση του, καθώς και των προσώπων που κατέ-
χουν ειδική συµµετοχή κατά την έννοια της περίπτωσης
ιζ του άρθρου 5, για τη διασφάλιση της ορθής και συνε-
τής διοίκησης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων της
εκκαθάρισης. Έγκριση της ΡΑΕ απαιτείται και για κάθε
αλλαγή των προσώπων του προηγουµένου εδαφίου.

10. Η ΡΑΕ δεν εγκρίνει τις µεταβιβάσεις µετοχών της
παρ. 9 του παρόντος άρθρου ή τις αλλαγές των προσώ-
πων της παρ. 10 εάν έχει αντικειµενικούς και εξακριβω-
µένους λόγους να θεωρεί ότι η µεταβίβαση αποτελεί α-
πειλή για την ορθή και συνετή διοίκηση και διαχείριση
του Φορέα Εκκαθάρισης. 

11. Με απόφασή της η ΡΑΕ µπορεί να εξειδικεύει τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία και να καθορίζει τους ει-
δικότερους όρους για τη χορήγηση της έγκρισης της
παρ. 5 του παρόντος, περιλαµβανοµένων των όρων για
την έγκριση της καταλληλότητας των µελών του διοικη-
τικού συµβουλίου και των προσώπων που πραγµατικά δι-
ευθύνουν τη δραστηριότητα του Φορέα Εκκαθάρισης,
των προσώπων που ασκούν ουσιαστική επιρροή στη διοί-
κηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων εκκαθάρισης
και των µετόχων του, ως και κάθε άλλο τεχνικό θέµα ή α-
ναγκαία λεπτοµέρεια.

12. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος του Φορέα Εκκα-
θάρισης, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις για τις
ανώνυµες εταιρείες, ασκείται από δύο (2) ορκωτούς ελε-
γκτές. Οι καταχωρίσεις που προβλέπονται από τις διατά-
ξεις της νοµοθεσίας για τις ανώνυµες εταιρείες γίνονται
στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο. 

13. Σε περίπτωση ανάθεσης από το Χρηµατιστήριο Ε-
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νέργειας της εκκαθάρισης των συναλλαγών στις Αγορές
Επόµενης Ηµέρας και Ενδοηµερήσιας σε κεντρικό αντι-
συµβαλλόµενο του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 που
έχει λάβει άδεια στην Ελλάδα σύµφωνα µε το άρθρο 100
του ν. 4209/2013, η εκκαθάριση διενεργείται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ως άνω Κανονισµού και συµπληρω-
µατικώς µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Για την α-
νάληψη της εκκαθάρισης από κεντρικό αντισυµβαλλόµε-
νο τηρείται η διαδικασία του άρθρου 16 του παρόντος
νόµου. Στην περίπτωση αυτή, ο κεντρικός αντισυµβαλ-
λόµενος διαθέτει Κανονισµό εκκαθάρισης που προσδιο-
ρίζεται κατ΄ ελάχιστο περιεχόµενο σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα στο άρθρο 18 τηρουµένων και των απαραίτη-
των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 153/2013. Τα Εκκαθαριστικά
µέλη του κεντρικού αντισυµβαλλοµένου και κάθε άλλο
πρόσωπο στο οποίο αφορά ο Κανονισµός εκκαθάρισης
οφείλουν να συµµορφώνονται προς τις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από αυτόν. Με τον Κανονισµό κα-
θορίζονται οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση
παράβασης των κανόνων του. Το Διοικητικό Συµβούλιο
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µετά από σύµφωνη γνώ-
µη της ΡΑΕ, εγκρίνει τον Κανονισµό του κεντρικού αντι-
συµβαλλοµένου ως προς τη νοµιµότητα του, ως και κάθε
τροποποίηση αυτού. Οι αποφάσεις της παραγράφου αυ-
τής δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της εγκριτικής από-
φασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Κανονισµός και
οι τροποποιήσεις του ισχύουν έναντι των προσώπων που
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. Ο κεντρικός α-
ντισυµβαλλόµενος υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς και στην ΡΑΕ κάθε εκτελεστική απόφαση που εκ-
δίδει σε εφαρµογή του Κανονισµού του.»

Άρθρο 84

Εισάγεται νέο άρθρο 13 στο ν. 4425/2016 µε τον τίτλο
«Οργανωτικές και λειτουργικές ρυθµίσεις Φορέα Εκκα-
θάρισης», το οποίο έχει ως εξής: 

«1. Ο Φορέας Εκκαθάρισης διαθέτει επαρκείς οργανω-
τικές ρυθµίσεις για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του,
εφαρµοζόµενων αναλογικά των διατάξεων των παρα-
γράφων 1 έως 7 του άρθρου 10 του παρόντος νόµου και
επιπροσθέτως: 
α) διαθέτει τους απαραίτητους µηχανισµούς για την α-

ποτροπή συστηµικών κινδύνων και τη συµµόρφωσή του
µε τις περί του αµετάκλητου του διακανονισµού διατά-
ξεις του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), οι οποίες εφαρµόζονται α-
ναλογικά. 
β) αναφορικά µε την άσκηση των δραστηριοτήτων εκ-

καθάρισης και διακανονισµού των συναλλαγών στο
πλαίσιο λειτουργίας του, λειτουργεί βάσει κανόνων που
διασφαλίζουν την ύπαρξη συνθηκών διαφάνειας, την ύ-
παρξη επαρκών και αποτελεσµατικών όρων πρόσβασης
των Εκκαθαριστικών Μελών του ως και την ύπαρξη συν-
θηκών που επιτρέπουν την άνευ διακρίσεων πρόσβαση.
Ως Εκκαθαριστικά Μέλη πρόσβαση µπορούν να έχουν,
πέραν των Συµµετεχόντων στις Αγορές Ενέργειας, πι-
στωτικά ιδρύµατα του ν. 4261/2014 και επιχειρήσεις ε-
πενδύσεων του νόµου για την ενσωµάτωση της Οδηγίας
MiFID II που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα σύµφωνα
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται µε τον
Κανονισµό του Φορέα Εκκαθάρισης. Η πρόσβαση των ως
άνω πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσε-

ων θα πρέπει να επιτρέπεται µε βάση το δίκαιο που τις
διέπει. Η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειµένου για τα πι-
στωτικά ιδρύµατα και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προ-
κειµένου για τις ΑΕΠΕΥ του νόµου για την ενσωµάτωση
της Οδηγίας MiFID II, θέτουν µε αντίστοιχες αποφάσεις
τους ειδικά κριτήρια για την επάρκεια συµµετοχής των
ως άνω εποπτευόµενων από αυτές προσώπων καθορίζο-
ντας και τη διαδικασία εγκρίσεως που θα πρέπει να ακο-
λουθείται για τη συµµετοχή αυτή. 
γ) να έχει συνάψει τις απαραίτητες συµφωνίες µε τον

Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τη διασφάλιση οµαλών και
αποτελεσµατικών συνθηκών διακανονισµού και φυσικής
παράδοσης ενέργειας. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφεί-
λουν να συµµορφώνονται µε τις ρυθµίσεις του Κώδικα
Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και του Κανονισµού Αγοράς Εξισορ-
ρόπησης και άλλων συναφών ρυθµίσεων απευθείας ή
µέσω των συµµετεχόντων στα συστήµατα του εν λόγω
Διαχειριστή 

2. Ο Φορέας Εκκαθάρισης εκδίδει Κανονισµό που
προσδιορίζεται κατ΄ ελάχιστο περιεχόµενο σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 18 του παρόντος νόµου. Ο
Κανονισµός περιλαµβάνει διαφανείς και χωρίς διακρί-
σεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειµενικά κρι-
τήρια, όσον αφορά στην πρόσβαση των Εκκαθαριστικών
Μελών στις διαδικασίες εκκαθάρισης. Τα Εκκαθαριστικά
Μέλη και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο Κανο-
νισµός οφείλουν να συµµορφώνονται προς τις υποχρεώ-
σεις τους που απορρέουν από αυτόν. Με τον Κανονισµό
καθορίζονται οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση
παράβασης των κανόνων του. Η ΡΑΕ εγκρίνει τον Κανο-
νισµό του Φορέα Εκκαθάρισης ταυτόχρονα µε την έγκρι-
ση που παρέχει σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 12
του παρόντος νόµου για τη λειτουργία του καθώς και κά-
θε τροποποίησή του. Οι αποφάσεις της παραγράφου αυ-
τής δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της εγκριτικής από-
φασης της ΡΑΕ, ο Κανονισµός και οι τροποποιήσεις του
ισχύουν έναντι των προσώπων στα οποία αφορά σύµφω-
να µε τα ανωτέρω. Ο Φορέας Εκκαθάρισης υποβάλλει
στην ΡΑΕ κάθε εκτελεστική απόφαση που εκδίδει σε ε-
φαρµογή του Κανονισµού του. 

3. Στις περιπτώσεις όπου τις εργασίες της εκκαθάρι-
σης συναλλαγών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1
έως 3 του άρθρου 12, διενεργεί το Χρηµατιστήριο Ενέρ-
γειας, ως Φορέας Εκκαθάρισης νοείται το Χρηµατιστή-
ριο Ενέργειας, εφαρµοζόµενου ως προς αυτό του συνό-
λου των σχετικών διατάξεων του παρόντος νόµου εκτός
αυτών των παραγράφων 5, 7 και 9 του άρθρου 12 του πα-
ρόντος νόµου. 

4. Με απόφαση της ΡΑΕ δύναται να εξειδικεύονται οι
προϋποθέσεις και τα κριτήρια της παρ. 1 ως και να ορίζο-
νται τυχόν πρόσθετα, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τους
εγγενείς κινδύνους της εκκαθάρισης και την ανάγκη
προστασίας της αγοράς.

Άρθρο 85

Εισάγεται νέο άρθρο 14 στο ν. 4425/2016 µε τον τίτλο
«Ειδικές ρυθµίσεις», το οποίο έχει ως εξής:

«1. Ως προς τις εργασίες της εκκαθάρισης συναλλα-
γών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3
του άρθρου 12 που διενεργείται σύµφωνα µε τον παρό-
ντα νόµο από Φορέα Εκκαθάρισης ή κεντρικό αντισυµ-
βαλλόµενο του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 που έ-
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χει λάβει άδεια στην Ελλάδα, εφαρµόζονται αναλογικά: 
α) οι διατάξεις του ν. 3301/2004 (Α΄ 263), ως προς τις

τυχόν ασφάλειες που καταθέτουν οι συµµετέχοντες
στην εκκαθάριση συναλλαγών στις Αγορές Ηλεκτρικής
Ενέργειας, 
β) οι διατάξεις του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), ως προς τη

λειτουργία των συστηµάτων του Φορέα Εκκαθάρισης ή
του κεντρικού αντισυµβαλλοµένου. Η Τράπεζα της Ελ-
λάδος ασκεί τις εξουσίες και αρµοδιότητές της επίβλε-
ψης του ν. 2789/2000 και ως προς τα συστήµατα των ως
άνω Φορέων Εκκαθάρισης και κεντρικών αντισυµβαλλο-
µένων. 

2. Ο Φορέας Εκκαθάρισης δύναται, για λόγους κάλυ-
ψης κινδύνου ως προς τις δραστηριότητες εκκαθάρισης
που ασκεί, να συστήνει κεφάλαιο εκκαθάρισης εφαρµο-
ζόµενων αναλογικά των διατάξεων των άρθρων 76 πα-
ράγραφοι 1 έως 5 και 82 του ν. 3606/2007 (Α΄195). Στην
περίπτωση κεντρικού αντισυµβαλλοµένου η σύσταση κε-
φαλαίου εκκαθάρισης γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 εφαρµοζόµενων
των ως άνω διατάξεων του ν. 3606/2007 συµπληρωµατι-
κά. 

3. Σε περίπτωση υπερηµερίας Εκκαθαριστικού Μέλους
ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του εκκαθά-
ρισης ή διακανονισµού σε σχέση µε τις συναλλαγές στις
Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύουν τα εξής: 
α) Εάν πρόκειται για αθέτηση οικονοµικών υποχρεώ-

σεων σχετιζόµενων µε τις συναλλαγές που το Εκκαθαρι-
στικό Μέλος εκκαθαρίζει, ο Φορέας Εκκαθάρισης ή ο κε-
ντρικός αντισυµβαλλόµενος δικαιούται: 

i) να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες κάλυψης ή
εκκαθαριστικού συµψηφισµού, όπου συντρέχει περίπτω-
ση, εφαρµοζοµένων αναλογικά των διατάξεων του ν.
3301/2004, 

ii) να προβαίνει σε χρήση ή εκποίηση ή κτήση κυριότη-
τας των ασφαλειών που έχει λάβει από αυτό κατ΄ ανα-
λογική εφαρµογή των άρθρων 4 έως 6 του ν. 3301/2004
ως και

iii) να εισπράττει από τη µερίδα του Εκκαθαριστικού
Μέλους στο κεφάλαιο εκκαθάρισης, εφόσον υφίσταται,
τα απαιτούµενα ποσά για την κάλυψη των εκκρεµών ο-
φειλών του ή, σε περίπτωση µη επάρκειας της προς κά-
λυψη της ζηµίας, και από τις µερίδες των υπολοίπων Εκ-
καθαριστικών Μελών κατά τρόπο σύµµετρο (pro rata). 
β) Στην περίπτωση εκκαθάρισης µέσω κεντρικού αντι-

συµβαλλοµένου, η άσκηση των δικαιωµάτων του κεντρι-
κού αντισυµβαλλοµένου κατά του αθετήσαντος τις σχε-
τικές οικονοµικές υποχρεώσεις Εκκαθαριστικού Μέλους
γίνεται σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 648/2012
και συµπληρωµατικώς µε τις διατάξεις του παρόντος. 
Ο Φορέας Εκκαθάρισης διατηρεί επαρκείς διαθέσιµους

προχρηµατοδοτηµένους χρηµατοοικονοµικούς πόρους
για την κάλυψη δυνητικών ζηµιών σε περίπτωση υπερη-
µερίας Εκκαθαριστικού Μέλους, εφόσον οι ζηµίες αυτές
υπερβαίνουν σε έκταση το σύνολο των εξασφαλίσεων
που λαµβάνει ο Φορέας Εκκαθάρισης σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1 και 2. Ο Φορέας Εκκαθάρισης καθορίζει
στον Κανονισµό του τη διαδικασία βάσει της οποίας υπο-
λογίζει το ύψος των µέγιστων προχρηµατοδοτηµένων
χρηµατοοικονοµικών πόρων του που διαθέτει για την κά-
λυψη ζηµιών σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Εάν την εκκαθά-
ριση διενεργεί κεντρικός αντισυµβαλλόµενος του Κανο-

νισµού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ως προς τις ως άνω προβλέ-
ψεις και τις γραµµές άµυνας του κεντρικού αντισυµβαλ-
λοµένου εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 648/2012. 
γ) Εάν πρόκειται για αθέτηση υποχρεώσεων φυσικής

παράδοσης, επιλαµβάνεται ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ
για τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων κάλυψης ή
εξισορρόπησης του ελλείµµατος σύµφωνα µε τα ειδικό-
τερα προβλεπόµενα στο άρθρο 17 και στον Κανονισµό
αυτού, καταλογίζοντας το σχετικό κόστος στο υπερήµε-
ρο Εκκαθαριστικό Μέλος. Για την κάλυψη του σχετικού
κόστους ασκούνται από τον Φορέα Εκκαθάρισης ή τον
κεντρικό αντισυµβαλλόµενο, κατά περίπτωση, και τον
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τα δικαιώµατα των περιπτώσε-
ων α΄ και β΄. 

4. Ο Φορέας Εκκαθάρισης µπορεί σε κάθε περίπτωση
να υιοθετεί µέτρα και ρυθµίσεις αντίστοιχα µε αυτά που
προβλέπονται στις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
648/2012. Τα σχετικά µέτρα και ρυθµίσεις θα πρέπει να
καθορίζονται στον Κανονισµό εκκαθάρισης του Φορέα
Εκκαθάρισης. 

5. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας Εκκαθαριστικού Μέ-
λους κατά τις διατάξεις του ν. 2789/2000 αναλογικά ε-
φαρµοζόµενων, έναντι των υποχρεώσεών του προς τον
Φορέα Εκκαθάρισης ή τον κεντρικό αντισυµβαλλόµενο ή
τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, οι πράξεις εκκαθάρισης,
διακανονισµού, διενέργειας συναλλαγών κάλυψης και
εκκαθαριστικού συµψηφισµού, περιλαµβανοµένης και
της παροχής από το Εκκαθαριστικό Μέλος ασφαλειών υ-
πέρ του Φορέα Εκκαθάρισης ή του κεντρικού αντισυµ-
βαλλοµένου, είναι καθ` όλα έγκυρες και αντιτάξιµες ένα-
ντι παντός τρίτου, εφόσον αφορούν σε εκκρεµότητες
του αφερέγγυου προς τον Φορέα Εκκαθάρισης, τον κε-
ντρικό αντισυµβαλλόµενο ή τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ
από συναλλαγές που έχουν καταρτιστεί πριν ο Φορέας
Εκκαθάρισης ή ο κεντρικός αντισυµβαλλόµενος λάβει
γνώση της έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας
σύµφωνα µε το ν. 2789/2000.

6. Οι παρ. 1 και τα στοιχεία (ii) (iii) της περ. α της παρ.
3 εφαρµόζονται και στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ως
προς την Αγορά Εξισορρόπησης. 

7. Ο Φορέας Εκκαθάρισης ή ο κεντρικός αντισυµβαλ-
λόµενος κατά περίπτωση και ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ,
όπου τούτο απαιτείται για την αντιµετώπιση καταστάσε-
ων υπερηµερίας ή αφερεγγυότητας ειδοποιούν αµέσως
την ΡΑΕ, και εφόσον πρόκειται για κεντρικό αντισυµβαλ-
λόµενο την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τις εν λόγω
καταστάσεις ως και για τα µέτρα που έλαβαν για την α-
ντιµετώπισή τους.»

Άρθρο 86

Εισάγεται νέο άρθρο 15 στο ν. 4425/2016 µε τον τίτλο
«Ενεργειακές Χρηµατοπιστωτικές Αγορές», το οποίο έ-
χει ως εξής:

«1. Το Χρηµατιστήριο Ενέργειας δύναται να ενεργεί
ως διαχειριστής αγοράς και να διαχειρίζεται Ενεργεια-
κές Χρηµατοπιστωτικές Αγορές µετά από άδεια της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον πληρούνται οι προϋπο-
θέσεις που προβλέπονται στο νόµο για την ενσωµάτωση
της Οδηγίας MiFID II, στον Κανονισµό (ΕΕ) 600/2014 ως
και στις εξουσιοδοτικές αυτών πράξεις που εκδίδονται
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για την εφαρµογή τους. Εφόσον η άδεια αφορά Ενεργει-
ακά Χρηµατοπιστωτικά Μέσα διακανονιζόµενα µε φυσι-
κή παράδοση της ενέργειας, η άδεια της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς χορηγείται µετά από εισήγηση της ΡΑΕ.

2. Κατ΄ εξαίρεση, δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας
που προβλέπεται στην παρ. 1, εφόσον το Χρηµατιστήριο
Ενέργειας αναλαµβάνει να ενεργεί αποκλειστικώς και
µόνο ως µηχανισµός οργανωµένης διαπραγµάτευσης
(ΜΟΔ) και µόνον επί παραγώγων µε υποχρεωτική φυσική
παράδοση της ενέργειας κατά τα ειδικότερα προβλεπό-
µενα στο νόµο για την ενσωµάτωση της Οδηγίας MiFID II
και τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) αριθ.
2017/565 της Επιτροπής «για τη συµπλήρωση της οδη-
γίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και
τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων,
καθώς και τους ορισµούς που ισχύουν για τους σκοπούς
της εν λόγω οδηγίας". Στην περίπτωση αυτή, το Χρηµα-
τιστήριο Ενέργειας καθορίζει τη λειτουργία του ΜΟΔ επί
των ως άνω παραγώγων στον Κανονισµό του που εκδί-
δεται και εγκρίνεται σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου
10.» 

Άρθρο 87

Εισάγεται νέο άρθρο 16 στο ν. 4425/2016 µε τον τίτλο
«Εκκαθάριση συναλλαγών Ενεργειακής Χρηµατοπιστω-
τικής Αγοράς», το οποίο έχει ως εξής: 

«1. Η εκκαθάριση των συναλλαγών Ενεργειακής Χρη-
µατοπιστωτικής Αγοράς του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας
διενεργείται από διαχειριστή συστήµατος που έχει λάβει
άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στα άρθρα 72επ. του ν. 3606/2007, εφαρ-
µοζόµενων, όπου συντρέχει περίπτωση, των διατάξεων
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. 

2. Εφόσον η άδεια αφορά Ενεργειακά Χρηµατοπιστω-
τικά Μέσα διακανονιζόµενα µε φυσική παράδοση της ε-
νέργειας, για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται προη-
γούµενη σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ, την οποία θα µπορεί
να αρνηθεί εφόσον κρίνει ότι δεν υφίστανται επαρκή ε-
χέγγυα για τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας
των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και την προστασία
της από κινδύνους, που αφορούν στην εκπλήρωση των
συναλλαγών στο πλαίσιο λειτουργίας της Ενεργειακής
Χρηµατοπιστωτικής Αγοράς, λαµβάνοντας υπόψη την α-
νάγκη συνεργασίας του διαχειριστή Συστήµατος µε τους
διαχειριστές του ΕΣΜΗΕ και του ΕΔΔΗΕ για τη διασφά-
λιση συνθηκών οµαλού διακανονισµού των φυσικών πα-
ραδόσεων ενέργειας, εφαρµοζόµενων όπου συντρέχει
περίπτωση και των διατυπώσεων του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 648/2012. 

3. Η διαδικασία της παρ. 2 τηρείται και σε κάθε περί-
πτωση µεταβολής ή επέκτασης της άδειας της παρ. 1.

4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν εφαρµόζονται στην πε-
ρίπτωση εκκαθάρισης συναλλαγών σε ΜΟΔ και µόνον ε-
πί παραγώγων µε υποχρεωτική φυσική παράδοση της ε-
νέργειας την οποία διενεργεί το ίδιο το Χρηµατιστήριο
Ενέργειας σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 15
του παρόντος νόµου. Στην περίπτωση αυτή, το Χρηµατι-
στήριο Ενέργειας καθορίζει τη λειτουργία της εκκαθάρι-
σης των συναλλαγών σε ΜΟΔ επί των ως άνω παραγώ-
γων στον Κανονισµό του που εκδίδεται και εγκρίνεται
σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 10.» 

Άρθρο 88

1. Το άρθρο 12 του ν. 4425/2016 αναριθµείται σε άρθρο
17 και τροποποιείται ως εξής: 
α) η περίπτωση ιστ) της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιστ) Διαχειρίζεται την Αγορά Εξισορρόπησης, σύµ-

φωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του Κανονισµού Αγο-
ράς Εξισορρόπησης. Οι Συµµετέχοντες σε αυτήν έχουν
υποχρέωση υποβολής προσφορών µε υποχρέωση φυσι-
κής παράδοσης τόσο στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρό-
πησης όσο και στην Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης. Η
διαχείριση της Αγοράς Εξισορρόπησης είναι αρµοδιότη-
τα του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, ως υπευθύνου για την ε-
ξισορρόπηση του ΕΣΜΗΕ. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ
διαθέτει Κανονισµό Αγοράς Εξισορρόπησης που προσ-
διορίζεται κατ΄ ελάχιστο περιεχόµενο σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 18. Ο Κανονισµός περιλαµβά-
νει διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βα-
σίζονται σε αντικειµενικά κριτήρια, όσον αφορά την πρό-
σβαση των Συµµετεχόντων στην Αγορά Εξισορρόπησης.
Οι Συµµετέχοντες στην Αγορά Εξισορρόπησης και κάθε
άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο Κανονισµός οφείλουν
να συµµορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που α-
πορρέουν από αυτόν. Με τον Κανονισµό καθορίζονται οι
συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση παράβασης
των κανόνων του. Η ΡΑΕ εγκρίνει τον Κανονισµό Αγο-
ράς Εξισορρόπησης καθώς και κάθε τροποποίηση του. Οι
αποφάσεις της παραγράφου αυτής δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ηµεροµηνία έ-
ναρξης ισχύος της εγκριτικής απόφασης της ΡΑΕ ο Κα-
νονισµός και οι τροποποιήσεις του ισχύουν έναντι των
προσώπων στα οποία αφορά σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Ο
Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει στην ΡΑΕ κάθε ε-
κτελεστική απόφαση που εκδίδει σε εφαρµογή του Κα-
νονισµού του.

«β) η περίπτωση ιζ΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται
ως εξής:

«ιζ) Διαχειρίζεται τη συµφόρηση στα σύνορα των ζω-
νών προσφοράς και προσδιορίζει, σύµφωνα µε τις ειδι-
κότερες διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και
τα προβλεπόµενα στους Κανονισµούς (ΕΚ) 714/2009 και
(ΕΕ) 2015/1222, τα κριτήρια, τους κανόνες, τις διαδικα-
σίες που εφαρµόζει και τις συναλλαγές που διενεργεί
για τον υπολογισµό και την κατανοµή της µακροχρόνιας
και βραχυχρόνιας µεταφορικής ικανότητας στα σύνορα
των ζωνών προσφοράς στους Συµµετέχοντες.»
γ) Η περίπτωση ιη) της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Είναι αρµόδιος για τον υπολογισµό µε διαφανή τρό-

πο των ποσοτήτων πώλησης και αγοράς ενέργειας και ι-
σχύος εξισορρόπησης, των ποσοτήτων αποκλίσεων, κα-
θώς και των τιµών αγοραπωλησίας για τις συναλλαγές
της Αγοράς Εξισορρόπησης.»
δ) η περίπτωση ιθ΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται

ως εξής:
«ιθ) Είναι αρµόδιος για την εκκαθάριση και το διακανο-

νισµό των φυσικών παραδόσεων όπως ειδικότερα εξειδι-
κεύεται στο άρθρο 12 και στον Κανονισµό Αγοράς Εξι-
σορρόπησης σύµφωνα και µε τα ειδικότερα προβλεπόµε-
να στην ως άνω ενωσιακή νοµοθεσία.»
ε) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται

ως εξής:
«Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να συστήνει ή να

συµµετέχει σε εταιρείες ή να αναθέτει σε ένα ή περισ-
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σότερα τρίτα µέρη το σύνολο ή µέρος οποιουδήποτε κα-
θήκοντος που του ανατίθεται, στην περίπτωση που το
τρίτο µέρος µπορεί να εκτελέσει την αντίστοιχη λειτουρ-
γία τουλάχιστον εξίσου αποδοτικά µε τον Διαχειριστή. Ο
Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ παραµένει αποκλειστικά αρµό-
διος για την άρτια και ορθή εκτέλεση των σχετικών ερ-
γασιών και λειτουργιών και για το σκοπό αυτό διασφαλί-
ζει τη συµµόρφωση κάθε τρίτου µε τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τον παρόντα νόµο, συµπεριλαµβανοµέ-
νης της διασφάλισης της πρόσβασης της ΡΑΕ σε πληρο-
φορίες που απαιτούνται για την άσκηση των αρµοδιοτή-
των της.»
στ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ επιτρέπεται να συνά-

πτει, κατόπιν διαγωνισµού ή µέσω συµµετοχής του στις
Αγορές Ενέργειας, στο πλαίσιο της λειτουργίας των Α-
γορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και των Ενεργειακών Χρη-
µατοπιστωτικών Αγορών, συµβάσεις αγοραπωλησίας η-
λεκτρικής ενέργειας, περιλαµβανοµένων συµβάσεων
διαχείρισης της ζήτησης, µόνον εφόσον αυτό απαιτείται
για την παροχή των επικουρικών υπηρεσιών, την κάλυψη
απωλειών του Συστήµατος, καθώς και για τις ανάγκες ε-
ξισορρόπησης των αποκλίσεων παραγωγής - ζήτησης
κατά τη λειτουργία του Συστήµατος σε πραγµατικό χρό-
νο, στο πλαίσιο των ρυθµίσεων του Κανονισµού του
Χρηµατιστηρίου Ενέργειας καθώς και του Κανονισµού Α-
γοράς Εξισορρόπησης.»
ζ) η παραράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ συνεργάζεται µε το

Χρηµατιστήριο Ενέργειας και το Φορέα Εκκαθάρισης ή
και κεντρικό αντισυµβαλλόµενο, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις των σχετικών Κανονισµών τους.» 
η) Η παράγραφς 9 καταργείται.

Άρθρο 89

Το άρθρο 13 του ν. 4425/2016 καταργείται. 

Άρθρο 90

Το άρθρο 14 του ν. 4425/2016 αναριθµείται σε άρθρο
18 και τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Ο Κανονισµός του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας, ο

Κανονισµός Εκκαθάρισης και ο Κανονισµός Αγοράς Εξι-
σορρόπησης, όπως εκδίδονται µε βάση τον παρόντα νό-
µο, συµµορφώνονται µε τις προβλέψεις του ενωσιακού
δικαίου. Ως προς τους Κανονισµούς που εκδίδονται για
τη λειτουργία των Ενεργειακών Χρηµατοπιστωτικών Α-
γορών και την εκκαθάριση των συναλλαγών που διενερ-
γούνται µέσω αυτών εφαρµόζονται οι διατάξεις της κεί-
µενης και ενωσιακής νοµοθεσίας, τηρουµένων των προ-
βλέψεων στα άρθρα 15 και 16 του παρόντος νόµου.» 
β) η παράγραφος 2 καταργείται. 
γ) Η παράγραφος  3 αναριθµείται σε παράγραφο 2 και

αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Στον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας

και στον Κανονισµό Αγοράς Εξισορρόπησης καθορίζο-
νται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της Αγοράς
Επόµενης Ηµέρας, Ενδοηµερήσιας Αγοράς και Αγοράς
Εξισορρόπησης, αντίστοιχα. Οι Κανονισµοί περιλαµβά-
νουν διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι
βασίζονται σε αντικειµενικά κριτήρια, όσον αφορά στην

πρόσβαση των Συµµετεχόντων στις Αγορές Ηλεκτρικής
Ενέργειας. Οι Συµµετέχοντες και κάθε άλλο πρόσωπο
στο οποίο αφορούν οι Κανονισµοί οφείλουν να συµµορ-
φώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν α-
πό αυτούς. Με τους Κανονισµούς καθορίζονται οι συνέ-
πειες που επέρχονται σε περίπτωση παράβασης των κα-
νόνων τους. Ιδίως καθορίζονται τα ακόλουθα:
α) Οι Συµµετέχοντες, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία

εγγραφής και συµµετοχής τους, καθώς και ο τύπος και ο
χρόνος υποβολής των εντολών συναλλαγών.
β) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των Συµµετεχό-

ντων, καθώς και η συνεργασία τους µε το Χρηµατιστήριο
Ενέργειας και τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και µε σκοπό
την οµαλή λειτουργία της.
γ) Διατάξεις που αφορούν τις υποχρεώσεις και τη λει-

τουργία των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης, όπου
συντρέχει περίπτωση.
δ) Τυχόν εξειδίκευση και συµπλήρωση των αρµοδιοτή-

των των Διαχειριστών, όπως καθορίζονται στα άρθρα 9,
10, 11, 12 και 13 του παρόντος νόµου και στις λοιπές
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
ε) Το πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ του Χρηµατιστηρί-

ου Ενέργειας και του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ µε λοι-
πούς φορείς, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις ανταλλα-
γής δεδοµένων και τις διεπαφές των σχετικών αγορών.
στ) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι συνεργασίας µε-

ταξύ του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και του Χρηµατιστηρί-
ου Ενέργειας για την οµαλή λειτουργία των Αγορών Η-
λεκτρικής Ενέργειας σε συνάρτηση µε την αδιάκοπη, α-
ξιόπιστη και οικονοµικά αποδοτική λειτουργία του Ε-
ΣΜΗΕ.
ζ) Οι κανόνες και οι διαδικασίες διεξαγωγής των συ-

ναλλαγών και οι όροι σύνδεσης αυτών µε την εκκαθάρι-
ση όπως διενεργείται από το Χρηµατιστήριο ή τον Φορέα
Εκκαθάρισης ή τον κεντρικό αντισυµβαλλόµενο ή τον
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.
η) Η τήρηση των αναγκαίων λογαριασµών για τη λει-

τουργία των κατά περίπτωση Αγορών και τη διευθέτηση
των συναλλαγών και ο φορέας διαχείρισής τους.
θ) Ο τρόπος, η έκταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις

σύµφωνα µε τους οποίους, κατά την κατανοµή του φορ-
τίου στις διαθέσιµες εγκαταστάσεις παραγωγής, ο Δια-
χειριστής του ΕΣΜΗΕ δίνει προτεραιότητα:
αα) Στις εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιµοποι-

ούν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, καθώς και στις εγκα-
ταστάσεις Σ.Η.Θ.Υ.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν.
3468/2006.
ββ) Σε εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιµοποιούν

πρωτογενή ενέργεια από εγχώρια ενεργειακά καύσιµα
µέχρι ποσοστού 15% της συνολικής ποσότητας πρωτο-
γενούς ενέργειας, η οποία είναι αναγκαία για την παρα-
γωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται
στην ελληνική επικράτεια κατά τη διάρκεια ενός (1) ηµε-
ρολογιακού έτους.
ι) Οι διαδικασίες έγκρισης από τη ΡΑΕ και ανάκτησης

από το Χρηµατιστήριο Ενέργειας και το Διαχειριστή του
ΕΣΜΗΕ των τελών ή άλλων χρεώσεων για το κόστος
λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

ια) Η επιβολή µέτρων και οι συνέπειες που επιφέρει η
παραβίαση του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Ενέρ-
γειας, ως και του Κανονισµού Αγοράς Εξισορρόπησης.
ιβ) Οι κανόνες για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης, α-

πρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας των πληροφο-

75



ριακών συστηµάτων που διαθέτει το Χρηµατιστήριο Ε-
νέργειας και ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ.
ιγ) Ο τρόπος και η διαδικασία δηµοσιοποίησης των α-

παραίτητων πληροφοριών για τη λειτουργία των κατά
περίπτωση Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη συµµε-
τοχή σε αυτές.
ιδ) Ο τρόπος και η διαδικασία προστασίας των εµπορι-

κά ευαίσθητων δεδοµένων των Συµµετεχόντων.
ιε) Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφο-

ρών µεταξύ των Συµµετεχόντων και του Χρηµατιστηρίου
Ενέργειας ή του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ κατά περίπτω-
ση.
ιστ) Κάθε άλλη ρύθµιση απαραίτητη για την εύρυθµη,

διαφανή και αποδοτική λειτουργία κάθε Αγοράς Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας.
δ) εισάγεται νέα παράγραφος 3 ως εξής: 
«3. Με τον Κανονισµό Εκκαθάρισης που εκδίδεται

σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, ρυθµίζονται ιδίως θέµα-
τα σχετικά µε τις διαδικασίες εκκαθάρισης ή διακανονι-
σµού που εφαρµόζει ο Φορέας Εκκαθάρισης ή ο κεντρι-
κός αντισυµβαλλόµενος ανάλογα µε την περίπτωση,
τους κανόνες πρόσβασης στην εκκαθάριση, τις υποχρε-
ώσεις των Εκκαθαριστικών µελών, τους κανόνες διαχεί-
ρισης κινδύνου για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουρ-
γίας του συστήµατος καθώς και την ύπαρξη των εξασφα-
λίσεων που λαµβάνει ο Φορέας Εκκαθάρισης ή ο Κεντρι-
κός αντισυµβαλλόµενος κατά περίπτωση για τις ανάγκες
της εκκαθάρισης, εφαρµοζόµενων όπου συντρέχει περί-
πτωση των προβλέψεων του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
648/2012.» 
ε) η παράγραφος  5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Πέραν των ρυθµιστικών µέτρων που λαµβάνονται

από τη ΡΑΕ βάσει του άρθρου 23 του ν. 4001/2011,
στους Κανονισµούς δύναται να προβλέπονται περαιτέρω
µέτρα που αποβλέπουν στην εύρυθµη λειτουργία της α-
γοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στην προώθηση του α-
ποτελεσµατικού ανταγωνισµού σε αυτή. Τα µέτρα αυτά
είναι δυνατόν να αφορούν σε ειδικές ρυθµίσεις αντι-
στάθµισης τυχόν δεσπόζουσας επιρροής στην αγορά η-
λεκτρικής ενέργειας, ειδικούς ρυθµιστικούς όρους και
κανόνες µε αντικείµενο τη διασφάλιση της ισότιµης συµ-
µετοχής σε αυτή, ρυθµίσεις που αφορούν στη βελτίωση
της ρευστότητας των Αγορών, όπως περιορισµοί και κα-
νόνες στους οποίους πρέπει να συµµορφώνονται οι ε-
ντολές συναλλαγών των Συµµετεχόντων, καθώς και τη
θέσπιση µηχανισµών εικονικών εγκαταστάσεων ηλε-
κτροπαραγωγής, δια των οποίων, είτε καθίσταται διαθέ-
σιµη ορισµένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, είτε πα-
ρέχεται πρόσβαση σε τµήµα του παραγωγικού δυναµι-
κού για ορισµένο χρονικό διάστηµα.»
στ) η παράγραφος  8 αντικαθίσταται ως εξής: 
«8. Το Χρηµατιστήριο Ενέργειας, ο Φορέας Εκκαθάρι-

σης και ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δηµοσιοποιούν µέσω
της ιστοσελίδας τους κάθε τεχνική απόφαση που εκδί-
δουν σε εφαρµογή του Κανονισµού τους ως και κάθε δι-
ευκρινιστική οδηγία της εφαρµογής.»
ζ) η παράγραφος  9 καταργείται.
η) η παράγραφος 10, η οποία αναριθµείται σε παρ. 9,

αντικαθίσταται ως εξής.
«9. Στον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας

καθορίζονται και εξειδικεύονται επιπλέον ως προς την
Αγορά Επόµενης Ηµέρας ιδίως τα ακόλουθα:»
α) Η διαδικασία για την καταχώρηση των ποσοτήτων ε-

νέργειας που έχουν αποτελέσει αντικείµενο συναλλα-

γής σε Ενεργειακά Χρηµατοπιστωτικά Μέσα στην Ενερ-
γειακή Χρηµατοπιστωτική Αγορά του Χρηµατιστηρίου Ε-
νέργειας ή και σε άλλα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής
που διενεργήθηκαν εκτός της ως άνω Αγοράς. 
β) Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τον ΟΔΑΗΕ

και τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την επίτευξη της σύ-
ζευξης της ενιαίας αγοράς επόµενης ηµέρας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/1222.
γ) Οι διαδικασίες ελέγχου της τήρησης του ανώτατου

ποσοστού συµµετοχής κάθε συµµετέχοντα σε συναλλα-
γές, σύµφωνα µε την παρ. 6.»
θ) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11, η οποία ανα-

ριθµείται σε παράγραφι 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας κα-

θορίζονται και εξειδικεύονται επιπλέον ως προς την Εν-
δοηµερήσια Αγορά ιδίως τα ακόλουθα:»
ι) η παράγραφος 12 αναριθµείται σε παράγραφο 11.

Άρθρο 91

1. Εισάγεται νέο Υποκεφάλαιο Γ΄ στο ν. 4425/2016 µε
τον τίτλο «Οργάνωση της αγοράς φυσικού αερίου και
των Περιβαλλοντικών Αγορών.»

2. Εισάγεται νέο άρθρο 19 υπό τον τίτλο «Αγορές Φυ-
σικού Αερίου και Περιβαλλοντικές Αγορές», το οποίο έ-
χει ως εξής:

«1. Το Χρηµατιστήριο Ενέργειας που λειτουργεί σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του Υποκεφαλαίου Β΄ του παρό-
ντος νόµου, δύναται να διαχειρίζεται Αγορές Φυσικού Α-
ερίου καθώς και Περιβαλλοντικές Αγορές. Για τη λει-
τουργία των Αγορών Φυσικού Αερίου καθώς και των Πε-
ριβαλλοντικών Αγορών απαιτείται έγκριση από την ΡΑΕ
εφαρµοζοµένων των διατάξεων των άρθρων 11, 12, 13
και 14 του παρόντος νόµου. 

2. Με απόφαση της ΡΑΕ µπορεί να εξειδικεύονται οι ό-
ροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των Αγορών Φυσι-
κού Αερίου καθώς και των Περιβαλλοντικών Αγορών. Με
την ίδια απόφαση δύναται να εξειδικεύονται και οι όροι
λειτουργίας Αγορών Εξισορρόπησης επί φυσικού αερίου
και επί των προϊόντων που διαπραγµατεύονται στις Πε-
ριβαλλοντικές Αγορές, στο πλαίσιο των προβλέψεων
της κείµενης νοµοθεσίας και του ενωσιακού δικαίου.» 

Άρθρο 92

1. Το Υποκεφάλαιο Γ του ν. 4425/2016 υπό τον τίτλο
«Άλλες ρυθµίσεις» αναριθµείται σε Υποκεφάλαιο Δ.

2. Το άρθρο 15 του ν. 4425/2016 αναριθµείται σε άρθρο
20 και η παρ. 9 αυτού αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η ισχύς των ρυθµίσεων της παρ. 8 του παρόντος
άρθρου άρχεται µε την έναρξη λειτουργίας της Αγοράς
Εξισορρόπησης και την έκδοση του Κανονισµού Αγοράς
Εξισορρόπησης σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 18
του ν. 4425/2015 όπως ισχύει. 

Άρθρο 93

1. Το Υποκεφάλαιο Δ΄ του ν. 4425/2016 υπό τον τίτλο
«Τελικές, Μεταβατικές και Καταργούµενες Διατάξεις «
αναριθµείται σε Υποκεφάλαιο Ε΄.

2. Το άρθρο 16 του ν. 4425/2016 αναριθµείται σε άρθρο
2, η παρ. 1 αυτού καταργείται και η παρ. 2 αντικαθίσταται
ως εξής:

«Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ασκεί τις αρµοδιότητες

76



του άρθρου 17 µετά την εκκίνηση της Αγοράς Εξισορρό-
πησης. Οι αρµοδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 12 δεν α-
φορούν ελλείµµατα που δηµιουργήθηκαν από τη λει-
τουργία της αγοράς που προβλέπεται στο ν. 4001/2011.»

Άρθρο 94

Το άρθρο 17 του ν. 4425/2016 καταργείται.

Άρθρο 95

Τα άρθρα 18, 19, 20 και 21 του ν. 4425/2016 αναριθ-
µούνται σε άρθρα 22, 23, 24 και 25 αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (Α΄179)

Άρθρο 96 

1. Εισάγονται νέα άρθρα 117Α, 117Β, 117Γ, 117Δ και
117Ε στο ν. 4001/2011 (Α΄179), τα οποία έχουν ως εξής:

«Άρθρο 117Α 
Ίδρυση της «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.»

Ιδρύεται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνι-
κό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» και το διακριτικό τίτ-
λο ΕΧΕ Α.Ε.. 

Άρθρο 117Β
Όροι ίδρυσης και λειτουργίας της «Ελληνικό

Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.»

1. Η εταιρεία µε την επωνυµία «Λειτουργός της Αγο-
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και µε το διακριτικό τίτ-
λο «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.» εισφέρει, εντός τριών (3) µηνών από
τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου, τη λειτουργία και
διαχείριση του κλάδου που περιλαµβάνει τις δραστηριό-
τητες που περιγράφονται κατωτέρω υπό στοιχεία (α) έ-
ως και (ια) για τη σύσταση της ανώνυµης εταιρείας µε
την επωνυµία «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας
Α.Ε.», µε τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς κλά-
δου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Το αρχικό
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Ελληνικό Χρηµατι-
στήριο Ενέργειας Α.Ε.» καλύπτεται από την εισφορά
του µεταβιβαζόµενου κλάδου από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε., κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα στο παρόν άρθρο, καθώς και µε
την καταβολή µετρητών ποσού κατ΄ ελάχιστο ενός εκα-
τοµµυρίου (1.000.000) ευρώ από νοµικά πρόσωπα. Κατά
τη σύσταση της «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας
Α.Ε.», η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. δύναται να συµµετάσχει και µε κα-
ταβολή µετρητών. Τόσο κατά τη σύσταση όσο και καθ΄
όλη τη διάρκεια λειτουργίας της «Ελληνικό Χρηµατιστή-
ριο Ενέργειας Α.Ε.», η συνολική συµµετοχή σε αυτήν ε-
ταιρειών, στις οποίες το Δηµόσιο κατέχει το σύνολο ή
την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου, δεν επιτρέπε-
ται να κατέλθει σε ποσοστό µικρότερο του 35% και να α-
νέλθει σε ποσοστό µεγαλύτερο του 49% του µετοχικού
κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της. Ο εισφερό-
µενος κλάδος περιλαµβάνει, ειδικότερα, τις ακόλουθες
δραστηριότητες:

(α) Τη διενέργεια του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προ-
γραµµατισµού και ειδικότερα:

(αα) Τον προγραµµατισµό των εγχύσεων ηλεκτρικής
ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ, καθώς και των απορροφήσεων η-
λεκτρικής ενέργειας από αυτό, κατά τα προβλεπόµενα
στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

(ββ) Τον υπολογισµό της Οριακής Τιµής Συστήµατος.
(γγ) Τη διαχείριση πιστωτικού και συναλλακτικού κιν-

δύνου και την εκκαθάριση των συναλλαγών στο πλαίσιο
του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού.

(β) Τη συνεργασία µε τους Διαχειριστές του ΕΣΜΗΕ,
του ΕΔΔΗΕ και τον ΔΑΑ σύµφωνα µε τις ειδικότερες
προβλέψεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας και των οικείων Κωδίκων Διαχείρισης. 

(γ) Την τήρηση ειδικού Μητρώου Συµµετεχόντων
στον Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµµατισµό και την εγ-
γραφή των Συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις ειδικότερες
διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας.

(δ) Την οργάνωση και διεξαγωγή δηµοπρασιών πώλη-
σης προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε
φυσική παράδοση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν.
4389/2016. 

(ε) Τη συµµετοχή σε κοινές επιχειρήσεις, ιδίως µε δια-
χειριστές συστηµάτων µεταφοράς, καθώς και χρηµατι-
στήρια ηλεκτρικής ενεργείας και άλλους ανάλογους φο-
ρείς, µε στόχο τη δηµιουργία περιφερειακών αγορών
στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.

(στ) Την είσπραξη από τους Συµµετέχοντες τελών ή
άλλων χρεώσεων για τη διαχείριση και λειτουργία της Α-
γοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και την τήρηση των ανα-
γκαίων λογαριασµών, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προ-
βλέψεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

(ζ) Την εφαρµογή της µεθοδολογίας κατά τα προβλε-
πόµενα στο άρθρο 23 παρ. 2 εδάφιο ββ΄ ν. 4414/2016 α-
ναφορικά µε τη χρέωση εκπροσώπων φορτίου.

(η) Τη συµµετοχή σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρεί-
ες, µέλη των οποίων είναι λειτουργοί αγορών ηλεκτρι-
κής ενέργειας και χρηµατιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας,
οι οποίες έχουν σκοπό την επεξεργασία και διαµόρφωση
κανόνων κοινής δράσης που συντείνουν, στο πλαίσιο της
κοινοτικής νοµοθεσίας, στη δηµιουργία ενιαίας εσωτερι-
κής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

(θ) Την ανάθεση σε τρίτους, µετά από σύµφωνη γνώµη
της ΡΑΕ, διαφόρων υπηρεσιών ιδίως αναφορικά µε τη
διαχείριση του διακανονισµού χρηµατικών συναλλαγών
στο πλαίσιο του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατι-
σµού.

(ι) Τη διενέργεια διευθέτησης των χρηµατικών συναλ-
λαγών στο πλαίσιο του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προ-
γραµµατισµού, σε συνεργασία µε τους Διαχειριστές του
ΕΣΜΗΕ, του ΕΔΔΗΕ και τον ΔΑΑ.
ια) Την παροχή στους Συµµετέχοντες στην Αγορά Η-

λεκτρικής Ενέργειας των απαραίτητων πληροφοριών για
τη συµµετοχή τους σε αυτή.

2. Η απόσχιση και εισφορά του ως άνω κλάδου πραγ-
µατοποιείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου, των άρθρων 68 έως 79 του κ.ν. 2190/1920, καθώς
και των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 (Α΄ 137), κατά
παρέκκλιση της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1
του νόµου αυτού, και µε βάση το σύνολο των περιουσια-
κών στοιχείων της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., τα οποία υπάγονται λει-
τουργικά στις δραστηριότητες του κλάδου και αποτε-
λούν τον εισφερόµενο κλάδο µετά των παγίων που κα-
ταλογίζονται σε αυτόν, όπως καταγράφονται στον ισο-
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λογισµό µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία την
30.09.2017. 

3. Ειδικότερα, κατά την εισφορά του κλάδου µεταφέ-
ρονται στην Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.:

(α) Τα πάγια της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. που αφορούν τον εισφε-
ρόµενο κλάδο συµπεριλαµβανοµένων των ιστορικών δε-
δοµένων και στοιχείων (προσφορών έγχυσης, δηλώσε-
ων φορτίου και αποτελεσµάτων) επίλυσης του Ηµερήσι-
ου Ενεργειακού Προγραµµατισµού και

(β) Τα ειδικά αποθεµατικά ή µέρος αυτών του εισφερό-
µενου Κλάδου που απεικονίζονται στον τελευταίο ισο-
λογισµό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., τα οποία δεν φορολογούνται
κατά τον χρόνο της εισφοράς. 

4. Με τη µεταβίβαση του κλάδου η «Ελληνικό Χρηµατι-
στήριο Ενέργειας Α.Ε» αποκτά πλήρες και αποκλειστικό
δικαίωµα στη λειτουργία, διαχείριση, εκµετάλλευση και
ανάπτυξη του κλάδου. Η απόσχιση του ως άνω κλάδου
και η µεταφορά των δραστηριοτήτων στη νέα ανώνυµη
εταιρεία, ολοκληρώνεται µε την καταχώριση στο
Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης. 

5. Η εισφορά του κλάδου πραγµατοποιείται µε τη δια-
δικασία και τους όρους των άρθρων 1 έως 5 του νόµου
2166/1993, µε τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:

(α) Η µεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητι-
κού συντελείται αυτοδικαίως, περιλαµβανοµένης της µε-
ταβίβασης εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε κινητά, µε µό-
νη την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σύµβασης απόσχι-
σης και του καταστατικού της «Ελληνικό Χρηµατιστήριο
Α.Ε.». 

(β) Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και η «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ε-
νέργειας Α.Ε». απαλλάσσονται από την υποχρέωση κα-
ταβολής αναλογικών και παγίων συµβολαιογραφικών δι-
καιωµάτων για κάθε πράξη που απαιτείται συµβολαιο-
γραφικός τύπος, όπως η σύνταξη και η τροποποίηση κα-
ταστατικών και η κατάρτιση της σύµβασης απόσχισης
και εισφοράς του κλάδου. 

(γ) Κάθε µορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, παρα-
χωρήσεις και επιχορηγήσεις που έχουν δοθεί στη ΛΑ-
ΓΗΕ Α.Ε., σχετικά µε τον εισφερόµενο κλάδο µεταβιβά-
ζονται αυτοδικαίως στην «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ε-
νέργειας Α.Ε.» κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης
διάταξης ειδικής ή γενικής.

(δ) Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. δεν απαλλάσσεται από οποιαδήποτε
υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, η οποία αφορά
στις δραστηριότητες του εισφερόµενου κλάδου και δηµι-
ουργήθηκε µέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης. Οποι-
οσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισµός διενερ-
γήθηκε από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. που αφορά τον κλάδο και ε-
νέχει µελλοντικά οφέλη ή βάρη, δεν µεταφέρεται συνε-
πεία της απόσχισης στην «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ε-
νέργειας Α.Ε.» προς όφελος ή βάρος αυτής.

(ε) Οι εκκρεµείς δίκες και όσες ανακύψουν που αφο-
ρούν στις δραστηριότητες του εισφερόµενου κλάδου,
καθώς και συνεπεία του Ελλείµµατος Συναλλαγών που
θα έχει δηµιουργηθεί µέχρι την ολοκλήρωση της απόσχι-
σης, διεξάγονται ή συνεχίζονται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε.,
χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται, για την
έναρξη, τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήπο-
τε διατύπωση ή δήλωση εκ µέρους της τελευταίας. Σε
σχέση µε τις δίκες αυτές, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. απαλλάσσεται
από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήµου, α-
πό κρατήσεις και από κάθε άλλο δικαστικό τέλος.

(στ) Οι πράξεις που διενεργούνται µετά την ηµεροµη-

νία σύνταξης του ισολογισµού µετασχηµατισµού και µέ-
χρι την ολοκλήρωση της απόσχισης και αφορούν τον ει-
σφερόµενο κλάδο δεν θεωρούνται ως διενεργηθείσες
για λογαριασµό της νέας εταιρείας, µε αποτέλεσµα να
µην προκύπτει υποχρέωση µεταφοράς των ποσών αυτών
µε συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της νέας εταιρεί-
ας. Αντίθετα, οι πράξεις αυτές θεωρούνται πράξεις της
εισφέρουσας εταιρείας. 

6. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. συνεχίζει και µετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας της απόσχισης να διαχειρίζεται τα Ελ-
λείµµατα του ΗΕΠ που δηµιουργήθηκαν µέχρι την ηµε-
ροµηνία της παρ. 4 και να διεκπεραιώνει την αντίστοιχη
ενηµέρωση και τους αντίστοιχους διακανονισµούς µε
τους Εκπροσώπους Φορτίου. Η ως άνω διαχείριση των
Ελλειµµάτων του ΗΕΠ θα διενεργείται από τη ΛΑΓΗΕ
Α.Ε. σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του κανονιστι-
κού πλαισίου κατά την περίοδο δηµιουργίας των Ελλειµ-
µάτων αυτών. Η «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας
ΑΕ» παρέχει κάθε απαραίτητη υπηρεσία για τη διεκπε-
ραίωση των ανωτέρω από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., κατά τα προ-
βλεπόµενα στην παρ. 11 του παρόντος και τον Κώδικα
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

7. Με την ολοκλήρωση της απόσχισης παραδίδονται
στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. οι µετοχικοί τίτλοι της εταιρείας «Ελλη-
νικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε». που αντιστοιχούν
στο ποσό συµµετοχής της στην «Ελληνικό Χρηµατιστή-
ριο Ενέργειας Α.Ε.». 

8. Αποφάσεις των Διοικητικών Συµβουλίων και των Γε-
νικών Συνελεύσεων της εισφέρουσας που λαµβάνονται
προς τον σκοπό της συµµόρφωσης τους µε τις υποχρεώ-
σεις διαχωρισµού και εν συνεχεία εισφοράς του κλάδου
καταλαµβάνονται από τις ρυθµίσεις της παρούσας.

9. Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης των µετόχων, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 σε καµία περί-
πτωση δε δύνανται να συνεπάγονται την κοινοποίηση εκ
µέρους της «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.»
ευαίσθητων πληροφοριών της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και το αντί-
στροφο.

10. Οι δαπάνες και τα πάσης φύσης έξοδα που απαι-
τούνται για την ίδρυση και λειτουργία της «Ελληνικό
Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» ως φορέα διαχείρισης
αγορών ενέργειας και ενεργειακών χρηµατοπιστωτικών
αγορών, καθώς και για κάθε αναγκαία προπαρασκευαστι-
κή ενέργεια, οι οποίες πραγµατοποιούνται έως την κατα-
χώρηση της σύστασής της στο Γ.Ε.ΜΗ., αναλαµβάνο-
νται από την ίδια εντός τριµήνου από την σύστασή της.
Η καταβολή οιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δαπανών και ε-
ξόδων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα από τους ι-
δρυτές µετόχους της, αποτελεί νόµιµη υποχρέωση της
«Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» απέναντί
τους η οποία θα πρέπει να εξοφληθεί εντός του ως άνω
τριµήνου. 

11. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και η «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ε-
νέργειας Α.Ε.» δεσµεύονται στα πλαίσια και ειδικότερων
συµφωνιών που θα καταρτιστούν µεταξύ τους και έναντι
τυχόν συµφωνηθέντος ανταλλάγµατος να παρέχουν ε-
κατέρωθεν όλες τις απαιτούµενες υπηρεσίες και τα απα-
ραίτητα στοιχεία και δεδοµένα για τη διεκπεραίωση των
εκ του νόµου αρµοδιοτήτων τους. 

12. Αποφάσεις των εταιρικών οργάνων της ΛΑΓΗΕ ΑΕ
και της «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε», οι ο-
ποίες έρχονται σε αντίθεση µε τις ρυθµίσεις της παρού-
σας είναι εκ του νόµου άκυρες. Η προβολή της ακυρότη-
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τας δεν υπόκειται σε προθεσµία, κατά παρέκκλιση των
ρυθµίσεων του άρθρου 35β του κ.ν. 2190/1920. Η ακυρό-
τητα µπορεί να προβληθεί από τη ΡΑΕ, από κάθε µέτοχο
ή τρίτο που έχει έννοµο συµφέρον.

Άρθρο 117Γ
Εγκρίσεις λειτουργίας Χρηµατιστηρίου Ενέργειας 

σύµφωνα µε το ν. 4425/2016 

1. Από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης
σύµφωνα µε το άρθρο 117Β και, το αργότερο, εντός
τριών µηνών από την ηµεροµηνία αυτή, η εταιρεία «Ελ-
ληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε». λαµβάνει έγκρι-
ση από τη ΡΑΕ για τη λειτουργία της ως Χρηµατιστηρίου
Ενέργειας για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς
Επόµενης Ηµέρας και της Ενδοηµερήσιας Αγοράς, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11 του ν.
4425/2016. 

2. Ταυτόχρονα µε τη διαδικασία της παρ. 1 και προκει-
µένου για τη λήψη της εγκρίσεως που προβλέπεται σε
αυτή, η «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» συ-
στήνει νέα εταιρεία και καταθέτει στην ΡΑΕ Επιχειρησια-
κό Σχέδιο της νέας εταιρείας µε το οποίο θα υλοποιείται
η ανάληψη της εκκαθάρισης της Αγοράς Επόµενης Ηµέ-
ρας και της Ενδοηµερήσιας Αγοράς από αυτή ως Φορέα
Εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα
12 και 13 του ν. 4425/2016. Ειδικότερα, και προς υλοποί-
ηση αυτού του Σχεδίου, κατατίθεται από την «Ελληνικό
Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» στη ΡΑΕ αίτηση για τη
χορήγηση στη νέα εταιρεία έγκρισης λειτουργίας της ως
Φορέας Εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τις παρ. 1 έως 7 και 9
έως 12 του άρθρου 12 και του άρθρου 13 του ν.
4425/2016. Ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ως άνω
εγκριτικής απόφασης της ΡΑΕ ορίζεται η ηµεροµηνία έ-
ναρξης ισχύος της αντίστοιχης εγκριτικής απόφασής της
για τη λειτουργία της Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργει-
ας Α.Ε. ως Χρηµατιστηρίου Ενέργειας, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ.1. 

3. Ταυτόχρονα µε τη διαδικασία της παρ. 1 και το αρ-
γότερο εντός τριµήνου από την έναρξη λειτουργίας της
Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε. ως Χρηµατιστη-
ρίου Ενέργειας, σύµφωνα µε την παρ. 1, η Ελληνικό
Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε. υποβάλλει αίτηση στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας λει-
τουργίας ως διαχειριστή αγοράς για τη διαχείριση Ενερ-
γειακών Χρηµατοπιστωτικών Αγορών, σύµφωνα µε το
άρθρο 15 του ν. 4425/2016. Οι ως άνω Ενεργειακές Χρη-
µατοπιστωτικές Αγορές αφορούν, κατ΄ ελάχιστον, Ενερ-
γειακά Χρηµατοπιστωτικά Μέσα µε φυσική παράδοση, ό-
πως ορίζονται µε το ν. 4425/2016. Για τις ανάγκες λει-
τουργίας των ως άνω Ενεργειακών Χρηµατοπιστωτικών
Αγορών το Χρηµατιστήριο Ενέργειας προβαίνει στις α-
ναγκαίες πράξεις και συνάπτει τις αναγκαίες συµφωνίες
µε το Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. και τη θυγατρική αυ-
τού εταιρεία µε την επωνυµία Εταιρεία Εκκαθάρισης Συ-
ναλλαγών Χρηµατιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (ΕΤ.ΕΚ.) για την
ανάληψη της εκκαθάρισης των συναλλαγών των Ενερ-
γειακών Χρηµατοπιστωτικών Αγορών από την ΕΤ.ΕΚ. ή
άλλο συνδεόµενο µε το Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. δια-
χειριστή Συστήµατος σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ν.
4425/2016. 

4. Η λειτουργία των Ενεργειακών Χρηµατοπιστωτικών

Αγορών της προηγούµενης παραγράφου δεν αποκλείει
τη δυνατότητα συνεργασίας της Ελληνικό Χρηµατιστή-
ριο Ενέργειας Α.Ε. µε άλλους διαχειριστές αγοράς του
νόµου για την ενσωµάτωση της Οδηγίας MiFID II και του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, που δραστηριοποιού-
νται σε παρόµοιες αγορές, στο πλαίσιο ενίσχυσης των
Αγορών Ενέργειας και του τρόπου εκπλήρωσης των υ-
ποχρεώσεων των Συµµετεχόντων τους σύµφωνα και µε
τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 7 του ν. 4425/2016.

Άρθρο 117Δ 
Εργασιακές σχέσεις 

1. Όλα τα υφιστάµενα εργασιακά δικαιώµατα και υπο-
χρεώσεις του προσωπικού που απασχολείται κατά την η-
µεροµηνία απόσχισης, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργα-
σίας ή έµµισθης εντολής στον κλάδο της Αγοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., όπως αυτά απορρέ-
ουν από τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας τους ή έµµι-
σθης εντολής, µεταβιβάζονται, κατά την ηµεροµηνία α-
πόσχισης, στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελ-
ληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» σύµφωνα µε τις
διατάξεις του π.δ. 178/2002 «Μέτρα σχετικά µε την προ-
στασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε περίπτω-
ση µεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τµηµά-
των εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συµµόρφωση
προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συµβουλίου». Το προσω-
πικό αυτό και µετά την ηµεροµηνία µεταβίβασης της ερ-
γασιακής του σχέσης εξακολουθεί να ασφαλίζεται
στους ίδιους κλάδους του ΕΦΚΑ στους οποίους ήταν α-
σφαλισµένο κατά την ηµεροµηνία µεταβίβασης. 

2. Το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού της «Ελ-
ληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.», συµπεριλαµβα-
νοµένου του προσωπικού της παρ. 1, καθορίζεται από
την εργατική νοµοθεσία και τον κανονισµό εργασίας που
θα καταρτιστεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

3. Το προσωπικό της παρ. 1 µπορεί, εντός µηνός από
την ηµεροµηνία πληροφόρησής του, σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 8 του π.δ. 178/2002, να εναντιωθεί
στην µεταβίβαση της εργασιακής του σχέσης από τη ΛΑ-
ΓΗΕ Α.Ε. στην «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας
Α.Ε.». Η εναντίωση αυτή γίνεται εγγράφως και µπορεί
να απευθύνεται είτε στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. είτε στην «Ελληνι-
κό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.». Η άσκηση του δικαι-
ώµατος εναντίωσης δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της
σύµβασης εργασίας του προσωπικού, του οποίου η απα-
σχόληση συνεχίζεται µε τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σε κατάλληλη
θέση εργασίας, αναλόγως των προσόντων και της εµπει-
ρίας του, ίδιας ιεραρχικής στάθµης.

4. Για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την έναρξη
λειτουργίας της «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας
Α.Ε.» και για τη διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης
των δικών της Υπηρεσιών, µε σύµβαση που συνάπτεται
µεταξύ της «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.»
και της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., µπορεί να ρυθµίζονται τα σχετικά
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απασχόληση
από την «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» προ-
σωπικού της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.. Για τη διάθεση του προσωπι-
κού αυτού λαµβάνεται υπόψη η βούλησή του και η προη-
γούµενη απασχόλησή του σε εργασίες αντίστοιχες µε
αυτές που πρόκειται να απασχοληθεί στην «Ελληνικό
Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.». Η µισθοδοσία και οι α-
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σφαλιστικές εισφορές του διατιθέµενου προσωπικού ε-
ξακολουθούν να καταβάλλονται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., η
δε «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» υποχρε-
ούται να αποζηµιώνει την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για το κόστος αυ-
τό, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στη µεταξύ
τους σύµβαση. Η απασχόληση του προσωπικού αυτού
στην «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» λογίζε-
ται ως πραγµατική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες στη
ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Με τη λήξη της σύµβασης διάθεσης, για ο-
ποιονδήποτε λόγο, το διατιθέµενο προσωπικό επανέρχε-
ται στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και εντάσσεται σε κατάλληλη θέση
εργασίας αναλόγως των προσόντων και της εµπειρίας
του, ίδιας ιεραρχικής στάθµης τουλάχιστον µε αυτή που
κατείχε προ της διάθεσής του.

5. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός από
την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, το προσωπικό
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που έχει διατεθεί στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε.,
σύµφωνα µε το άρθρο 119 παρ. 3 του ν. 4001/2011, µπο-
ρεί να δηλώσει εγγράφως ότι επιθυµεί να ενταχθεί στο
προσωπικό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., είτε άµεσα είτε κατά την η-
µεροµηνία λήξεως ισχύος της σύµβασης διάθεσης κατά
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 119 παρ. 3 του  ν.
4001/2011. Η ένταξη του προαναφερόµενου προσωπι-
κού στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., στη θέση και µε τις αρµοδιότητες
που κατείχε, γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γε-
νικής ή ειδικής ρύθµισης νόµου, κανονισµού, διαιτητικής
απόφασης, συλλογικής ή ατοµικής σύµβασης. Κατά την
ένταξη του ως άνω προσωπικού διατηρούνται σε ισχύ
και εφαρµόζονται όπως και στο λοιπό υφιστάµενο προ-
σωπικό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. βάσει των διατάξεων των άρ-
θρων 103 και 119 του παρόντος νόµου, τα προβλεπόµε-
να σχετικά µε τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα
σε νόµο, σε ατοµική σύµβαση εργασίας και κατ΄αναλο-
γία σε εφαρµοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συµβά-
σεις Εργασίας, στον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπι-
κού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ), στις εν γένει υφιστάµενες υπηρε-
σιακές ρυθµίσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Η προϋπηρεσία που έ-
χει αναγνωριστεί από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναγνωρίζεται
πλήρως για όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτή
και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω µεταφοράς
βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας. Το προσωπικό
αυτό και µετά την ηµεροµηνία ένταξης εξακολουθεί να
ασφαλίζεται στους ίδιους κλάδους του ΕΦΚΑ στους ο-
ποίους ήταν ασφαλισµένο κατά την ηµεροµηνία έντα-
ξης. Σε περίπτωση µη υποβολής της ανωτέρω δήλωσης,
εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 119 παρ. 3 του ν.
4001/2011.

6. Στην περίπτωση των εργαζοµένων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
που παρέχουν την εργασία τους στον αποσχιζόµενο
κλάδο και ασκούν το δικαίωµα του εδαφίου α΄ της παρ. 5
εφαρµόζονται τα δικαιώµατα των παραγράφων 1 έως 4
του παρόντος. 

7. Η «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» υπο-
καθίσταται αυτοδικαίως και για όσο χρονικό διάστηµα α-
ποµένει µέχρι τη λήξη τους, στις συµβάσεις έργου που
έχουν συναφθεί από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σύµφωνα µε το άρ-
θρο 37 του ν. 4414/2016, και αφορούν σε έργα που σχε-
τίζονται µε τον αποσχιζόµενο κλάδο.

8. Σε περίπτωση που µισθωτός υπάλληλος που απα-
σχολείται σε νοµικό πρόσωπο, µέτοχο της «Ελληνικό
Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.», εκλέγεται µέλος του
Διοικητικού της Συµβουλίου, συνεχίζει να ασφαλίζεται
από την «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.»
στους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους είναι ασφα-

λισµένος ως µισθωτός του νοµικού προσώπου-µετόχου. 

Άρθρο 117E
Συνέπειες ολοκλήρωσης της απόσχισης 

1. Υφιστάµενες, κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης
της απόσχισης, σύµφωνα µε τα άρθρα 117Α και 117Β,
έννοµες σχέσεις της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. µε τρίτους που σχετί-
ζονται µε τον µεταβιβαζόµενο κλάδο, µεταβιβάζονται α-
πό και δια της αποσχίσεως στην εταιρεία «Ελληνικό
Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» και διέπονται από τις
διατάξεις στις οποίες υπαγόταν κατά το χρόνο της από-
σχισης η ΛΑΓΗΕ Α.Ε., ιδίως του παρόντος νόµου και του
ν. 4425/2016, µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων ε΄ και
στ΄ των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 117Β του πα-
ρόντος. 

2. Από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης,
σύµφωνα µε τα άρθρα 117Α και 117Β, όπου στην κείµενη
νοµοθεσία αναφέρεται ο όρος ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή Λειτουρ-
γός της Αγοράς νοείται, ως προς το σύνολο των µεταβι-
βαζόµενων ως άνω εννόµων σχέσεων, καταστάσεων,
περιουσιακών στοιχείων και σχετικών αρµοδιοτήτων και
εξουσιών, η εταιρεία «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργει-
ας Α.Ε.», µε την επιφύλαξη της περίπτωσης ε΄ της παρ.
5 και της παρ. 6 του άρθρου 117Β του παρόντος. 

3. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. οφείλει εντός ενός µηνός από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου: α) να καταρτίσει και
υποβάλει στη ΡΑΕ τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας µε τις τροποποιήσεις που απαιτούνται για την
εφαρµογή του από την Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέρ-
γειας Α.Ε. από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της από-
σχισης, β) να καταρτίσει και υποβάλει στη ΡΑΕ τον Κώδι-
κα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης και
γ) να καταρτίσει και υποβάλλει στη ΡΑΕ τον Κώδικα Συ-
ναλλαγών Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλε-
κτρικής Ενέργειας. Η ΡΑΕ µε απόφασή της εγκρίνει τους
ανωτέρω Κώδικες πριν από την ηµεροµηνία ολοκλήρω-
σης της απόσχισης.

4. Από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης ο
Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, η υπ΄α-
ριθµ. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ.184866/2015 (Β΄ 2678) υπουργική
απόφαση µε την οποία ορίστηκε η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ως Ο-
ΔΑΗΕ, ως και κάθε άλλη κανονιστική απόφαση µε την ο-
ποία ρυθµιζόταν η λειτουργία της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ως Λει-
τουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύουν για την
εταιρεία Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε., όπως
αυτή υποκαθιστά µε την απόσχιση την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 

5. Από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης η
Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε. είναι η µόνη αρ-
µόδια για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του εισφερόµε-
νου κλάδου, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 1 του
άρθρου 117Β του παρόντος.»

Άρθρο 97

Μετά το άρθρο 118 εισάγεται νέο άρθρο 118Α στο
ν. 4001/2011 µε τίτλο «Κώδικας του Διαχειριστή ΑΠΕ &
Εγγυήσεων Προέλευσης» ως εξής:

«Άρθρο 118Α 
Κώδικας του Διαχειριστή ΑΠΕ 

& Εγγυήσεων Προέλευσης

1. Με τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων
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Προέλευσης καθορίζονται ιδίως οι οικονοµικοί και τεχνι-
κοί κανόνες καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφο-
ρούν την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων του Διαχειριστή
ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης.

2. Ο Κώδικας του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προ-
έλευσης εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
117 Ε. Ο Κώδικας τροποποιείται κατόπιν διενέργειας Δη-
µόσιας Διαβούλευσης και έγκρισης της ΡΑΕ, είτε µε
πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήµατος του Δια-
χειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης ή τρίτων προ-
σώπων που έχουν έννοµο συµφέρον.

3. Με τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων
Προέλευσης ρυθµίζονται ιδίως: 
α) ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι συνεργασίας µε

τους Διαχειριστές του ΕΣΜΗΕ, του ΕΔΔΗΕ και το ΔΑΑ,
β) θέµατα που αφορούν τη διαχείριση του Ειδικού Λογα-
ριασµού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και ειδικότερα κάθε εισροής και
εκροής αυτού,
γ) τα έσοδα από τους αντισυµβαλλόµενους παραγω-

γούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για την κάλυψη των λειτουργικών
και επενδυτικών δαπανών του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγ-
γυήσεων Προέλευσης, 
δ) ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι υποβολής Προ-

σφορών Έγχυσης για την ποσότητα ενέργειας η οποία
προβλέπεται ότι θα εγχυθεί στο Σύστηµα και στο �ίκτυο
από Φωτοβολταϊκά Στεγών, από µονάδες ΑΠΕ και ΣΗ-
ΘΥΑ βάσει Συµβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας,
κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006
(Α` 129) και στο άρθρο 10 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), 
ε) ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι εκπροσώπησης

στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας ως Φορέας Συλλογι-
κής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) των παραγωγών που συνά-
πτουν συµβάσεις λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής
Προσαύξησης του άρθρου 9 του ν. 4414/2016,
στ) ο τρόπος και η διαδικασία υπολογισµού του συνο-

λικού µείγµατος καυσίµων κάθε Προµηθευτή ηλεκτρικής
ενέργειας και του υπολειπόµενου µείγµατος καυσίµων
της χώρας καθώς και η διαδικασία του ελέγχου της χρή-
σης των Εγγυήσεων Προέλευσης για τον προσδιορισµό
από τους Προµηθευτές στους καταναλωτές της προέ-
λευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, 
ζ) ο τρόπος και η διαδικασία δηµοσίευσης των απαραί-

τητων πληροφοριών για τη διαχείριση του Ειδικού Λογα-
ριασµού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και ειδικότερα κάθε εισροής και
εκροής αυτού,
η) ο τρόπος και η διαδικασία προστασίας των εµπορικά

ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά µε τη διαχείριση του
Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και ειδικότερα κά-
θε εισροής και εκροής αυτού, 
θ) κάθε άλλη ρύθµιση απαραίτητη για την εύρυθµη,

διαφανή και αποδοτική εκτέλεση των αρµοδιοτήτων του
Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης.»

Άρθρο 98

1. Η περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«(η) Ενεργειακή Δραστηριότητα: Η Παραγωγή, Μετα-
φορά, Διανοµή και Προµήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας ή
Φυσικού Αερίου, η Εµπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας, η Εκ-
προσώπηση δυνητικά Συµµετεχόντων παραγωγών ή κα-
ταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας για ένα ή περισσότε-

ρα σηµεία σύνδεσης στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
καθώς και η Χρήση Εγκατάστασης Υγροποιηµένου Φυσι-
κού Αερίου και η Χρήση Εγκατάστασης Αποθήκευσης
Φυσικού Αερίου.»

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4001/
2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για την Ενεργειακή Δραστηριότητα της Εκ-
προσώπησης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δυνητι-
κά Συµµετεχόντων παραγωγών ή καταναλωτών Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας, η διαδικασία χορήγησης, τροποποίησης
και ανάκλησης των αδειών για την άσκηση της δραστη-
ριότητας τους καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις της ά-
σκησης της δραστηριότητας αυτής, µέχρι την έκδοση
σχετικού Κανονισµού, γίνεται, κατά αναλογία, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Άδειας Προµήθειας και
Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.»

3. Το άρθρο 94 του ν. 4001/2011 καταργείται από την
έναρξη λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης και την
έκδοση του Κανονισµού Αγοράς Εξισορρόπησης σύµφω-
να µε την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016. 

4. Η παρ. 3 του άρθρου 117 του ν. 4001/2011 καταργεί-
ται.

5. Το άρθρο 118 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 118
Σκοπός και αρµοδιότητες του Διαχειριστή ΑΠΕ & 

Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.

1. Με την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου της
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και της µεταφοράς των
δραστηριοτήτων από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. στην Ελληνικό
Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε., όπως ορίζεται στα άρθρα
117Α, 117Β, 117Γ και 117Δ. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. µετονοµάζε-
ται σε «Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης
Α.Ε.», η οποία θα λειτουργεί σύµφωνα τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, προσαρµόζοντας αντίστοιχα το Κατα-
στατικό της. 

2. Η εταιρεία «Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέ-
λευσης Α.Ε.» µε διακριτικό τίτλο ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ (πρώην
ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Συνεργάζεται µε τους Διαχειριστές του ΕΣΜΗΕ,

του ΕΔΔΗΕ και το ΔΑΑ, σύµφωνα µε τις ειδικότερες
προβλέψεις του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυή-
σεων Προέλευσης.
β) Συνάπτει Συµβάσεις λειτουργικής Ενίσχυσης κατά

τα προβλεπόµενα στο ν. 4414/2016 (Α΄ 149) Συµβάσεις
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), εξαιρουµένων
των σταθµών µε Σύµβαση Ενεργειακού Συµψηφισµού
και των Φ/Β του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φω-
τοβολταϊκών Συστηµάτων σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις
και, ιδίως, σε δώµατα και στέγες Κτιρίων
(12323/ΓΓ175/09, Β΄ 1079 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας), που συνάπτουν Συµ-
βάσεις Συµψηφισµού µε Προµηθευτές, για την ηλεκτρική
ενέργεια που παράγεται από εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α., εφόσον οι εγκαταστάσεις αυτές παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο Σύστηµα είτε α-
πευθείας είτε µέσω του Δικτύου, και καταβάλει τις πλη-
ρωµές που προβλέπονται στις Συµβάσεις αυτές από τον
Ειδικό Λογαριασµό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Επικράτειας
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κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 143 του παρόντος νό-
µου.
γ) Εισπράττει έσοδο από τους αντισυµβαλλόµενους

παραγωγούς της προηγούµενης παραγράφου για την
κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών
της, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα
του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης. 
δ) Υποβάλλει Προσφορές Έγχυσης για την ποσότητα

ενέργειας η οποία προβλέπεται ότι θα εγχυθεί στο Σύ-
στηµα και στο �δίκτυο από Φωτοβολταϊκά Στεγών, από
µονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ βάσει συµβάσεων πώλησης η-
λεκτρικής ενέργειας, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο
12 του ν. 3468/2006 (Α` 129) και βάσει συµβάσεων λει-
τουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιµής κατά τα προβλε-
πόµενα στο άρθρο 10 του ν. 4414/2016, σύµφωνα µε τον
Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευ-
σης. 
ε) Δύναται να εκπροσωπεί στις Αγορές Ηλεκτρικής Ε-

νέργειας ως Φορέας Συλλογικής Εκπροσώπησης
(Φο.Σ.Ε.) τους παραγωγούς που συνάπτουν συµβάσεις
λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης του
άρθρου 9 του ν. 4414/2016,σύµφωνα µε τα προβλεπόµε-
να στον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων
Προέλευσης. 
στ) Υπολογίζει στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 48

το συνολικό µείγµα καυσίµων κάθε Προµηθευτή ηλεκτρι-
κής ενέργειας και το υπολειπόµενο µείγµα καυσίµων της
χώρας, καθώς και ελέγχει τη χρήση των Εγγυήσεων
Προέλευσης για τον προσδιορισµό από τους Προµηθευ-
τές στους καταναλωτές της προέλευσης της ηλεκτρικής
ενέργειας, κατά τα προβλεπόµενα στον Κώδικα του Δια-
χειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης. 
ζ) Συµµετέχει σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες, µέ-

λη των οποίων είναι Φορείς Έκδοσης Εγγυήσεων Προέ-
λευσης, οι οποίες έχουν σκοπό την επεξεργασία και δια-
µόρφωση κανόνων κοινής δράσης που συντείνουν, στο
πλαίσιο της κοινοτικής νοµοθεσίας, στην εναρµόνιση
του συστήµατος των Εγγυήσεων Προέλευσης των µε-
λών τους και στη δηµιουργία ευρωπαϊκής περιβαλλοντι-
κής αγοράς µε χρήση Εγγυήσεων Προέλευσης.

3. Το Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να περιορίζει το πο-
σοστό συµµετοχής του στον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγ-
γυήσεων Προέλευσης. Η διαδικασία διάθεσης και το ύ-
ψος του εκάστοτε διατιθέµενου ποσοστού ορίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.»

6. Από την ηµεροµηνία που προβλέπεται στην παρ. 4
του άρθρου 117Β του ν. 4001/2011, όπως προστίθεται µε
τον παρόντα νόµο, όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέ-
ρεται ο όρος ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή ο Λειτουργός της Αγοράς
νοείται, ως προς τις δραστηριότητες που δεν µεταφέρο-
νται µε την απόσχιση κλάδου κατά τα άρθρα 117 Α, 117
Β, 117Γ και 117Δ, ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων
Προέλευσης.

7. Από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της Αγο-
ράς Επόµενης Ηµέρας και της Ενδοηµερήσιας Αγοράς,
όπως ορίζεται µε τη σχετική εγκριτική απόφαση της ΡΑΕ
που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 117Γ του  ν.
4001/2011, όπως προστίθεται µε τον παρόντα νόµο, κα-
ταργούνται: 
α) οι διατάξεις του άρθρου 120 του ν. 4001/2011 και

παύει ο Ηµερήσιος Ενεργειακός Προγραµµατισµός, σύµ-
φωνα µε τους όρους της ως άνω εγκριτικής απόφασης,
β) ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας πλην

των διατάξεων που αφορούν τη διαχείριση τυχόν Ελ-
λειµµάτων του ΗΕΠ µέχρι την ηµεροµηνία αυτή και 
γ) κάθε άλλη κανονιστική απόφαση µε την οποία ρυθ-

µιζόταν η λειτουργία της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ως Λειτουργού Α-
γοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτή µεταβιβάστηκε
στην εταιρεία «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας
Α.Ε.» µε την απόσχιση που προβλέπεται στα άρθρα
117Α και 117Β του ν. 4001/2011 που εισάγονται µε τον
παρόντα νόµο. 

8. Στην παρ. 2 του άρθρου 129 του ν. 4001/2011 προ-
στίθεται στοιχείο θ΄ ως εξής: 

«θ. Εισπράττει έσοδο από τους αντισυµβαλλόµενους
της προηγούµενης παραγράφου για την κάλυψη των
σχετικών µε την αρµοδιότητα αυτή λειτουργικών και ε-
πενδυτικών δαπανών της σύµφωνα µε τις ειδικότερες
προβλέψεις του Κώδικα Μ.Δ.Ν.» 

Άρθρο 99
Έναρξη ισχύος

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ισχύουν από τη
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ε-
κτός από τις διατάξεις των άρθρων 73 έως 93 και 95 που
ισχύουν από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της απόσχι-
σης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 117Β του ν.
4001/2011, όπως αυτό εισάγεται µε τον παρόντα νόµο,
καθώς και του άρθρου 94 που ισχύει από την ηµεροµηνία
έναρξης λειτουργίας της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας και
της Ενδοηµερήσιας Αγοράς καθώς και της έναρξης της
Αγοράς Εξισορρόπησης, όσον αφορά την κατάργηση
του άρθρου 94 του ν. 4001/2011. 

2. Έννοµες σχέσεις ή καταστάσεις της «Ελληνικό
Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» µε τρίτους, υφιστάµενες
κατά την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της «Ελληνι-
κό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» ως Χρηµατιστηρίου
Ενέργειας και έναρξης λειτουργίας της Αγοράς Επόµε-
νης Ηµέρας και Ενδοηµερήσιας Αγοράς, σύµφωνα µε το
άρθρο 117Γ του ν. 4001/2011, που εισάγεται µε τον πα-
ρόντα νόµο, διέπονται από την ως άνω ηµεροµηνία έ-
ναρξης λειτουργίας από τις διατάξεις του ν. 4425/2016,
όπως τροποποιείται µε τα άρθρα 73 έως 95 του παρό-
ντος νόµου. Από την ως άνω ηµεροµηνία, όπου στην κεί-
µενη νοµοθεσία αναφέρεται ο όρος ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή «Ελ-
ληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» νοείται, ως προς
το σύνολο των εννόµων σχέσεων, καταστάσεων, περιου-
σιακών στοιχείων και σχετικών αρµοδιοτήτων και εξου-
σιών της «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.», η
εταιρεία «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» υπό
την ιδιότητά της ως Χρηµατιστηρίου Ενέργειας, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του ν. 4425/2016, όπως τροποποιείται
µε τα άρθρα 73 έως 95 του παρόντος νόµου.

ΤΜΗΜΑ Β΄ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2251/1994 

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» 

Άρθρο 100 

1. Πριν από το άρθρο 1 του ν. 2251/1994 προστίθεται
τίτλος ως εξής: 
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«ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΟΡΙΣΜΟΙ»

2. Ο τίτλος του άρθρου 1 του ν. 2251/1994 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 1 
Αντικείµενο - Πεδίο Εφαρµογής»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2251/1994 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: 
α) η προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών, 
β) η προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οι-

κονοµικών συµφερόντων των καταναλωτών,
γ) η προαγωγή της πληροφόρησης και της επιµόρφω-

σης των καταναλωτών, ώστε να επηρεάζουν σε όφελός
τους τις εξελίξεις στην αγορά,
δ) η υποστήριξη της οργάνωσης των καταναλωτών σε

ενώσεις και της ακρόασης αυτών σε θέµατα που τους α-
φορούν, 
ε) η διαµόρφωση υγιούς καταναλωτικής συνείδησης

και προτύπων ορθής καταναλωτικής συµπεριφοράς.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2251/1994 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«4. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται σε κάθε

προµηθευτή, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, οποιασδήποτε
µορφής, του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. Ειδικότε-
ρα, εφαρµόζονται στους εξής τοµείς:
α) σε συµβάσεις που περιέχουν γενικούς όρους συ-

ναλλαγών,
β) σε συµβάσεις πώλησης καταναλωτικών αγαθών και

εγγυήσεων, 
γ) στη διαφήµιση, 
δ) σε αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων,
ε) σε συµβάσεις πώλησης καταναλωτικών αγαθών και

υπηρεσιών από απόσταση, καθώς και εκτός και εντός ε-
µπορικού καταστήµατος,
στ) σε συµβάσεις εµπορίας χρηµατοοικονοµικών υπη-

ρεσιών από απόσταση.»
5. Μετά το άρθρο 1 του ν. 2251/1994 προστίθεται άρ-

θρο 1α ως εξής:

« Άρθρο 1α 
Ορισµοί

Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρό-
ντος, νοούνται ως: 

1. καταναλωτής: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενερ-
γεί για λόγους οι οποίοι δεν εµπίπτουν στην εµπορική, ε-
πιχειρηµατική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελµατική
του δραστηριότητα,

2. προµηθευτής: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ανε-
ξάρτητα από το αν διέπεται από το ιδιωτικό ή δηµόσιο δί-
καιο, το οποίο ενεργεί ακόµη και µέσω κάθε άλλου προ-
σώπου που ενεργεί στο ονόµά του ή για λογαριασµό
του, για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται µε τις εµπορικές,
επιχειρηµατικές, βιοτεχνικές ή επαγγελµατικές του δρα-
στηριότητες, 

3. πωλητής: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο
πωλεί καταναλωτικά αγαθά µε σύµβαση που συνάπτει
κατά την άσκηση της εµπορικής, επιχειρηµατικής ή ε-
παγγελµατικής του δραστηριότητας,

4. παραγωγός: ο κατασκευαστής ενός καταναλωτικού

αγαθού, ο εισαγωγέας του καταναλωτικού αγαθού σε
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), και κάθε
πρόσωπο που παρουσιάζεται ως παραγωγός θέτοντας ε-
πί αυτού το όνοµά του, το σήµα του ή άλλο διακριτικό
σηµείο,

5. αγαθό: κάθε ενσώµατο κινητό πράγµα, εκτός από τα
πράγµατα τα οποία µεταβιβάζονται στο πλαίσιο µέτρων
αναγκαστικής εκτέλεσης ή αντίστοιχης νόµιµης διαδικα-
σίας. Το νερό, το φυσικό αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια
θεωρούνται «αγαθά» κατά την έννοια του παρόντος, ε-
φόσον διατίθενται προς πώληση σε περιορισµένο όγκο ή
σε καθορισµένη ποσότητα, 

6. αγαθό κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις προδιαγρα-
φές του πελάτη: κάθε αγαθό το οποίο δεν είναι προκατα-
σκευασµένο και κατασκευάζεται σύµφωνα µε την ατοµι-
κή επιλογή ή απόφαση του πελάτη,

7. σύµβαση πώλησης: κάθε σύµβαση δυνάµει της οποί-
ας ο προµηθευτής µεταβιβάζει ή αναλαµβάνει να µεταβι-
βάσει την κυριότητα αγαθών στον καταναλωτή, ο δε κα-
ταναλωτής καταβάλλει ή αναλαµβάνει να καταβάλει το
τίµηµα, καθώς και κάθε σύµβαση που έχει ως αντικείµε-
νο την παροχή αγαθών και υπηρεσιών ταυτόχρονα, 

8. σύµβαση παροχής υπηρεσιών: κάθε σύµβαση, εκτός
από τη σύµβαση πώλησης, δυνάµει της οποίας ο προµη-
θευτής παρέχει ή αναλαµβάνει να παράσχει υπηρεσία
στον καταναλωτή, ο δε καταναλωτής καταβάλλει ή ανα-
λαµβάνει να καταβάλει το τίµηµα,

9. χρηµατοοικονοµική υπηρεσία: κάθε υπηρεσία τρα-
πεζικής, πιστωτικής, ασφαλιστικής ή επενδυτικής φύσης
ή σχετική µε ατοµικές συντάξεις, επενδύσεις ή πληρω-
µές, 

10. σύµβαση χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών από α-
πόσταση: κάθε σύµβαση που αφορά χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες, η οποία συνάπτεται µεταξύ ενός προµηθευτή
και ενός καταναλωτή χωρίς την ταυτόχρονη φυσική τους
παρουσία, στο πλαίσιο συστήµατος από απόσταση πώ-
λησης ή παροχής υπηρεσιών που οργανώνεται από τον
προµηθευτή, ο οποίος χρησιµοποιεί αποκλειστικά για τη
σύµβαση αυτή ένα ή περισσότερα µέσα επικοινωνίας α-
πό απόσταση, µέχρι και τη στιγµή σύναψης της σύµβα-
σης,

11. σταθερό µέσο: κάθε µέσο που επιτρέπει στον κα-
ταναλωτή ή στον προµηθευτή να αποθηκεύει πληροφο-
ρίες που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν κατά τρόπο
προσπελάσιµο για µελλοντική πρόσβαση για επαρκές
χρονικό διάστηµα σε σχέση µε τους σκοπούς που εξυπη-
ρετούν οι πληροφορίες και το οποίο επιτρέπει την ακρι-
βή αναπαραγωγή των αποθηκευµένων πληροφοριών, ό-
πως το χαρτί, τα κλειδιά USB, τα CD-ROM, τα DVD, οι
κάρτες µνήµης ή οι σκληροί δίσκοι υπολογιστών, και τα
µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,

12. µέσο επικοινωνίας από απόσταση : κάθε µέσο το ο-
ποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί, χωρίς την αυτοπρόσωπη
και ταυτόχρονη παρουσία του προµηθευτή και του κατα-
ναλωτή, για την από απόσταση εµπορία υπηρεσίας µετα-
ξύ των µερών αυτών, όπως αναφέρεται στο Μέρος Τρί-
το, 

13. φορέας ή προµηθευτής µέσου επικοινωνίας από α-
πόσταση: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή
δηµόσιου δικαίου, του οποίου η εµπορική ή η επαγγελ-
µατική δραστηριότητα συνίσταται στη διάθεση ενός ή
περισσότερων µέσων επικοινωνίας από απόσταση στους
προµηθευτές,

14. ψηφιακό περιεχόµενο: δεδοµένα που παράγονται
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και παρέχονται σε ψηφιακή µορφή, 
15. νόµιµη εγγύηση: η ευθύνη του πωλητή για πραγµα-

τικά ελαττώµατα και έλλειψη συνοµολογηµένων ιδιοτή-
των σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος και τα άρθρα
534 επ. του Αστικού Κώδικα,

16. εµπορική εγγύηση: κάθε ανάληψη υποχρέωσης α-
πό τον πωλητή ή τον παραγωγό (εγγυητή) προς τον κα-
ταναλωτή πλέον της νόµιµης εγγύησης, για επιστροφή
του καταβληθέντος τιµήµατος ή για αντικατάσταση, επι-
σκευή ή συντήρηση µε οποιοδήποτε τρόπο των αγαθών
αν αυτά δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές ή οποιαδή-
ποτε άλλη απαίτηση, οι οποίες αναφέρονται στη δήλωση
της εγγύησης ή στη σχετική διαφήµιση και είναι διαθέσι-
µες κατά τη στιγµή ή πριν από τη σύναψη της σύµβα-
σης.»

Άρθρο 101

1. Πριν από το άρθρο 2 του ν. 2251/1994, ο τίτλος
«ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»

2. Η παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 αναριθµεί-
ται σε παρ. 9 και αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
σε κάθε σύµβαση, ανεξάρτητα από το αν ο αντισυµβαλ-
λόµενος του προµηθευτή είναι καταναλωτής, όταν πλη-
ρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) η σύµβαση περιλαµβάνει όρους οι οποίοι δεν έχουν

αποτελέσει αντικείµενο ατοµικής διαπραγµάτευσης µε-
ταξύ των µερών, 
β) ο αντισυµβαλλόµενος του προµηθευτή πληροί τα

κριτήρια της πολύ µικρής επιχείρησης, σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), και 
γ) ο αντισυµβαλλόµενος του προµηθευτή συµβάλλεται

ως τελικός αποδέκτης των παρεχόµενων προϊόντων ή υ-
πηρεσιών. 
Θεωρείται ότι ο όρος δεν αποτέλεσε αντικείµενο ατο-

µικής διαπραγµάτευσης, όταν ο αντισυµβαλλόµενος του
προµηθευτή δεν µπόρεσε να επηρεάσει το περιεχόµενό
του. Το γεγονός ότι για ορισµένα στοιχεία κάποιου όρου
ή για ένα µεµονωµένο όρο υπήρξε ατοµική διαπραγµά-
τευση δεν αποκλείει την εφαρµογή του παρόντος άρ-
θρου στο υπόλοιπο της σύµβασης, αν από το σύνολο
των περιστάσεων προκύπτει ότι πρόκειται για σύµβαση
προσχώρησης. 
Ο προµηθευτής φέρει το βάρος απόδειξης ότι υπήρξε

ατοµική διαπραγµάτευση ενώ ο αντισυµβαλλόµενος του
προµηθευτή φέρει το βάρος απόδειξης ότι πληροί τις
προϋποθέσεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ που προβλέ-
πονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.» 

Άρθρο 102

1. Πριν από το άρθρο 3 του ν. 2251/1994 προστίθεται
τίτλος ως εξής:

«ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»

2. Τo άρθρο 3 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 3 
Ορισµοί

Για τους σκοπούς των διατάξεων των άρθρων 3 έως 4,
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

1. σύµβαση από απόσταση: κάθε σύµβαση η οποία συ-
νάπτεται µεταξύ του προµηθευτή και του καταναλωτή
στο πλαίσιο ενός οργανωµένου συστήµατος πωλήσεων
από απόσταση ή παροχής υπηρεσιών χωρίς την ταυτό-
χρονη φυσική παρουσία του προµηθευτή και του κατανα-
λωτή, µε αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων µέ-
σων επικοινωνίας από απόσταση, όπως το ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο, το τηλέφωνο, η τηλεοµοιοτυπία ή το διαδί-
κτυο, µέχρι και τη στιγµή σύναψης της σύµβασης, 

2. σύµβαση εκτός εµπορικού καταστήµατος: κάθε σύµ-
βαση µεταξύ του προµηθευτή και του καταναλωτή η ο-
ποία πληροί διαζευκτικά τις εξής προϋποθέσεις:
α) συνάπτεται µε ταυτόχρονη φυσική παρουσία του

προµηθευτή και του καταναλωτή σε χώρο που δεν είναι
το εµπορικό κατάστηµα του προµηθευτή,
β) συνάπτεται κατόπιν προσφοράς από τον καταναλω-

ωση α΄, 
γ) συνάπτεται στο εµπορικό κατάστηµα του προµηθευ-

τή ή µε χρήση οποιουδήποτε µέσου επικοινωνίας από α-
πόσταση αµέσως µετά από προσωπική και ατοµική επα-
φή µε τον καταναλωτή σε χώρο που δεν είναι το εµπορι-
κό κατάστηµα του προµηθευτή, µε την ταυτόχρονη φυσι-
κή παρουσία του προµηθευτή και του καταναλωτή, 
δ) συνάπτεται στη διάρκεια εκδροµής που έχει οργα-

νωθεί από τον προµηθευτή µε σκοπό ή αποτέλεσµα τη
διαφήµιση και πώληση αγαθών ή υπηρεσιών στον κατα-
ναλωτή,

3. εµπορικό κατάστηµα:
α) κάθε ακίνητος χώρος λιανικής πώλησης όπου ο

προµηθευτής πραγµατοποιεί τη δραστηριότητά του σε
µόνιµη βάση, 
β) κάθε κινητός χώρος λιανικής πώλησης όπου ο προ-

µηθευτής πραγµατοποιεί τη δραστηριότητά του σε συνή-
θη βάση,

4. δευτερεύουσα σύµβαση: µια σύµβαση µε την οποία
ο καταναλωτής αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες που συνδέο-
νται µε σύµβαση από απόσταση ή µε σύµβαση εκτός ε-
µπορικού καταστήµατος και κατά την οποία τα εν λόγω
αγαθά ή οι υπηρεσίες παρέχονται από τον προµηθευτή ή
από ένα τρίτο µέρος µε βάση µια ρύθµιση µεταξύ του εν
λόγω τρίτου µέρους και του προµηθευτή, 

5. δηµόσιος πλειστηριασµός: µέθοδος πώλησης κατά
την οποία τα αγαθά ή οι υπηρεσίες προσφέρονται από
τον προµηθευτή σε καταναλωτές, οι οποίοι συµµετέχουν
ή έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν στον πλειστη-
ριασµό οι ίδιοι, µέσω διαφανούς ανταγωνιστικής διαδι-
κασίας προσφορών που διεξάγεται από έναν εκπλειστη-
ριαστή και ο πλειοδότης δεσµεύεται να αγοράσει τα α-
γαθά ή τις υπηρεσίες.»
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3. Η περίπτωση θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3α του  ν.
2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«θ) οι οποίες καταρτίζονται µε συµβολαιογραφικό έγ-
γραφο, σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 5 του Κώδικα Συµβο-
λαιογράφων ν. 2830/2000 (Α΄96)».

4. Στην περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 3β΄ του ν.
2251/1994 οι λέξεις «του ν. 2251/1994 Για την προστα-
σία των καταναλωτών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«του παρόντος».

5. Η περίπτωση ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3β΄ του  ν.
2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιβ) υπενθύµιση της ύπαρξης της ευθύνης του πωλητή
για πραγµατικά ελαττώµατα και έλλειψη συνοµολογηµέ-
νων ιδιοτήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος και
τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα·».

6. Στην περίπτωση ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3β του ν.
2251/1994 οι λέξεις «του ν. 2251/1994» αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «του παρόντος».

7. Στην παρ. 4 του άρθρου 3β του ν. 2251/1994 οι λέ-
ξεις «του ν. 2251/1994» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«του παρόντος».

8. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3ζ του ν.
2251/1994 οι λέξεις «του ν. 2251/1994» αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «του παρόντος».

9. Στην παρ. 3 του άρθρου 3ζ΄ του ν. 2251/1994 οι λέ-
ξεις «του ν. 2251/1994» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«του παρόντος».

10. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου του ν.
2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) επιπλέον της υπενθύµισης της ύπαρξης νόµιµης
εγγύησης, την ύπαρξη τεχνικής εξυπηρέτησης µετά την
πώληση και, κατά περίπτωση, την παροχή εµπορικών εγ-
γυήσεων µαζί µε τις σχετικές προϋποθέσεις·»

11. Στο άρθρο 4ζ του ν. 2251/1994 οι λέξεις «του ν.
2251/1994» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «του παρό-
ντος».

12. Το άρθρο 4θ του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 4θ 
Εµπορία από απόσταση 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών

1. Πεδίο εφαρµογής: Όσον αφορά τις συµβάσεις που
αφορούν χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, οι οποίες περι-
λαµβάνουν µια αρχική συµφωνία παροχής υπηρεσίας και
ακολούθως διαδοχικές πράξεις ή σειρά διακριτών πράξε-
ων της αυτής φύσεως που κλιµακώνονται χρονικά, οι
διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρµόζονται µόνο στην
αρχική συµφωνία. Αν δεν υπάρχει αρχική συµφωνία πα-
ροχής υπηρεσίας αλλά οι διαδοχικές ή διακριτές πράξεις
της αυτής φύσεως που κλιµακώνονται χρονικά, διενερ-
γούνται µεταξύ των ίδιων συµβαλλοµένων µερών, οι δια-
τάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου ε-
φαρµόζονται µόνο κατά τη διενέργεια της πρώτης πρά-
ξης. Όταν όµως δεν έχει διενεργηθεί πράξη της ίδιας
φύσης για διάστηµα άνω του ενός έτους, η διενέργεια
της επόµενης πράξης θεωρείται ως η πρώτη µιας νέας
σειράς πράξεων και, συνεπώς, εφαρµόζονται οι διατά-
ξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος.

2. Πληροφόρηση του καταναλωτή πριν από τη σύναψη
σύµβασης χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών από απόστα-
ση:

Α. Πριν από τη σύναψη σύµβασης χρηµατοοικονοµι-
κών υπηρεσιών από απόσταση ο προµηθευτής πρέπει να
ενηµερώνει τον καταναλωτή, µε τα µέσα επικοινωνίας α-
πό απόσταση, κατά τρόπο σαφή και κατανοητό, τηρου-
µένων των αρχών της καλής πίστης κατά τις εµπορικές
συναλλαγές και των διατάξεων που διέπουν το κύρος
των δικαιοπραξιών, για τα ακόλουθα στοιχεία, ο εµπορι-
κός σκοπός των οποίων πρέπει να καθίσταται σαφής:
α. Πληροφορίες που αφορούν τον προµηθευτή:
αα. την ταυτότητα και την κύρια δραστηριότητα του

προµηθευτή, τη διεύθυνση στην οποία είναι εγκατεστη-
µένος ο προµηθευτής, καθώς και κάθε άλλη διεύθυνση
που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για τις σχέσεις του κα-
ταναλωτή µε τον προµηθευτή, 
ββ. την ταυτότητα του αντιπροσώπου του προµηθευτή

που είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα και τη διεύθυν-
ση που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για τις σχέσεις του
καταναλωτή µε τον αντιπρόσωπο, όταν υπάρχει αντι-
πρόσωπος, 
γγ. αν οι επαγγελµατικές επαφές του καταναλωτή έγι-

ναν µε άλλον επαγγελµατία πλην του προµηθευτή, την
ταυτότητα του εν λόγω επαγγελµατία, την ιδιότητα µε
την οποία ενεργεί έναντι του καταναλωτή, και τη διεύ-
θυνση που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για τις σχέσεις
µεταξύ του καταναλωτή και του επαγγελµατία,
δδ. όταν ο προµηθευτής είναι καταχωρηµένος σε ε-

µπορικό ή αντίστοιχο δηµόσιο µητρώο, το εµπορικό µη-
τρώο στο οποίο είναι εγγεγραµµένος ο προµηθευτής και
τον αριθµό καταχώρησής του ή ισοδύναµο µέσο ανα-
γνώρισης στο εν λόγω µητρώο, 
εε. όταν η δραστηριότητα του προµηθευτή υπόκειται

σε καθεστώς έγκρισης, τα στοιχεία της αρµόδιας επο-
πτεύουσας αρχής. 
β. Πληροφορίες που αφορούν τη χρηµατοοικονοµική

υπηρεσία:
αα. περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών στοι-

χείων της χρηµατοοικονοµικής υπηρεσίας, 
ββ. το συνολικό τίµηµα που πρέπει να πληρώσει ο κα-

ταναλωτής στον προµηθευτή για τη χρηµατοοικονοµική
υπηρεσία, συµπεριλαµβανοµένων όλων των συναφών
τελών, επιβαρύνσεων και δαπανών και όλων των φόρων
που εισπράττονται µέσω του προµηθευτή ή, αν δεν µπο-
ρεί να προσδιοριστεί το ακριβές τίµηµα, τη βάση υπολο-
γισµού του, κατά τρόπο ώστε να µπορεί να το ελέγξει ο
καταναλωτής, 
γγ. εφόσον συντρέχει περίπτωση, προειδοποίηση η ο-

ποία αναφέρει ότι η χρηµατοοικονοµική υπηρεσία συν-
δέεται µε τίτλους που συνεπάγονται ειδικούς κινδύνους
συνδεόµενους µε τα ειδικά χαρακτηριστικά ή τις πράξεις
που πρέπει να εκτελεστούν ή των οποίων η τιµή εξαρτά-
ται από τις διακυµάνσεις στις κεφαλαιαγορές επί των ο-
ποίων ο προµηθευτής δεν έχει καµία επίδραση, καθώς
και ότι οι αποδόσεις του παρελθόντος δεν αποτελούν
δείκτη για τις µελλοντικές αποδόσεις, 
δδ. µνεία της ενδεχόµενης ύπαρξης άλλων φόρων

ή/και δαπανών που δεν εισπράττονται µέσω του προµη-
θευτή ούτε χρεώνονται από αυτόν, 
εε. τους τυχόν χρονικούς περιορισµούς της ισχύος

των παρεχόµενων πληροφοριών, 
στστ. τις ρυθµίσεις σχετικά µε την πληρωµή και την ε-

κτέλεση, 
ζζ. το τυχόν ειδικό επιπλέον κόστος που συνεπάγεται

για τον καταναλωτή η χρήση των µέσων επικοινωνίας α-
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πό απόσταση, εάν αυτό το επιπλέον κόστος χρεώνεται.
γ. Πληροφορίες που αφορούν τη σύµβαση χρηµατοοι-

κονοµικών υπηρεσιών από απόσταση:
αα. την ύπαρξη ή µη δικαιώµατος υπαναχώρησης, ό-

πως προβλέπεται στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου και,
αν υφίσταται το δικαίωµα αυτό, τη διάρκεια και τις προϋ-
ποθέσεις άσκησής του, συµπεριλαµβανοµένων των πλη-
ροφοριών για το ποσό που ενδέχεται να υποχρεωθεί να
πληρώσει ο καταναλωτής σύµφωνα µε την περίπτ. β΄
της παρ. 6, καθώς επίσης και τις συνέπειες της µη άσκη-
σης αυτού του δικαιώµατος, 
ββ. την ελάχιστη διάρκεια της σύµβασης χρηµατοοικο-

νοµικών υπηρεσιών από απόσταση, εάν πρόκειται για
σύµβαση παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών σε
µόνιµη ή περιοδική βάση, 
γγ. πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατα που µπορεί

να έχουν τα µέρη να προκαλέσουν την πρόωρη ή µονο-
µερή λύση της σύµβασης χρηµατοοικονοµικών υπηρε-
σιών από απόσταση σύµφωνα µε τους όρους της σύµβα-
σης αυτής, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών κυρώ-
σεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις αυτές από τη
σύµβαση, 
δδ. πρακτικές οδηγίες για την άσκηση του δικαιώµα-

τος υπαναχώρησης και υπόδειγµα δήλωσης υπαναχώρη-
σης, όπου να αναγράφεται, µεταξύ άλλων, η διεύθυνση
στην οποία πρέπει να απευθύνεται η δήλωση υπαναχώ-
ρησης, 
εε. το κράτος-µέλος ή τα κράτη-µέλη, στη νοµοθεσία

των οποίων βασίζεται ο προµηθευτής για τη δηµιουργία
σχέσεων µε τον καταναλωτή πριν από τη σύναψη της
σύµβασης χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών από απόστα-
ση, 
στστ. οποιαδήποτε συµβατική ρήτρα σχετικά µε το δί-

καιο που εφαρµόζεται στη σύµβαση χρηµατοοικονοµι-
κών υπηρεσιών από απόσταση ή και το αρµόδιο δικαστή-
ριο, 
ζζ. τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες διατυπώνο-

νται οι όροι της σύµβασης και η αναφερόµενη στην πα-
ρούσα παράγραφο εκ των προτέρων πληροφόρηση, κα-
θώς και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες ο προµη-
θευτής, σε συµφωνία µε τον καταναλωτή, αναλαµβάνει
την υποχρέωση να επικοινωνεί κατά τη διάρκεια ισχύος
της σύµβασης.
δ. Πληροφορίες που αφορούν την προσφυγή:
αα. την ύπαρξη µηχανισµών εξωδικαστικής επίλυσης

διαφορών, όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή, σύµφω-
να µε την υπ΄ αρ. 70330/2015 (Β΄1421) ΚΥΑ, στους οποί-
ους έχει πρόσβαση ο καταναλωτής που είναι συµβαλλό-
µενος στην από απόσταση σύµβαση και τον τρόπο µε
τον οποίο έχει πρόσβαση ο καταναλωτής, 
ββ. την ύπαρξη κεφαλαίων εγγύησης ή άλλων ρυθµί-

σεων για την παροχή αποζηµιώσεων, που δεν καλύπτο-
νται από συστήµατα εγγύησης καταθέσεων, σύµφωνα µε
το ν. 2832/2000 (Α΄ 141) και αποζηµίωσης των επενδυ-
τών, σύµφωνα µε τον ν. 2533/1997 (Α΄ 228). 
Β. Στην περίπτωση τηλεφωνικών επικοινωνιών, οι ο-

ποίες ηχογραφούνται υποχρεωτικά σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 18 του ν. 3340/2005 (Α΄ 112) και του
ν. 3471/2006 (Α΄ 133), πρέπει να δηλώνεται σαφώς,
στην αρχή οποιασδήποτε συνοµιλίας µε τον καταναλω-
τή, ότι αυτή µαγνητοφωνείται, η ταυτότητα του προµη-
θευτή και ο εµπορικός σκοπός του τηλεφωνήµατος. 

Επιπρόσθετα, εφόσον συγκατατίθεται ρητά ο κατανα-
λωτής, είναι υποχρεωτική η παροχή σε αυτόν των ακό-
λουθων πληροφοριών που αφορούν:
α. στην ταυτότητα του προσώπου που έρχεται σε επα-

φή µε τον καταναλωτή και στη σχέση του µε τον προµη-
θευτή,
β. στην περιγραφή των κυριότερων στοιχείων της χρη-

µατοοικονοµικής υπηρεσίας,
γ. στο συνολικό τίµηµα που πρέπει να πληρώσει ο κα-

ταναλωτής στον προµηθευτή για τη χρηµατοοικονοµική
υπηρεσία, συµπεριλαµβανοµένων όλων των φόρων που
εισπράττονται µέσω του προµηθευτή ή αν δεν µπορεί να
προσδιοριστεί το ακριβές τίµηµα, στη βάση υπολογισµού
του, κατά τρόπον που επιτρέπει στον καταναλωτή να το
ελέγξει,
δ. στην ενδεχόµενη ύπαρξη άλλων φόρων ή και δαπα-

νών που δεν εισπράττονται µέσω του προµηθευτή ούτε
χρεώνονται από αυτόν, 
ε. στην ύπαρξη ή µη δικαιώµατος υπαναχώρησης, ό-

πως προβλέπεται στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου, και,
αν υφίσταται το δικαίωµα αυτό, τη διάρκεια και τις προϋ-
ποθέσεις άσκησής του, συµπεριλαµβανοµένων των πλη-
ροφοριών για το ποσό που ενδέχεται να υποχρεωθεί να
πληρώσει ο καταναλωτής σύµφωνα µε την περίπτ. β΄
της παρ. 6 του παρόντος. 
Ο προµηθευτής οφείλει να πληροφορεί τον καταναλω-

τή ότι, ύστερα από αίτηµά του, µπορεί να λάβει και άλ-
λες πληροφορίες, καθώς και να ενηµερωθεί για τη φύση
των πληροφοριών αυτών. Σε κάθε περίπτωση, ο προµη-
θευτής του παρέχει όλες τις πληροφορίες, όταν εκτελεί
τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε την παρ. 4 του παρό-
ντος. 
Γ. Οι πληροφορίες σχετικά µε συµβατικές υποχρεώ-

σεις, οι οποίες πρέπει να ανακοινώνονται στον κατανα-
λωτή κατά την περίοδο πριν από τη σύναψη της σύµβα-
σης, πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις συµβατικές υπο-
χρεώσεις που θα απέρρεαν από τη νοµοθεσία που θα ε-
φαρµοζόταν κατά τεκµήριο στη σύµβαση από απόσταση,
αν η τελευταία είχε συναφθεί. 
Δ. Σύµβαση χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών από από-

σταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν, πριν από τη
σύναψη της, αυτός δεν ενηµερώθηκε, µε τα µέσα και τον
τρόπο που προβλέπονται στο παρόν άρθρο για τα στοι-
χεία τα οποία ορίζονται στις υποπαρ. A΄ και Β΄ της παρ.
2 του παρόντος άρθρου. 

3. Απαιτήσεις εκ των προτέρων πληροφόρησης, πέραν
αυτών της υποπαρ. Α΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
οι οποίες απορρέουν από ειδικές διατάξεις της ενωσια-
κής νοµοθεσίας που διέπουν τις χρηµατοοικονοµικές υ-
πηρεσίες, εξακολουθούν να ισχύουν. Η Γενική Γραµµα-
τεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κοινοποιεί
τις εθνικές διατάξεις σχετικά µε τις απαιτήσεις εκ των
προτέρων πληροφόρησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι
προµηθευτές υποχρεούνται να διαβιβάζουν αµελλητί
στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Κατα-
ναλωτή τους σχετικούς τύπους συµβάσεων, περιλαµβα-
νοµένων και των γενικών όρων συναλλαγών.

4. Γνωστοποίηση των συµβατικών όρων:
α. Η σύµβαση χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών από α-

πόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν αυτός
δεν λάβει εγκαίρως, και, σε κάθε περίπτωση, πριν από τη
δέσµευσή του από τη σύµβαση αυτή, όλους τους όρους
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της, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που ανα-
φέρονται στις υποπαρ. Α΄ και Β΄ της παρ. 2 και στην
παρ. 3 του παρόντος άρθρου, εγγράφως ή µε άλλο στα-
θερό µέσο στο οποίο έχει πρόσβαση.
β. Ο προµηθευτής εκπληρώνει την υποχρέωση που

προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παρούσας παρα-
γράφου αµέσως µετά τη σύναψη της σύµβασης από από-
σταση, αν αυτή έχει συναφθεί ύστερα από αίτηµα του
καταναλωτή µε τη χρησιµοποίηση µέσου επικοινωνίας α-
πό απόσταση το οποίο δεν επιτρέπει να ανακοινωθούν οι
συµβατικοί όροι και οι πληροφορίες σύµφωνα µε την πε-
ρίπτ. α΄ της παρούσας παραγράφου.
γ. Σε κάθε περίπτωση, συµβατικοί όροι που δεν γνω-

στοποιήθηκαν κατά τα οριζόµενα στις περίπτ. α΄ και β΄
της παρούσας παραγράφου στον καταναλωτή δεν τον
δεσµεύουν, έστω και αν δεν αποτελούν κρίσιµους παρά-
γοντες για τη διαµόρφωση της δικαιοπρακτικής βούλη-
σής του.
δ. Όσο διαρκεί η συµβατική σχέση, ο καταναλωτής δι-

καιούται, ύστερα από αίτηµά του, να λαµβάνει τους συµ-
βατικούς όρους εγγράφως. Επιπλέον, ο καταναλωτής δι-
καιούται να αλλάζει το χρησιµοποιούµενο µέσο επικοι-
νωνίας από απόσταση, εκτός αν αυτό είναι ασυµβίβαστο
µε τη συναφθείσα σύµβαση από απόσταση ή µε τη φύση
της παρεχόµενης χρηµατοοικονοµικής υπηρεσίας. 

5. Δικαίωµα υπαναχώρησης:
α. Σε κάθε σύµβαση από απόσταση, ο καταναλωτής έ-

χει το δικαίωµα να υπαναχωρήσει µέσα σε δεκατέσσερις
(14) ηµερολογιακές ηµέρες, χωρίς καµία ποινή και χωρίς
να αναφέρει αιτιολογία. 
Η προθεσµία αυτή παρατείνεται σε τριάντα (30) ηµε-

ρολογιακές ηµέρες προκειµένου περί συµβάσεων από α-
πόσταση µε αντικείµενο ασφαλίσεις ζωής, όπως αυτές
ρυθµίζονται στο άρθρο 5 του ν. 4364/2016 (Α΄ 13), κα-
θώς και στις συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις.
Για την άσκηση του δικαιώµατος αυτού η προθεσµία

αρχίζει:
αα. είτε από την ηµέρα σύναψης της σύµβασης από α-

πόσταση, εκτός αν πρόκειται για ασφαλίσεις ζωής, για
τις οποίες η προθεσµία αρχίζει την ηµέρα που ο κατανα-
λωτής πληροφορήθηκε τη σύναψη της σύµβασης από α-
πόσταση, 
ββ. είτε από την ηµέρα που ο καταναλωτής παρέλαβε

τους συµβατικούς όρους και τις πληροφορίες, σύµφωνα
µε τις περίπτ. α΄ και β΄ της παρ. 4 του παρόντος άρ-
θρου,, εφόσον αυτή η τελευταία ηµεροµηνία είναι µετα-
γενέστερη από την αναφερόµενη στην υποπερίπτ. αα΄
της παρούσας παραγράφου. 
β. Το δικαίωµα υπαναχώρησης δεν ασκείται:
αα. σε χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες η τιµή των οποί-

ων εξαρτάται από διακυµάνσεις της κεφαλαιαγοράς επί
των οποίων ο προµηθευτής δεν έχει καµία επίδραση και
µπορεί να επέλθουν κατά τη διάρκεια της προθεσµίας υ-
παναχώρησης, όπως είναι οι υπηρεσίες που αφορούν
πράξεις συναλλάγµατος, τίτλους της χρηµαταγοράς,
διαπραγµατεύσιµους τίτλους, µερίδια οργανισµών συλ-
λογικών επενδύσεων, προθεσµιακές χρηµατοοικονοµι-
κές συµβάσεις (futures), συµπεριλαµβανοµένων των ισο-
δυνάµων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα εκκαθάρισης
τοις µετρητοίς, προθεσµιακά συµβόλαια επιτοκίου
(FRA), συµβάσεις ανταλλαγής (swaps) µε αντικείµενο ε-
πιτόκιο ή συνάλλαγµα ή συνδεόµενες µε µετοχές ή µε

δείκτη µετοχών (equity swaps),προαιρέσεις (options) α-
γοράς ή πώλησης οιουδήποτε τίτλου από τους αναφερό-
µενους στην παρούσα περίπτωση, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των ισοδυνάµων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα εκ-
καθαρίσεως τοις µετρητοίς.
Συµπεριλαµβάνονται, ιδίως, στην κατηγορία αυτή οι

προαιρέσεις συναλλάγµατος και επιτοκίων.
ββ. σε ασφαλιστήρια συµβόλαια ταξιδιών και αποσκευ-

ών ή παρόµοια βραχυπρόθεσµα ασφαλιστήρια συµβό-
λαια µε διάρκεια µικρότερη του ενός (1) µηνός, 
γγ. στις συµβάσεις των οποίων η εκτέλεση έχει ολο-

κληρωθεί πλήρως και από τα δύο µέρη µε ρητή αίτηση
του καταναλωτή προτού ασκήσει ο καταναλωτής το δι-
καίωµα υπαναχώρησης.
γ. Ο καταναλωτής ασκεί το δικαίωµα υπαναχώρησης

µε σχετική δήλωση του, σύµφωνα µε τις πρακτικές οδη-
γίες που του έχουν δοθεί κατά την υποπερίπτωση δδ΄,
της περίπτωση γ΄ της υποπαρ. Α της παρ. 2 του παρό-
ντος άρθρου, πριν από την εκπνοή της ανωτέρω προθε-
σµίας που ορίζεται στην περίπτωση α΄ της παρούσας πα-
ραγράφου, εγγράφως ή µε άλλο σταθερό µέσο το οποίο
τίθεται στη διάθεση του αποδέκτη και στο οποίο αυτός έ-
χει πρόσβαση.
Η προθεσµία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εφόσον η κοι-

νοποίηση της δήλωσης υπαναχώρησης αποσταλεί πριν
από την εκπνοή της προθεσµίας. 
δ. Οι περιπτώσεις α΄ έως γ΄ της παρούσας παραγρά-

φου δεν εφαρµόζονται στις πιστωτικές συµφωνίες που
καταγγέλλονται δυνάµει των άρθρων 3ια και 4γ και της
παρ. 2 του άρθρου 11 της υπ΄ αριθµ. Ζ1-130/11 (Β΄ 295)
κοινής υπουργικής απόφασης. 
ε. Αν µε τη σύµβαση από απόσταση µίας χρηµατοοικο-

νοµικής υπηρεσίας συνδέεται άλλη σύµβαση από από-
σταση η οποία είναι σχετική µε χρηµατοοικονοµικές υπη-
ρεσίες που παρέχονται από τον προµηθευτή ή από τρίτο
δυνάµει συµφωνίας του τρίτου µε τον προµηθευτή, η
πρόσθετη αυτή σύµβαση καταγγέλλεται από τον κατα-
ναλωτή, αζηµίως, όταν αυτός ασκήσει το δικαίωµα υπα-
ναχώρησης σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που καθορί-
ζονται στην περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου.
στ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θί-

γουν τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις που διέπουν
την καταγγελία, τη διακοπή ή το µη εκτελεστό συµβάσε-
ως από απόσταση ή το δικαίωµα του καταναλωτή να εκ-
πληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις πριν από την
ηµεροµηνία που ορίζεται στη σύµβαση από απόσταση. Οι
διατάξεις αυτές ισχύουν ανεξάρτητα από τους όρους και
τα νοµικά αποτελέσµατα της λύσεως της σύµβασης.

6. Πληρωµή για υπηρεσία που έχει παρασχεθεί πριν α-
πό την υπαναχώρηση: 
α. Η εκπλήρωση της σύµβασης χρηµατοοικονοµικών υ-

πηρεσιών από απόσταση αρχίζει µόνο µετά από γραπτή
δήλωση του καταναλωτή, µε την οποία παρέχεται η σχε-
τική συναίνεσή του. 
β. Αν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρη-

σης που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 5 του
παρόντος άρθρου, υποχρεούται να πληρώσει αποκλει-
στικά, το συντοµότερο δυνατόν, το τίµηµα για τη χρηµα-
τοοικονοµική υπηρεσία που του έχει παράσχει ο προµη-
θευτής σύµφωνα µε τη σύµβαση από απόσταση. Το πλη-
ρωτέο ποσό δεν µπορεί:
αα. να υπερβαίνει ποσό ανάλογο µε την έκταση της υ-
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πηρεσίας που ήδη παρασχέθηκε, σε σχέση µε το σύνολο
των παροχών που προβλέπει η σύµβαση από απόσταση,
ββ. σε καµία περίπτωση να είναι τέτοιο που να µπορεί

να εκληφθεί ως ποινή. 
γ. Ο προµηθευτής δεν µπορεί να απαιτήσει από τον κα-

ταναλωτή να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό σύµφωνα µε
την περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου εκτός αν
µπορεί να αποδείξει ότι ο καταναλωτής είχε δεόντως ε-
νηµερωθεί για το πληρωτέο ποσό, σύµφωνα µε την υπο-
περίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της υποπαραγράφου
Α΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Ο προµηθευτής δεν
µπορεί σε καµία περίπτωση να απαιτήσει την πληρωµή
αυτή, αν έχει αρχίσει να εκτελεί τη σύµβαση πριν από
την εκπνοή της προθεσµίας υπαναχώρησης, που ορίζε-
ται στην περίπτ. α΄ της παρ. 6 του παρόντος, χωρίς
προηγούµενη σχετική γραπτή δήλωση του καταναλωτή.
δ. Ο προµηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει στον

καταναλωτή, το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο ε-
ντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, οποιοδήποτε
ποσό έχει λάβει από αυτόν σύµφωνα µε τη σύµβαση
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών από απόσταση, µε εξαί-
ρεση το ποσό που αναφέρεται στην περίπτωση β΄ της
παρούσας παραγράφου. Η προθεσµία αρχίζει από την η-
µέρα που ο προµηθευτής έλαβε τη δήλωση υπαναχώρη-
σης.
ε. Ο καταναλωτής επιστρέφει στον προµηθευτή, το τα-

χύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµε-
ρολογιακών ηµερών, οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό ή
προϊόν έχει λάβει από αυτόν. Η προθεσµία αρχίζει από
την ηµέρα κατά την οποία ο καταναλωτής απέστειλε τη
δήλωση υπαναχώρησης.

7. Μη αιτηθείσες υπηρεσίες:
Απαγορεύεται η παροχή στον καταναλωτή χρηµατοοι-

κονοµικών υπηρεσιών από απόσταση χωρίς προηγούµε-
νο σχετικό αίτηµά του, όταν καλείται να τις αποκτήσει έ-
ναντι άµεσης ή µεταγενέστερης πληρωµής. Αν η παροχή
των υπηρεσιών αυτών πραγµατοποιηθεί, ο καταναλωτής
απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση και δεν οφείλει ο-
ποιοδήποτε τίµηµα, εκτός αν η παροχή υπηρεσιών οφεί-
λεται σε προφανές λάθος, οπότε ο καταναλωτής θέτει
την υπηρεσία, εφόσον η φύση της το επιτρέπει, για εύ-
λογο χρόνο στη διάθεση του προµηθευτή. Η µη απάντη-
ση του καταναλωτή δεν συνιστά σε καµία περίπτωση συ-
ναίνεση του. 

8. Αυτόκλητη επικοινωνία: 
α. Η χρησιµοποίηση των τεχνικών επικοινωνίας πρέπει

να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην προσβάλλε-
ται η ιδιωτική ζωή του καταναλωτή. 
β. Ειδικότερα, για µη ζητηθείσα επικοινωνία εφαρµό-

ζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3471/2006.
9. Κυρώσεις:
Ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων των πα-

ραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13α του παρόντος νόµου,
ο καταναλωτής µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση χρη-
µατοοικονοµικών υπηρεσιών από απόσταση οποτεδήπο-
τε, χωρίς έξοδα και ποινές, όταν ο προµηθευτής δεν τη-
ρεί τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

10. Αναγκαστικός χαρακτήρας του παρόντος άρθρου:
Ρήτρες µε τις οποίες ο καταναλωτής παραιτείται από

την άσκηση των δικαιωµάτων που προβλέπονται στο πα-
ρόν άρθρο ή ο προµηθευτής απαλλάσσεται των ευθυνών
που απορρέουν από το άρθρο αυτό είναι άκυρες. 

11. Το βάρος της απόδειξης: 
α. Με την επιφύλαξη της περίπωσης. γ΄ της παρ. 6 του

παρόντος άρθρου, το βάρος απόδειξης σχετικά µε την
τήρηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης του κατανα-
λωτή από τον προµηθευτή, καθώς και τη γραπτή δήλωση
του καταναλωτή για τη σύναψη της σύµβασης και, εφό-
σον συντρέχει περίπτωση, για την εκτέλεση της, φέρει ο
προµηθευτής.
β. Συµβατική ρήτρα η οποία προβλέπει ότι το βάρος

της απόδειξης για την τήρηση, εκ µέρους του προµηθευ-
τή, του συνόλου ή µέρους των υποχρεώσεων του κατά
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, φέρει ο καταναλω-
τής, θεωρείται άκυρη ως καταχρηστική.»

Άρθρο 103

1. Πριν το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 προστίθεται τίτ-
λος ως εξής:

«ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ»

2. Το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 5 
Ευθύνη κατά την πώληση καταναλωτικών αγαθών

(νόµιµη εγγύηση)

1. Σε κάθε πώληση ο πωλητής υποχρεούται να παρα-
δώσει στον καταναλωτή τα αγαθά µε τις συνοµολογηµέ-
νες ιδιότητες και χωρίς πραγµατικά ελαττώµατα, σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. 

2. Σε περίπτωση πώλησης µεταχειρισµένων αγαθών, ο
πωλητής και ο καταναλωτής µπορούν να συµφωνήσουν
µικρότερη χρονική περίοδο για την παραγραφή της ευ-
θύνης του πωλητή από αυτή που προβλέπεται στο άρθρο
554 του Αστικού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος
αυτή δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ενός (1) έτους. 

3. Παραίτηση του καταναλωτή από την προστασία του
πριν από την εµφάνιση του ελαττώµατος ή της έλλειψης
της συνοµολογηµένης ιδιότητας είναι άκυρη.» 

3. Μετά το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 προστίθεται άρ-
θρο 5α ως εξής:

«Άρθρο 5α
Εµπορική εγγύηση

1. Κάθε πωλητής ή παραγωγός µπορεί να παρέχει ε-
µπορική εγγύηση, η οποία συνίσταται στην ανάληψη από
µέρους του κάθε µορφής υποχρέωση έναντι του κατανα-
λωτή, επιπλέον της νόµιµης εγγύησης, για επιστροφή
του καταβληθέντος τιµήµατος, αντικατάσταση, επισκευή
ή φροντίδα µε οποιονδήποτε τρόπο του καταναλωτικού
αγαθού, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, αν αυτό δεν αντα-
ποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη
δήλωση εγγύησης ή στη σχετική διαφήµιση. 

2. Ο πωλητής ή παραγωγός παρέχει την εγγύηση της
προηγούµενης παραγράφου εγγράφως ή πάνω σε άλλο
σταθερό µέσο αποτύπωσης το οποίο είναι διαθέσιµο και
προσιτό στον καταναλωτή. Η εγγύηση περιλαµβάνει, µε
απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελ-
ληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυµία και τη διεύ-
θυνση του εγγυητή, το αγαθό στο οποίο αναφέρεται η
εγγύηση, το ακριβές περιεχόµενό της, τη διάρκεια και
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την έκταση της εδαφικής της ισχύος. Στην εγγύηση αυτή
δηλώνονται µε σαφήνεια και πληρότητα τα δικαιώµατα
του καταναλωτή και διευκρινίζεται ότι τα δικαιώµατα αυ-
τά δεν θίγονται από την εµπορική εγγύηση. Η εγγύηση
πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους κανόνες της καλής πί-
στης και να µην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαι-
ρέσεων. 

3. Η παράβαση των διατάξεων της προηγούµενης πα-
ραγράφου δεν θίγει το κύρος της εγγύησης, την οποία ο
καταναλωτής µπορεί να επικαλεσθεί και να απαιτήσει
την τήρησή της. Όταν για διαρκή καταναλωτικά αγαθά
µε εκτιµώµενη πιθανή διάρκεια ζωής άνω των δύο (2) ε-
τών δεν παρέχεται εµπορική εγγύηση, ο πωλητής το
γνωστοποιεί στον καταναλωτή µε οποιονδήποτε πρό-
σφορο τρόπο εγγράφως ή πάνω σε σταθερό µέσο πριν
από την πώληση και ταυτόχρονα γνωστοποιεί µε τον ίδιο
τρόπο ότι σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα δικαιώµατά του
καταναλωτή από τη διετή νόµιµη εγγύηση, όπως αυτά ε-
ξειδικεύονται στο άρθρο 5 του παρόντος νόµου και στα
άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. H πιθανή διάρκεια
ζωής του αγαθού είναι ο εύλογα αναµενόµενος χρόνος
κατά τον οποίο µπορεί να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε
τον προορισµό του, έστω και έπειτα από επισκευή ή α-
ντικατάσταση ανταλλακτικών, µέχρις ότου η φθορά από
την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την
περαιτέρω χρήση του οικονοµικά ασύµφορη. Ο πωλητής
φέρει το βάρος απόδειξης ότι έλαβε χώρα η ενηµέρωση
αυτή. 

4. Σε περίπτωση αντικατάστασης του αγαθού ή ανταλ-
λακτικού του, η εµπορική εγγύηση αυτόµατα ανανεώνε-
ται για όλη τη διάρκειά της ως προς το νέο αγαθό ή α-
νταλλακτικό, εκτός αν σε αυτή ορίζεται διαφορετικά. Αν
κατά τη διάρκεια ισχύος της εµπορικής εγγύησης, η ο-
ποία παρέχει επισκευή καταναλωτικού αγαθού, το αγαθό
εµφανίσει κάποιο ελάττωµα και ο απαιτούµενος χρόνος
επισκευής του υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιµες
ηµέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προ-
σωρινή αντικατάστασή του για όσο χρόνο διαρκεί η επι-
σκευή.»

4. Μετά το άρθρο 5α του ν. 2251/1994, όπως αυτό προ-
στίθεται µε την παρ. 3 του παρόντος άρθρου, προστίθε-
ται άρθρο 5β ως εξής:

«Άρθρο 5β
Οδηγίες χρήσης και τεχνική υποστήριξη 

µετά την πώληση

1. Ο παραγωγός οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή
σαφείς και πλήρεις οδηγίες για τη χρήση, τη διατήρηση,
τη συντήρηση και την πλήρη αξιοποίηση του αγαθού κα-
τά τη χρήση και τη διατήρησή του. Οι οδηγίες αυτές πρέ-
πει να παρέχονται στην ελληνική γλώσσα ή µε σύµβολα
διεθνώς καθιερωµένα εγγράφως ή πάνω σε σταθερό µέ-
σο αποτύπωσης, που είναι διαθέσιµο και προσιτό στον
καταναλωτή. Από την εφαρµογή των προηγούµενων ε-
δαφίων εξαιρούνται τα προϊόντα που είναι απλά στην
κατασκευή, τη χρήση και τη συντήρησή τους, εφόσον για
τα προϊόντα αυτά δεν παρέχονται από τον κατασκευα-
στή οδηγίες σε οποιαδήποτε γλώσσα.

2. Οι παραγωγοί και οι πωλητές καινούργιων διαρκών
καταναλωτικών αγαθών εξασφαλίζουν στους καταναλω-
τές τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συ-
ντήρηση και την επισκευή τους, καθώς και την ευχερή
προµήθεια ανταλλακτικών και άλλων αγαθών που απαι-

τούνται για τη χρήση τους σύµφωνα µε τον προορισµό
τους, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο (2) ετών α-
πό την παράδοση του αγαθού.» 

Άρθρο 104

1. Πριν από το άρθρο 7 του ν.2251/1994 προστίθεται
τίτλος ως εξής:

«ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2251/1994 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου ισχύουν οι
ορισµοί του παραγωγού και του διανοµέα όπως αυτοί ο-
ρίζονται στην υπ΄ αριθµ. Ζ3-2810/2004 (Β΄1885) κοινή υ-
πουργική απόφαση. Οι παραγωγοί υποχρεούνται να δια-
θέτουν στην αγορά µόνο ασφαλή προϊόντα.» 

3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.
2251/1994 η λέξη «προµηθευτές» αντικαθίσταται µε τη
φράση «παραγωγοί και οι διανοµείς».

4. Η παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 2251/1994 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«9. Όταν οι παραγωγοί και διανοµείς γνωρίζουν ή ο-
φείλουν να γνωρίζουν, από πληροφορίες που διαθέτουν
και την επαγγελµατική τους πείρα, ότι αγαθό που έχουν
διαθέσει στην αγορά παρουσιάζει κινδύνους για τον κα-
ταναλωτή που είναι ασυµβίβαστοι µε τις απαιτήσεις α-
σφάλειας, οφείλουν να ενηµερώνουν αµελλητί τη Γενική
Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης και κάθε άλλη αρµόδια αρχή, για την πρόλη-
ψη των κινδύνων αυτών.»

5. Στην παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 2251/1994 η λέξη
«προµηθευτές» αντικαθίσταται µε τη φράση «παραγωγοί
και διανοµείς».

6. Μετά την παρ. 11 του άρθρου 7 του ν. 2251/1994
προστίθεται παρ. 11α ως εξής:

«11α. Οι αρµόδιες αρχές, όπως αυτές ορίζονται στην
υπ΄ αριθµ. Ζ3-2810/2004 (Β΄ 1885) κοινή υπουργική από-
φαση, ελέγχουν αν τα προϊόντα που διατίθενται στην α-
γορά είναι ασφαλή.
α) Οι αρµόδιες αρχές ενεργούν ανάλογα µε τη σοβα-

ρότητα του κινδύνου, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της
προφύλαξης. 
β) Οι γενικές αρχές για την επίθεση της σήµανσης CE

προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 30 του Κανονι-
σµού 765/2008/ΕΚ. Η σήµανση CE τοποθετείται µόνο σε
προϊόντα για τα οποία προβλέπεται η επίθεσή της. Οι αρ-
µόδιες αρχές ελέγχουν την ορθή εφαρµογή της επίθε-
σης της σήµανσης CE και λαµβάνουν τα κατάλληλα µέ-
τρα όταν γίνεται ανάρµοστη χρήση της. Όταν η σήµανση
CE τοποθετείται σε προϊόντα στα οποία δεν προβλέπε-
ται η επίθεσή της, η αρµόδια αρχή για τη γενική ασφά-
λεια προϊόντων, επιβάλλει µε απόφασή της την προσωρι-
νή απαγόρευση της διάθεσης του προϊόντος ή την από-
συρσή του από την αγορά και κυρώσεις σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 13α. Το προϊόν θα διατεθεί και πά-
λι στην αγορά, µόνο αν συµµορφώνεται µε την ανωτέρω
νοµοθεσία (αφαίρεση της σήµανσης CE).»

7. Η παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 2251/1994 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«12. Οι αποφάσεις των παραγράφων 6 και 11α του πα-
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ρόντος άρθρου κοινοποιούνται στον ενδιαφερόµενο, µε
απόδειξη παραλαβής, µε πρόσκληση για απάντηση από
τον ενδιαφερόµενο, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, συµπερι-
λαµβανοµένης και της επίδοσης δια του ταχυδροµείου,
της τηλεοµοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού ταχυδροµεί-
ου. Κατά των αποφάσεων αυτών επιτρέπεται η άσκηση
ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Οικο-
νοµίας και Ανάπτυξης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφα-
σης. Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης αποφαίνε-
ται επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
εξήντα (60) ηµερών από την άσκησή της.»

8. Η παρ. 13 του άρθρου 7 του ν. 2251/1994 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«13. Δηµόσιες υπηρεσίες και αρχές οι οποίες, κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, διαπιστώνουν την
ύπαρξη µη ασφαλών ή επικίνδυνων αγαθών υποχρεού-
νται να διαβιβάζουν αµέσως τα σχετικά στοιχεία στη Γε-
νική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονο-
µίας και Ανάπτυξης.»

Άρθρο 105

1. Ο τίτλος του άρθρου 7α του ν. 2251/1994 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 7α 
Ψυχική υγεία των ανήλικων καταναλωτών»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 7α του ν. 2251/1994 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1.α) Οι προµηθευτές υποχρεούνται να διαθέτουν
στην αγορά προϊόντα τα οποία, ως εκ του προορισµού,
της χρήσης ή των συνθηκών διάθεσης δεν ενέχουν κιν-
δύνους για την ψυχική, πνευµατική ή ηθική ανάπτυξη
των ανηλίκων. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου,
προµηθευτής είναι και ο παραγωγός καταναλωτικού
προϊόντος, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 6 του
παρόντος νόµου, ο αντιπρόσωπός του, ο εισαγωγέας κα-
ταναλωτικού προϊόντος σε κράτος-µέλος της Ε.Ε. και
κάθε επαγγελµατίας που συµµετέχει στην αλυσίδα εφο-
διασµού της αγοράς καταναλωτικού προϊόντος και µπο-
ρεί να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά της ασφάλειας του,
καθώς και ο διανοµέας.
β) Οι προµηθευτές οφείλουν να προβάλλουν τα προϊό-

ντα που απευθύνονται σε ανήλικους µε τρόπο ώστε να
µη στρεβλώνεται άµεσα ή έµµεσα η εικόνα της παιδικής
ηλικίας αλλοιώνοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
και να µην ενισχύεται το αίσθηµα του καταναλωτισµού
µε την προβολή της ευδαιµονίας ως αποκλειστικά συν-
δεόµενης µε την απόκτηση των συγκεκριµένων προϊό-
ντων. 
γ) Οι προµηθευτές υποχρεούνται να διαθέτουν στην α-

γορά προϊόντα, τηρουµένων των διατάξεων για τα προ-
σωπικά δεδοµένα των ανηλίκων.»

3. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 7α του ν.
2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) καλλιεργούν διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρη-
σκείας, ιθαγένειας, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανα-
τολισµού.»

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 7α του ν. 2251/1994 προστί-
θενται περιπτώσεις ζ΄ και η΄ ως εξής: 

«ζ) εγείρουν άµεσα ή έµµεσα, πρόωρα, τον ερωτισµό
µέσω λεκτικών ή εικονικών αναπαραστάσεων µε σεξου-

αλικά µηνύµατα που δεν συνάδουν µε την εικόνα της
παιδικής ηλικίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής ή
αναπαράγουν έµφυλα στερεότυπα,

η) εξοικειώνουν, άµεσα ή έµµεσα, τους ανηλίκους µε
ανήθικες ή ασεβείς πράξεις.»

5. Η παρ. 3 του άρθρου 7α του ν. 2251/1994 αναριθµεί-
ται σε παρ. 7 και αντικαθίσταται ως εξής: 

«7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής της
παρ. 5, επιβάλλονται για την προστασία των ανηλίκων
περιοριστικά και διορθωτικά µέτρα στην κυκλοφορία
προϊόντων, βιοµηχανικών προϊόντων και ηλεκτρονικών
προϊόντων, όπως αναφέρονται στην παρ. 3, τα οποία, υ-
πό συνήθεις ή ευλόγως προβλέψιµες συνθήκες, ενέχουν
σοβαρούς κινδύνους για την ψυχική, πνευµατική ή ηθική
ανάπτυξη των ανηλίκων, όπως τροποποίηση της επισή-
µανσής τους ή υπαγωγή της εµπορίας τους σε όρους. Η
απόφαση αυτή υπόκειται στην ενδικοφανή προσφυγή
της παρ. 12 του άρθρου 7, που εφαρµόζεται αναλόγως».

6. Η παρ. 4 του άρθρου 7α του ν. 2251/1994 αναριθµεί-
ται σε παρ. 5 και αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης
συνιστάται Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων, η οποία α-
ποτελεί συµβουλευτικό και γνωµοδοτικό όργανο του Γε-
νικού Γραµµατέα Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
για θέµατα εφαρµογής του παρόντος. Η Επιτροπή αυτή,
η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικο-
νοµίας και Ανάπτυξης, αποτελείται από τα κάτωθι µέλη
και ισάριθµα αναπληρωµατικά τους: 
α) έναν εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη, 
β) έναν εκπρόσωπο του Συνηγόρου Καταναλωτή, 
γ) έναν εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδι-

ού, 
δ) ένα µέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

(ΔΕΠ) ή Επιστηµονικού Προσωπικού (ΕΠ) Ανωτάτου Εκ-
παιδευτικού Ιδρύµατος (ΑΕΙ) µε εξειδικευµένες γνώσεις
σε θέµατα παιδοψυχολογίας ή κοινωνιολογίας, 
ε) έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Συµβουλίου Αγοράς

και Καταναλωτή που προέρχεται από τις ενώσεις κατα-
ναλωτών, 
στ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης των Επι-

µελητηρίων Ελλάδος, 
ζ) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου Βιοτεχνών Παιχνι-

διών, 
η) έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Ε-

µπορίου και Επιχειρηµατικότητας, 
θ) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου

και Προστασίας Καταναλωτή. 
Τα µέλη της Επιτροπής, πλην του µέλους ΔΕΠ ή ΕΠΑ-

ΕΙ, προτείνονται, µε τους αναπληρωτές τους, από τους
οικείους φορείς µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριά-
ντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς σχετι-
κής πρόσκλησης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης. Το µέλος ΔΕΠ ή ΕΠ ΑΕΙ προτείνεται εντός της ίδιας
προθεσµίας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων. Αν οι φορείς ή ο Υπουργός Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων δεν προτείνουν τους εκπρο-
σώπους τους µέσα στην προθεσµία του προηγούµενου
εδαφίου, αυτοί ορίζονται από τον Υπουργό Οικονοµίας
και Ανάπτυξης. Τα µέλη της Επιτροπής, µε τους αναπλη-
ρωτές τους, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος, καθώς και ο
γραµµατέας αυτής ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θητεία δύο (2) ετών. Με α-
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πόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης ρυθµί-
ζονται τα ειδικότερα θέµατα αρµοδιότητας και λειτουρ-
γίας της Επιτροπής, καθώς και κάθε σχετικό θέµα». 

7. Η παρ. 5 του άρθρου 7α του ν. 2251/1994 αναριθµεί-
ται σε παρ. 3 και αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι παραγωγοί ηλεκτρονικών προϊόντων ψυχαγω-
γίας και απασχόλησης κατά τον ελεύθερο χρόνο, όπως
ηλεκτρονικών παιχνιδιών και βιντεοπαιχνιδιών, υποχρε-
ούνται να προβάλλουν τα προϊόντα αυτά ανάλογα µε τις
ηλικιακές οµάδες προς τις οποίες απευθύνονται.» 

8. Η παρ. 6 του άρθρου 7α του ν. 2251/1994 αναριθµεί-
ται σε παρ. 4 και αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Επιχειρήσεις που διαθέτουν δωρεάν ή έναντι αµοι-
βής τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών και λοιπών ψη-
φιακών εφαρµογών στους καταναλωτές σε χώρους ό-
που έχουν πρόσβαση και ανήλικοι υποχρεούνται να συµ-
µορφώνονται µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 3 του πα-
ρόντος άρθρου.»

9. Στο άρθρο 7α του ν. 2251/1994 προστίθεται παρ. 4α
ως εξής: 

«4α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης εκδίδεται Κώδικας Δεοντολογίας για τις επιχει-
ρήσεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, ύστερα από
σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων
της παρ. 5 του παρόντος.»

10. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 7α του ν. 2251/1994,
όπως αυτή αντικαθίσταται µε το παρόν άρθρο, προστίθε-
ται παρ. 6 ως εξής: 

«6. Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια των εργασιών της
και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιµο ανάλογα µε την υπό
εξέταση καταγγελία, ζητά τη συνδροµή ή και τη συµµε-
τοχή στις συνεδριάσεις άλλων φορέων ή οργανισµών
των οποίων οι αρµοδιότητες άπτονται ή είναι συναφείς
µε την υπό εξέταση υπόθεση.»

10. Η παρ. 7 του άρθρου 7α του ν. 2251/1994 αναριθ-
µείται σε παρ. 8.

Άρθρο 106

Πριν το άρθρο 8 του ν. 2251/1994 προστίθεται τίτλος
ως εξής:

«ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Άρθρο 107

1. Πριν το άρθρο 9 του ν. 2251/1994 προστίθεται τίτ-
λος ως εξής:

«ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ – ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ»

2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
ν. 2251/1994 καταργείται και η περίπτωση γ΄ αναριθµεί-
ται σε περίπτωση β΄.

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 9 αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, οι τη-
λεοπτικοί σταθµοί λογίζονται ως προµηθευτές κατά την
έννοια του άρθρου 1α.»

4. Η παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2251/1994 καταργείται.
5. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ του άρθρου 9α του ν.

2251/1994 καταργούνται. Η περίπτωση γ΄ αναριθµείται
σε περίπτωση α΄, η περίπτωση δ΄ αναριθµείται σε περί-

πτωση β΄, η περίπτωση ε΄ αναριθµείται σε περίπτωση
γ΄, η περίπτωση στ΄ αναριθµείται σε περίπτωση δ΄, η πε-
ρίπτωση ζ΄ αναριθµείται σε περίπτωση ε΄, η περίπτωση
η΄ αναριθµείται σε περίπτωση στ΄, η περίπτωση θ΄ ανα-
ριθµείται σε περίπτωση ζ΄, η περίπτωση ι΄ αναριθµείται
σε περίπτωση η΄, η περίπτωση ια΄ αναριθµείται σεπερί-
πτωση θ΄, η περίπτωση ιβ΄ αναριθµείται σε περίπτωση ι΄.

6. Η περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 9α του ν. 2251/1994 ό-
πως αναριθµήθηκε σε περίπτωση ι΄ σύµφωνα µε την
προηγούµενη παράγραφο, αντικαθίσταται ως εξής:

«ι) νοµοθετικώς κατοχυρωµένο επάγγελµα, επαγγελ-
µατική δραστηριότητα ή οµάδα επαγγελµατικών δραστη-
ριοτήτων η πρόσβαση στην οποία ή η άσκησή της ή ένας
από τους τρόπους άσκησής της προϋποθέτει, άµεσα ή
έµµεσα, ειδικά επαγγελµατικά προσόντα σύµφωνα µε το
π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), τον ν. 3919/2011 (Α΄ 32), ή ειδικό-
τερα νοµοθετήµατα.»

7. Στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 9 του ν. 2251/1994 η
φράση «της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του παρόντος
νόµου και» καταργείται.

8. Στην περίπτωση στ΄ του άρθρου 9 του ν. 2251/1994
η φράση «εκτός αν τα προϊόντα αυτά αποτελούν υποκα-
τάστατα σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 4»
αντικαθίσταται µε τη φράση «σύµφωνα µε τα άρθρα 4β
και 4ζ, εκτός αν τα προϊόντα αυτά αποτελούν υποκατά-
στατα».

9. Η παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 9θ του ν.
2251/1994 αναριθµούνται σε παραγράφους 2, 3, 4, 5 και
6 και προστίθεται παράγραφος 1 ως εξής: 

«Όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος µέ-
ρους εφαρµόζονται, συµπληρωµατικά µε τις κυρώσεις
του άρθρου 13α του παρόντος νόµου, οι διατάξεις των ε-
πόµενων παραγράφων.»

10. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9θ΄ του ν.
2251/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την προη-
γούµενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Κάθε καταναλωτής ή ένωση καταναλωτών έχει το δι-
καίωµα, όταν παραβιάζονται οι διατάξεις των άρθρων 9
και 9γ έως 9η, να ζητά την δικαστική παύση κάθε αθέµι-
της εµπορικής πρακτικής και την παράλειψή της στο µέλ-
λον, καθώς και αποζηµίωση για τη ζηµία που υπέστη ε-
ξαιτίας της πρακτικής αυτής.»

Άρθρο 108

1. Μετά το άρθρο 9θ του ν. 2251/1994, ο τίτλος «ΜΕ-
ΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» του
ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

2. Στο άρθρο 10 του ν. 2251/1994 προστίθεται τίτλος
ως εξής:

«Άρθρο 10 
Ενώσεις καταναλωτών - Συλλογικά µέσα προστα-

σίας»

3. Στην περίπτωση ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 10 του
ν. 2251/1994 µετά τη φράση «διεθνείς ενώσεις κατανα-
λωτών» προστίθεται η φράση: 

«, καθώς και δωρεές, χορηγίες, ενισχύσεις από επι-
στηµονικούς φορείς, ιδρύµατα, νοµικά πρόσωπα µε κοι-
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νωνικό ή κοινωφελή σκοπό.»
4. Στην περίπτωση ζ΄ της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.

2251/1994 µετά τη λέξη «εκδηλώσεων» προστίθεται η
φράση «σεµιναρίων, ερευνών και εκθέσεων.»

5. Η παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«8. Απαγορεύεται στις ενώσεις καταναλωτών να δέ-
χονται δωρεές, εισφορές και ενισχύσεις κάθε είδους α-
πό προµηθευτές ή οργανώσεις τους, καθώς και από πο-
λιτικά κόµµατα ή άλλες πολιτικές οργανώσεις οποιασδή-
ποτε µορφής. Στην έννοια του προµηθευτή περιλαµβά-
νονται και τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν θέση προέ-
δρου, διευθύνοντος ή εντεταλµένου συµβούλου ή νόµι-
µου εκπροσώπου εταιριών. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται
στις ενώσεις καταναλωτών να δέχονται ενισχύσεις από
τις αναγνωρισµένες πανελλήνιες και περιφερειακές ε-
νώσεις προµηθευτών, όπως τα επιµελητήρια και οι δευ-
τεροβάθµιες ή τριτοβάθµιες ενώσεις αυτών (οµοσπον-
δίες ή συνοµοσπονδίες, πανελλήνιους ή περιφερειακούς
συνδέσµους).»

6. Η παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«9. Οι ενώσεις καταναλωτών οποιουδήποτε βαθµού
δεν επιτρέπεται να στεγάζονται σε χώρους που χρησι-
µοποιούνται ως κατοικία ή επαγγελµατική στέγη νοµι-
κών ή φυσικών προσώπων που συµµετέχουν σε αυτές.
Οι ενώσεις καταναλωτών επιτρέπεται να στεγάζονται σε
χώρους του Δηµοσίου ή σε χώρους των Οργανισµών Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθµού, ή
άλλων δηµόσιων νοµικών προσώπων.»

7. Στην παρ. 16 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 προ-
στίθεται περίπτωση λλ΄ ως εξής:

«λλ) του ν. 4438/2016 (Α΄ 220)»
8. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 22 του άρ-

θρου 10 του ν. 2251/1994 καταργούνται.
9. Η παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 2251/1994 αντικαθί-

σταται ως εξής: 
«1. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας, καθώς

και στην έδρα κάθε επαρχείου, συστήνεται από τον οι-
κείο Αντιπεριφερειάρχη επιτροπή φιλικού διακανονισµού
για την εξώδικη επίλυση διαφορών ανάµεσα σε προµη-
θευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών.»

10. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2
του άρθρου 11 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ο γραµµατέας της επιτροπής και ο αναπληρωτής του,
προέρχονται από το τµήµα Εµπορίου της Διεύθυνσης Α-
νάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και προ-
τείνονται στον Συνήγορο του Καταναλωτή από τον οι-
κείο Αντιπεριφερειάρχη.»

11. Στην παρ. 9 του άρθρου 11 του ν. 2251/1994 η λέξη
«Ν.Α.» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «Περιφερειακές Ε-
νότητες».

12. Στην παρ. 10 του άρθρου 11 του ν. 2251/1994 η λέ-
ξη «Νοµάρχη» αντικαθίσταται µε τη λέξη «Περιφερειάρ-
χη».

13. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 12 του
ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η θητεία των µελών του Ε.Σ.Κ.Α. λήγει σε περίπτωση
θανάτου, παραίτησης, διακοπής της συµµετοχής τους
στο φορέα που εκπροσωπούν, αποβολής της οικείας έ-
νωσης καταναλωτών, σύµφωνα µε την παρ. 27 του άρ-

θρου 10, ή αν ο φορέας κοινοποιήσει στον Υπουργό Οι-
κονοµίας και Ανάπτυξης έγγραφη δήλωσή του για την α-
ντικατάσταση του τακτικού ή του αναπληρωµατικού µέ-
λους που έχει ορίσει και τον ορισµό νέου µέλους στη θέ-
ση αυτού.» 

Άρθρο 109

1. Πριν το άρθρο 13α του ν. 2251/1994 προστίθεται τίτ-
λος ως εξής:

«ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«1. Οι καταγγελίες των καταναλωτών εναντίον προµη-
θευτή, πωλητή, παραγωγού ή διανοµέα που υποβάλλο-
νται στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,
κοινοποιούνται, µε απόδειξη παραλαβής, στον προµη-
θευτή, πωλητή, παραγωγό ή διανοµέα µε πρόσκληση για
απάντηση, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, συµπεριλαµβανο-
µένης και της επίδοσης δια του ταχυδροµείου, της τηλε-
οµοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ο προ-
µηθευτής, πωλητής, παραγωγός ή διανοµέας υποχρεού-
ται να απαντά εγγράφως ή µε άλλο σταθερό µέσο, στις
καταγγελίες µέσα στην προθεσµία που τάσσεται από τη
Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλω-
τή, η οποία αρχίζει από την επίδοση της σχετικής πρό-
σκλησης». 

3. Η παρ. 2 του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ποινικού
Κώδικα και των Κανόνων Ρύθµισης της Αγοράς Προϊό-
ντων και της Παροχής Υπηρεσιών, σε βάρος των προµη-
θευτών, πωλητών, παραγωγών ή διανοµέων που παρα-
βαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόµου επιβάλλεται,
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
κατόπιν καταγγελίας ή και αυτεπαγγέλτως, µια ή περισ-
σότερες από τις παρακάτω κυρώσεις: 
α) σύσταση για συµµόρφωση εντός οριζόµενης προθε-

σµίας, άρση της προσβολής και παράλειψή της στο µέλ-
λον ή, αν ο προµηθευτής, πωλητής, παραγωγός ή διανο-
µέας έχει ήδη συµµορφωθεί πριν από τη σύσταση, σύ-
σταση παράλειψης της προσβολής στο µέλλον.
β) πρόστιµο από χίλια πεντακόσια (1.500) έως ένα εκα-

τοµµύριο (1.000.000) ευρώ. Σε περίπτωση που εκδοθούν
σε βάρος του ίδιου προµηθευτή, πωλητή, παραγωγού ή
διανοµέα περισσότερες από τρεις (3) αποφάσεις επιβο-
λής προστίµου, το ανώτατο όριο προστίµου διπλασιάζε-
ται.
γ) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρη-

σης ή τµήµατός της για χρονικό διάστηµα από τρεις (3)
µήνες έως ένα (1) έτος σε περίπτωση που εκδοθούν σε
βάρος του ίδιου προµηθευτή, πωλητή, παραγωγού ή δια-
νοµέα περισσότερες από τρεις (3) αποφάσεις επιβολής
προστίµου.»

4. Η παρ. 3 του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«3. Σε βάρος του προµηθευτή, πωλητή, παραγωγού ή
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διανοµέα, ο οποίος δεν απαντά σε καταγγελίες κατανα-
λωτών σύµφωνα µε την παρ. 1, ο Υπουργός Οικονοµίας
και Ανάπτυξης µπορεί να προβεί σε: 
α) σύσταση για συµµόρφωση εντός οριζόµενης προθε-

σµίας, άρση της προσβολής και παράλειψή της στο µέλ-
λον ή, αν ο προµηθευτής, πωλητής, παραγωγός ή διανο-
µέας έχει ήδη συµµορφωθεί πριν από τη σύσταση, σύ-
σταση παράλειψης της προσβολής στο µέλλον µε προει-
δοποίηση επιβολής προστίµου,
β) επιβολή προστίµου από πεντακόσια (500) ευρώ έως

πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.»
5. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 13α του ν. 2251/1994

η λέξη «προµηθευτές» αντικαθίσταται µε τη φράση:
«προµηθευτές, πωλητές, παραγωγούς ή διανοµείς».

6. Στο άρθρο 13β του ν. 2251/1994 προστίθεται τίτλος
ως εξής:

«Άρθρο 13β
Διαχείριση καταγγελιών-παραπόνων-

ερωτηµάτων καταναλωτών»

7. Το πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ του άρθρου
13β του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης ή ο Γενικός
Γραµµατέας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κα-
τά το στάδιο διερεύνησης της καταγγελίας µπορεί να ζη-
τήσει αιτιολογηµένη γνώµη από το Συνήγορο του Κατα-
ναλωτή, ο οποίος την παρέχει µέσα σε δύο (2) µήνες α-
πό την υποβολή του σχετικού ερωτήµατος.»

8. Το έκτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 13β
του ν. 2251/1994 καταργείται.

Άρθρο 110

1. Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 2251/1994 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«3. α) Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρότα-
ση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης κωδικοποι-
ούνται, σε ενιαίο κείµενο, οι διατάξεις του παρόντος κα-
θώς και όλων των συναφών νόµων, προεδρικών διαταγ-
µάτων και κανονιστικών αποφάσεων που ρυθµίζουν θέ-
µατα προστασίας των καταναλωτών (νοµοθετική κωδικο-
ποίηση). Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται νέα αρίθµη-
ση των άρθρων και διάρθρωση των διατάξεών τους, η
διαγραφή, η σύµπτυξη ή η διεύρυνση των άρθρων και
του αριθµού τους, καθώς και η µεταγλώττιση και οποια-
δήποτε αναγκαία φραστική µεταβολή των κειµένων, χω-
ρίς αλλοίωση της εννοίας τους. 
β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-

ξης κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος, όπως έ-
χουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε ενιαίο κείµενο (διοικη-
τική κωδικοποίηση).»

2. Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρ-
θρου 14 του ν. 2251/1994 καταργούνται.

3. Η παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 2251/1994 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«7. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η προστασία της α-
σφάλειας και των οικονοµικών συµφερόντων των κατα-
ναλωτών, η διαφάνεια στη λειτουργία της αγοράς, η ενί-
σχυση του ανταγωνισµού και ιδίως η απόδοση του οικο-
νοµικού οφέλους από αυτόν στους καταναλωτές, καθώς
και η διασφάλιση της ενηµέρωσης και η ενίσχυση της ι-
κανότητας των καταναλωτών για σύγκριση και επιλογή
προϊόντων ή υπηρεσιών σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις

επιθυµίες τους, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµίας και Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και του τυχόν κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται και εξειδικεύονται:
α) οι απαιτήσεις ασφάλειας και επισήµανσης των προϊ-

όντων που διατίθενται στην αγορά, εκτός των τροφίµων
και µε την επιφύλαξη κανόνων κοινοτικού δικαίου, 
β) οι υποχρεώσεις ενηµέρωσης των καταναλωτών από

προµηθευτές, παραγωγούς, πωλητές ή διανοµείς προς
τους καταναλωτές σχετικά µε τα χαρακτηριστικά, τις ι-
διότητες και την τιµή πώλησης των προσφερόµενων
προϊόντων ή παρεχόµενων υπηρεσιών, τον τρόπο ανα-
γραφής της τιµής και τη διαµόρφωση αυτής και
γ) όροι διαφάνειας στην προώθηση, πώληση ή προµή-

θεια προϊόντων και υπηρεσιών στους καταναλωτές.»
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 14 του

ν. 2251/1994 καταργείται.
4. Η παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 2251/1994 αντικαθί-

σταται ως εξής: 
«9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανά-

πτυξης, ρυθµίζονται ο τύπος και οι όροι των συµβάσεων
που συνάπτουν οι καταναλωτές µε επιχειρήσεις αδυνα-
τίσµατος και γυµναστηρίων, και ιδίως το δικαίωµα υπα-
ναχώρησης, ο τρόπος καταβολής του τιµήµατος, οι κυ-
ρώσεις που επιβάλλονται, σε περίπτωση παράβασης των
διατάξεων της απόφασης που εκδίδεται κατά την παρά-
γραφο αυτή, και κάθε ειδικότερο θέµα και σχετική λε-
πτοµέρεια.»

5. Οι παράγραφοι 12 και 13 του άρθρου 14 του ν.
2251/1994 καταργούνται.

Άρθρο 111
Μεταβατική διάταξη

Τα άρθρα 100 έως 110 (Κεφάλαιο Α΄ του παρόντος
Τµήµατος) δεν εφαρµόζονται στις συµβάσεις που έχουν
συναφθεί έως την έναρξη ισχύος των άρθρων αυτών, ό-
πως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 126 του παρόντος, πα-
ρά µόνο στις ανανεώσεις των συµβάσεων αυτών. 

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 112
Ορισµοί

1. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου νοού-
νται ως: 
α) εκθέτης: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο

συµµετέχει σε εµπορική έκθεση µε σκοπό την επίδειξη
και προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. 
β) εµπορικός επισκέπτης: κάθε φυσικό πρόσωπο το ο-

ποίο επισκέπτεται εµπορική έκθεση ως νόµιµος ή εξου-
σιοδοτηµένος εκπρόσωπος εταιρίας ή ατοµικής επιχεί-
ρησης, µε απώτερο σκοπό τη σύναψη εµπορικής συµφω-
νίας.
γ) εκθεσιακός χώρος: η έκταση η οποία διαθέτει µόνι-

µα στεγασµένο χώρο µικτού εµβαδού τουλάχιστον πε-
ντακοσίων (500) τετραγωνικών µέτρων και άδεια καταλ-
ληλότητας για τη διενέργεια εµπορικών εκθέσεων.
δ) εκθεσιακό κέντρο: η έκταση η οποία διαθέτει µόνιµα

στεγασµένο χώρο µικτού εµβαδού τουλάχιστον δύο χι-
λιάδων (2.000) τετραγωνικών µέτρων και άδεια καταλλη-
λότητας για τη διενέργεια εµπορικών εκθέσεων.

93



ε) εµπορική έκθεση: σύντοµης διάρκειας εκδήλωση
κατά την οποία, προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες,
εκτός έργων τέχνης, επιδεικνύονται και προωθούνται α-
πό σηµαντικό αριθµό εκθετών σε εµπορικούς επισκέπτες
και ενδεχοµένως στο ευρύ κοινό και διενεργείται απο-
κλειστικά εντός εκθεσιακού χώρου ή εκθεσιακού κέ-
ντρου, ανεξαρτήτως του διακριτικού τίτλου ή της επωνυ-
µίας που φέρει.
στ) διεθνής εµπορική έκθεση: η εµπορική έκθεση η ο-

ποία λαµβάνει χώρα αποκλειστικά εντός εκθεσιακού χώ-
ρου ή εκθεσιακού κέντρου και στην οποία συµµετέχει
σηµαντικός αριθµός διεθνών εκθετών ή την επισκέπτεται
σηµαντικός αριθµός διεθνών εµπορικών επισκεπτών.

Άρθρο 113
Ανακοίνωση λειτουργίας εµπορικών εκθέσεων

1. Προκειµένου να λειτουργήσουν εµπορικές εκθέσεις
απαιτείται ανακοίνωση � γνωστοποίηση στον οικείο Δή-
µο ή στην περίπτωση διεθνών εκθέσεων, στην οικεία Πε-
ριφέρεια.

2. Η ανακοίνωση της λειτουργίας εµπορικών εκθέσεων
υποβάλλεται από το διοργανωτή στο Δήµο ή στην περί-
πτωση διεθνών εµπορικών εκθέσεων, στην Περιφέρεια,
στα όρια των οποίων πρόκειται να διεξαχθεί η εµπορική
έκθεση.

3. Η ανακοίνωση υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) µή-
να πριν από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία λειτουρ-
γίας της εµπορικής έκθεσης και περιλαµβάνει υποχρεω-
τικά, τα εξής:
α) τον αριθµό δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του

φυσικού προσώπου που διοργανώνει την εµπορική έκθε-
ση ή, όταν διοργανώνεται από νοµικό πρόσωπο, τον α-
ριθµό δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του νοµίµου εκ-
προσώπου του, 
β) την επωνυµία και το διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον

Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), την Δηµόσια Οι-
κονοµική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και αριθµό Γενικού Εµπορικού
Μητρώου (ΓΕΜΗ) της εταιρίας ή της ατοµικής επιχείρη-
σης που διοργανώνει την εµπορική έκθεση,
γ) τον διακριτικό τίτλο της εµπορικής έκθεσης και δι-

ευκρίνιση αν απευθύνεται µόνο σε εµπορικούς επισκέ-
πτες ή και στο ευρύ κοινό, 
δ) τον αριθµό πρωτοκόλλου άδειας καταλληλότητας,

του άρθρου 114, των εγκαταστάσεων του εκθεσιακού
χώρου ή του εκθεσιακού κέντρου όπου θα λάβει χώρα η
εµπορική έκθεση, 
ε) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) από το

φυσικό πρόσωπο διοργανωτή ή στην περίπτωση νοµικού
προσώπου από τον νόµιµο εκπρόσωπό του, όπου δηλώ-
νει ότι:
αα) δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήµατα της απά-

της, υπεξαίρεσης, χρεοκοπίας, πλαστογραφίας ή φορο-
διαφυγής, λαθρεµπορίας, παράβασης των νόµων για τα
ναρκωτικά και συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, 
ββ) στην έκθεση θα παρευρίσκεται γενικός ιατρός ή δι-

πλωµατούχος νοσοκόµος, προκειµένου να διασφαλίζε-
ται η παροχή πρώτων βοηθειών κατά τη διάρκεια λει-
τουργίας της έκθεσης,
γγ) συνεργάζεται µε κατάλληλα αδειοδοτηµένο συλ-

λέκτη για τα απόβλητα που θα προκύψουν από τη δρα-
στηριότητα. Εφόσον τα απόβλητα που θα προκύψουν α-
πό τη διαµόρφωση του εκθεσιακού χώρου ή του εκθεσια-
κού κέντρου και τη λειτουργία της έκθεσης εµπίπτουν

στο ν. 2939/2001 (Α΄ 179), ο διοργανωτής υποχρεούται
να διαχειρίζεται τα απόβλητα αυτά µέσω εγκεκριµένων
συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης,
δδ) τηρούνται όλα τα µέτρα ασφαλείας που προβλέπο-

νται από την ισχύουσα νοµοθεσία,
εε) το πλάτος των διαδρόµων επισκεπτών (εξαιρουµέ-

νων των βοηθητικών διαδρόµων) είναι τουλάχιστον δύο
(2) µέτρα, προκειµένου για εκθέσεις που απευθύνονται
µόνο σε εµπορικούς επισκέπτες ή τουλάχιστον τρία (3)
µέτρα, προκειµένου για εκθέσεις που απευθύνονται και
στο ευρύ κοινό.
Οι διαστάσεις των διαδρόµων επισκεπτών, θα πρέπει

να πληρούν σε κάθε περίπτωση τις ελάχιστες απαιτήσεις
των πολεοδοµικών διατάξεων. 
ζ) Τον ακριβή καθορισµό του είδους των εκθεµάτων ή

του κλάδου που θα προβληθεί,
η) το ωράριο λειτουργίας και το ακριβές χρονικό διά-

στηµα λειτουργίας της εµπορικής έκθεσης, το οποίο δεν
µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) συναπτές ηµέρες,
θ) τον κανονισµό συµµετοχής των εκθετών, ο οποίος

συντάσσεται από τον διοργανωτή και περιγράφει τους
ειδικότερους όρους συµµετοχής των εκθετών και ενοι-
κίασης και χρήσης του εκθετηρίου χώρου.

4. Οι υπηρεσίες των Δήµων ή των Περιφερειών στις ο-
ποίες κατατίθεται η ανακοίνωση, αναζητούν υπηρεσια-
κώς εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών αντίγραφο
της άδειας καταλληλότητας των εγκαταστάσεων του εκ-
θεσιακού χώρου ή του εκθεσιακού κέντρου στις οποίες
θα λάβει χώρα η εµπορική έκθεση. Σε περίπτωση που
δεν έχει εκδοθεί η ως άνω άδεια οφείλουν να ενηµερώ-
σουν τον διοργανωτή αµελλητί, µε κάθε πρόσφορο µέ-
σο, συµπεριλαµβανοµένης και της επίδοσης δια του τα-
χυδροµείου, της τηλεοµοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, και µε απόδειξη παραλαβής ότι η εµπορι-
κή έκθεση δεν µπορεί να διοργανωθεί στις συγκεκριµέ-
νες εγκαταστάσεις.

5. Η υπηρεσία, στην οποία κατατίθεται η υπεύθυνη δή-
λωση της περίπτωσης ε΄ της παρ. 3 ενεργεί δειγµατολη-
πτικό έλεγχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

6. Απαγορεύεται η χρήση των όρων «έκθεση», «εµπο-
ρική έκθεση», «διεθνής έκθεση» και «διεθνής εµπορική
έκθεση», καθώς και των αντίστοιχων αγγλικών όρων
«exhibition», «commercial exhibition», «international
exhibition» και «international commercial exhibition» στο
διακριτικό τίτλο οποιασδήποτε εκδήλωσης λαµβάνει χώ-
ρα εκτός εκθεσιακού κέντρου ή εκθεσιακού χώρου.

Άρθρο 114
Διαδικασία χορήγησης άδειας καταλληλότητας εκθε-

σιακών κέντρων και χώρων 

1. Προκειµένου να διοργανωθούν εµπορικές εκθέσεις
απαιτείται άδεια καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων ή
εκθεσιακών χώρων.

2. Η άδεια καταλληλότητας των εκθεσιακών κέντρων ή
εκθεσιακών χώρων χορηγείται από τις αρµόδιες υπηρε-
σίες των Δήµων ύστερα από αίτηση του κυρίου, νοµέα ή
κατόχου της εγκατάστασης που πρόκειται να χρησιµο-
ποιηθεί ως χώρος για τη διοργάνωση εµπορικών εκθέσε-
ων.

3. Η αίτηση περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω
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στοιχεία και δικαιολογητικά:
α) Την επωνυµία και το διακριτικό τίτλο, την έδρα, το

ΑΦΜ, τη ΔΟΥ και τον αριθµό ΓΕΜΗ της εταιρίας ή της α-
τοµικής επιχείρησης που είναι ο κύριος, νοµέας, ή κάτο-
χος της εγκατάστασης που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί
ως χώρος για τη διοργάνωση εµπορικών εκθέσεων ή σε
περίπτωση που ο κύριος, νοµέας η κάτοχος είναι φυσικό
πρόσωπο τον αριθµό δελτίου ταυτότητας, το ΑΦΜ και τη
ΔΟΥ αυτού. 
β) Αντίγραφο της οικοδοµικής άδειας ή της άδειας δό-

µησης, από όπου να προκύπτει ότι επιτρέπεται η χρήση
του χώρου για τη διοργάνωση εµπορικής έκθεσης, µαζί
µε το εγκεκριµένο τοπογραφικό και διάγραµµα κάλυψης
ή δόµησης που τη συνοδεύει, καθώς και αντίγραφα τυ-
χόν πρόσθετων τακτοποιήσεων χώρων σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία περί αυθαιρέτων, συνοδευόµενες
από την βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης της παρ. 8 του
άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), στην οποία βεβαι-
ώνεται επιπρόσθετα ότι η χρήση του χώρου για την διορ-
γάνωση εµπορικής έκθεσης στο εν λόγω ακίνητο είναι ε-
πιτρεπτή.
γ) Διάγραµµα διάταξης του χώρου που πρόκειται να

χρησιµοποιηθεί για τη διενέργεια εµπορικών εκθέσεων,
καθώς και σε κατάλληλη κλίµακα ο κύριος εκθεσιακός, α-
ποθηκευτικός και βοηθητικός χώρος, οι έξοδοι κινδύνου,
οι παρεµβάσεις για τη διασφάλιση προσβασιµότητας
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, οι χώροι πυρασφά-
λειας και οι χώροι υγιεινής.
Το σχεδιάγραµµα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίω-

ση διπλωµατούχου µηχανικού, από την οποία να προκύ-
πτει η καταλληλότητα του χώρου για τη διενέργεια ε-
µπορικών εκθέσεων και η τήρηση των διατάξεων της κεί-
µενης νοµοθεσίας για τη διασφάλιση προσβασιµότητας
ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). 
Τα εκθεσιακά κέντρα και οι εκθεσιακοί χώροι πρέπει να

πληρούν τις προϋποθέσεις του οικοδοµικού κανονισµού
και του κτιριοδοµικού κανονισµού, όπως εξειδικεύεται
σε επιµέρους τεχνικούς κανονισµούς και πρέπει να έ-
χουν ελεύθερο ύψος τουλάχιστον τέσσερα (4) µέτρα σε
ποσοστό τουλάχιστον εβδοµήντα πέντε τοις εκατό
(75%) της συνολικής επιφάνειάς τους.
δ) Στοιχεία του φορέα έκδοσης απόφασης έγκρισης

περιβαλλοντικών όρων και αριθµό πρωτοκόλλου αυτής,
ώστε να αναζητηθεί υπηρεσιακά εφόσον απαιτείται σύµ-
φωνα µε τον ν. 4014/2011 (Α΄ 209).
ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του κυρίου, νο-

µέα ή κατόχου της εγκατάστασης που πρόκειται να χρη-
σιµοποιηθεί ως χώρος για τη διοργάνωση εµπορικών εκ-
θέσεων όπου να δηλώνεται ότι εξασφαλίζεται η δυνατό-
τητα πρόσβασης ή εισόδου φορτηγών και γερανών, η ύ-
παρξη χώρου στάθµευσης φορτηγών και Ι.Χ. αυτοκινή-
των, σύµφωνα µε την παρ. 4, και η ύπαρξη αποθηκών για
υλικά συσκευασίας. 
στ) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρµόδια

πυροσβεστική Υπηρεσία για το χώρο, όπως αυτός δια-
µορφώνεται σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄.
ζ) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Δηµόσιας Υγείας της οι-

κείας Περιφέρειας για τη διασφάλιση των κατάλληλων
συνθηκών υγιεινής. 
η) Βεβαίωση ασφαλιστικής εταιρίας ή αντίγραφο ι-

σχύοντος ασφαλιστήριου συµβολαίου, από τα οποία να
αποδεικνύεται η κάλυψη αστικής ευθύνης για τυχόν ατυ-

χήµατα σε τρίτους (θάνατος, σωµατική βλάβη ή/και υλική
ζηµία) και πυρός.

4. Η αναλογία των θέσεων στάθµευσης πρέπει να είναι
µία (1) θέση ανά τριάντα πέντε (35) τ.µ. επιφάνειας της
έκθεσης (συνολική επιφάνεια µικτού εκθεσιακού κέ-
ντρου ή χώρου). Σε κάθε περίπτωση ο ελάχιστος αριθ-
µός θέσεων στάθµευσης δεν µπορεί να είναι µικρότερος
από εικοσιπέντε (25) θέσεις για εκθεσιακούς χώρους και
από εκατό (100) για εκθεσιακά κέντρα. Εφόσον οι θέσεις
στάθµευσης εντός του ακινήτου του εκθεσιακού κέ-
ντρου ή εκθεσιακού χώρου δεν επαρκούν για την κάλυ-
ψη των αναγκών του, αυτή µπορεί να γίνεται µε χρήση
νοµίµων χωρών στάθµευσης σε απόσταση µέχρι οκτακό-
σια (800) µέτρα από αυτόν. Όταν ο χώρος στάθµευσης
βρίσκεται σε µεγαλύτερη απόσταση από την αναφερό-
µενη στο προηγούµενο εδάφιο, απαιτείται η χρήση λεω-
φορείων αποκλειστικά για την µεταφορά εκθετών επι-
σκεπτών, χωρίς επιβάρυνση για αυτούς. Στην περίπτωση
αυτή οι χώροι στάθµευσης και τα σχετικά αποδεικτικά
χρήσης τους και µίσθωσης λεωφορείων υποβάλλονται
µε την αναγγελία κάθε έκθεσης στον οικείο Δήµο.

5. Η άδεια καταλληλότητας των εκθεσιακών κέντρων ή
εκθεσιακών χώρων χορηγείται µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία πενήντα (50) ηµερολογιακών ηµερών από την
αίτηση του ενδιαφεροµένου. Μετά την άπρακτη πάροδο
της ανωτέρω προθεσµίας η αίτηση για χορήγηση άδειας
καταλληλότητας των εκθεσιακών κέντρων ή εκθεσιακών
χώρων θεωρείται ότι έγινε δεκτή.

6. Η άδεια καταλληλότητας των εκθεσιακών κέντρων ή
εκθεσιακών χώρων ισχύει για πέντε (5) έτη. 

7. Η άδεια καταλληλότητας των εκθεσιακών κέντρων ή
εκθεσιακών χώρων δύναται να ανανεώνεται για αντί-
στοιχο χρονικό διάστηµα, αφού προσκοµιστεί από κάθε
ενδιαφερόµενο υπεύθυνη δήλωση του κυρίου, νοµέα ή
κατόχου ότι δεν έχουν µεταβληθεί ή παύσει να συντρέ-
χουν οι όροι και προϋποθέσεις δυνάµει των οποίων χο-
ρηγήθηκε η αρχική άδεια και διενεργηθεί αυτοψία από
την αρµόδια υπηρεσία του Δήµου. Η δήλωση υποβάλλε-
ται το αργότερο δύο (2) µήνες πριν από την λήξη ισχύος
της άδειας.

8. Σε περίπτωση που µεταβληθεί το πρόσωπο του κυρί-
ου, νοµέα ή κατόχου του εκθεσιακού κέντρου ή εκθεσια-
κού χώρου, η άδεια καταλληλότητας ισχύει µέχρι να συ-
µπληρωθεί ο χρόνος ισχύος της, µε την προϋπόθεση ότι
η σχετική µεταβολή έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως στην
αρµόδια υπηρεσία του Δήµου και έχει σηµειωθεί στην ά-
δεια.

Άρθρο 115 
Λοιπές ρυθµίσεις

1. Επιτρέπεται η λιανική πώληση προϊόντων σε διακρι-
τούς χώρους εντός του εκθεσιακού κέντρου ή εκθεσια-
κού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας εµπορικών εκ-
θέσεων ή διεθνών εκθέσεων που απευθύνονται στο ευρύ
κοινό. Ο διοργανωτής της εµπορικής έκθεσης οφείλει να
γνωστοποιεί στην οικεία ΔΟΥ κατάλογο ο οποίος θα πε-
ριλαµβάνει την επωνυµία και το διακριτικό τίτλο, την έ-
δρα, το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ και τον αριθµό ΓΕΜΗ των νοµικών
προσώπων ή των ατοµικών επιχειρήσεων που πρόκειται
να προβούν σε λιανική πώληση προϊόντων. Η ανωτέρω
γνωστοποίηση λαµβάνει χώρα τουλάχιστον δύο (2) ερ-
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γάσιµες ηµέρες πριν από την έναρξη της εµπορικής έκ-
θεσης.

2. Μεταβολή της ηµεροµηνίας ή του εκθεσιακού κέ-
ντρου ή εκθεσιακού χώρου διεξαγωγής της εµπορικής
έκθεσης είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση ότι ο διοργα-
νωτής υποβάλλει ανακοίνωση προς την αρµόδια Υπηρε-
σία του οικείου Δήµου ή Περιφέρειας κατά περίπτωση,
τουλάχιστον επτά (7) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από
την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία έναρξης της εµπορι-
κής έκθεσης. Όταν υποβάλλεται αίτηµα µεταβολής του
εκθεσιακού κέντρου ή χώρου διεξαγωγής της εµπορικής
έκθεσης, στην ανακοίνωση επισυνάπτεται συµπληρωµα-
τικά η άδεια καταλληλότητας του νέου κέντρου ή χώ-
ρου.

3. Μεταβολή του είδους των εκθεµάτων ή του κλάδου
που προβάλλεται στην εµπορική έκθεση είναι δυνατή, αν
ο διοργανωτής υποβάλλει ανακοίνωση προς την αρµόδια
Υπηρεσία του οικείου Δήµου ή Περιφέρειας κατά περί-
πτωση, τουλάχιστον τέσσερις (4) ηµερολογιακές ηµέρες
πριν από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία έναρξης
της εµπορικής έκθεσης.

4. Αν για οποιοδήποτε λόγο, η προγραµµατισµένη ε-
µπορική έκθεση δεν διεξαχθεί, ο διοργανωτής έχει υπο-
χρέωση να ενηµερώσει άµεσα τον αρµόδιο Δήµο ή, στην
περίπτωση διεθνών εκθέσεων, την αρµόδια Περιφέρεια.

5. Σε εµπορικές εκθέσεις µε αντικείµενο εκρηκτικά �
εύφλεκτα υλικά, οι εκθέτες έχουν υποχρέωση να παρου-
σιάζουν τα εκθέµατά τους µε τη µορφή οµοιωµάτων από
µη αυθεντικά υλικά ή µε γραφικές απεικονίσεις – εικονι-
κές αναπαραστάσεις ως προς το είδος, τη λειτουργία και
τη χρήση τους ή άλλα παρεµφερή µέσα όπως διαφηµι-
στικά έντυπα, βιντεοσκοπηµένο υλικό και αφίσες.

6. Οι Δήµοι και οι Περιφέρειες δηµοσιεύουν στο διαδι-
κτυακό τους τόπο πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουρ-
γούσες εµπορικές εκθέσεις και όσες προγραµµατίζεται
να διεξαχθούν, τυχόν µεταβολές στις προγραµµατισθεί-
σες εκθέσεις, σύµφωνα µε τις παρ. 2, 3 και 4, καθώς και
πληροφορίες σχετικά µε τον τόπο διεξαγωγής, τον χα-
ρακτήρα των εκθέσεων, το χρονικό διάστηµα λειτουρ-
γίας τους, το είδος των εκθεµάτων και τα στοιχεία των
διοργανωτών. Οι ίδιες πληροφορίες κοινοποιούνται σε έ-
ντυπη ή ηλεκτρονική µορφή στη Διεύθυνση Θεσµικών
Ρυθµίσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προ-
στασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης.

7. Για την καταγραφή, παρακολούθηση και εποπτεία
της εκθεσιακής αγοράς, δηµιουργείται στην Γενική Γραµ-
µατεία Εµπορίου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης ηλεκτρονικό µητρώο όπου καταχωρούνται όλες
οι εµπορικές εκθέσεις που διεξάγονται στην Επικράτεια.
Στο ίδιο µητρώο καταχωρούνται τα στοιχεία των εκθε-
σιακών κέντρων ή χώρων της επικράτειας και άλλα δε-
δοµένα που έχουν σχέση µε την εκθεσιακή αγορά της
χώρας. Το σύνολο ή τµήµα των στοιχείων που καταχω-
ρούνται στο µητρώο είναι προσβάσιµο µέσω διαδικτύου
για την πληροφόρηση των ελληνικών και ξένων επιχει-
ρήσεων για τις δυνατότητες προβολής και διάδοσης των
προϊόντων τους και την ανάπτυξη των επιχειρηµατικών
συνεργασιών. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης ρυθµίζεται η διαδικασία δήλωσης, καταχώρισης και
επεξεργασίας των στοιχείων που θα περιλαµβάνει το η-
λεκτρονικό µητρώο της παρ. 7 καθώς και τα στοιχεία ε-
κείνα του ηλεκτρονικού µητρώου που θα δηµοσιεύονται

µέσω διαδικτύου.
9. Επιτρέπεται η διοργάνωση εκθεσιακών δραστηριο-

τήτων σε αµιγώς υπαίθριους δηµόσιους ή δηµοτικούς
χώρους υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) ο διοργανωτής της εκδήλωσης συνάπτει Έγγραφο

Δεσµεύσεων µε τον οικείο δήµο για τη διοργάνωση εκ-
θεσιακών δραστηριοτήτων σε αµιγώς υπαίθριους δηµό-
σιους χώρους. Σε αυτό καθορίζονται µε λεπτοµέρεια το
τυχόν οικονοµικό αντάλλαγµα για τη διάθεση του χώρου
και οι όροι λειτουργίας της εκδήλωσης σε σχέση ιδίως
µε την προσβασιµότητα, την πυροπροστασία, την υγιεινή
και ασφάλεια των επισκεπτών και την καθαριότητα του
χώρου. 
β) δεν χρησιµοποιούνται οι όροι «έκθεση», «εµπορική

έκθεση» και «διεθνής εµπορική έκθεση» καθώς και οι α-
ντίστοιχοι αγγλικοί όροι «exhibition», «commercial
exhibition», «international exhibition» και «international
commercial exhibition» στον διακριτικό τίτλο τέτοιων εκ-
δηλώσεων.

10. Επιτρέπεται η διοργάνωση εκθεσιακών δραστηριο-
τήτων σε αµιγώς υπαίθριους ιδιωτικούς χώρους υπό τις
εξής προϋποθέσεις:
α) ο οικείος Δήµος εκδίδει Κανονισµό Λειτουργίας του

χώρου, ύστερα από αίτηµα του διοργανωτή της εκδήλω-
σης. Ο Κανονισµός Λειτουργίας ρυθµίζει όλα τα σχετικά
ζητήµατα και ιδίως την προσβασιµότητα, την πυροπρο-
στασία, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
των επισκεπτών καθώς και την καθαριότητα του χώρου.
β) δεν χρησιµοποιούνται οι όροι «έκθεση», «εµπορική

έκθεση» και «διεθνής εµπορική έκθεση» καθώς και οι α-
ντίστοιχοι αγγλικοί όροι «exhibition», «commercial
exhibition», «international exhibition» και «international
commercial exhibition» στο διακριτικό τίτλο τέτοιων εκ-
δηλώσεων.

11. Στις εκθεσιακές δραστηριότητες των παραγράφων
9 και 10 απαγορεύεται η λιανική πώληση εκθεµάτων.

Άρθρο 116
Κυρώσεις

1. Αν λειτουργεί εµπορική έκθεση χωρίς να έχει προη-
γηθεί η διαδικασία ανακοίνωσης-γνωστοποίησης που
προβλέπεται στο άρθρο 113, επιβάλλεται, µε απόφαση
του οικείου Δηµοτικού ή Περιφερειακού Συµβουλίου, σε
βάρος του διοργανωτή της έκθεσης χρηµατικό πρόστιµο
ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

2. Στους διοργανωτές που χρησιµοποιούν τους όρους
«έκθεση», «εµπορική έκθεση» και «διεθνής εµπορική έκ-
θεση» κατά παράβαση της παρ. 6 του άρθρου 113 και
των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 115, επιβάλλεται
µε απόφαση του οικείου Δηµοτικού ή Περιφερειακού
Συµβουλίου, χρηµατικό πρόστιµο ύψους δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ.

3. Στους διοργανωτές που παραβιάζουν τις απαιτήσεις
της παρ. 1 του άρθρου 115, επιβάλλεται µε απόφαση του
οικείου Δηµοτικού ή Περιφερειακού Συµβουλίου, χρηµα-
τικό πρόστιµο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

4. Αν διαπιστωθεί ότι ο κύριος, νοµέας ή κάτοχος του
εκθεσιακού κέντρου ή εκθεσιακού χώρου έχει περιλάβει
στην αίτηση που υπέβαλε σύµφωνα µε οριζόµενα στην
παρ. 3 του άρθρου 114 ανακριβή στοιχεία ή δικαιολογη-
τικά, προκειµένου να του χορηγηθεί ή ανανεωθεί από
την αρµόδια υπηρεσία του οικείου Δήµου σχετική άδεια,
τότε επιβάλλεται σε αυτόν µε απόφαση του οικείου Δη-
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µοτικού Συµβουλίου, χρηµατικό πρόστιµο ύψους είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ και η χορηγηθείσα άδεια ανακα-
λείται προσωρινά. O κύριος, νοµέας ή κάτοχος του εκθε-
σιακού κέντρου ή εκθεσιακού χώρου, δύναται να διορ-
θώσει τα ανακριβή στοιχεία ή δικαιολογητικά εντός ενε-
νήντα (90) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης
του προηγούµενου εδαφίου, οπότε και αίρεται η ανάκλη-
ση. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας του προηγού-
µενου εδαφίου, η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται ορι-
στικά.

5. Ο έλεγχος για την τήρηση των διατάξεων των άρ-
θρων 113 και 115 και η διαπίστωση των παραβάσεων γί-
νεται ως εξής: 
α) για τις εµπορικές εκθέσεις, από τα όργανα του Δή-

µου, κατά λόγο αρµοδιότητας, στα όρια του οποίου λει-
τουργούν τα εκθεσιακά κέντρα ή οι εκθεσιακοί χώροι.
β) για τις διεθνείς εµπορικές εκθέσεις από τα όργανα

της Περιφέρειας, κατά λόγο αρµοδιότητας, στα όρια της
οποίας λειτουργούν τα εκθεσιακά κέντρα ή οι εκθεσιακοί
χώροι. 

6. Το συνολικό ποσό των επιβληθέντων διοικητικών
προστίµων βεβαιώνεται και εισπράττεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων
υπέρ του Δήµου ή της Περιφέρειας, τα όργανα του οποί-
ου επέβαλαν το πρόστιµο.

Άρθρο 117 
Μεταβατικές διατάξεις

1. Το άρθρο 4 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) εφαρµόζεται
για τη διαδικασία χορήγησης άδειας καταλληλότητας
εκθεσιακών χώρων και κέντρων.

2. Άδειες καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων ή εκ-
θεσιακών χώρων που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις
προϊσχύουσες διατάξεις, ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία
λήξης τους. Μετά το πέρας της ισχύος τους εκδίδονται
εκ νέου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

3. Έως την έκδοση της απόφασης της παρ. 8 του άρ-
θρου 115, οι Δήµοι ή οι Περιφέρειες υποχρεούνται να
γνωστοποιήσουν εγγράφως στις αρµόδιες υπηρεσίες
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Κα-
ταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης α-
πολογιστικά στοιχεία, σε ετήσια βάση, σχετικά µε τον α-
ριθµό των εκθέσεων, των εκθετών και των επισκεπτών,
καθώς και την ονοµασία του χώρου διεξαγωγής τους, ό-
που είναι διαθέσιµα. 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 118

1. Η υποπερίπτωση 22 της περίπτωσης γ΄ της παρ. Ι
του άρθρου 75 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων  (ν.
3463/2006, Α΄ 114), καταργείται.

2. Στην περίπτωση Δ΄ της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 (το-
µέας αρµοδιοτήτων Απασχόλησης-Εµπορίου-Τουρι-
σµού) του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), προστίθεται υποπερί-
πτωση 22 ως εξής:

«22. Η σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισµού
στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας και όπου υφί-
στανται Επαρχεία στις έδρες αυτών, για την εξώδικη επί-
λυση των διαφορών ανάµεσα σε προµηθευτές και σε κα-

ταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η τήρηση αρχείων
των πορισµάτων της οικείας επιτροπής καθώς και η τή-
ρηση µητρώου καταναλωτών».

3. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3297/2004 (Α΄ 259), α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι επιτροπές του άρθρου 11 του ν. 2251/1994 (Α΄
191) για την εξώδικη επίλυση των διαφορών µεταξύ προ-
µηθευτών και καταναλωτών ή ενώσεων καταναλωτών ε-
πιλαµβάνονται των αιτήσεων που υποβάλλονται από κα-
ταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 11 του ν.
2251/1994. Οι επιτροπές υπάγονται στον Συνήγορο του
Καταναλωτή, τα δε µέλη τους διορίζονται και παύονται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 του ν.
2251/1994. Αρµόδιος για την τήρηση των διατάξεων του
άρθρου 11 του ν. 2251/1994, αναφορικά µε τη σύσταση
και τη λειτουργία των ως άνω επιτροπών είναι ο Αντιπε-
ριφερειάρχης στην έδρα του οποίου συστήνονται, ενώ
για τον πειθαρχικό έλεγχο σε περίπτωση µη τήρησης
των σχετικών διατάξεων ισχύουν οι διατάξεις του ν.
3852/2010 (Α΄ 87). Η γραµµατειακή υποστήριξη των επι-
τροπών αυτών παρέχεται από τις οικείες Περιφερειακές
Ενότητες, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.
2251/1994.»

Άρθρο 119
Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 2843/2000 (Α΄ 219)

Η παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 2843/2000 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«10. Οι ανάγκες της εταιρείας σε προσωπικό µπορούν
να καλύπτονται και µε απόσπαση υπαλλήλων µόνιµων ή
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
που υπηρετούν στο δηµόσιο τοµέα του άρθρου 1 παρ. 6
του ν. 1256/1982 (Α΄ 65). Η απόσπαση γίνεται µε απόφα-
ση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του κα-
τά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού κατά παρέκκλιση των
ισχυουσών διατάξεων. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζε-
ται µέχρι δύο (2) έτη και µπορεί να παραταθεί µε κοινή α-
πόφαση των Υπουργών του προηγούµενου εδαφίου µία
φορά και για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2) έτη κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης. Οι αποδο-
χές των αποσπασµένων κατά τα ανωτέρω υπαλλήλων
καθορίζονται στο ύψος των πάσης φύσεως αποδοχών
που ελάµβαναν από το φορέα προέλευσής τους και βα-
ρύνουν την εταιρεία και ο χρόνος υπηρεσίας τους στην
εταιρεία θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας
στην οργανική τους θέση για οποιαδήποτε υπηρεσιακή
συνέπεια. Οι υπάλληλοι αποσπώνται στην εταιρεία µε το
βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο το οποίο κατέχουν.»

Άρθρο 120
Τροποποίηση του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 72 του ν.
4412/2016 µετά τη λέξη «πιστωτικά» προστίθενται οι λέ-
ξεις «ή χρηµατοδοτικά». 

2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 200 του ν.
4412/2016 καταργείται.

3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 302 του ν.
4412/2016 µετά τη λέξη «πιστωτικά» προστίθενται οι λέ-
ξεις «ή χρηµατοδοτικά».
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Άρθρο 121
Τροποποίηση του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) 

1. Το άρθρο 18 του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«Αρµόδια αρχή έκδοσης και θεώρησης των αδειών ε-
παγγελµατιών πωλητών είναι ο δήµος µόνιµης κατοικίας
του αδειούχου. Για τις επαγγελµατικές άδειες πωλητών
λαϊκών αγορών που έχουν εκδοθεί από τους πρώην Ορ-
γανισµούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης,
αρµόδιες αρχές θεώρησης ορίζονται η Περιφέρεια Αττι-
κής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.
Ειδικά, για τις νέες άδειες που εκδίδονται για τη στελέ-
χωση των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρµόδιες
είναι οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας
αντίστοιχα. Για την έκδοση και τη θεώρηση της άδειας ο
επαγγελµατίας καταθέτει υπέρ της αρµόδιας αρχής πα-
ράβολο».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 59 του ν.
4497/2017, στη φράση «νέων αδειών υπαιθρίου εµπορί-
ου» µετά τη λέξη «νέων» προστίθεται η λέξη «επαγγελ-
µατικών». 

3. Η παρ. 10 του άρθρου 100 του ν. 4497/2017 αντικα-
θίσταται από τις 13 Νοεµβρίου 2017, ως εξής:

«10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου τίθενται σε ι-
σχύ από την έκδοση των αποφάσεων της παρ. 5, οπότε
και καταργείται το άρθρο 40 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120).
Υποθέσεις που κατά την ηµεροµηνία κατάργησης του
άρθρου 40 του ν. 4155/2013 εκκρεµούν στο ΣΥΚΑΠ µε-
ταφέρονται στο ΣΥΚΕΑΑΠ.»

Άρθρο 122
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3894/2010 (Α΄ 204)

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Ε-
πενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), στην οποία µετέχουν ως Πρόε-
δρος ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης ή ο νόµιµος
αναπληρωτής του και ως µέλη οι Υπουργοί Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Υπουργός Επικρατείας
µε αρµοδιότητα να συνδράµει τον Πρωθυπουργό για το
συντονισµό, παρακολούθηση και έλεγχο της κυβερνητι-
κής πολιτικής που αφορά την προώθηση, επιτάχυνση και
υλοποίηση επενδύσεων, ο Υφυπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης µε αρµοδιότητα σε θέµατα στρατηγικών και ι-
διωτικών επενδύσεων, καθώς και οι αρµόδιοι κατά περί-
πτωση Υπουργοί, οι οποίοι διατηρούν δικαίωµα ψήφου
και εισηγούνται προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Σ.Ε. επί των
θεµάτων αρµοδιότητάς τους, ή οι νόµιµοι αναπληρωτές
τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του
Προέδρου της Δ.Ε.Σ.Ε.»

Άρθρο 123
Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού 
Βιοµηχανικής  Ιδιοκτησίας

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1733/1987 (Α΄ 171) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε
την επωνυµία «Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας»
(Ο.Β.Ι.) που εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από το

Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης.»
2. Στο άρθρο 7 του ν. 1733/1987 προστίθενται παρά-

γραφοι 10α και 10β ως εξής: 
«10α. Δικαίωµα παράστασης ή κατάθεσης εγγράφων

ενώπιον του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας
(Ο.Β.Ι.) έχει όποιος αντλεί δικαίωµα από αίτηση ευρεσι-
τεχνίας, αίτηση Πιστοποιητικού Υποδείγµατος Χρησιµό-
τητας (Π.Υ.Χ) ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ή ο εξου-
σιοδοτηµένος για το σκοπό αυτό πιστοποιηµένος σύµ-
βουλος ευρεσιτεχνίας.

10β. Ο Ο.Β.Ι. δύναται να καταρτίζει προγραµµατικές
συµφωνίες µε διεθνείς οργανισµούς, ανώτατα εκπαιδευ-
τικά ιδρύµατα της Ελλάδας, µε την επιφύλαξη του άρ-
θρου 48 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και του εξωτερικού ή
άλλους φορείς µε αντικείµενο την κατάρτιση και εκπαί-
δευση των συµβούλων ευρεσιτεχνίας.»

3. Μετά το άρθρο 7 του ν. 1733/1987 προστίθεται άρ-
θρο 7Α ως εξής:

«Άρθρο 7Α

1. Από 2.5.2018 η κατάθεση στον Ο.Β.Ι. των αιτήσεων
για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, κατ΄ εφαρµογή των διατάξε-
ων για τη βιοµηχανική ιδιοκτησία γίνεται αποκλειστικά
µε ηλεκτρονικό τρόπο. Τα σχετικά τέλη καταβάλλονται
αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικών πληρωµών. Με απόφα-
ση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Β.Ι., που δηµοσιεύ-
εται στην επίσηµη ιστοσελίδα του, καθορίζονται οι διαδι-
κασίες, οι τεχνικές προδιαγραφές και κάθε άλλο σχετικό
µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου θέµα.

2. Η κατάθεση µε ηλεκτρονική αλληλογραφία δεν επι-
τρέπεται στις περιπτώσεις των εφευρέσεων του ν.
4325/1963 (Α΄ 156).

3. Μέχρι την έναρξη εφαρµογής της παρ. 1, η κατάθε-
ση στον Ο.Β.Ι. των αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους
τίτλων και πιστοποιητικών βιοµηχανικής ιδιοκτησίας δύ-
ναται να γίνει µε αυτοπρόσωπη παρουσία του νόµιµου
καταθέτη ή µε συστηµένη επιστολή ή µε τη χρήση τηλε-
οµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου. Τα σχετικά
τέλη καταβάλλονται αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικών
πληρωµών.»

4. Η παρ. 1 του άρθρου 19 του π.δ. 77/1988 (Α΄33) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κατ’ εφαρµογή του παρόντος προεδρικού διατάγ-
µατος δικαίωµα παράστασης ή κατάθεσης εγγράφων ε-
νώπιον του Ο.Β.Ι., έχει µόνο όποιος αντλεί δικαιώµατα α-
πό ευρωπαϊκή αίτηση ή ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτε-
χνίας ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ή ο εξουσιοδοτη-
µένος για το σκοπό αυτό πιστοποιηµένος σύµβουλος ευ-
ρεσιτεχνίας.»

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
το άρθρο 79 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), η παρ. 1 του άρ-
θρου 3 της ΥΑ 159/1987 (Β΄ 778) και κάθε άλλη αντίθετη
γενική ή ειδική διάταξη.

Άρθρο 124

Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται εντός έξι (6) µη-
νών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και ύστερα α-
πό πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, καθορίζονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των συµβού-
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λων ευρεσιτεχνίας, ο φορέας κατάρτισης, το περιεχόµε-
νο των σχετικών προγραµµάτων βασικής εκπαίδευσης,
κατάρτισης και µετεκπαίδευσης, η διάρκειά τους, η δια-
δικασία πιστοποίησης και έκδοσης των σχετικών διοικη-
τικών πράξεων και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτοµέρεια. 

Άρθρο 125
Καταργούµενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος των άρθρων 100 έως 111
(Κεφάλαιο Α΄ του παρόντος Τµήµατος) καταργείται η
υπ΄ αριθµ. Ζ1-629/2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄
720) και η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4242/2014 (Α΄
50), που αντικατέστησε την περίπτωση α΄ της παρ. 14
του άρθρου 4 του ν. 2251/1994. 

2. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται τα
άρθρα 36, 37 και 38 (Κεφάλαιο Η΄) του ν. 4264/2014 (Α΄
118), η υπ΄ αριθµ. Κ1-3508/2011 κοινή υπουργική από-
φαση (Β΄ 3009) και η υπ΄ αριθµ. Κ1-1480/2014 υπουργι-
κή απόφαση (Β΄ 2330). 

Άρθρο 126
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του και εκτός από
τα άρθρα 100 έως 109 και το άρθρο 111, η ισχύς των ο-
ποίων αρχίζει δύο (2) µήνες µετά την δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 127 
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής

1. Με το παρόν θεσπίζεται το γενικό πλαίσιο και οι γε-
νικές αρχές για την άσκηση εποπτείας και τη διαδικασία
ελέγχου των οικονοµικών δραστηριοτήτων και των προϊ-
όντων. 

2. Με τις διατάξεις του παρόντος καθορίζονται:
α) Οι κοινές αρχές και το πλαίσιο για την άσκηση επο-

πτείας στις οικονοµικές δραστηριότητες και στα προϊό-
ντα.
β) Οι γενικοί κανόνες και οι διαδικασίες που ισχύουν

για την άσκηση εποπτείας.
γ) Η µεθοδολογία και τα εργαλεία άσκησης της επο-

πτείας.
δ) Οι αρµοδιότητες και υποχρεώσεις των εποπτευου-

σών αρχών και τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των ε-
λεγχόµενων οικονοµικών φορέων.
ε) Τα µέτρα και οι κυρώσεις στο πλαίσιο της άσκησης

εποπτείας. 
στ) Άλλα ζητήµατα σχετικά µε τη λειτουργία του συ-

στήµατος άσκησης εποπτείας.
3. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται σε όλες

τις οικονοµικές δραστηριότητες και προϊόντα, καθώς και
σε ό,τι αφορά την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων.
Από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος εξαιρούνται οι

φορολογικές, οι τραπεζικές, οι χρηµατιστηριακές δρα-
στηριότητες, η ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και η
τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας.

4. Η εποπτεία ασκείται στα εξής πεδία:
α) Ασφάλεια και συµµόρφωση προϊόντων 
β) Ασφάλεια τροφίµου
γ) Προστασία καταναλωτή και σύννοµη (ή προσήκου-

σα) παροχή υπηρεσιών 
δ) Ασφάλεια υποδοµών και κατασκευών 
ε) Δηµόσια υγεία
στ) Ασφάλεια και υγεία εργαζοµένων
ζ) Προστασία του περιβάλλοντος
η) Προστασία δηµοσίων εσόδων. 

Άρθρο 128
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:

1. Οικονοµική δραστηριότητα: η δραστηριότητα που α-
σκείται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε σκοπό τον
προσπορισµό εισοδήµατος και κέρδους στο πλαίσιο λει-
τουργίας της αγοράς, όπως ενδεικτικά η παραγωγή και
διακίνηση αγαθών, η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ε-
µπορίου και η εκτέλεση έργων.

2. Τοµέας δραστηριότητας: το σύνολο των οικονοµι-
κών δραστηριοτήτων που προσδιορίζονται µε τετραψή-
φιο Κωδικό Αριθµό Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

3. Οικονοµικός φορέας: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το
οποίο ασκεί οικονοµική δραστηριότητα στην Ελληνική Ε-
πικράτεια. 

4. Προϊόν: αντικείµενο που διατίθεται στην αγορά για
διανοµή, κατανάλωση ή χρήση στο πλαίσιο εµπορικής
δραστηριότητας. 

5. Εγκατάσταση: ο χώρος όπου ασκείται οικονοµική
δραστηριότητα που φέρει έναν ή περισσότερους Κωδι-
κούς Αριθµούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και η οποία µπο-
ρεί να ταξινοµηθεί ως προς τον κίνδυνο για τη δηµόσια
υγεία και ασφάλεια, το περιβάλλον ή άλλες πτυχές του
δηµόσιου συµφέροντος. Στην έννοια της εγκατάστασης
για τους σκοπούς του παρόντος νοείται και το κινητό µέ-
σο, στο οποίο ή µέσω του οποίου ασκείται οικονοµική
δραστηριότητα.

6. Εποπτεία: Οι ενέργειες που πραγµατοποιούνται από
δηµόσια αρχή προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι οικο-
νοµικοί φορείς, οι εγκαταστάσεις και τα προϊόντα συµ-
µορφώνονται µε την κείµενη νοµοθεσία και δεν θέτουν
σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον ή
άλλες πτυχές προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος.
Στην εποπτεία συµπεριλαµβάνονται ο σχεδιασµός, προ-
γραµµατισµός και η διενέργεια ελέγχων, η παροχή κα-
τευθυντήριων οδηγιών και πληροφόρησης, τα µέτρα που
λαµβάνονται για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης και
την άµεση προστασία του δηµοσίου συµφέροντος, κα-
θώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται στην περίπτωση
παραβίασης της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

7. Εποπτεύουσα αρχή: η δηµόσια αρχή που έχει αρµο-
διότητα άσκησης εποπτείας στους οικονοµικούς φορείς
και τα προϊόντα. Καθήκοντα εποπτεύουσας αρχής µπο-
ρεί να ασκεί η Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονι-
σµού και η Αρχή Εφαρµογής Εποπτείας και Διαχείρισης
Ελέγχου του άρθρου 130. 

8. Πεδίο εποπτείας: Μια συγκεκριµένη πτυχή του δη-
µοσίου συµφέροντος, για την προστασία της οποίας α-
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παιτείται εποπτεία ως προς την τήρηση της ενωσιακής
και της εθνικής νοµοθεσίας. 

9. Έλεγχος: Κάθε ενέργεια που πραγµατοποιείται στο
πλαίσιο της εποπτείας για την αξιολόγηση της συµµόρ-
φωσης µιας οικονοµικής δραστηριότητας και περιλαµβά-
νει την εξέταση ή αξιολόγηση της συµµόρφωσης των
προϊόντων, υπηρεσιών ή εργασιών µε την κείµενη νοµο-
θεσία. 

10. Ελεγκτής: α) ο δηµόσιος υπάλληλος της εποπτεύ-
ουσας αρχής µε αρµοδιότητα την άσκηση εποπτείας, β)
το φυσικό πρόσωπο που έχει εγγραφεί σε µητρώο της ε-
ποπτεύουσας αρχής, στο οποίο ανατίθεται η άσκηση ε-
ποπτείας.

11. Εντολή διενέργειας ελέγχου: έγγραφο που περι-
γράφει το περιεχόµενο του ελέγχου που πρέπει να
πραγµατοποιηθεί σε συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα α-
πό τον ελεγκτή στον οποίο έχει ανατεθεί. 

12. Φύλλο ελέγχου: φύλλο αξιολόγησης της συµµόρ-
φωσης που περιέχει κατ΄ ελάχιστο τις κύριες απαιτήσεις
ή τις κατηγορίες απαιτήσεων που υποχρεούνται να τη-
ρούν οι φορείς οικονοµικών δραστηριοτήτων σχετικά µε
τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. 

13. Έκθεση ελέγχου: η αναφορά ή κάθε έγγραφο που
συντάσσεται σε συνέχεια του ελέγχου και καταγράφει
τα αποτελέσµατά του. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου
µπορούν να ενσωµατώνονται στο φύλλο ελέγχου και να
εκδίδεται ενιαίο έγγραφο. 

14. Αρχείο ελέγχου: βάση δεδοµένων του πληροφο-
ριακού συστήµατος διαχείρισης και ελέγχων όπου κατα-
χωρούνται οι εκθέσεις ελέγχων. 

15. Κίνδυνος: η πιθανή βλάβη που δύναται να προκλη-
θεί σε µια πτυχή του δηµοσίου συµφέροντος, ως αποτέ-
λεσµα οικονοµικής δραστηριότητας ή της προοριζόµε-
νης χρήσης των προϊόντων. Ο κίνδυνος προσδιορίζεται ι-
δίως από το µέγεθος της πιθανότητας επέλευσης της
βλάβης, τη σοβαρότητα και το µέγεθος αυτής, καθώς και
από τη συχνότητα επανάληψης της µη συµµορφούµενης
συµπεριφοράς του οικονοµικού φορέα. 

16. Αξιολόγηση κινδύνου: η διαδικασία αναγνώρισης,
ανάλυσης και εκτίµησης της επικινδυνότητας των οικο-
νοµικών δραστηριοτήτων και των προϊόντων, που απο-
σκοπεί στην οργάνωση και την άσκηση των κατάλληλων
ενεργειών ελέγχου και εποπτείας. 

17. Κριτήρια κατάταξης σε κατηγορία κινδύνου: τα συ-
γκεκριµένα χαρακτηριστικά οικονοµικών δραστηριοτή-
των και προϊόντων που χρησιµοποιούνται ως κριτήρια
για την κατάταξη των οικονοµικών φορέων σε κατηγο-
ρίες κινδύνου. 

18. Συλλογή και αξιολόγηση δεδοµένων εποπτείας: η
οργανωµένη επαλήθευση ή µελέτη ορισµένου τύπου κιν-
δύνου που αποσκοπεί στη συλλογή δεδοµένων για την
αναγνώριση υφιστάµενων ή δυνητικών προβληµάτων σε
διαφορετικές οικονοµικές δραστηριότητες και, όταν κα-
θίσταται αναγκαίο, στη προετοιµασία στρατηγικής µε
στόχο τη πρόληψη, µείωση ή εξάλειψη συγκεκριµένου ε-
παπειλούµενου κινδύνου και τη στατιστική αξιοποίηση
αυτών. 

19. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη συµµόρφωση: η ε-
πίσηµη πληροφορία της εποπτεύουσας αρχής ή των ελε-
γκτών που δίδεται σε συγκεκριµένη περίπτωση προς τον
οικονοµικό φορέα καθώς και οι επεξηγήσεις που παρέχει
η εποπτεύουσα αρχή ή οι ελεγκτές για την ορθή εφαρ-

µογή και συµµόρφωση µε τις κείµενες διατάξεις είτε πα-
ρέχονται σε συνέχεια του ελέγχου που διενεργήθηκε εί-
τε παρέχονται σε ανεξάρτητο χρόνο. 

20. Πληροφόρηση: η επικοινωνία και ανακοίνωση των
δεδοµένων που παρέχονται από την εποπτεύουσα αρχή
προς τους οικονοµικούς φορείς και το ευρύ κοινό.

Άρθρο 129
Γενικές αρχές για την άσκηση της εποπτείας

1.Ο έλεγχος πρέπει να είναι αναλογικός, αποτρεπτι-
κός και αποτελεσµατικός. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος, η άσκηση της επο-
πτείας διέπεται από τις εξής αρχές:
α. Υποστήριξη της συµµόρφωσης από την εποπτεύου-

σα αρχή: Οι εποπτεύουσες αρχές και υπάλληλοι παρέ-
χουν στους οικονοµικούς φορείς τις κατευθυντήριες
γραµµές, τις οδηγίες και την πληροφόρηση που απαιτεί-
ται για να πραγµατωθεί η συµµόρφωση, πριν από την ε-
πιβολή των οποιωνδήποτε µέτρων και κυρώσεων. 
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου η άµεση επιβολή µέ-

τρων και κυρώσεων είναι αναγκαία για επιτακτικούς λό-
γους προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος.
β. Επιλογή ενεργειών για τη µείωση ή αποτροπή του

κινδύνου: Οι εποπτεύουσες αρχές και υπάλληλοι τους
πρέπει να επιλέγουν την πλέον αναλογική και πρόσφορη
ενέργεια, προκειµένου να µειωθεί ή να αποτραπεί ο κίν-
δυνος. 
γ. Γνωστοποίηση των υποχρεώσεων του εποπτευόµε-

νου: Οι εποπτεύουσες αρχές δηµοσιοποιούν τις απαιτή-
σεις συµµόρφωσης που απαιτούνται από την κείµενη νο-
µοθεσία µε τρόπο σαφή και κατανοητό παρέχοντας τις
απαιτούµενες διευκρινίσεις όπου απαιτείται. 
δ. Αποδοτικότητα: Οι εποπτεύουσες αρχές διασφαλί-

ζουν την χρηστή διαχείριση των διαθέσιµων πόρων και
την επιλογή ενεργειών που συνεπάγονται το λιγότερο
δυνατό κόστος για τις αρχές και τους εποπτευόµενους.
ε. Αρωγή και επικουρία µεταξύ των εποπτευουσών αρ-

χών: Οι εποπτεύουσες αρχές όλων των πεδίων εποπτεί-
ας συνεργάζονται µεταξύ τους και ανταλλάσσουν πλη-
ροφορίες για την υποβοήθηση του έργου τους και για
την µείωση του χρόνου και διοικητικού βάρους προς
τους εποπτευόµενους.
στ. Θέσπιση κανόνων δεοντολογίας: Οι εποπτεύουσες

αρχές εκδίδουν Κώδικες Δεοντολογίας σύµφωνα µε
τους οποίους διενεργούνται οι δράσεις τους. 
ζ. Αναλογική επιβολή µέτρων και κυρώσεων: Οι επο-

πτεύουσες αρχές και οι υπάλληλοι επιβάλουν µέτρα και
κυρώσεις µε σκοπό την επίτευξη στα προβλεπόµενα από
την κείµενη νοµοθεσία επίπεδα συµµόρφωσης και προ-
στασίας του δηµοσίου συµφέροντος σε σχέση µε την α-
ξιολόγηση του κινδύνου και µε τη µικρότερη δυνατή βλά-
βη στην οικονοµική δραστηριότητα, λαµβάνοντας υπόψη
τις επιπτώσεις στην άσκηση της οικονοµικής δραστηριό-
τητας και ιδίως τα λειτουργικά κόστη, τη βιωσιµότητα,
την ανάπτυξη και την απασχόληση.
η. Μη επικάλυψη αρµοδιοτήτων εποπτείας: Οι επο-

πτεύουσες αρχές συντονίζουν τις δράσεις τους µε σκο-
πό την αποφυγή των αλληλοεπικαλύψεων και τη µη επι-
βολή µέτρων ή ελέγχων για το ίδιο ζήτηµα από περισσό-
τερες από µία κάθε φορά αρχές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 130 
Εποπτεύουσες αρχές

1. Οι εποπτεύουσες αρχές διακρίνονται σε Αρχές Ορ-
γάνωσης Εποπτείας και Συντονισµού και σε Αρχές Ε-
φαρµογής Εποπτείας και Διαχείρισης. 

2. Ως Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισµού ο-
ρίζεται η εποπτεύουσα αρχή που είναι αρµόδια για το
σύνολο ενός πεδίου εποπτείας σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία. Η Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονι-
σµού είναι αρµόδια για τον συντονισµό και την οργάνω-
ση των θεµάτων που αφορούν πρωτίστως σε οριζόντια
ζητήµατα υλοποίησης του παρόντος νόµου, όπως: ενέρ-
γειες εποπτείας και υποστήριξη συµµόρφωσης, κατανο-
µή προϋπολογισµού και προσωπικού, µεθοδολογία σχε-
διασµού ενεργειών εποπτείας, αξιολόγηση και κατάταξη
κινδύνου, σχεδιασµός συστήµατος διαχείρισης καταγγε-
λιών, κατάρτιση φύλλων ελέγχου. Εάν δικαιολογείται α-
πό τη φύση του πεδίου εποπτείας, µπορεί να ορίζονται
περισσότερες από µία αρχές µε τις αρµοδιότητες της
Αρχής Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισµού εφόσον
εξειδικεύονται ρητά τα υποπεδία αρµοδιότητάς τους. Ως
Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισµού µπορεί να
ορίζεται και το εκάστοτε υπουργείο ή φορέας που συνι-
στά εποπτεύουσα αρχή κατά τα οριζόµενα στην περί-
πτωση κδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 132.

3. Ως Αρχή Εφαρµογής Εποπτείας και Διαχείρισης ορί-
ζεται η αρχή στην οποία η Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας
και Συντονισµού αναθέτει τον έλεγχο συγκεκριµένου το-
µέα οικονοµικών δραστηριοτήτων ή υποκατηγορίας αυ-
τού για συγκεκριµένο πεδίο εποπτείας σύµφωνα και µε
τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. Η Αρχή Εφαρµο-
γής Εποπτείας και Διαχείρισης συνεργάζεται µε την Αρ-
χή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισµού για την απρό-
σκοπτη υποστήριξη και εφαρµογή του συνόλου των ε-
νεργειών εποπτείας ανά πεδίο εποπτείας. 

4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού και του Υ-
πουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης ορίζεται για κάθε έ-
να από τα πεδία εποπτείας της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 127 η Αρχή ή οι Αρχές Οργάνωσης Εποπτείας και
Συντονισµού καθώς και η Αρχή ή οι Αρχές Εφαρµογής Ε-
ποπτείας και Διαχείρισης. Με το ίδιο διάταγµα καθορίζε-
ται το πεδίο εποπτείας κάθε εποπτεύουσας αρχής, το α-
ντικείµενο εποπτείας και το σύνολο των ενεργειών επο-
πτείας επί των οποίων οι αρχές αυτές έχουν αρµοδιότη-
τα για την εφαρµογή του παρόντος νόµου. Τα ως άνω
µπορούν να ορίζονται σε ένα ή σε επιµέρους Προεδρικά
Διατάγµατα για κάθε ένα πεδίο εποπτείας. 

Άρθρο 131
Γενικές λειτουργίες εποπτευουσών αρχών

1. Οι εποπτεύουσες αρχές εκτελούν τις εξής γενικές
λειτουργίες:. 
α) Προωθούν και ελέγχουν τη συµµόρφωση µε την ε-

κάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
β) Ενηµερώνουν το κοινό για τους πιθανούς κινδύ-

νους.
γ) Καταρτίζουν πρόγραµµα ελέγχων µε σκοπό την ε-

πίτευξη των στόχων για µια συγκεκριµένη χρονική πε-
ρίοδο και µεριµνούν για την έγκρισή του. Το πρόγραµµα
ελέγχων περιλαµβάνει κατ΄ ελάχιστο τον αριθµό των
προγραµµατισµένων ελέγχων, τις προτεραιότητες της
συγκεκριµένης χρονικής περιόδου και τα κριτήρια κινδύ-
νου που λαµβάνονται υπόψη. 

δ) Καταρτίζουν τα φύλλα ελέγχου και τις κατευθυντή-
ριες οδηγίες για τη συµµόρφωση.

ε) Αναλύουν τα αποτελέσµατα µεµονωµένων ελέγ-
χων, καθώς και όλων των ελέγχων που πραγµατοποιού-
νται ετησίως και δηµοσιοποιούν τα αποτελέσµατα της
σχετικής ανάλυσης.

στ) Διεξάγουν αξιολόγηση κινδύνου, αναπτύσσουν
κριτήρια κατάταξης σε κατηγορία κινδύνου και µερι-
µνούν για την έγκρισή τους.

ζ) Καταρτίζουν Μοντέλο Ενεργειών Συµµόρφωσης
(ΜΕΣ).

η) Διοργανώνουν και παρέχουν κατάλληλη εκπαίδευ-
ση στους ελεγκτές.

θ) Διεξάγουν έρευνες και µελέτες για την αξιολόγηση
νέων κινδύνων ή αλλαγών σε υφιστάµενους κινδύνους.

ι) Συνεργάζονται µε άλλες εποπτεύουσες αρχές και
φορείς της Διοίκησης για τους σκοπούς της δράσης
τους.

ια) Συλλέγουν και ενηµερώνουν τα δεδοµένα ελέγχου
των οικονοµικών φορέων και εγκαταστάσεων και τις
πληροφορίες σχετικά µε τον κίνδυνο αυτών για τους
σκοπούς της ανταλλαγής πληροφοριών και της αξιολό-
γησης κινδύνου. 

ιβ) Προτείνουν τροποποιήσεις της νοµοθεσίας που α-
φορά στις απαιτήσεις συµµόρφωσης.

ιγ) Συντάσσουν αναφορά για τη δράση και λειτουργία
τους κατά τα οριζόµενα στο άρθρο.

ιδ) Υποστηρίζουν τη συµµόρφωση, µέσω παροχής κα-
τευθυντήριων οδηγιών και πληροφόρησης των οικονοµι-
κών φορέων και κάθε ενδιαφερόµενου.
ιε) Ορίζουν τους ελεγκτές που ασκούν την εποπτεία

των φορέων οικονοµικών δραστηριοτήτων και των προϊ-
όντων.

2. Οι λειτουργίες της παραγράφου 1 εκτελούνται µε
στόχο τη µείωση του κινδύνου που µπορεί να προκαλεί-
ται προς για την ανθρώπινη υγεία, την ασφάλεια, το πε-
ριβάλλον και για οποιαδήποτε άλλη πτυχή του δηµοσίου
συµφέροντος. Οι λειτουργίες εκτελούνται µε τρόπο που
προάγει τη σχέση εµπιστοσύνης µε τους οικονοµικούς
φορείς και βασίζονται στην ορθή επικοινωνία µεταξύ
τους.

Άρθρο 132
Υπηρεσίες επιφορτισµένες µε την εποπτεία

1. Εποπτεύουσες αρχές, για τον έλεγχο των οικονοµι-
κών δραστηριοτήτων και τοµέων που εντάσσονται στο
πεδίο εφαρµογής του παρόντος είναι οι εξής: 
α) Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίµων.
β) Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων.
γ) Οι αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας

Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
δ) Οι αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Κα-

ταναλωτή και Εµπορίου του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης.
ε) Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών
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και Μεταφορών.
στ) Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.
ζ) Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας. 
η) Το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-

λισης και Αλληλεγγύης.
θ) Οι αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας.
ι) Το Σώµα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ε-

νέργειας και Μεταλλείων. 
ια) Το Πυροσβεστικό Σώµα Ελλάδος.
ιβ) Η Ελληνική Αστυνοµία.
ιγ) Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερι-

κών.
ιδ) Οι αρµόδιες Υπηρεσίες των κατά τόπο Περιφερειών

και Περιφερειακών Ενοτήτων.
ιε) Οι αρµόδιες υπηρεσίες των κατά τόπο Δήµων.
ιστ) Οι Υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος, στη ζώνη

δικαιοδοσίας τους.
ιζ) Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισµού
ιη) Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού (ΠΥΤ).
κα) Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτι-

σµού και Αθλητισµού. 
κβ) Η Ειδική Γραµµατεία Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού

Εγκλήµατος.
κγ) Το Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας (ΣΕΥΠ).
κδ) Το Υπουργείο ή άλλος φορέας που εποπτεύει τις

παραπάνω αρχές.
κε) κάθε άλλη αρχή που ασκεί εποπτεία κατά τις διατά-

ξεις του παρόντος νόµου. 
2. Νέες υπηρεσίες, αρχές ή φορείς που αποκτούν αρ-

µοδιότητες εποπτείας ή νέες αρµοδιότητες εποπτείας
που κατανέµονται και καθορίζονται σε υφιστάµενες υπη-
ρεσίες, αρχές ή φορείς µετά τη θέση σε ισχύ του παρό-
ντος νόµου προστίθενται στην παράγραφο 1 µε κοινή α-
πόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού εντός 30 ηµε-
ρών από την ανάληψη της αρµοδιότητας.

3. Η Διεύθυνση Συντονισµού και Παρακολούθησης του
κανονιστικού πλαισίου για το επιχειρηµατικό περιβάλλον
του άρθρου 133 συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρε-
σίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος νόµου. Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και
του Διοικητή της ΑΑΔΕ µπορεί να καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών,
δεδοµένων και στατιστικών στοιχείων και κάθε άλλη α-
ναγκαία λεπτοµέρεια για την συνεργασία αυτή.

Άρθρο 133
Διεύθυνση Συντονισµού και Παρακολούθησης 

του κανονιστικού πλαισίου
για το επιχειρηµατικό περιβάλλον

1. Στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργεί-
ου Οικονοµίας και Ανάπτυξης συστήνεται Διεύθυνση Συ-
ντονισµού και Παρακολούθησης του κανονιστικού πλαι-
σίου για το επιχειρηµατικό περιβάλλον. 
Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι:
α. Η παρακολούθηση και ο συντονισµός των µεταρ-

ρυθµιστικών ενεργειών για την απλοποίηση της αδειοδό-
τησης και την αναµόρφωση της άσκησης εποπτείας στις
οικονοµικές δραστηριότητες και την αγορά προϊόντων,

καθώς και η αξιολόγηση της εφαρµογής των ενεργειών
αυτών, προκειµένου να υποστηρίζεται και να ενισχύεται
η συµµόρφωση των επιχειρήσεων, να εµπεδώνονται
σχέσεις εµπιστοσύνης µεταξύ του δηµόσιου και ιδιωτι-
κού τοµέα και να επιτυγχάνεται η βελτίωση του επιχει-
ρηµατικού περιβάλλοντος.
β. Ο σχεδιασµός, η οργάνωση, η υποστήριξη και η πα-

ρακολούθηση της λειτουργίας του Ολοκληρωµένου Πλη-
ροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Δραστηριοτήτων και
Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016,
σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές.

2. Η Διεύθυνση υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Eφαρ-
µογής Κανονισµών, Υποδοµών και Ελέγχου και αποτε-
λείται από τα ακόλουθα τµήµατα:
α. Τµήµα Απλοποίησης Αδειοδότησης Οικονοµικών

Δραστηριοτήτων 
β. Τµήµα Συντονισµού Εποπτείας Οικονοµικών Δρα-

στηριοτήτων και Προϊόντων 
γ. Τµήµα Υποστήριξης Λειτουργίας Ολοκληρωµένου

Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Δραστηριοτήτων
και Ελέγχων (ΟΠΣ- ΑΔΕ).

3. Η Διεύθυνση έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες, οι ο-
ποίες κατανέµονται µεταξύ των τµηµάτων της ως εξής:
α. Τµήµα Απλοποίησης Αδειοδότησης Οικονοµικών

Δραστηριοτήτων:
αα. Παρακολουθεί και συντονίζει τις ενέργειες για τη

διασφάλιση της οριζόντιας εφαρµογής των θεσµικών
παρεµβάσεων, καθώς και της συνοχής της µεταρρύθµι-
σης σχετικά µε την απλοποίηση της αδειοδότησης των
οικονοµικών φορέων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Γε-
νικό Μέρος του ν. 4442/2016.
ββ. Διαµορφώνει, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υ-

πουργεία, τη στρατηγική προσέγγιση των µεταρρυθµίσε-
ων σε σχέση µε θέµατα απλούστευσης της αδειοδότη-
σης των οικονοµικών φορέων. 
γγ. Υποστηρίζει την Οµάδα Διαχείρισης Έργου του άρ-

θρου 16 του ν. 4442/2016.
δδ. Σχεδιάζει και προωθεί, σε συνεργασία µε τα συ-

ναρµόδια Υπουργεία, νοµοθετικές και άλλες πρωτοβου-
λίες για την περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση των
διαδικασιών αδειοδότησης των οικονοµικών δραστηριο-
τήτων.
εε. Συνεργάζεται µε αδειοδοτούσες αρχές και φορείς

εκπροσώπησης των επιχειρήσεων – κοινωνικούς εταί-
ρους για τη διαµόρφωση πολιτικών βελτίωσης του επι-
χειρηµατικού περιβάλλοντος.
στστ. Παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες προς τις αρ-

µόδιες αρχές, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουρ-
γεία, για τη διασφάλιση της οµοιόµορφης νοµοθετικής
ερµηνείας και εφαρµογής των µεταρρυθµιστικών ενερ-
γειών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Γενικό Μέρος του
ν. 4442/2016. 
ζζ. Αναλύει και αξιολογεί τις επιπτώσεις της εφαρµο-

γής των µεταρρυθµιστικών ενεργειών και λειτουργεί ως
αποθετήριο τεχνογνωσίας και εµπειρίας, όσον αφορά
την αδειοδότηση οικονοµικών δραστηριοτήτων.
ηη. Συνεργάζεται µε τα Τµήµατα Β΄ και Γ΄ της Διεύ-

θυνσης µε σκοπό την ανατροφοδότηση, ανταλλαγή και
επεξεργασία δεδοµένων που δύνανται να χρησιµοποιη-
θούν για βελτιωτικές προτάσεις επί του θεσµικού πλαισί-
ου.
θθ. Συµβάλλει στη διάχυση των µεταρρυθµιστικών ιδε-
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ών, την εκπαίδευση του προσωπικού των αρµόδιων αρ-
χών και προωθεί και διαδίδει τις καλές πρακτικές, στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του για την απλοποίηση της
αδειοδότησης.
β. Τµήµα Συντονισµού Εποπτείας Οικονοµικών Δρα-

στηριοτήτων και Προϊόντων:
αα. Παρακολουθεί και συντονίζει, σε κεντρικό και περι-

φερειακό επίπεδο, τις ενέργειες για τη διασφάλιση της
οριζόντιας εφαρµογής των θεσµικών παρεµβάσεων, κα-
θώς και της συνοχής της µεταρρύθµισης σχετικά µε την
εποπτεία των οικονοµικών δραστηριοτήτων και της αγο-
ράς προϊόντων, σε συνεργασία µε τις Αρχές Οργάνωσης
Εποπτείας και Συντονισµού και τις Αρχές Εφαρµογής Ε-
ποπτείας και Διαχείρισης, όπως αυτές ορίζονται στο άρ-
θρο 130.
ββ. Υποστηρίζει τις ανωτέρω αρχές για την έκδοση

της δευτερογενούς νοµοθεσίας και την αποτελεσµατική
εφαρµογή των προτεινόµενων προσεγγίσεων και εργα-
λείων του παρόντος νόµου. 
γγ. Διαµορφώνει σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υ-

πουργεία και τις εποπτεύουσες αρχές τη στρατηγική
προσέγγιση των µεταρρυθµίσεων σε σχέση µε θέµατα ε-
ποπτείας των οικονοµικών δραστηριοτήτων και της αγο-
ράς προϊόντων. 
δδ. Υποστηρίζει την Οµάδα Διαχείρισης Έργου του άρ-

θρου 134. 
εε. Παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες προς τις αρµό-

διες αρχές για τη διασφάλιση της οµοιόµορφης νοµοθε-
τικής ερµηνείας και εφαρµογής της µεθοδολογίας και
των εργαλείων εποπτείας του παρόντος.
στστ. Αναλύει και αξιολογεί τις επιπτώσεις της εφαρ-

µογής των µεταρρυθµιστικών ενεργειών και λειτουργεί
ως αποθετήριο τεχνογνωσίας και εµπειρίας όσον αφορά
την εποπτεία των οικονοµικών δραστηριοτήτων και της
αγοράς προϊόντων. 
ζζ. Συνεργάζεται µε τα τµήµατα Α΄ και Γ΄ της Διεύ-

θυνσης µε σκοπό την ανατροφοδότηση, ανταλλαγή και
επεξεργασία δεδοµένων που δύνανται να χρησιµοποιη-
θούν για βελτιωτικές προτάσεις επί του θεσµικού πλαισί-
ου.
ηη. Συµβάλλει στη διάχυση των µεταρρυθµιστικών ιδε-

ών, την εκπαίδευση του προσωπικού των αρµόδιων αρ-
χών και προωθεί και διαδίδει τις καλές πρακτικές, στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του για την αναµόρφωσης
της άσκησης εποπτείας στις οικονοµικές δραστηριότη-
τες και την αγορά προϊόντων.
γ. Τµήµα Υποστήριξης Λειτουργίας Ολοκληρωµένου

Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Δραστηριοτήτων
και Ελέγχων (ΟΠΣ- ΑΔΕ):
αα. Προσδιορίζει τις προδιαγραφές λειτουργίας του

ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, µε σκοπό την
αποτελεσµατική εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου αδει-
οδότησης και εποπτείας οικονοµικών δραστηριοτήτων
και αγοράς προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό το τµήµα συ-
νεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές αδειόδοτησης και ε-
ποπτείας, καθώς και µε τη Γενική Δ/νση Ψηφιακής Πολι-
τικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 
ββ. Μεριµνά για τη διαχείριση του συστήµατος, τη δια-

σφάλιση της παραγωγικής του λειτουργίας και των βελ-
τιώσεών του.
γγ. Διασφαλίζει, µέσω του περιεχοµένου του ΟΠΣ-Α-

ΔΕ, τη διαθεσιµότητα επικαιροποιηµένων δεδοµένων,
στατιστικών στοιχείων, αναφορών, κατευθύνσεων για

την εφαρµογή της µεθοδολογίας εποπτείας, σχετικών υ-
ποδειγµάτων των χρησιµοποιούµενων εργαλείων και εν
γένει πληροφόρησης για την απλοποίηση της αδειοδό-
τησης και την εποπτεία των οικονοµικών δραστηριοτή-
των και της αγοράς προϊόντων.
δδ. Επεξεργάζεται τα δεδοµένα του ΟΠΣ-ΑΔΕ µε στό-

χο την υποστήριξη της παρακολούθησης και αξιολόγη-
σης της εφαρµογής των ενεργειών αρµοδιότητας των
τµηµάτων Α΄ και Β΄ της ίδιας Δ/νσης και γενικότερα µε
σκοπό τη διατύπωση βελτιωτικών προτάσεων επί του θε-
σµικού πλαισίου. 
εε. Υποστηρίζει τις αρµόδιες αρχές εφαρµογής και τις

ελεγχόµενες επιχειρήσεις –µέσω λειτουργίας help desk
ή άλλων εργαλείων και λειτουργιών- σχετικά µε την α-
ναζήτηση πληροφοριών και οδηγιών για τη χρήση του
ΟΠΣ-ΑΔΕ. 

4. Για την επαρκή στελέχωση των τµηµάτων της Διεύ-
θυνσης προβλέπεται η αύξηση των οργανικών θέσεων
του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης κατά 22 µε
τις κάτωθι ειδικότητες:
ΠΕ Μηχανικών (6)
ΠΕ Περιβάλλοντος (4)
ΠΕ Γεωτεχνικών (1)
ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού (6)
ΠΕ Πληροφορικής (2)
ΤΕ Πληροφορικής (1)
ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων (2)
Οι ως άνω θέσεις προσωπικού µπορούν να καλύπτο-

νται και µε αποσπάσεις ή µετατάξεις µονίµων υπαλλή-
λων ή υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, κατόπιν δηµοσίευσης
σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην
οποία µπορεί να καθορίζονται πρόσθετα προσόντα διορι-
σµού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.

Άρθρο 134 
Σύσταση Οµάδας Διαχείρισης Έργου για την εποπτεία

(Ο.Δ.Ε.).

1. Με πρα�ξη του Υπουργικου� Συµβουλι�ου συνιστάται
Οµα�δα Διαχει�ρισης Έργου (Ο.Δ.Ε) για την εποπτεία των
οικονοµικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων,
στην οποι�α µετε�χουν:
α) Ο Γενικο�ς Γραµµατε�ας Βιοµηχανι�ας, ως Προ�εδρος
β) Εκπρο�σωπος της Γενικη�ς Γραµµατει�ας Πρωθυπουρ-

γου�
γ) Εκπρο�σωπος του Υπουργει�ου Οικονοµι�ας και Α-

να�πτυξης 
δ) Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίµων
ε) Ο Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων
στ) Ο Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου και Προστασίας

Καταναλωτή
ζ) Ο Γενικός Γραµµατέας Υποδοµών 
η) Ο Γενικός Γραµµατέας Μεταφορών 
θ) Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµόσιας Υγείας του Υπουρ-

γείου Υγείας
ι) Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης 
ια) Ο Ειδικός Γραµµατέας Σώµατος Επιθεώρησης Ερ-

γασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ιβ) Ο Γενικός Γραµµατέας Περιβάλλοντος του Υπουρ-
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γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ιγ) Ο Γενικός Γραµµατέας Χωρικού Σχεδιασµού και Α-

στικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
ιδ) Ο Γενικός Γραµµατέας Ενέργειας και Ορυκτών

Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας
ιε) Ο Ειδικός Γραµµατέας Υδάτων του Υπουργείου Πε-

ριβάλλοντος και Ενέργειας
ιστ) Ο Ειδικός Γραµµατέας του Σώµατος Επιθεωρητών

και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας 
ιζ) Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εσωτερι-

κών.
ιη) Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµόσιας Τάξης του Υπουρ-

γείου Προστασίας του Πολίτη/Εσωτερικών
ιθ) Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας
κ) Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος
κα) Ο Αρχηγός του Λιµενικού Σώµατος 
κβ) Ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και

Ανάπτυξης
κγ) Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Πολιτισµού

και Αθλητισµού
κδ) Ο Ειδικός Γραµµατέας του Σώµατος Δίωξης Οικο-

νοµικού Εγκλήµατος 
2. α. Η Ο.Δ.Ε. για την εποπτεία προγραµµατι�ζει, παρα-

κολουθει�, συντονι�ζει και προωθει� τις απαραι�τητες
δρα�σεις για την εφαρµογη� του παρο�ντος. Η ΟΔΕ αποτε-
λεί γνωµοδοτικό, επιτελικό και συµβουλευτικό όργανο
προς τους αρµόδιους υπουργούς για τον στρατηγικό
σχεδιασµό και τη συντονισµένη χάραξη της εθνικής πο-
λιτικής για την εποπτεία των οικονοµικών δραστηριοτή-
των και της αγοράς προϊόντων ως προς το σύνολο των
πεδίων εποπτείας που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του παρόντος, την παρακολούθηση της ενιαίας εφαρµο-
γής του καθώς και για κάθε θέµα σχετικό µε την βελτίω-
σή του. 
β. Η Ο.Δ.Ε. προσδιορίζει τους βραχυπρόθεσµους, µε-

σοπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους για την ε-
ποπτεία, και τις απαραίτητες δράσεις για την υλοποίηση
τους.
γ. Η Ο.Δ.Ε. είναι αρµόδια για την υποβολή προτάσεων

σχετικών µε τη χρηµατοδότηση των ενεργειών εποπτεί-
ας, και συνεργάζεται προς τούτο µε το Υπουργείο Οικο-
νοµικών.

Άρθρο 135
Κατανοµή του προϋπολογισµού και του προσωπικού

Οι δαπάνες για την άσκηση της εποπτείας βαρύνουν
τον κρατικό προϋπολογισµό. Για το σκοπό αυτό οι επο-
πτεύουσες αρχές µεριµνούν για την κατανοµή και την
εγγραφή των σχετικών πιστώσεων.

2. Το ύψος του προϋπολογισµού και ο αριθµός θέσεων
που κατανέµονται σε συγκεκριµένο ή συγκεκριµένα πε-
δία εποπτείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο
127, βασίζεται σε ετήσιο ή πολυετές πρόγραµµα επο-
πτείας. Οι εκτιµώµενες δαπάνες εγγράφονται στον κρα-
τικό προϋπολογισµό. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Άρθρο 136
Ενέργειες που συνιστούν εποπτεία

Στις ενέργειες που συνιστούν εποπτεία περιλαµβάνο-
νται: 
α) Η αξιολόγηση του κινδύνου, για την κατάταξη των

οικονοµικών δραστηριοτήτων σε βαθµούς επικινδυνότη-
τας και ο σχεδιασµός των ελέγχων. 
β) Ο καθορισµός της συχνότητας, ο προγραµµατισµός

και η διενέργεια ελέγχων.
γ) Η διαχείριση των καταγγελιών.
δ) Η ενηµέρωση, η πληροφόρηση, η παροχή κατευθυ-

ντήριων γραµµών και οδηγιών και η διενέργεια προλη-
πτικών δράσεων, µε στόχο την συµµόρφωση και τον πε-
ριορισµό ή τη µείωση των κινδύνων. 
ε) Η έκδοση απόφασης για επιβολή µέτρων και κυρώ-

σεων. 
στ) Η αξιολόγηση των πληροφοριών και δεδοµένων

που συλλέγονται και αφορούν τις οικονοµικές δραστη-
ριότητες, τους οικονοµικούς φορείς και τα προϊόντα, κα-
θώς και η διενέργεια παρακολούθησης και µελετών, ό-
που απαιτείται, για την εκτίµηση νέων κινδύνων ή πιθα-
νών αλλαγών σε υφιστάµενους κινδύνους. 
ζ) Η αξιολόγηση από την εποπτεύουσα αρχή του α-

σκούµενου ελεγκτικού έργου από τους ελεγκτές.

Άρθρο 137
Αξιολόγηση κινδύνου και κατάταξη των οικονοµικών

δραστηριοτήτων σε βαθµούς επικινδυνότητας

1.Οι έλεγχοι σχεδιάζονται κατόπιν αξιολόγησης του
κινδύνου, βάσει της οποίας οι ελεγχόµενες οικονοµικές
δραστηριότητες κατατάσσονται σε βαθµό επικινδυνότη-
τας ως προς την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος.
Με βάση την κατάταξη αυτή καταρτίζεται το πρόγραµµα
ελέγχων. 

2. Η αξιολόγηση κινδύνου γίνεται ως εξής:
α) Η εποπτεύουσα αρχή διεξάγει αξιολογήσεις κινδύ-

νου µε βάση το επίπεδο πιθανότητας επέλευσης αυτού
σε σχέση µε το εύρος της επίπτωσης που µπορεί να προ-
καλούν οι δραστηριότητες και η λειτουργία των οικονο-
µικών φορέων και εγκαταστάσεων και η διάθεση των
προϊόντων στην υγεία, ασφάλεια, το περιβάλλον και σε
οποιαδήποτε άλλη πτυχή του δηµοσίου συµφέροντος. 
β) Η εποπτεύουσα αρχή σχεδιάζει και εφαρµόζει µεθο-

δολογία βαθµολόγησης για την κατάταξη σε βαθµό επι-
κινδυνότητας. Η βαθµολόγηση έχει τη µορφή πυραµί-
δας, µε κατάταξη της επικινδυνότητας από τον υψηλότε-
ρο στον χαµηλότερο βαθµό. 

3. Η κατάταξη των οικονοµικών φορέων, των εγκατα-
στάσεων και των προϊόντων σε βαθµούς επικινδυνότη-
τας ως προς την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος,
γίνεται µε τα εξής, κατά περίπτωση, κριτήρια:
α) την εγγενή επικινδυνότητα των δραστηριοτήτων και

των διαδικασιών τους, και των προϊόντων
β) το µέγεθος της οικονοµικής δραστηριότητας της ε-

γκατάστασης
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γ) την οµάδα και τον αριθµό των καταναλωτών για
τους οποίους προορίζεται το προϊόν 
δ) το ιστορικό συµµόρφωσης του οικονοµικού φορέα ή

της εγκατάστασης. 
δ) το προφίλ επικινδυνότητας του οικονοµικού φορέα,

της εγκατάστασης και του προϊόντος, βάσει των φύλλων
ελέγχου και των τυχόν αναθεωρηµένων χαρακτηριστι-
κών που προέκυψαν κατόπιν ελέγχου
ε) την ύπαρξη αξιόπιστου συστήµατος διαχείρισης και

λειτουργίας.
στ) τις συστάσεις που έχουν γίνει, τα µέτρα και τις κυ-

ρώσεις που έχουν επιβληθεί στον οικονοµικό φορέα.
4. Η κατάταξη των οικονοµικών φορέων και των εγκα-

ταστάσεων σε βαθµό επικινδυνότητας σύµφωνα µε τα
παραπάνω κριτήρια, γίνεται σε τρεις κατηγορίες κινδύ-
νου: α) χαµηλού, β) µεσαίου και γ) υψηλού. 

5. Με κοινή απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υ-
πουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
ύστερα από εισήγηση της εποπτεύουσας αρχής, εξειδι-
κεύονται τα κριτήρια αξιολόγησης του κινδύνου και η κα-
τάταξη σε βαθµό επικινδυνότητας. Με την ίδια απόφαση
µπορεί να καθορίζονται περισσότερα κριτήρια και να
ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες για την κατάταξη των δρα-
στηριοτήτων. Τα κριτήρια και η κατάταξη αναθεωρούνται
κάθε πέντε (5) έτη το ανώτερο.

6. Αν δικαιολογείται από το αντικείµενο µιας οικονοµι-
κής δραστηριότητας, στην απόφαση της προηγούµενης
παραγράφου µπορεί να ορίζεται µόνο η γενική προσέγ-
γιση της ανάπτυξης των κριτηρίων και του τρόπου κατά-
ταξης.

7. Πληροφορίες για τον βαθµό επικινδυνότητας των
δραστηριοτήτων καταχωρίζονται και αναρτώνται στο Ο-
λοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Άσκησης Δρα-
στηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) από την αρµόδια
εποπτεύουσα αρχή και είναι διαθέσιµες προς όλες τις ε-
ποπτεύουσες αρχές και τους οικονοµικούς φορείς. 

Άρθρο 138
Συχνότητα ελέγχων

1. Η εποπτεύουσα αρχή καθορίζει τη συχνότητα των ε-
λέγχων κατ΄ ελάχιστον από τα εξής κριτήρια: 
α) τον βαθµό κινδύνου.
β) την αναµενόµενη διάρκεια ελέγχου στην εκάστοτε

κατηγορία κινδύνου.
γ) την διαθεσιµότητα ανθρώπινων πόρων. 
δ) την υποχρεωτική προτεραιότητα ελέγχου δραστη-

ριοτήτων υψηλού κινδύνου.
2. Η εποπτεύουσα αρχή µπορεί να προσαρµόζει τη συ-

χνότητα των ελέγχων σε σχέση µε τις υπάρχουσες συν-
θήκες και να πραγµατοποιεί δειγµατοληπτικούς ελέγ-
χους σε χαµηλού ρίσκου δραστηριότητες, καθώς και άλ-
λους ελέγχους που ανεξαρτήτως της κατηγοριοποίησης
κινδύνου προκύπτουν στο πλαίσιο άµεσης αντιµετώπι-
σης και διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 139
Πρόγραµµα ελέγχων

1. Οι έλεγχοι διεξάγονται σύµφωνα µε το πρόγραµµα
ελέγχων που καταρτίζεται από την εποπτεύουσα αρχή.

2. Το πρόγραµµα ελέγχων είναι ετήσιο ή πολυετές και
καταρτίζεται µε βάση πληροφορίες που συλλέγονται κα-
τά τη διαδικασία αδειοδότησης, έγκρισης ή γνωστοποίη-

σης της οικονοµικής δραστηριότητας, πληροφορίες που
περιλαµβάνονται σε µητρώα ή συλλέγονται µέσω των ε-
λέγχων από την αρµόδια εποπτεύουσα αρχή ή προκύ-
πτουν µέσω καταγγελιών ή άλλων στοιχείων εφόσον
κρίνονται επαρκώς αξιόπιστα και προκύπτει άµεσος κίν-
δυνος σηµαντικής βλάβης του δηµοσίου συµφέροντος.
Τα πολυετή προγράµµατα ελέγχων κοινοποιούνται στην
Οµάδα Διαχείρισης Έργου (Ο.Δ.Ε) του άρθρου 134. 

3. Το πρόγραµµα ελέγχων περιλαµβάνει:
α) τις ενέργειες εποπτείας που πρέπει να διενεργη-

θούν εντός της διάρκειάς του,
β) τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, 
γ) τα γενικά χαρακτηριστικά των οικονοµικών φορέων

που υπόκεινται σε εποπτεία,
δ) τους ειδικούς στόχους και τους σχετικούς δείκτες

ανά πεδίο εποπτείας, 
ε) πρόβλεψη για τη διενέργεια κοινών ελέγχων µε άλ-

λες εποπτεύουσες αρχές. 
4. Για την καλύτερη εκτέλεσή του, το πρόγραµµα ε-

λέγχων µπορεί να υλοποιείται µε επιµέρους σχεδιασµό
κάθε εποπτεύουσας αρχής ώστε να καλύπτει µικρότερα
χρονικά διαστήµατα. 

5. Το πρόγραµµα ελέγχων µπορεί να τροποποιείται και
να προσαρµόζεται καταλλήλως εφόσον κατά την εκτέ-
λεσή του προκύπτουν νέα στοιχεία είτε από συλλογή
πληροφοριών είτε από τη διεξαγωγή ελέγχων. 

6. Η µεθοδολογία κατάρτισης του προγράµµατος ε-
λέγχων των εγκαταστάσεων βασίζεται στο συνδυασµό
του µεγέθους της εγκατάστασης και της πιθανότητας ε-
πέλευσης κινδύνου από τη λειτουργία της και βασίζεται
ιδίως σε τέσσερα κριτήρια:
α) το βαθµό κινδύνου κάθε οικονοµικής δραστηριότη-

τας. 
β) το µέγεθος της οικονοµικής δραστηριότητας του

φορέα ή της εγκατάστασης.
γ) το ιστορικό συµµόρφωσης του οικονοµικού φορέα ή

της εγκατάστασης.
δ) την ύπαρξη συστήµατος διαχείρισης κινδύνων ή την

έλλειψη αυτού. 
7. H µεθοδολογία κατάρτισης του προγράµµατος ε-

λέγχων των προϊόντων βασίζεται στο συνδυασµό της πι-
θανότητας επέλευσης και της σοβαρότητας της βλάβης
που το προϊόν µπορεί να επιφέρει στη δηµόσια υγεία και
ασφάλεια, στο περιβάλλον και κάθε άλλη πτυχή του δη-
µοσίου συµφέροντος και περιλαµβάνει ιδίως δύο κριτή-
ρια:
α) τον βαθµό κινδύνου του προϊόντος ο οποίος προσ-

διορίζεται µε βάση την περιγραφή, τα χαρακτηριστικά
και τη σκοπούµενη χρήση του, το συνολικό χρόνο ζωής
του και την ύπαρξη ή µη προειδοποιητικών ετικετών και
επισηµάνσεων, στο προϊόν. Για τον προσδιορισµό του
βαθµού κινδύνου λαµβάνονται υπόψη πληροφορίες από
την αξιολόγηση της συµµόρφωσης για παρόµοια προϊό-
ντα µέσω των ενωσιακών µηχανισµών ανταλλαγής πλη-
ροφοριών. 
β) την οµάδα και τον αριθµό των καταναλωτών για

τους οποίους προορίζεται το προϊόν. Ιδίως εξετάζεται ε-
άν το προϊόν χρησιµοποιείται ή όχι από ευάλωτες οµά-
δες καταναλωτών.

8. Με κοινή απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου υ-
πουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης ε-
ξειδικεύεται η µεθοδολογία σχεδιασµού των ενεργειών
εποπτείας που περιλαµβάνει την γενική διαδικασία προ-
γραµµατισµού, την µεθοδολογία για την παρακολούθηση
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µετά τη διενέργεια του ελέγχου, τον προσδιορισµό των
περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται επανάληψη του ε-
πιτόπιου ελέγχου και των περιπτώσεων στις οποίες οι ε-
ποπτεύουσες αρχές µπορούν να χρησιµοποιούν τις πλη-
ροφορίες που παρασχέθηκαν από τον οικονοµικό φορέα
και ρυθµίζεται κάθε άλλη απαραίτητη λεπτοµέρεια. 

Άρθρο 140
Διαχείριση καταγγελιών

1. Καταγγελίες σχετικά µε τη δραστηριότητα οικονοµι-
κού φορέα ή εγκατάστασης µπορεί να υποβληθούν από
οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο προς την αρµό-
δια εποπτεύουσα αρχή µε κάθε πρόσφορο µέσο επικοι-
νωνίας (ηλεκτρονικά, εγγράφως, τηλεφωνικώς κ.λπ.)

2. Οι καταγγελίες αξιολογούνται µε τα εξής κριτήρια: 
α) τη συµβατότητα µε το πεδίο αρµοδιότητας της επο-

πτεύουσας αρχής.
β) το προφανώς αβάσιµο και αστήρικτο του περιεχοµέ-

νου τους.
γ) την κατάθεση των απαραίτητων στοιχείων που επι-

τρέπουν τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου ή έρευνας 
δ) την κατ΄ αρχήν εκτίµηση ότι η αναφορά στοιχειοθε-

τεί παράβαση νοµοθεσίας. 
ε) την επαναληψιµότητα του περιστατικού.
στ) τον χρόνο που έχει παρέλθει από την διαπίστωση

του προβλήµατος.
ζ) την εκτίµηση του βαθµού επικινδυνότητας ως προς

τις άµεσες ή έµµεσες επιδράσεις στο κοινό ή σε άλλη
πτυχή δηµοσίου συµφέροντος.
η) την οµάδα καταναλωτών που εκτίθενται σε κίνδυνο

και την τυχόν χρήση από ευαίσθητες οµάδες.
θ) τη συνεκτίµηση των αποτελεσµάτων εξέτασης προ-

σκοµισθέντος δείγµατος.
ι) την αξιοπιστία τους όταν προέρχονται από επανει-

ληµµένη υποβολή τους από τον ίδιο καταγγέλλοντα χω-
ρίς να αποδεικνύεται σε προγενέστερους ελέγχους η α-
κρίβειά τους.

3. Μετά την αξιολόγηση της προηγούµενης παραγρά-
φου και ανάλογα µε τη σοβαρότητα της καταγγελίας η ε-
ποπτεύουσα αρχή προβαίνει σε µία ή περισσότερες από
τις παρακάτω ενέργειες: α) αρχειοθέτηση της καταγγε-
λίας, β) καταγραφή της καταγγελίας για την εν λόγω
δραστηριότητα που ενδεχοµένως να εξετασθεί στο
πλαίσιο του ευρύτερου προγραµµατισµού ελέγχων, γ) ά-
µεση διερεύνηση κατά προτεραιότητα η οποία µπορεί να
περιλαµβάνει και τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου και δ)
ενηµέρωση της αρµόδιας αρχής εάν πρόκειται για κα-
ταγγελία που υποβλήθηκε αναρµοδίως. 

4. Οι εποπτεύουσες αρχές δεν υποχρεούνται να απα-
ντούν µεµονωµένα ή να διεξάγουν επιτόπιο έλεγχο µετά
από κάθε καταγγελία και να κοινοποιούν απάντηση προς
τον καταγγέλλοντα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην
κείµενη νοµοθεσία για κάποιο πεδίο εποπτείας.

6. Η εποπτεύουσα αρχή παρέχει τους απαραίτητους
ανθρώπινους και υλικούς πόρους για τη διαχείριση και
την αξιολόγηση των καταγγελιών που σχετίζονται µε τη
δραστηριότητα των οικονοµικών φορέων. Η εποπτεύου-
σα αρχή παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό
που διενεργεί την αξιολόγηση των καταγγελιών. 

7. Η εποπτεύουσα αρχή µπορεί να αξιολογεί αυτεπαγ-
γέλτως και άλλες πληροφορίες που τίθενται σε γνώση
της, όπως δηµοσιεύσεις στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης,
στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε άλλο µέσο, η δια-

χείριση των οποίων πραγµατοποιείται αναλογικά µε τον
τρόπο που η εποπτεύουσα αρχή αξιολογεί τις καταγγε-
λίες. 

8. Με απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας επο-
πτεύουσας αρχής καθορίζονται οι διαδικασίες και τα ει-
δικότερα κριτήρια, πλέον αυτών της παρ. 2, και ο συν-
δυασµός αυτών για την αξιολόγηση της καταγγελίας και
για την παραποµπή της, εφ΄ όσον αυτό κρίνεται απαραί-
τητο, στο επόµενο στάδιο διαχείρισης και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.

Άρθρο 141
Κατευθυντήριες οδηγίες για την υποστήριξη 

της συµµόρφωσης 

1. Οι εποπτεύουσες αρχές παρέχουν κατευθυντήριες
οδηγίες για την κατανόηση και εφαρµογή των κείµενων
διατάξεων από τους ελεγχόµενους µε σκοπό τη συµµόρ-
φωσή τους. 

2. Η υποστήριξη της συµµόρφωσης µέσω των κατευ-
θυντήριων οδηγιών πραγµατοποιείται µε κάθε πρόσφορο
µέσο, όπως µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email),
µε ηλεκτρονικές αναρτήσεις (online), µε ανταλλαγή επι-
στολών ή µε τηλεφωνική επικοινωνία καθώς και µε επι-
τόπου επίσκεψη του χώρου δραστηριότητας.

3. Οι κατευθυντήριες οδηγίες είναι δεσµευτικές για
τον ελεγχόµενο οικονοµικό φορέα. Αν κριθούν µη επαρ-
κείς σε µεταγενέστερο έλεγχο µπορούν να παρασχε-
θούν νέες κατευθυντήριες οδηγίες, σύµφωνα µε τις ο-
ποίες ο ελεγχόµενος θα πρέπει να συµµορφωθεί, ωστό-
σο, εφόσον ο ελεγχόµενος ενήργησε σύµφωνα µε τις
κατευθυντήριες γραµµές και οδηγίες που του παρασχέ-
θηκαν κατά τον πρώτο έλεγχο, δεν επιβάλλονται µέτρα
και κυρώσεις. 

Άρθρο 142
Πληροφόρηση 

1. Οι Αρχές Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισµού
πληροφορούν το κοινό για θέµατα που εµπίπτουν στο
πεδίο εποπτείας τους, εκδίδοντας γενικές οδηγίες οι ο-
ποίες είναι κατανοητές και προσβάσιµες σε όλους τους
ενδιαφερόµενους.

2. Οι αρχές πληροφορούν για τα εξής:
α) τις απαιτήσεις του νόµου για συµµόρφωση και τον

τρόπο ερµηνείας τους
β) τις διαδικασίες συµµόρφωσης και αξιολόγησης κιν-

δύνου, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών και
των κατευθυντήριων οδηγιών για τη συµµόρφωση που α-
φορούν τις νόµιµες υποχρεώσεις των ελεγχόµενων, 
γ) τα µέσα και τις διαδικασίες επικοινωνίας µε τις αρ-

χές,
δ) την παροχή πληροφοριών και κατευθυντήριων οδη-

γιών από τις αρχές για συµµόρφωση, 
ε) τη διεξαγωγή των ελέγχων, συµπεριλαµβανοµένων

των προγραµµάτων τους, των ειδών του ελέγχου, των
λιστών ελέγχου και της διαδικασίας, 
στ) τις ενέργειες σε περίπτωση διαπίστωσης παραβά-

σεων,
ζ) τη διαδικασία καταγγελιών,
η) τα ένδικα µέσα που µπορεί να ασκήσει ο ελεγχόµε-

νος.
3. Η πληροφόρηση και η παροχή οριζόντιων κατευθυ-

ντήριων οδηγιών για τη συµµόρφωση µπορούν να πραγ-
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µατοποιούνται µε έναν ή περισσότερους από τους παρα-
κάτω τρόπους:
α) την πρόβλεψη κοινής πληροφόρησης για συγκεκρι-

µένα ζητήµατα
β) την επεξεργασία και δηµοσιοποίηση οδηγών ορθής

πρακτικής και άλλων εγγράφων παροχής κατευθυντή-
ριων οδηγιών για τη συµµόρφωση που επεξηγούν στους
φορείς µε ποιους τρόπους µπορούν να συµµορφώνονται
µε τις κείµενες διατάξεις σε κάθε κλάδο,
γ) την οργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων,
δ) την πρόβλεψη συστάσεων και παροχής κατευθυντή-

ριων οδηγιών για τη συµµόρφωση για το πώς επιτυγχά-
νεται η συµµόρφωση και για την µείωση και αποφυγή πα-
ραβάσεων κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Άρθρο 143
Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης Ελέγχου

1. Η ηλεκτρονική υποστήριξη των διαδικασιών επο-
πτείας του παρόντος πραγµατοποιείται µέσω του Πλη-
ροφοριακού Συστήµατος Διαχείρισης Ελέγχων (ΠΣ-ΔΕ),
το οποίο συνιστά το Υποσύστηµα Διαχείρισης Ελέγχων
της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του Ολοκληρωµένου Πλη-
ροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Δραστηριοτήτων και
Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016.

2. Το ΠΣ-ΔΕ συνιστά ολοκληρωµένη πλατφόρµα και σε
αυτό καταχωρούνται όλοι οι έλεγχοι, από το στάδιο προ-
γραµµατισµού, επί τη βάσει του κινδύνου, µέχρι την κα-
ταγραφή των αποτελεσµάτων µε τη χρήση των φύλλων
ελέγχου.

3. Η χρήση του ΠΣ-ΔΕ είναι υποχρεωτική για όλες τις
εποπτεύουσες αρχές. Στο ΠΣ-ΔΕ καταγράφονται όλα τα
δεδοµένα σχετικά µε τον προγραµµατισµό των ελέγχων
καθώς και τα αποτελέσµατα αυτών. Σε περίπτωση που ε-
ποπτεύουσα αρχή χρησιµοποιεί δικό της πληροφοριακό
σύστηµα, το σύστηµα αυτό διασυνδέεται ή ενσωµατώνε-
ται υποχρεωτικά µε το ΠΣ-ΔΕ.

Άρθρο 144
Αξιολόγηση της απόδοσης

1. Η εποπτεύουσα αρχή συντάσσει αναφορές αυτο-α-
ξιολόγησης σχετικά µε τις δράσεις και λειτουργίες της,
οι οποίες υποβάλλονται στον καθ΄ ύλην αρµόδιο υπουρ-
γό. 

2. Για την αξιολόγηση χρησιµοποιούνται δείκτες από-
δοσης που αντικατοπτρίζουν την επίτευξη των στόχων
των εποπτευουσών αρχών όπως αυτές περιγράφονται
στο άρθρο και κατά συνέπεια το επίπεδο συµµόρφωσης,
αποτροπής κινδύνου και διασφάλισης του δηµοσίου συµ-
φέροντος. Τα δεδοµένα που συλλέγονται για το σκοπό
αυτό πρέπει να είναι αξιόπιστα, αντικειµενικά και ακριβή.

3. Τα κριτήρια περιλαµβάνουν κατ΄ ελάχιστον:
α) Πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή των ενερ-

γειών εποπτείας της εποπτεύουσας αρχής όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 130.

β) Τα αποτελέσµατα σχετικά µε τη συµµόρφωση των
οικονοµικών φορέων και εγκαταστάσεων

γ) Τα αποτελέσµατα σχετικά µε την επίτευξη των στό-
χων ως προς τη σταδιακή µείωση του επιπέδου κινδύνου
και τη βελτίωση δεικτών ασφάλειας στο συγκεκριµένο
πεδίο εποπτείας. 

4. Η συχνότητα των ελέγχων, ο αριθµός και το ύψος
των κυρώσεων καθώς και άλλοι δείκτες που σχετίζονται

µε την επιβολή κυρώσεων σε οικονοµικούς φορείς δεν
αποτελούν κριτήρια για την αξιολόγηση της απόδοσης
και της αποτελεσµατικότητας των εποπτευουσών αρχών
και των ελεγκτών τους. 

5. Στο τέλος του έτους, κάθε εποπτεύουσα αρχή προ-
ετοιµάζει και υποβάλλει στον καθ΄ ύλην αρµόδιο υπουρ-
γό ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, η οποία δηµοσιεύε-
ται στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Άσκη-
σης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) και περι-
λαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Πληροφορίες και λεπτοµέρειες σχετικά µε τις α-
σκηθείσες δραστηριότητες εποπτείας, συµπεριλαµβανο-
µένου του κόστους των δραστηριοτήτων αυτών, καθώς
και προτάσεις για αναγκαίες αλλαγές εντός του επόµε-
νου έτους,
β) αριθµό, είδος και διάρκεια των ελέγχων που διενερ-

γήθηκαν εντός του έτους,
γ) αξιολόγηση του κινδύνου και του επιπέδου της α-

σφάλειας και άλλων δηµοσίων αγαθών εντός του πεδίου
εποπτείας για το οποίο είναι αρµόδια η εποπτεύουσα αρ-
χή,
δ) τις πιο σηµαντικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν

και τις βλάβες που προκλήθηκαν ή που θα µπορούσαν να
προκληθούν καθώς και την έκτασή τους, 
ε) προτάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού πε-

ριβάλλοντος, την τροποποίηση της νοµοθεσίας, την εξά-
λειψη επικαλύψεων, τη µείωση του διοικητικού φόρτου
για τους οικονοµικούς φορείς και για τη βελτίωση της
οργάνωσης, του συντονισµού, της αποδοτικότητας και
της αποτελεσµατικότητας της εποπτείας,
στ) πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες επο-

πτείας που επηρέασαν σηµαντικά τους δείκτες των απο-
τελεσµάτων.

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού,
ορίζονται οι µακροπρόθεσµοι και ετήσιοι στόχοι και εξει-
δικεύονται οι δείκτες απόδοσης και τα κριτήρια µε τα ο-
ποία αξιολογείται η απόδοση των εποπτευουσών αρχών
και η επίτευξη των στόχων και κάθε άλλο σχετικό ζήτη-
µα.

Άρθρο 145
Μηχανισµός Ανατροφοδότησης 

1. Οι εποπτεύουσες αρχές, για την άσκηση εποπτείας
και προγραµµατισµού λαµβάνουν υπόψη πληροφορίες
και σχόλια από τους εκπροσώπους των οικονοµικών και
των δηµόσιων φορέων. 

2. Οι πληροφορίες µπορεί να προκύπτουν και από την
αξιολόγηση των καταγγελιών του άρθρου 140. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΛΕΓΧΟΙ

Άρθρο 146 
Προετοιµασία του ελέγχου

1. Οι έλεγχοι διενεργούνται ύστερα από απόφαση της
εποπτεύουσας αρχής, η οποία αναφέρει κατ΄ ελάχιστον
τον εποπτευόµενο οικονοµικό φορέα, το προϊόν, την ε-
γκατάσταση, το αντικείµενο του ελέγχου, την ηµεροµη-
νία του ελέγχου, τα ονόµατα των ελεγκτών, τα φύλλα ε-
λέγχου που θα χρησιµοποιηθούν και τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις του εποπτευόµενου φορέα.
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2. Αντίγραφο της απόφασης κοινοποιείται στον επο-
πτευόµενο φορέα πριν από τη διενέργεια του ελέγχου,
εφόσον κατά την κρίση της εποπτεύουσας αρχής η κοι-
νοποίηση δεν µαταιώνει τον σκοπό του ελέγχου.

3. Πριν από τη διενέργεια του ελέγχου σχηµατίζεται
φάκελος που περιλαµβάνει πληροφορίες για τον οικονο-
µικό φορέα, την εγκατάσταση και το προϊόν µε βάση τα
δεδοµένα που συλλέγονται από το Ολοκληρωµένο Πλη-
ροφοριακό Σύστηµα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ε-
λέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016. Μέ-
χρι την ολοκλήρωση του ΟΠΣ-ΑΔΕ τα δεδοµένα συλλέ-
γονται από το ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστηµα της
εκάστοτε αρχής ή άλλα διαθέσιµα αρχεία.

Άρθρο 147
Φύλλα ελέγχου

1. Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά µε τη χρήση
του φύλλου ελέγχου. 

2. Τα φύλλα ελέγχου εκδίδονται από τις αρµόδιες Αρ-
χές Οργάνωσης, Εποπτείας και Συντονισµού για το πε-
δίο ή τα πεδία της εποπτείας τους και είναι διαθέσιµα
στην επίσηµη ιστοσελίδα της αρχής και προσβάσιµα σε
κάθε ενδιαφερόµενο. Οι εποπτεύουσες αρχές µπορούν
να εκδίδουν φύλλα ελέγχου ανά αντικείµενο (π.χ. τοµέ-
ας, κλάδος, δραστηριότητα, κατηγορία προϊόντων) εάν
κάποιο αντικείµενο ελέγχου απαιτεί διαφορετικό φύλλο
ελέγχου για να καταστεί αποτελεσµατικότερη η επο-
πτεία ή εάν διαφορετικά αντικείµενα ελέγχου ανήκουν
στην εποπτεία που ασκείται από άλλη αρχή.

3. Τα φύλλα ελέγχου περιλαµβάνουν τα στοιχεία που
προβλέπονται στις κείµενες διατάξεις και αποσκοπούν
στην αποτροπή ή µείωση του κινδύνου για την ανθρώπι-
νη υγεία και ασφάλεια, το περιβάλλον και κάθε άλλη
πτυχή του δηµοσίου συµφέροντος σε σχέση µε την ε-
λεγχόµενη δραστηριότητα και το συγκεκριµένο είδος ε-
λέγχου. Τα φύλλα ελέγχου καταρτίζονται προκειµένου
να ελεγχθούν τα στοιχεία, υλικά, πρακτικές και συστή-
µατα διαχείρισης που είναι άµεσα συνδεδεµένα µε τους
ως άνω κινδύνους. 

4. Κατά τη διαδικασία του ελέγχου εξετάζεται η συµ-
µόρφωση µε τις απαιτήσεις ή τις κατηγορίες απαιτήσεων
του νόµου που περιλαµβάνονται στο φύλλο ελέγχου. Ε-
άν διαπιστώνεται µη συµµόρφωση µε απαιτήσεις που
δεν περιλαµβάνονται στο φύλλο ελέγχου, και µόνον ε-
φόσον εµπίπτουν στο πεδίο εποπτείας του ελεγκτή ο ε-
λεγκτής σηµειώνει τη µη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις
αυτές στην έκθεση ελέγχου και ακολούθως παρέχονται
συστάσεις για συµµόρφωση εντός συγκεκριµένης προ-
θεσµίας. 

5. Με απόφαση του αρµόδιου υπουργού ή µε πράξη
του ανώτατου ιεραρχικά προϊστάµενου ή διοικητικού ορ-
γάνου της αρµόδιας εποπτεύουσας αρχής καθορίζονται
τα ειδικότερα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στα
φύλλα ελέγχου.

Άρθρο 148 
Διαδικασία διενέργειας ελέγχου

1. Κατά την έναρξη του ελέγχου, ο ελεγκτής επιδει-
κνύει τα έγγραφα ταυτοποίησής του ως εντεταλµένος
της αρµόδιας εποπτεύουσας αρχής, την εντολή ελέγχου
ή άλλα διοικητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την σχετι-
κή εντολή διεξαγωγής ελέγχου. Εξαιρούνται οι περιπτώ-

σεις για τις οποίες προβλέπεται από την κείµενη νοµοθε-
σία η διεξαγωγή ελέγχου χωρίς την αποκάλυψη των
στοιχείων των ελεγκτών. 

2. Κατά την έναρξη του ελέγχου ο ελεγκτής ενηµερώ-
νει τον οικονοµικό φορέα για τα κύρια σηµεία του επικεί-
µενου ελέγχου. Μετά το πέρας του ελέγχου ενηµερώνει
για τα αποτελέσµατα του ελέγχου και παρέχει κατευθυ-
ντήριες γραµµές, οδηγίες και πληροφόρηση για την συµ-
µόρφωση µε τις απαιτήσεις του νόµου. 

3. Ο έλεγχος διενεργείται µε τη χρήση του σχετικού
φύλλου ελέγχου. Το φύλλο ελέγχου υπογράφεται από
όλα τα µέρη στο τέλος του ελέγχου. Σε περίπτωση άρ-
νησης του εποπτευόµενου να υπογράψει το φύλλο ε-
λέγχου ο ελεγκτής καταχωρίζει σχετική επισήµανση στο
φύλλο ή στην έκθεση ελέγχου. Το φύλλο ελέγχου έχει
ηλεκτρονική µορφή εφόσον αυτό είναι εφικτό. 

4. Ο εποπτευόµενος οικονοµικός φορέας θέτει στη
διάθεση του ελεγκτή τα στοιχεία που σχετίζονται µε το
αντικείµενο του ελέγχου και παρέχει γραπτή ή προφορι-
κή εξήγηση για τα ζητήµατα που ανακύπτουν κατά τον έ-
λεγχο. Σε περίπτωση παράδοσης πρωτότυπων εγγρά-
φων στον ελεγκτή, αυτά επιστρέφονται στον φορέα µε-
τά το πέρας του ελέγχου. 

5. Οι έλεγχοι διενεργούνται κατά τις εργάσιµες ηµέ-
ρες και ώρες του ελεγχόµενου οικονοµικού φορέα εκτός
κι αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που σχετίζονται µε το
σκοπό του ελέγχου, τα ειδικά χαρακτηριστικά του ελεγ-
χόµενου οικονοµικού φορέα ή την επικινδυνότητα των
προϊόντων και δικαιολογούν τυχόν παρέκκλιση. Ο διε-
νεργούµενος έλεγχος θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να
µην παρακωλύει ή επιβαρύνει την συνήθη λειτουργία του
ελεγχόµενου οικονοµικού φορέα.

6. Ο ελεγκτής µπορεί να ελέγχει κάθε χώρο της εγκα-
τάστασης και κάθε όχηµα που εξυπηρετεί τις λειτουρ-
γίες της, να λαµβάνει πληροφορίες και δείγµατα και να
φωτογραφίζει τους χώρους και τα προϊόντα. 

7. Οι δαπάνες για τη διενέργεια ελέγχου, τη δειγµα-
τοληψία και τη δειγµατοληπτική εξέταση βαρύνουν την
εποπτεύουσα αρχή εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ει-
δικότερες διατάξεις. Οι δαπάνες για τον εργαστηριακό
έλεγχο βαρύνουν τον ελεγχόµενο οικονοµικό φορέα µό-
νο στην περίπτωση που αποδειχθεί µη συµµόρφωση, άλ-
λως βαρύνουν την εποπτεύουσα αρχή.

8. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου ανά πε-
δίο εποπτείας Υπουργού µπορεί να ορίζονται οι διαδικα-
σίες λήψης δείγµατος, εργαστηριακής ή άλλης εξέτασής
του, η διαδικασία και τα δικαιώµατα προσφυγής ή ένστα-
σης του ελεγχοµένου και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

9. Η άρνηση του οικονοµικού φορέα να επιτρέψει την
πρόσβαση στους διάφορους χώρους της εγκατάστασης,
στα οχήµατα που εξυπηρετούν λειτουργίες της εγκατά-
στασης και στις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε
την εγκατάσταση και τα ελεγχόµενα προϊόντα ή η άρνη-
ση του οικονοµικού φορέα για λήψη εκ µέρους του ελε-
γκτή δειγµάτων ή άλλων τεχνικών µέσων όπως φωτο-
γραφιών, εφόσον αυτά κρίνονται δικαιολογηµένα και α-
παραίτητα, επισηµαίνεται στις παρατηρήσεις ή το αντί-
στοιχο τµήµα της έκθεσης του ελέγχου.

10. Εάν κατά τη διάρκεια του ελέγχου υποπέσει στην
αντίληψη του ελεγκτή γεγονός που µπορεί να συνιστά
παράβαση αρµοδιότητας άλλης εποπτεύουσας αρχής ε-
νηµερώνεται χωρίς καθυστέρηση η αρµόδια εποπτεύου-
σα αρχή. 
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Άρθρο 149
Διαδικασία ενεργειών συµµόρφωσης –

Μοντέλο Ενεργειών Συµµόρφωσης (ΜΕΣ)

1. Κάθε Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισµού,
όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 130,
καταρτίζει Μοντέλο Ενεργειών Συµµόρφωσης («ΜΕΣ»)
που περιλαµβάνει τις διαδικασίες και τις οδηγίες για την
καθοδήγηση των ενεργειών και των αποφάσεων των ε-
λεγκτών που λαµβάνονται σε συνέχεια του ελέγχου. Το
ΜΕΣ υιοθετείται µε απόφαση της εποπτεύουσας αρχής
και δηµοσιεύεται στον ηλεκτρονικό της ιστότοπο.

2. Το ΜΕΣ καταρτίζεται µε τρόπο που προάγει την ορ-
θή εφαρµογή της νοµοθεσίας και το ενιαίο της αντιµετώ-
πισης των ελέγχων και λοιπών δραστηριοτήτων εποπτεί-
ας θέτοντας τα βασικά στοιχεία και τις παραµέτρους για
την λήψη αποφάσεων. Η κατάρτιση του ΜΕΣ γίνεται µε
τα εξής κριτήρια:
α) τη διασφάλιση της νοµιµότητας των αποφάσεων µέ-

σω της έκδοσής τους αποκλειστικά επί τη βάσει των τε-
θειµένων κριτηρίων κινδύνου. 
β) τον καθορισµό πλαισίου διαφάνειας κατά τη λήψη

των αποφάσεων προκειµένου να είναι εφικτός ο έλεγ-
χος της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για τη λήψη
τους.
γ) την παροχή καθοδήγησης προς τους ελεγκτές κατά

την διαδικασία επιβολής µέτρων και κυρώσεων, όπως ο-
ρίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 151 και στην κείµενη
νοµοθεσία, παρέχοντας κριτήρια και ενδείξεις για την ε-
πιλογή του ορθότερου και αναλογικότερου µέτρου. 
δ) την προώθηση καλών πρακτικών.
3. Η λήψη αποφάσεων µετά την ολοκλήρωση του ε-

λέγχου γίνεται µε τα εξής κριτήρια: 
α) τη µείωση των πιθανών κινδύνων και την αποτροπή

ή µείωση των παραβάσεων και των παρατυπιών ή την άρ-
ση τους, χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα µέσα, προθε-
σµίες για την παροχή κατευθυντήριων γραµµών, οδη-
γιών και πληροφόρησης για τη συµµόρφωση.
β) τη συµπεριφορά και το βαθµό συνεργασίας του ε-

λεγχόµενου οικονοµικού φορέα 
4. Η απόφαση επί του ελέγχου στηρίζεται στα συµπε-

ράσµατα του ελέγχου, τα έγγραφα που εξετάσθηκαν, τα
αποτελέσµατα του φύλλου ελέγχου, και την ανάλυση
που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ή µετά το πέρας του ε-
λέγχου. Η απόφαση περιλαµβάνει τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις του ελεγχόµενου και καθορίζει τις διοικη-
τικές διαδικασίες προστασίας του ελεγχόµενου.

5. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου, οι επιβληθείσες δι-
οικητικές κυρώσεις και τα χρηµατικά πρόστιµα καταχω-
ρίζονται στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Ά-
σκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ). Μέ-
χρι την ολοκλήρωση του ΟΠΣ-ΑΔΕ τα αποτελέσµατα κα-
ταχωρίζονται στα ηλεκτρονικά πληροφοριακά συστήµα-
τα της εκάστοτε αρχής ή σε άλλα διαθέσιµα αρχεία. 

6. Όταν από τον έλεγχο διαπιστώνεται σοβαρός κίνδυ-
νος, η εποπτεύουσα αρχή µεριµνά για την άµεση ενηµέ-
ρωση και προειδοποίηση του κοινού, λαµβάνοντας υπό-
ψη τη φύση της παράβασης, τις ανάγκες ενηµέρωσης
του κοινού και τα νόµιµα δικαιώµατα του ελεγχόµενου.

Άρθρο 150 
Διεξαγωγή κοινών ελέγχων

1. Οι εποπτεύουσες αρχές µπορούν να αποφασίζουν
τη διεξαγωγή κοινών ελέγχων.

2. Ο κοινός έλεγχος διεξάγεται σε µέρος ή στο σύνο-
λο της εγκατάστασης προκειµένου να εκτιµηθεί η συµ-
µόρφωση του ελεγχόµενου φορέα µε τις κείµενες διατά-
ξεις και να αντιµετωπιστούν θέµατα που αφορούν περισ-
σότερα από ένα πεδία εποπτείας ιδίως για τις οικονοµι-
κές δραστηριότητες και τα προϊόντα υψηλού κινδύνου
για την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια και το περιβάλ-
λον. 

Άρθρο 151 
Κοινά µέτρα και κυρώσεις

1. Όταν σε συνέχεια ελέγχου διαπιστώνεται απειλή ή
βλάβη για το δηµόσιο συµφέρον, ο αρµόδιος ελεγκτής ε-
πιβάλλει τα αναγκαία µέτρα και κυρώσεις. 

2. Εάν η έλλειψη συµµόρφωσης είναι ασήµαντη ή δεν
δηµιουργεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και ασφά-
λεια, για το περιβάλλον ή για οποιαδήποτε άλλη πτυχή
του δηµοσίου συµφέροντος ο ελεγκτής µπορεί να παρά-
σχει κατευθυντήριες γραµµές, οδηγίες και πληροφόρη-
ση για τη συµµόρφωση του οικονοµικού φορέα. 

3. Τα µέτρα και οι κυρώσεις που επιβάλλονται συνο-
δεύονται από πράξη (απόφαση) που εκδίδεται από την ε-
ποπτεύουσα αρχή, η οποία επικυρώνει την επιβολή τους.
Από την υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου εξαι-
ρούνται οι προειδοποιήσεις προς συµµόρφωση. 

4. Τα µέτρα και οι κυρώσεις που επιβάλλονται πρέπει
να είναι αναλογικά και εύλογα και να στηρίζονται στην
αξιολόγηση του κινδύνου που η παράβαση επιφέρει στην
προστασία του δηµοσίου συµφέροντος. Ο ελεγκτής δί-
νει προτεραιότητα και βαρύτητα στην παροχή ορθής
πληροφόρησης και οδηγιών τάσσοντας προθεσµία για τη
συµµόρφωση του οικονοµικού φορέα. Αν µετά την παρέ-
λευση της προθεσµίας ο οικονοµικός φορέας δεν συµ-
µορφώνεται τότε προχωρά στην επιβολή των κατάλλη-
λων µέτρων και κυρώσεων. Η διαδικασία αυτή δεν εφαρ-
µόζεται όταν η παράβαση ενέχει κίνδυνο για το δηµόσιο
συµφέρον που δεν µπορεί να αποτραπεί χωρίς άµεση ε-
νέργεια εκ µέρους του ελεγκτή.

5. Τα µέτρα και οι κυρώσεις είναι τα ακόλουθα:
α) Γραπτή σύσταση για συµµόρφωση εντός προθε-

σµίας, επανέλεγχος εντός προθεσµίας, προειδοποίηση
επιβολής κυρώσεων όπου προβλέπεται.
β) Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας, όπου

προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
γ) Κατάσχεση, δέσµευση, σφράγιση, απόσυρση, ανά-

κληση, περιορισµός και απαγόρευση της κυκλοφορίας
και της διαθεσιµότητας στην αγορά ή καταστροφή των
προϊόντων που προκαλούν κίνδυνο στην ανθρώπινη υ-
γεία και ασφάλεια και στο περιβάλλον ή διατίθενται χω-
ρίς να πληρούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, όπου
προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 
δ) Επιβολή προστίµου όπου προβλέπεται από την εκά-

στοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
ε) Αναφορά στην Εισαγγελική Αρχή, εφόσον από τις

κείµενες διατάξεις προβλέπεται ποινική κύρωση για τη
συγκεκριµένη παράβαση.
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στ) Διοικητικά µέτρα και κυρώσεις που προβλέπονται
από ειδικότερες διατάξεις.

6. Τα µέτρα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγρά-
φου 5 επιβάλλονται εφόσον κρίνονται αναγκαία για την
άρση σοβαρού κινδύνου για το δηµόσιο συµφέρον και
κανένα άλλο µέτρο δεν επαρκεί για την αποτροπή του. Η
επιβολή των µέτρων του προηγούµενου εδαφίου µπορεί
να αφορά µόνο το τµήµα της επιχείρησης ή το µέρος
των προϊόντων που παρουσιάζουν έλλειψη συµµόρφω-
ση. Όπου η κείµενη νοµοθεσία προβλέπει την άµεση επι-
βολή των µέτρων των περιπτώσεων β΄ και γ΄, εκδίδεται
πράξη του οργάνου ή του ανώτερου ιεραρχικώς οργά-
νου που επικυρώνει την επιβολή τους αµελλητί. Μέσα σε
εύλογο χρόνο από την επιβολή του µέτρου η εποπτεύου-
σα αρχή εξετάζει εάν εξακολουθεί να υφίσταται η έλλει-
ψη συµµόρφωσης, προκειµένου να αποφασιστεί η άρση
ή όχι του µέτρου που επιβλήθηκε. 

7. Αν η έλλειψη συµµόρφωσης δεν µπορεί να αρθεί ά-
µεσα, τίθεται προθεσµία για επανέλεγχο λαµβάνοντας
υπόψη τις πραγµατικές συνθήκες και τη φύση της παρά-
βασης. 

8. Με απόφαση του καθ΄ ύλην αρµόδιου Υπουργού και
του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης εξειδικεύονται
και προσαρµόζονται τα µέτρα και οι κυρώσεις που προ-
βλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία σύµφωνα µε τις επι-
ταγές του παρόντος άρθρου, ορίζονται οι διαδικασίες ε-
πιβολής µέτρων ή κυρώσεων, ορίζονται τα πρόσθετα µέ-
τρα που δεν προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία και
οι όροι επιβολής τους καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέ-
µα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 152
Ελεγκτές

1. Οι ελεγκτές ορίζονται από την αρµόδια εποπτεύου-
σα αρχή. 

2. Καθήκοντα εποπτείας ανατίθενται σε ελεγκτές που
διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες και ε-
παρκή εµπειρία στη διεξαγωγή του ελέγχου ή επαρκή ε-
µπειρία στο αντικείµενο εποπτείας της συγκεκριµένης
οικονοµικής δραστηριότητας ή οµάδων οικονοµικών
δραστηριοτήτων ή προϊόντων. 

3. Οι ελεγκτές ασκούν τις ενέργειες εποπτείας που ε-
µπίπτουν στην αρµοδιότητα της εποπτεύουσας αρχής
την οποία αντιπροσωπεύουν. Σε περίπτωση που, κατά τη
διενέργεια του ελέγχου, αντιληφθούν στοιχεία χρήσιµα
για άλλη αρµόδια εποπτεύουσα αρχή, ενηµερώνουν χω-
ρίς καθυστέρηση την αρχή αυτή. Στην περίπτωση αυτή
διεξάγονται κοινοί έλεγχοι, σύµφωνα µε το άρθρο 140,
εφόσον αυτό είναι εφικτό.

4. Όλοι οι ελεγκτές µε καθήκοντα εποπτείας παρακο-
λουθούν επιµορφωτικά σεµινάρια σχετικά µε συγκεκρι-
µένες διαδικασίες ελέγχου και ζητήµατα επαγγελµατι-
κής δεοντολογίας. 
Η Διεύθυνση Συντονισµού Κανονιστικού Πλαισίου και

Εποπτείας Οικονοµικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων
σε συνεργασία µε τις εποπτεύουσες αρχές διοργανώνει
τακτικά επιµορφωτικά σεµινάρια για την βελτίωση των
δεξιοτήτων και γνώσεων των ελεγκτών τους. Οι επο-
πτεύουσες αρχές µεριµνούν για τη διοργάνωση εξειδι-

κευµένων σεµιναρίων για ελεγκτές, σε περιπτώσεις αλ-
λαγών της κείµενης νοµοθεσίας και των προβλεπόµενων
διαδικασιών του αντικειµένου αρµοδιότητάς τους.

5. Νέοι ελεγκτές, για περίοδο έξι (6) µηνών από την α-
νάθεση των καθηκόντων τους διεξάγουν ελέγχους υπό
την επίβλεψη ελεγκτών µε µεγαλύτερη εµπειρία.

6. Οι εποπτεύουσες αρχές είναι υπεύθυνες για την
ποιότητα της εργασίας των ελεγκτών τους, παρακολου-
θούν το έργο τους και παρέχουν συστάσεις για βελτίωση
µε βάση την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα
της εργασίας. 

7. H αξιολόγηση της απόδοσης των ελεγκτών οδηγεί
στη διατύπωση συστάσεων σχετικά µε την επιµόρφωση
ή καθοδήγησή τους.

Άρθρο 153
Δικαιώµατα των ελεγκτών

Κατά την άσκηση εποπτείας οι ελεγκτές: 
α. έχουν ελεύθερη πρόσβαση, κατά περίπτωση και ε-

φόσον σχετίζεται µε το αντικείµενο εποπτείας, στα κτί-
ρια, εγκαταστάσεις, γραφεία, εξοπλισµό, προϊόντα, βι-
βλία, έγγραφα, και άλλα στοιχεία, 

β. έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι απαραί-
τητες για την διεξαγωγή του ελέγχου, σε έλεγχο των βι-
βλίων και των εγγράφων του οικονοµικού φορέα και σε
χορήγηση αντιγράφων 
γ. λαµβάνουν γραπτές εξηγήσεις από τον ελεγχόµενο

οικονοµικό φορέα ή το νόµιµο εκπρόσωπό του.
δ. λαµβάνουν δείγµατα των ελεγχόµενων προϊόντων

και άλλων υλικών της συγκεκριµένης παραγωγής, της υ-
πηρεσίας ή του εµπορίου για ανάλυση, πραγµατοποίηση
δοκιµών και διεξαγωγή µετρήσεων, σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία.
ε. λαµβάνουν φωτογραφίες για την τεκµηρίωση παρα-

βάσεων που διαπιστώνουν, µε την προϋπόθεση ότι είναι
σε γνώση του ελεγχόµενου και καταγράφεται στην έκ-
θεση ελέγχου.

Άρθρο 154
Καθήκοντα ελεγκτών

Κατά την άσκηση του έργου τους οι ελεγκτές έχουν
τα εξής καθήκοντα και περιορίζονται από τις εξής απα-
γορεύσεις: 
α. ασκούν εποπτεία, µόνο µετά από υπηρεσιακή, έγ-

γραφη ή προφορική, εντολή και ανάθεση διεξαγωγής ε-
λέγχου, 
β. ασκούν τα καθήκοντά τους, στο πλαίσιο των αρµο-

διοτήτων τους, χωρίς να επηρεάζονται από τρίτους, και
τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας,
γ. προτείνουν την εξαίρεσή τους από τη συµµετοχή σε

άσκηση εποπτείας οικονοµικού φορέα, αν υπάρχουν γε-
γονότα που εγείρουν εύλογη αµφιβολία για την αµερο-
ληψία τους λόγω της σχέσης τους µε τον οικονοµικό φο-
ρέα, ή άλλων περιστάσεων που µπορεί να οδηγήσουν σε
σύγκρουση ιδιωτικού και δηµοσίου συµφέροντος,
δ. σέβονται το έννοµο συµφέρον και τη φήµη του οικο-

νοµικού φορέα και τηρούν εχεµύθεια για τα εµπιστευτι-
κά στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την ά-
σκηση της εποπτείας, εκτός αν άλλως προβλέπεται ρη-
τά, 
ε. µεριµνούν για την ελάχιστη δυνατή παρεµπόδιση

της οικονοµικής δραστηριότητας, σε περιπτώσεις που ο
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κίνδυνος για την ασφάλεια, τη δηµόσια υγεία και το πε-
ριβάλλον είναι µικρός, 
στ. πληροφορούν τον εποπτευόµενο οικονοµικό φο-

ρέα για τα δικαιώµατά του σχετικά µε τη διαδικασία επο-
πτείας και τις έννοµες συνέπειες των πράξεων ή παρα-
λείψεών του σε σχέση µε τη διαδικασία,
ζ. διεξάγουν τον έλεγχο µε βάση το φύλλο ελέγχου,

όπου αυτό απαιτείται, και να καταγράφουν τα αποτελέ-
σµατα του ελέγχου τηρώντας σχετικές διατάξεις και ο-
δηγίες,
η. παρέχουν στον οικονοµικό φορέα ή στους υπαλλή-

λους του κατευθυντήριες οδηγίες για την απαιτούµενη
συµµόρφωση,
θ. έχουν την αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου και της

καταγραφής των αποτελεσµάτων του, το περιεχόµενο
των εγγράφων που συντάσσουν, και την ορθότητα των
αποδεικτικών στοιχείων, και γνωστοποιούν τα αποτελέ-
σµατα του ελέγχου στην αρµόδια εποπτεύουσα αρχή. Η
εποπτεύουσα αρχή µεριµνά για την κοινοποίηση των α-
ποτελεσµάτων του ελέγχου και κάθε σχετικής απόφα-
σης στον οικονοµικό φορέα ή το νόµιµο εκπρόσωπό του,
εντός της εκάστοτε προβλεπόµενης νόµιµης προθε-
σµίας. 
ι. τηρούν την αρχή της αναλογικότητας στις κυρώσεις

και τα µέτρα που επιβάλλουν, λαµβάνοντας υπόψη τα
στοιχεία του ελέγχου, και τα στοιχεία που τηρεί και υπο-
βάλει ο οικονοµικός φορέας, 
ια. συντάσσουν έκθεση ελέγχου ή αναφοράς. 

Άρθρο 155
Δικαιώµατα των εποπτευόµενων οικονοµικών φορέων

Κατά τη διενέργεια εποπτείας ο οικονοµικός φορέας,
ο νόµιµος εκπρόσωπός του και κάθε άλλο πρόσωπο που
έχει έννοµο συµφέρον µπορεί :
α. να λαµβάνει γνώση των προτύπων των φύλλων ε-

λέγχου, τα οποία δηµοσιεύονται και είναι προσβάσιµα
στους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 2 του άρθρου 147.
β. να αρνείται την υποβολή του σε έλεγχο ή σε τµήµα

του ελέγχου, αν ο ελεγκτής υπερβαίνει το πεδίο επο-
πτείας ή το πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του. Στην περί-
πτωση αυτή, ο ελεγκτής καταγράφει στην έκθεση ελέγ-
χου την άρνηση αυτή, την οποία υπογράφει ο ελεγχόµε-
νος, 
γ. να συµµετέχει ο ίδιος ή ο εκπρόσωπός του σε όλες

τις διαδικασίες εποπτείας και να παρέχει εξηγήσεις σχε-
τικά µε τις δραστηριότητες που καλύπτονται από τον έ-
λεγχο,
δ. να υποβάλει συµπληρωµατικές πληροφορίες, να πα-

ρέχει εξηγήσεις και να εκφράζει τη γνώµη του σε ζητή-
µατα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου,
ε. να αρνείται να συµµορφωθεί σε αίτηµα ελεγκτή

σχετικά µε την επίδειξη εγγράφων και υλικών, αν αυτά
δεν σχετίζονται µε τον έλεγχο ή αν ο ελεγκτής δεν έχει
δικαίωµα να ελέγξει τα έγγραφα αυτά,
στ. να απαιτεί την τήρηση εχεµύθειας για πληροφο-

ρίες εµπιστευτικού χαρακτήρα, στις οποίες ο ελεγκτής
έχει πρόσβαση κατά τη διάρκεια του ελέγχου, 
ζ. να προβαίνει σε καταγγελία, σύµφωνα µε την παρ. 9

του άρθρου 157, αν ο ελεγκτής υποδεικνύει ανάρµοστη
ή παράνοµη συµπεριφορά, ή αν προκύπτει σύγκρουση ι-
διωτικού και δηµοσίου συµφέροντος,
η. να αιτείται την εξαίρεση του ελεγκτή, αν υπάρχει

εύλογη και αιτιολογηµένη αµφιβολία για την αµερολη-
ψία του, 
θ. να λαµβάνει γνώση και αντίγραφα όλων των εγγρά-

φων και αποτελεσµάτων του ελέγχου, να διατυπώνει α-
πόψεις, να υποβάλει εξηγήσεις ή ενστάσεις, ακόµα και
κατά τη διενέργεια του ελέγχου.

Άρθρο 156 
Υποχρεώσεις εποπτευόµενων οικονοµικών φορέων

Κατά την άσκηση της εποπτείας, ο εποπτευόµενος οι-
κονοµικός φορέας ή ο εκπρόσωπός του, υποχρεούται : 
α. να συµµορφώνεται µε το σύνολο της κείµενης νο-

µοθεσίας που διέπει την οικονοµική του δραστηριότητα,
να διαθέτει εσωτερικές διαδικασίες για την ενηµέρωση
και την εκπαίδευση της διοίκησης και των εργαζοµένων
και για την πρόληψη και αποκατάσταση των παραβάσε-
ων,
β. να διευκολύνει και να µην παρακωλύει µε οποιοδή-

ποτε τρόπο τους ελεγκτές κατά την άσκηση της εποπτεί-
ας,
γ. να χορηγεί, εάν απαιτείται από τον έλεγχο, τα απαι-

τούµενα έγγραφα και υλικά, και να παρέχει την αναγκαία
πρόσβαση σε οχήµατα, εµπορικές περιοχές, αποθήκες,
χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και άλλους χώρους
και εγκαταστάσεις,
δ. να διευκολύνει τη διεξαγωγή του ελέγχου, τη λήψη

δειγµάτων, φωτογραφιών από τους ελεγκτές και κάθε
άλλη ενέργεια στο πλαίσιο της εποπτείας,
ε. να παρέχει γραπτές ή προφορικές εξηγήσεις επί θε-

µάτων σχετικών µε τον έλεγχο µετά από αίτηµα των ε-
λεγκτών, 
στ. να υποδεικνύει το επίπεδο εµπιστευτικότητας των

πληροφοριών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια του ε-
λέγχου, 
ζ. να συµµορφώνεται µε τις συστάσεις των ελεγκτών

σχετικά µε την παύση παράνοµων ενεργειών, να λαµβά-
νει τα σχετικά µέτρα και να αναφέρει τα αποτελέσµατα
της λήψης µέτρων εντός της προκαθορισµένης προθε-
σµίας. 

Άρθρο 157
Καταγγελία που αφορά τη συµπεριφορά ελεγκτή

1. Οικονοµικός φορέας ή εκπρόσωπός του ή άλλο
πρόσωπο, που εµπλέκεται στο πλαίσιο της εποπτείας,
µπορεί να υποβάλει καταγγελία για τη συµπεριφορά του
ελεγκτή. Η καταγγελία υποβάλλεται στην αρµόδια επο-
πτεύουσα αρχή µε κάθε πρόσφορο µέσο επικοινωνίας, η-
λεκτρονικά, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µε επι-
στολή ή και τηλεφωνικώς. 

2. Η εποπτεύουσα αρχή διαβιβάζει αρµοδίως την κα-
ταγγελία στην εισαγγελική αρχή εφόσον πιθανολογείται
τέλεση αξιόποινων πράξεων και στα πειθαρχικά όργανα
του ν. 3528/2007 (Α΄26). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Άρθρο 158

Μετά το άρθρο 48 του ν. 4442/2016 προστίθεται Κεφά-
λαιο Θ΄ ως εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 48Α 

1. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου ε-
µπίπτουν οι δραστηριότητες που διέπονται από τις δια-
τάξεις των άρθρων 17 έως 40 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)
µε την επιφύλαξη του άρθρου 20 του ν. 3982/2011.

2. Δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δρα-
στηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011,
οι οποίες υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του
άρθρου 6. 

Άρθρο 48Β
Έγκριση εγκατάστασης

1. Ως έγκριση εγκατάστασης νοείται η έγκριση για την
εγκατάσταση της δραστηριότητας σε συγκεκριµένη θέ-
ση βάσει του προσδιορισµού του είδους της δραστηριό-
τητας και της κατάταξής της σε βαθµό όχλησης, σύµφω-
να µε τις ισχύουσες κάθε φορά χρήσεις γης και τους λοι-
πούς χωρικούς περιορισµούς. Λοιποί περιορισµοί που α-
φορούν στις προϋποθέσεις λειτουργίας της δραστηριό-
τητας δεν εξετάζονται κατά το στάδιο της έγκρισης ε-
γκατάστασης.

2. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία, που αφορά στην α-
δειοδότηση µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτή-
των, γίνεται λόγος για άδεια εγκατάστασης νοείται εφε-
ξής η έγκριση εγκατάστασης.

Άρθρο 48Γ
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)

1. α) Η παράγραφος 11 του άρθρου 17 του ν. 3982/
2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

«11. Δραστηριότητες υψηλής, µέσης ή χαµηλής όχλη-
σης είναι αυτές που αναφέρονται στην οικ.
3137/191/Φ.15/2012 (Β΄ 1048) κ.υ.α..».

β) Μετά την παράγραφο 11 του άρθρου 17 του ν.
3982/2011 προστίθεται παράγραφος 11Α ως εξής:

«11Α. Έγκριση εγκατάστασης είναι η έγκριση κατά την
έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Θ΄ του ν. 4442/
2016 (Α΄ 230), που χορηγεί η αδειοδοτούσα αρχή σε οι-
κονοµικό φορέα για την εγκατάσταση συγκεκριµένης
δραστηριότητας και αφορά ολόκληρο τον βαθµό όχλη-
σης στον οποίο εµπίπτει η δραστηριότητα. Η έγκριση χο-
ρηγείται για συγκεκριµένη τιµή του κριτηρίου όχλησης
που χρησιµοποιείται για την κατάταξη της δραστηριότη-
τας, σύµφωνα µε το αίτηµα του φορέα, µε δυνατότητα
µεταβολών αυτής της τιµής εντός των ορίων του βαθµού

όχλησης, χωρίς να απαιτείται νέα έγκριση. Έγκριση ε-
γκατάστασης απαιτείται:
α) στην ίδρυση συγκεκριµένης δραστηριότητας,
β) στην επέκταση/εκσυγχρονισµό δραστηριότητας που

συνίσταται σε αλλαγή ή προσθήκη δραστηριότητας, 
γ) στις λοιπές περιπτώσεις επέκτασης/εκσυγχρονι-

σµού δραστηριότητας που οδηγούν σε µετάπτωση της
δραστηριότητας σε διαφορετικό βαθµό όχλησης,
δ) σε κάθε περίπτωση επέκτασης/εκσυγχρονισµού

δραστηριότητας µετά τη λήξη χορηγηθείσας έγκρισης ε-
γκατάστασης.»

2. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση έγκρισης ε-
γκατάστασης και άδειας λειτουργίας τα επαγγελµατικά
εργαστήρια, οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής
υπηρεσιών χαµηλής όχλησης και οι αποθήκες χαµηλής
όχλησης, εφόσον η κινητήρια ή η θερµική ισχύς του µη-
χανολογικού εξοπλισµού τους δεν υπερβαίνει τα όρια
που καθορίζονται στην περ. α΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 17. 
Για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων υποβάλλε-

ται γνωστοποίηση εγκατάστασης σύµφωνα µε το άρθρο
6 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) και για την έναρξη λειτουρ-
γίας υποβάλλεται στην αδειοδοτούσα αρχή υπεύθυνη
δήλωση, η οποία συνοδεύεται από τις απαραίτητες ε-
γκρίσεις και δικαιολογητικά. Η κατάθεση της δήλωσης
βεβαιώνεται σε αντίγραφό της από την αδειοδοτούσα
αρχή, το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο φορέας. Η αδειο-
δοτούσα αρχή δύναται να διενεργεί εκ των υστέρων κα-
τά περίπτωση επιτόπιο έλεγχο σχετικά µε τη γνωστοποί-
ηση εγκατάστασης προ ή µετά την έναρξη λειτουργίας
και σχετικά µε την ορθότητα του περιεχοµένου της ως ά-
νω υπεύθυνης δήλωσης µετά την έναρξη λειτουργίας. Ο
έλεγχος αφορά τη θέση, τη δραστηριότητα, την ισχύ της
εγκατάστασης και την τήρηση των περιβαλλοντικών ό-
ρων.»
β) Η παράγραφος 8 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 α-

ντικαθίσταται ως εξής:
«8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανά-

πτυξης καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο των υ-
πεύθυνων δηλώσεων των παραγράφων 1 και 3, ο τύπος
και το περιεχόµενο της έγκρισης εγκατάστασης, καθώς
και της γνωστοποίησης εγκατάστασης για τις περιπτώ-
σεις της παραγράφου 1, της άδειας λειτουργίας, της α-
πόφασης χορήγησης προθεσµίας για µεταφορά ή για τε-
χνική ανασυγκρότηση, ο τύπος και το περιεχόµενο των
τροποποιήσεων και ανανεώσεων των αποφάσεων αυ-
τών, τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν και η διαδι-
κασία που πρέπει να τηρείται. Με την ίδια απόφαση κα-
θορίζονται το ύψος της εγγυητικής επιστολής, που προ-
βλέπεται στην παράγραφο 4 και οι περιπτώσεις κατά-
πτωσής της, τα κριτήρια, η διαδικασία και η συχνότητα
διενέργειας επιθεωρήσεων των όρων εγκατάστασης και
λειτουργίας των µεταποιητικών και συναφών δραστηριο-
τήτων από την αδειοδοτούσα αρχή.»

3. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου
20 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η άδεια εγκατάστασης ισχύει για πέντε (5) χρόνια και
µπορεί να παραταθεί µέχρι τη συµπλήρωση µίας δεκαε-
τίας.»
β) Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του ν.

3982/2011 προστίθενται παράγραφοι 6Α έως 6Ε ως ε-
ξής: 
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«6Α. Μετά την έναρξη λειτουργίας, που τεκµαίρεται
µε τη χορήγηση της άδειας ή έγκρισης λειτουργίας ή τη
γνωστοποίηση λειτουργίας ή την υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης ή την ενηµέρωση της αδειοδοτούσας αρχής, α-
ναλόγως του καθεστώτος που διέπει τη δραστηριότητα,
η οποία πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί εντός των προ-
θεσµιών της παραγράφου 6, η διάρκεια της έγκρισης ε-
γκατάστασης καθορίζεται, χωρίς να απαιτείται νέα διοι-
κητική πράξη, ως εξής:
α) έως τη συµπλήρωση είκοσι (20) ετών από την ηµε-

ροµηνία χορήγησης της έγκρισης εγκατάστασης, εφό-
σον πρόκειται για εγκατάσταση εντός περιοχής µε καθο-
ρισµένες χρήσεις γης, 
β) έως τη συµπλήρωση δέκα (10) ετών από την ηµερο-

µηνία χορήγησης της έγκρισης εγκατάστασης, εφόσον
πρόκειται για εγκατάσταση εκτός περιοχής µε καθορι-
σµένες χρήσεις γης.

6Β. Η έγκριση χορηγείται για το ανώτατο όριο της κα-
τηγορίας όχλησης, στην οποία εµπίπτει η δραστηριότη-
τα. Για τυχόν µεταβολές της δραστηριότητας κατά τη
διάρκεια ισχύος της έγκρισης, δεν απαιτείται ενέργεια
του φορέα, εφόσον οι µεταβολές αυτές δεν επιφέρουν
µετάπτωση της δραστηριότητας σε διαφορετικό βαθµό
όχλησης από αυτόν που αναγράφεται στην έγκριση ε-
γκατάστασης. Εφόσον η αδειοδοτούσα αρχή, µετά την
παρέλευση των χρονικών ορίων της παραγράφου 6, δια-
πιστώσει ότι η δραστηριότητα κατατάσσεται σε χαµηλό-
τερο βαθµό όχλησης σε σχέση µε τον αναφερόµενο στη
χορηγηθείσα έγκριση εγκατάστασης, η τελευταία τρο-
ποποιείται αναλόγως.

6Γ. Εντός των προθεσµιών της παρ. 6Α η δραστηριό-
τητα προστατεύεται από τυχόν αλλαγές των χρήσεων
γης. 

6Δ. Μετά τη λήξη της προθεσµίας της παρ. 6Α δεν έ-
χουν εφαρµογή οι διατάξεις των παρ. 6Β και 6Γ. Για την
επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό της δραστηριότητας µε-
τά τη λήξη των προθεσµιών αυτών, απαιτείται νέα έγκρι-
ση εγκατάστασης. 

6Ε. Διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας που δεν
υπερβαίνει τα τρία (3) έτη και που πραγµατοποιείται ε-
ντός των προθεσµιών της παραγράφου 6Α, ανεξαρτήτως
αν η διακοπή αφορά την παραγωγική λειτουργία ή τη
διακοπή των εργασιών ενώπιον της φορολογικής αρχής,
δεν θίγει τα οριζόµενα στις προηγούµενες παραγρά-
φους.»

4.α) Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του ν.
3982/2011 προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής:

«1Α. Ειδικά αν η αίτηση αφορά σε χορήγηση έγκρισης
εγκατάστασης δραστηριότητας χαµηλής ή µέσης όχλη-
σης σε περιοχή µε καθορισµένες χρήσεις γης και εντός
σχεδίου πόλεως, η έγκριση χορηγείται εντός τριάντα
(30) ηµερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου. Αν η
προθεσµία παρέλθει άπρακτη, τεκµαίρεται η χορήγηση
της έγκρισης και ο αιτών µπορεί να προβεί στην εγκατά-
σταση της δραστηριότητας, εφόσον επιτρέπεται βάσει
των χρήσεων γης. Αν ο φάκελος είναι ελλιπής η αδειο-
δοτούσα αρχή ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα για
την προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών.»
Στην περίπτωση αυτή η προθεσµία διακόπτεται έως την
προσκόµιση των δικαιολογητικών.» 

β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του ν. 3982/2011 α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Οι συναρµόδιες υπηρεσίες εκδίδουν τις απαιτούµε-
νες εγκρίσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία των
δραστηριοτήτων των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρ-
θρου 17 µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών και για
τις περιπτώσεις της παραγράφου 1Α µέσα σε προθεσµία
δεκαπέντε (15) ηµερών, εφόσον είναι διαθέσιµα τα απαι-
τούµενα για τις εγκρίσεις δικαιολογητικά. Οι υπηρεσίες
και φορείς, των οποίων ζητείται η γνώµη για τη χορήγη-
ση των εγκρίσεων, γνωµοδοτούν προς την αρµόδια υπη-
ρεσία, το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών και εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών για τις περιπτώσεις της παρα-
γράφου 1Α από τη λήψη του σχετικού ερωτήµατος. Σε
περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας τεκ-
µαίρεται θετική γνωµοδότηση και η αρµόδια υπηρεσία ε-
ξετάζει το αίτηµα για τη χορήγηση της έγκρισης.»

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ν. 3982/2011 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η αδειοδοτούσα αρχή διενεργεί δειγµατοληπτικές
επιθεωρήσεις βάσει ετήσιου προγράµµατος ή ύστερα α-
πό καταγγελία µε βάση κριτήρια κινδύνου και συντάσσει
εκθέσεις σχετικά µε την τήρηση των όρων λειτουργίας
των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Όταν
η Αρχή κρίνει ότι η καταγγελία είναι ανυπόστατη, αόρι-
στη ή προδήλως αβάσιµη, την αρχειοθετεί χωρίς να διε-
νεργήσει επιθεώρηση.»

6. Το β.δ. της 15/21.10.1922 (Α΄ 208) καταργείται.

Άρθρο 48Δ
Εξουσιοδοτική διάταξη

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης
καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο της αίτησης
για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης, ο τύπος και το
περιεχόµενο της γνωστοποίησης εγκατάστασης, τα δι-
καιολογητικά που τις συνοδεύουν, τα τυχόν έγγραφα
που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος
γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείµε-
νης µεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται
η γνωστοποίηση προκειµένου να ασκήσουν τις ελεγκτι-
κές τους αρµοδιότητες και η διαδικασία που πρέπει να
τηρείται, ο τρόπος επιβολής των κυρώσεων εντός των ο-
ρίων του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε
άλλο σχετικό µε τη γνωστοποίηση ή έγκριση θέµα. 

Άρθρο 48Ε
Μεταβατικές διατάξεις

1. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας εγκατάστασης που
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου είναι σε εκ-
κρεµότητα, διεκπεραιώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος. 

2. Οι άδειες εγκατάστασης που είναι σε ισχύ κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου διατηρούν το περιε-
χόµενό τους και η διάρκειά τους παρατείνεται µέχρι τη
συµπλήρωση πέντε (5) ετών από την έκδοσή τους. Στην
περίπτωση που έχει χορηγηθεί παράταση σύµφωνα µε
τις προϊσχύουσες διατάξεις, αυτή ισχύει µέχρι τη συ-
µπλήρωση πέντε (5) ετών. 
Εκκρεµείς αιτήσεις για παράταση των αδειών εγκατά-
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στασης που έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε την παρ. 6
του άρθρου 20 του ν. 3982/2011, δεν εξετάζονται και η
άδεια εγκατάστασης παρατείνεται σύµφωνα µε το προη-
γούµενο εδάφιο. Αιτήµατα για παράταση των αδειών ε-
γκατάστασης που υποβάλλονται µετά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου εξετάζονται αφού υποβληθεί το αί-
τηµα της επόµενης παραγράφου µε σκοπό την υπαγωγή
στο καθεστώς έγκρισης εγκατάστασης.

3. Δραστηριότητες που διαθέτουν άδεια εγκατάστα-
σης µπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς έγκρισης εγκα-
τάστασης, µετά από σχετικό αίτηµα του φορέα τους
στην αδειοδοτούσα αρχή. Το αίτηµα εξετάζεται µε βάση
τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από το φορέα για την
έκδοση της αρχικής άδειας εγκατάστασης και η έγκριση
εγκατάστασης που εκδίδεται ισχύει:
α) µέχρι τη συµπλήρωση των προθεσµιών της παρ. 6

του άρθρου 20 από την αρχική έκδοση της άδειας εγκα-
τάστασης ή από τη χορήγηση παράτασης αντίστοιχα και
β) µέχρι τη συµπλήρωση των προθεσµιών των παρα-

γράφων 6Α έως 6Ε του άρθρου 20 από την αρχική έκδο-
ση της άδειας εγκατάστασης.» 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ

Άρθρο 159

Μετά το άρθρο 50 του ν. 4442/2016, προστίθενται άρ-
θρα 50Α και 50Β ως εξής:

«Άρθρο 50Α
Κυκλοφοριακή σύνδεση / Είσοδος – έξοδος οχηµάτων

1. Για τη λειτουργία των οικονοµικών δραστηριοτήτων
που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα απαιτείται υπεύθυ-
νη δήλωση αρµόδιου µηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύν-
δεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης υλοποιή-
θηκε σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια αυτής.

2. Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεού-
νται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περι-
γράφονται στην κείµενη νοµοθεσία για την οδική ασφά-
λεια.

3. Οι αρµόδιες αρχές για τη συντήρηση της οδού, µό-
λις λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονοµικής δρα-
στηριότητας, µπορούν να προβούν σε σχετικό έλεγχο. 

4. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία απαιτείται βεβαίωση
της υπηρεσίας που έχει την ευθύνη για τη συντήρηση
της οδού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος-έξο-
δος εκτελέσθηκε καλώς, προσκοµίζεται εφεξής υπεύθυ-
νη δήλωση αρµόδιου µηχανικού. 

Άρθρο 50Β
Τροποποίηση διατάξεων του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150)

1. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του β.δ.
465/1970 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Τεχνική Υπηρεσία που έχει την ευθύνη κατα-
σκευής ή συντήρησης της οδού µπορεί να πραγµατοποι-
εί επιτόπια εξέταση προτού διαβιβάσει τα θεωρηµένα
σχέδια µε τις παρατηρήσεις της για έγκριση στην αρµό-
δια υπηρεσία, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 6.» 
β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 30 του β.δ. 465/1970

αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή η έγκριση

εισόδου-εξόδου οχηµάτων των εγκαταστάσεων του άρ-
θρου 24 ισχύει για τέσσερα (4) έτη και για το είδος της ε-
γκατάστασης που αναφέρεται σε αυτήν. Κατ’ εξαίρεση η
έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή η έγκριση εισόδου -
εξόδου οχηµάτων ισχύει για έξι (6) έτη για εγκαταστά-
σεις του άρθρου 24 που αφορούν κτίρια συνολικής επι-
φάνειας µεγαλύτερης των πέντε χιλιάδων (5.000) τετρα-
γωνικών µέτρων.
Αν µετά την παρέλευση των τεσσάρων (4) ετών από

την έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατα-
σκευής της εγκεκριµένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή
της εισόδου – εξόδου οχηµάτων, χορηγείται εφάπαξ πα-
ράταση για τέσσερα (4) επιπλέον έτη µετά από αίτηση
που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της αρχικής προθε-
σµίας και εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές
συνθήκες της οδού. Αν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της
οδού έχουν µεταβληθεί απαιτείται νέα έγκριση. Για µε-
τατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυ-
τής ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, ο ενδιαφερόµε-
νος ενηµερώνει την αρµόδια για τη συντήρηση της οδού
υπηρεσία.»

2. Το άρθρο 32 του β.δ. 465/1970 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

« Άρθρο 32
Άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων

1. Για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων εκτός των
προβλεποµένων από άλλες διατάξεις εγκρίσεων αρµό-
διων υπηρεσιών, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση αρµόδιου
µηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση υλοποιήθηκε
σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια αυτής. 

2. Η υπεύθυνη δήλωση της προηγούµενης παραγρά-
φου υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία και αποτελεί
προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της ε-
γκατάστασης. Οι αδειοδοτούσες υπηρεσίες κοινοποιούν
την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης στην αρµόδια
για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία, προκειµένου αυτή
να λάβει γνώση για την έναρξη λειτουργίας της εγκατά-
στασης.»

3. Το άρθρο 34 του β.δ. 465/1970 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 34
Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης κατά παρέκκλιση

1. Σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν µε εγκεκριµένη
κυκλοφοριακή σύνδεση κατά παρέκκλιση των κείµενων
διατάξεων, επιτρέπονται νέες προσθήκες και αλλαγή της
χρήσης µόνον εφόσον, κατόπιν µελέτης κυκλοφοριακών
επιπτώσεων, αποδειχθεί ότι η νέα χρήση δεν επιφέρει
αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου σε σχέση µε την
προηγούµενη χρήση. 

2. Επιτρέπεται η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης κα-
τά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων µόνον εφόσον,
εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του οικοπέδου
της εγκατάστασης, δεν είναι εφικτή η τήρηση των προϋ-
ποθέσεων του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή πρέπει
να υποβληθεί µελέτη από µηχανικό που τεκµηριώνει ότι
η διαφοροποίηση στην κατασκευή της κυκλοφοριακής
σύνδεσης εξασφαλίζει την οδική ασφάλεια, προκειµέ-
νου να εγκριθεί από την αρµόδια για τη συντήρηση της
οδού υπηρεσία.» 
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Άρθρο 160

Μετά το άρθρο 48Ε του ν. 4442/2016 προστίθεται Κε-
φάλαιο Ι΄ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Άρθρο 48ΣΤ
Πεδίο εφαρµογής

Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου εµπί-
πτουν:
α) Δραστηριότητες χονδρικού εµπορίου µε Κωδικούς

Αριθµούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 45 και 46 (6η οµάδα
του Παραρτήµατος) και δραστηριότητες αποθήκευσης
µε ΚΑΔ 52.10 (7η οµάδα του Παραρτήµατος), που α-
σκούνται εντός Κέντρων Αποθήκευσης και Διανοµής του
ν. 4302/2014 (Α΄ 225). Εξαιρούνται δραστηριότητες µε
ΚΑΔ 46.71 και 46.77 (της 6ης οµάδας του Παραρτήµα-
τος).
β) Δραστηριότητες πλυντηρίων-λιπαντηρίων και συ-

νεργείων οχηµάτων µε ΚΑΔ 45.20, εφόσον αυτές α-
σκούνται προς εξυπηρέτηση των οχηµάτων εντός των
Κέντρων Αποθήκευσης και Διανοµής του ν. 4302/2014.
γ) Κέντρα Διανοµής Τσιµέντου του άρθρου 1, υποπα-

ράγραφος ΣΤ.10 του ν. 4254/2014 (Α΄ 85). 
δ) Αστικά Κέντρα Ενοποίησης Εµπορευµάτων του άρ-

θρου 4 του ν. 4302/2014.

Άρθρο 48Ζ
Εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων

Αποθήκευσης και Διανοµής

1. Για την εγκατάσταση Κέντρων Αποθήκευσης και
Διανοµής, που, ανεξάρτητα από την ύπαρξη µηχανολο-
γικού εξοπλισµού, κατατάσσονται στις υποκατηγορίες
Α1 και Α2 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και
των κατ` εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων,
απαιτείται έγκριση εγκατάστασης κατά τα οριζόµενα στο
Κεφάλαιο Θ΄ του παρόντος. Για τη λειτουργία των Κέ-
ντρων αυτών, απαιτείται γνωστοποίηση σύµφωνα µε το
άρθρο 6. 

2. Τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανοµής που, ανεξάρ-
τητα από την ύπαρξη µηχανολογικού εξοπλισµού, δεν
κατατάσσονται στις κατηγορίες Α1 και Α2 του άρθρου 1
του ν. 4014/2011 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού κα-
νονιστικών πράξεων, απαλλάσσονται από την υποχρέω-
ση άδειας ή έγκρισης, εφόσον η εγκατάσταση βρίσκεται
εντός περιοχών που καθορίζονται από εγκεκριµένα χω-
ρικά σχέδια (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ, ΖΟΕ) µε τη γενική κα-
τηγορία χρήσης των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ.
23.2/6.3.1987 (Δ΄ 166). Για τη λειτουργία των Κέντρων
αυτών απαιτείται γνωστοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο
6. 

3. Τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανοµής που, ανεξάρ-
τητα από την ύπαρξη µηχανολογικού εξοπλισµού, δεν
κατατάσσονται στις κατηγορίες Α και Β του άρθρου 1
του ν. 4014/2011 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού κα-
νονιστικών πράξεων, απαλλάσσονται από την υποχρέω-

ση άδειας ή έγκρισης εγκατάστασης. Για τη λειτουργία
των Κέντρων αυτών απαιτείται γνωστοποίηση σύµφωνα
µε το άρθρο 6. 

4. Για την επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό Κέντρου Α-
ποθήκευσης και Διανοµής που δεν κατατάσσεται στην
κατηγορία Α του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 και των κατ`
εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, απαιτείται
έγκριση εγκατάστασης, εφόσον η επικείµενη επέκταση
ή ο εκσυγχρονισµός επιφέρει κατάταξη του Κέντρου Α-
ποθήκευσης και Διανοµής στην κατηγορία Α.

5. Αν, εκτός της κύριας δραστηριότητας, στο Κέντρο
Αποθήκευσης και Διανοµής ασκείται και δευτερεύουσα
συµπληρωµατική δραστηριότητα κατά την έννοια των
διατάξεων της περίπτωσης β΄ του άρθρου 1 του ν.
4302/2014 (Α΄ 225), η οποία δεν κατατάσσεται στην κα-
τηγορία Α του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 και των κατ` ε-
ξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, απαιτείται
µόνο γνωστοποίηση της µεταβολής που επέρχεται µε
την προσθήκη της δευτερεύουσας δραστηριότητας.

6. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση άδειας ή έγκρι-
σης εγκατάστασης τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανο-
µής που εγκαθίστανται σε ΒΙ.ΠΕ., οι όποιες έχουν οργα-
νωθεί σύµφωνα µε το ν. 4458/1965 (Α΄ 33), σε Βιοµηχα-
νικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές που έχουν οργανω-
θεί σύµφωνα µε το ν. 2545/1997 (Α΄ 254) και σε Επιχει-
ρηµατικά Πάρκα που οργανώνονται σύµφωνα µε το ν.
3982/2011 (Α΄ 143). 

7. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και απο-
τελεί προϋπόθεση για τη νόµιµη άσκηση της δραστηριό-
τητας. Μετά τη γνωστοποίηση ο ενδιαφερόµενος µπορεί
να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας. Τα απαι-
τούµενα από την κείµενη νοµοθεσία δικαιολογητικά τη-
ρούνται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι έλεγχοι
από τις αρµόδιες αρχές διενεργούνται µετα� τη γνωστο-
ποίηση ή από το χρόνο που υπήρχε υποχρέωση για την
υποβολή της. 

8. Η αλλαγή του φορέα Κέντρου Αποθήκευσης και Δια-
νοµής πραγµατοποιείται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9. 

9. Για την έγκριση εγκατάστασης απαιτείται η καταβο-
λή παραβόλου της περίπτωης Α΄ της παρ. 2 του άρθρου
1 της οικ. 14684/914/Φ15/2012 κ.υ.α. (Β΄ � 3533). Για τη
γνωστοποίηση απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύµ-
φωνα µε την την υποπερ. i της περ. Β΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης του προηγού-
µενου εδαφίου. 

Άρθρο 48Η
Εγκαταστάσεις πλυντηρίων, λιπαντηρίων

και συνεργείων οχηµάτων 
εντός των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανοµής

1. Για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων πλυντηρίων,
λιπαντηρίων και συνεργείων οχηµάτων εντός των Κέ-
ντρων Αποθήκευσης και Διανοµής δεν απαιτείται η βε-
βαίωση νόµιµης λειτουργίας που προβλέπεται στην οικ.
81590/1446/Φ/42/2015 (Β΄ 3002) κ.υ.α.. 

2. Οι εγκαταστάσεις πλυντηρίων, λιπαντηρίων και συ-
νεργείων επισκευής οχηµάτων εντός των Κέντρων Απο-
θήκευσης και Διανοµής λειτουργούν νόµιµα µετά τη
γνωστοποίηση του άρθρου 6 για τα Κέντρα Αποθήκευ-
σης και Διανοµής.
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Άρθρο 48Θ
Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας 

Κέντρου Αποθήκευσης και Διανοµής

1. Εφόσον για τις επιµέρους δραστηριότητες από τις
κείµενες διατάξεις απαιτείται η σύνταξη µελέτης ενερ-
γητικής πυροπροστασίας, οι φορείς των Κέντρων Απο-
θήκευσης και Διανοµής συντάσσουν ενιαία µελέτη για
το σύνολο της εγκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένων
των κύριων, δευτερευουσών και λοιπών δραστηριοτήτων
που ασκούνται στο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανοµής,
πλην των πρατηρίων καυσίµων. Η ενιαία µελέτη αφορά
κάθε επιµέρους δραστηριότητα και χρήση, καθώς και τα
αντίστοιχα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας. 

2. Το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας εκ-
δίδεται για το σύνολο της εγκατάστασης, πλην των πρα-
τηρίων καυσίµων, και ισχύει για πέντε (5) έτη. 

Άρθρο 48Ι
Αναλογική εφαρµογή του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)

1. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση
έγκρισης εγκατάστασης Κέντρου Αποθήκευσης και Δια-
νοµής, καθώς και η διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσε-
ων διέπεται από τα άρθρα 19, 20, 22 και 24 έως 28 του ν.
3982/2011, που εφαρµόζονται αναλόγως. 

2. Αν το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανοµής λειτουργεί
κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαί-
ου, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 29 του ν.
3982/2011, που εφαρµόζεται αναλόγως. 

Άρθρο 48ΙΑ
Εξουσιοδότηση

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικο-
νοµίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υ-
ποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται ο τύπος και το
περιεχόµενο της έγκρισης εγκατάστασης Κέντρων Απο-
θήκευσης και Διανοµής, ο τύπος και το περιεχόµενο των
τροποποιήσεων και ανανεώσεών της και τα δικαιολογη-
τικά που συνοδεύουν την αίτηση για τη χορήγησή της.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το περιεχόµενο και η
διαδικασία της γνωστοποίησης για τα Κέντρα Αποθήκευ-
σης και Διανοµής και τις λοιπές εγκαταστάσεις που πρό-
κειται να λειτουργήσουν εντός αυτών, τα έγγραφα που
τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, η διαδικασία
και τα δικαιολογητικά για την έγκριση της µελέτης και τη
χορήγηση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας
και ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτω-
ση µεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η
γνωστοποίηση, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων ε-
ντός των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και κά-
θε άλλο σχετικό µε τη γνωστοποίηση θέµα, σύµφωνα µε
τα άρθρα 5 και 6. 

Άρθρο 48ΙΒ
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4302/2014 (Α΄ 225) 

1. Η περ. ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.
4302/2014 καταργείται. 

2. Ο τίτλος του άρθρου 4 του ν. 4302/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«Αστικά Κέντρα Ενοποίησης Εµπορευµάτων».

3. Το άρθρο 5 του ν. 4302/2014 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 5
Πράσινη Εφοδιαστική

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζο-
νται οι όροι λειτουργίας του συστήµατος καταγραφής
των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική, στους οποίους
συµπεριλαµβάνεται το αποτύπωµα άνθρακα και οι τρόποι
γνωστοποίησης στην αγορά και στο ευρύ κοινό των επι-
χειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική,
οι οποίες διατηρούν ή επαυξάνουν τις περιβαλλοντικές
τους επιδόσεις ή εφαρµόζουν σύστηµα περιβαλλοντικής
διαχείρισης πιστοποιηµένο από αρµόδιο φορέα.

2. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δηµιουρ-
γείται κεντρική βάση δεδοµένων όπου καταγράφονται οι
περιβαλλοντικές επιδόσεις των επιχειρήσεων που δρα-
στηριοποιούνται στην Εφοδιαστική. Με απόφαση του Υ-
πουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται η δια-
δικασία δηµιουργίας και τήρησης της βάσης, οι όροι επε-
ξεργασίας και δηµοσιότητας των δεδοµένων, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»

3. Το άρθρο 8 του ν. 4302/2014 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 8
Εγκατάσταση και Λειτουργία Κέντρων 

Αποθήκευσης και Διανοµής

Η εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης
και Διανοµής πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµε-
να στο Κεφάλαιο Θ΄ του ν. 4442/2016 (Α΄ 230).»

4. Στο άρθρο 9 του ν. 4302/2014 προστίθεται παράγρα-
φος 5 ως εξής:

«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Υποδοµών και Μεταφορών και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, οι δραστηριότητες που ασκούνται
στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανοµής κατατάσσονται
σε κατηγορίες ανάλογα µε το βαθµό όχλησης, µε βάση
τα κριτήρια και τις κατευθύνσεις της απόφασης
11508/2009 (ΑΑΠ 151) του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων.»

5. Το άρθρο 11 του ν. 4302/2014 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 11
Λοιπές εγκαταστάσεις Κέντρου 
Αποθήκευσης και Διανοµής

Σε κάθε Κέντρο Αποθήκευσης και Διανοµής µπορεί να
λειτουργούν και εγκαταστάσεις αµιγών ή µικτών πρατη-
ρίων πεπιεσµένου ή υγροποιηµένου φυσικού αερίου
(CNG ή LNG), υγρών καυσίµων και υγραερίου (LPG) υπό
οποιονδήποτε συνδυασµό αυτών, πλυντηρίων, λιπαντη-
ρι�ων και κεκλιµένων επίπεδων επιθεώρησης, συνεργεί-
ων επισκευής οχηµάτων, καθώς και µικρής κλίµακας κτι-
ριακές εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης οδηγών φορτη-
γών αυτοκινήτων, εφόσον εξασφαλίζεται για καθεµία α-
πό αυτές τις εγκαταστάσεις ο σχετικός χώρος, πέραν
της οριζόµενης ελάχιστης συνολικής ωφέλιµης επιφά-
νειας των κτιριακών εγκαταστάσεων και των χώρων
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στάθµευσης και ελιγµών, και εφόσον τηρούνται οι διατά-
ξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την εγκατάσταση και
λειτουργία των λοιπών αυτών εγκαταστάσεων.»

6. Τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4302/2014 και οι παράγρα-
φοι 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 του άρθρου 50 του
ν. 4442/2016 καταργούνται.»

Άρθρο 161
Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 3077/1954 (Α΄ 243)

1. Το άρθρο 3 του ν.δ. 3077/1954 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 3

1. Η άδεια ίδρυσης γενικής αποθήκης χορηγείται σε
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης µετά από γνώµη της Τράπε-
ζας της Ελλάδος και του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Ε-
πιµελητηρίου, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η υ-
πό ίδρυση αποθήκη. 

2. Με την απόφαση της προηγούµενης παραγράφου ο-
ρίζονται:
α) το ακριβές σηµείο στο οποία ιδρύεται η γενική απο-

θήκη,
β) η χρονική διάρκεια της άδειας, 
γ) οι κατηγορίες εµπορευµάτων που θα αποθηκεύονται

στην γενική αποθήκη, 
δ) το ποσό και το είδος της εγγύησης, καθώς και ο

τρόπος καταβολής της µετά από γνώµη της Τράπεζας
της Ελλάδος,
ε) κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. »
2. Το άρθρο 4 του ν.δ. 3077/1954 αντικαθίσταται ως ε-

ξής:

«Άρθρο 4

Για την ίδρυση και λειτουργία γενικής αποθήκης υπο-
βάλλεται αίτηση στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υ-
πουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, στην οποία ανα-
φέρονται οι κατηγορίες εµπορευµάτων που µπορούν να
εναποτίθενται στη γενική αποθήκη, η ηµεροµηνία για την
οποία ζητείται η έναρξη λειτουργίας και η χρονική διάρ-
κεια λειτουργίας της γενικής αποθήκης, καθώς και οι εγ-
γυήσεις που θα δοθούν στο Δηµόσιο, τους αποθέτες και
σε όσους έλκουν δικαιώµατα από αυτούς και το είδος
αυτών. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής:
α) Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράµµατα των κτιρίων µε πε-

ριγραφή των αποθηκευτικών χώρων, τις στεγασµένες
και µη στεγασµένες επιφάνειες και των δικαιωµάτων επί
των κτιρίων αυτών. Εάν ο αιτών είναι µισθωτής των κτι-
ρίων συνυποβάλλει αντίγραφο του συµφωνητικού µί-
σθωσης. 
β) Υπόµνηµα που αναφέρει τον τόπο, τον εξοπλισµό

και τα µέσα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις της γενικής
αποθήκης. 
γ) Κανονισµό που καθορίζει τις σχέσεις µεταξύ της γε-

νικής αποθήκης και των πελατών της.
δ) Προκειµένου περί νοµικού προσώπου, αντίγραφο

του καταστατικού και πίνακα των µετόχων ή των εταίρων
που κατέχουν άνω του 10% του εταιρικού κεφαλαίου. 
ε) Αιτιολογηµένη έκθεση επιτροπής που απαρτίζεται

από τρεις (3) µηχανικούς, η οποία εξετάζει µε δαπάνη

του αιτούντος τα κτίρια και αποφαίνεται περί της στατι-
κής επάρκειας και της ανέγερσης των κτιρίων σύµφωνα
µε τα υποβληθέντα σχεδιαγράµµατα. Η επιτροπή συστή-
νεται κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών. Ένα από τα µέλη της επιτροπής µπορεί
να υποδεικνύεται από τον αιτούντα στην αίτησή του. 
στ) Αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή δια-

βατηρίου του αιτούντος φυσικού προσώπου.». 
3. Τα άρθρα 6, 8 και το πρώτο και δεύτερο εδάφιο του

άρθρου 12 του ν.δ. 3077/1954 καταργούνται. 
4. Το άρθρο 14 του ν.δ. 3077/1954 αντικαθίσταται ως ε-

ξής:

«Άρθρο 14

Για την επέκταση των εγκαταστάσεων υφιστάµενης
Γενικής Αποθήκης ή για την επέκταση της άδειας και σε
άλλα εµπορεύµατα απαιτείται απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Η απόφαση εκδίδεται µετά α-
πό αίτηση που συνοδεύεται από αρχιτεκτονικό σχεδιά-
γραµµα, στο οποίο αποτυπώνονται οι νέοι χώροι στους
οποίους θα επεκταθεί η εγκατάσταση.»

5. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 18 του ν.δ.
3077/1954 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου µπορεί να
παρατείνεται η διάρκεια λειτουργίας της γενικής αποθή-
κης και να καθορίζεται διαφορετικό ποσό εγγύησης από
το αρχικώς ορισθέν.» 

Άρθρο 162
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) – 

Κέντρα Διανοµής Τσιµέντου

1. Η υποπερ. γ΄ της περ. 2 της υποπαραγράφου ΣΤ. 10
της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του ν.
4254/2014 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ. Η συµµόρφωση των Κέντρων Διανοµής Τσιµέντων
µε τις απαιτήσεις της παρ. 9 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ
197-2 και τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου
βεβαιώνεται µε τη χορήγηση πιστοποιητικού από Φορέα
Πιστοποίησης, ο οποίος έχει εγκριθεί για το πεδίο δρα-
στηριότητας του Κανονισµού 305/2011 και του π.δ
334/1994 και για το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1, σύµφωνα
µε τη διαδικασία της ΥΑ οικ. 3354/91/8.2.2001 (Β΄ 149).
Ο παραπάνω Φορέας Πιστοποίησης διενεργεί τους απαι-
τούµενους ελέγχους και δοκιµές σύµφωνα µε το σύστη-
µα αξιολόγησης της συµµόρφωσης των τσιµέντων µε το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197¬2, όπως εκάστοτε ισχύει.»

2. Η υποπερίπτωση δ΄ της περίπτωσης 2 της υποπαρα-
γράφου ΣΤ. 10 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου
του ν. 4254/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Το Πιστοποιητικό της παραπάνω υποπερίπτωσης
γ΄ µπορεί να ανακληθεί εφόσον διαπιστωθεί από το Φο-
ρέα Πιστοποίησης ότι δεν εφαρµόζονται από το ελεγχό-
µενο Κέντρο Διανοµής Τσιµέντων τα απαιτούµενα µέ-
τρα, οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου και γενικότερα δεν
τηρούνται οι απαιτήσεις της σχετικής νοµοθεσίας. Ο Φο-
ρέας Πιστοποίησης κοινοποιεί την απόφαση ανάκλησης
στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οι-
κονοµίας και Ανάπτυξης εντός προθεσµίας πέντε (5) η-
µερών από την έκδοσή της.»

3. Η υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης 3 της υποπαρα-

117



γράφου ΣΤ. 10 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου
του ν. 4254/2014 καταργείται και οι υποπεριπτώσεις δ΄
και ε΄ αναριθµούνται σε γ΄ και δ΄ αντίστοιχα.

4. Η υποπερίπτωση δ΄ της περίπτωσης 3 της υποπαρα-
γράφου ΣΤ. 10 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου
του ν. 4254/2014, που µετά την αναρίθµηση της προη-
γούµενης παραγράφου έγινε υποπερίπτωση γ΄, αντικα-
θίσταται ως εξής:

«γ. Το Πιστοποιητικό της υποπερίπτωσης γ΄ της περί-
πτωσης 2 της παρούσας υποπαραγράφου ΣΤ.10 αποτε-
λεί δικαιολογητικό για τη λειτουργία, κατά τις ανωτέρω
διατάξεις, Κέντρου Διανοµής Τσιµέντων.»

5. Το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης β΄ και η υποπε-
ρίπτωση γ΄ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΣΤ.
10 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του  ν.
4254/2014 καταργούνται. 

6. Η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΣΤ.10 της πα-
ραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«6. Υφιστάµενα Κέντρα Διανοµής Τσιµέντων που κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου λειτουργούν νόµιµα
οφείλουν, έως την 31η Ιανουαρίου 2019, να προσαρµό-
σουν τη λειτουργία τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των
διατάξεων του παρόντος και να εφοδιαστούν µε το Πι-
στοποιητικό Κέντρου Διανοµής Τσιµέντων της παρούσας
υποπαραγράφου.»

Άρθρο 163
Ρυθµίσεις για υφιστάµενα Κέντρα Αποθήκευσης 

και Διανοµής

1. Οι υφισταµένες εγκαταστάσεις που αποτελούν Κέ-
ντρα Αποθήκευσης και Διανοµής κατά την έννοια του
παρόντος Κεφαλαίου και έχουν αδειοδοτηθει� σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 9 επ. του π.δ. 79/2004 (Α΄
62) � ή τις διατάξεις του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) θεωρείται
ότι συµµορφώνονται µε τον παρόντα νόµο. Για την επέ-
κταση ή τον εκσυγχρονισµό τους εφαρµόζονται οι διατά-
ξεις του παρόντος νόµου.

2. Σε υφισταµένες εγκαταστάσεις που αποτελούν Κέ-
ντρα Αποθήκευσης και Διανοµής κατά την έννοια του
παρόντος Κεφαλαίου και δεν είναι εφοδιασµένες µε ά-
δεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις των άρθρων 9 επ. του π.δ. 79/2004 (Α` 62) ή τις
διατάξεις του ν. 3982/2011, χορηγείται έγκριση εγκατά-
στασης, όπου απαιτείται. Εφόσον ο φορέας της εγκατά-
στασης υποβάλει στην αδειοδοτούσα αρχή όλα τα νόµι-
µα δικαιολογητικά σε προθεσµία δύο (2) ετών από την έ-
ναρξη ισχύος της απόφασης του άρθρου 48ΙΑ, η έγκριση
εγκατάστασης χορηγείται χωρίς την επιβολή προστίµου.
Μετά την έγκριση εγκατάστασης, ο φορέας υποχρεού-
ται στην υποβολή της γνωστοποίησης. 

3. Η παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 3982/2011 εφαρµόζε-
ται και για τις δραστηριότητες που αποτελούν Κέντρα Α-
ποθήκευσης και Διανοµής κατά την έννοια του παρόντος
νόµου.

Άρθρο 164
Μεταβατικές διατάξεις

1. Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης Κέ-
ντρων Αποθήκευσης και Διανοµής κατά τις διατάξεις του
ν. 4302/2014, άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά
τις διατάξεις του ν. 3982/2011 ή τις διατάξεις του π.δ.

79/2004 που αφορούν τους Σταθµούς Φορτηγών Αυτοκι-
νήτων ή Εµπορευµατικούς Σταθµούς Τύπου Β �, οι οποίες
είναι εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 48Ε
του ν. 4442/2016. 

2. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης
του άρθρου 48ΙΑ του ν. 4442/2016 εφαρµόζεται η οικ.
53346/645/Φ.61/2017 ΚΥΑ (Β΄ � 1668). 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 165
Ρυθµίσεις πυροπροστασίας και πυρασφάλειας

1. Η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του
άρθρου 24 του ν. 4442/2016 εκδίδεται µέσα σε δύο (2)
µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

2. Στο άρθρο 49 του ν. 4442/2016 προστίθενται παρά-
γραφοι 5, 6 και 7 ως εξής:

«5. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασµού
µε µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και πιστοποιητι-
κό ενεργητικής πυροπροστασίας οι εγκαταστάσεις συ-
νεργείων οχηµάτων µε επιφάνεια µικρότερη των 2.500
τ.µ. και οι εγκαταστάσεις πλυντηρίων, λιπαντηρίων οχη-
µάτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής α) της οικ.
81590/1446/Φ.4.2. (Β΄ 3002) ΚΥΑ και β) της οικ.
16085/Φ.700.1. (Β΄ 770) ΚΥΑ. 

6.α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 του
β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστα-
σίας είναι πέντε (5) χρόνια.»
β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 του

π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστα-

σίας είναι πέντε (5) χρόνια.».
γ. Η περίπτωση 4.5 της παρ. 4 του άρθρου 4 του

ν. 2801/2000 (Α΄ 46) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Το πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τους σταθµούς

και τα πρατήρια ανανεώνεται κάθε πέντε (5) έτη και κα-
τατίθεται στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών. Σε περίπτωση µη έγκαιρης προσκόµισης του
πιστοποιητικού, η αρµόδια υπηρεσία προχωρεί αυτεπάγ-
γελτα στην προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουρ-
γίας της εγκατάστασης.
Τα ως άνω µέτρα των περιπτώσεων 4.1 έως και 4.5 ο-

φείλουν να λάβουν και οι σταθµοί αυτοκινήτων µε α-
ντλίες καυσίµων, αµιγείς ως προς τη χρήση, δηλαδή
σταθµοί που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων όλοι οι ό-
ροφοι χρησιµοποιούνται είτε ως χώροι στάθµευσης είτε
για εξυπηρέτηση του σταθµού (π.χ. αποθήκες, πλυντή-
ρια, λιπαντήρια).»
δ. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του

ν. 2801/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού Πυροπροστα-

σίας είναι πενταετής.»
ε. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 της οικ.

13935/930/2014 (Β΄ 674) απόφασης του Υπουργού Υπο-
δοµών, Μεταφορών και Δικτύων αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστα-
σίας είναι πέντε (5) χρόνια.»

7. Το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας που
χορηγείται σε πρατήρια καυσίµων ανεξαρτήτως του εί-
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δους ή του τύπου του πρατηρίου, έχει διάρκεια ισχύος
πέντε (5) ετών.»

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Άρθρο 166
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3982/2011 (Α΄143)

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 προστί-
θεται περίπτωση ζ΄ � ως εξής:

«ζ �. Επιχειρηµατικό Πάρκο Μεµονωµένης Μεγάλης
Μονάδας (ΕΠΜΜΜ): ως Επιχειρηµατικό Πάρκο Μεµονω-
µένης Μεγάλης Μονάδας νοείται το Επιχειρηµατικό
Πάρκο που καθορίζεται, οριοθετείται και οργανώνεται σε
περιοχή όπου υπάρχει ή πρόκειται να ιδρυθεί µεµονωµέ-
νη µεγάλη µονάδα, για την οποία δεν απαιτείται πολεο-
δόµηση. Για τη δηµιουργία του προβλέπονται ειδικοί ό-
ροι προσαρµοσµένοι στα χαρακτηριστικά του, οι οποίοι
στοχεύουν κυρίως στη βελτιστοποίηση της σχέσης του
µε τον περιβάλλοντα ευρύτερο χώρο, ήτοι τη µέιωση
των αρνητικών επιπτώσεων, περιβαλλοντικού ή άλλου
χαρακτήρα όχλησης από τη λειτουργία της µονάδας.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του ν. 3982/2011 α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Τα Επιχειρηµατικά Πάρκα των περιπτώσεων α΄ έ-
ως δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 41 αναπτύσσονται
σε χώρους υποδοχής επιχειρήσεων, όπως ορίζονται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 41. Κατά τη διαδικασία
εκπόνησης, τροποποίησης και αναθεώρησης των Γενι-
κών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Οικιστι-
κής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) δεν µπο-
ρούν να τροποποιηθούν τα όρια, οι χρήσεις γης και οι ό-
ροι δόµησης των εγκεκριµένων Οργανωµένων Υποδο-
χείων Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτή-
των (ΟΥΜΕΔ), χωρίς την σύµφωνη γνώµη του φορέα α-
νάπτυξης ή διαχείρισης του ΟΥΜΕΔ και των αρµόδιων υ-
πηρεσιών που ενέκριναν την ανάπτυξη του ΟΥΜΕΔ.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 3982/2011 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«3. Σε κάθε περίπτωση η κοινή υπουργική απόφαση
της παρ. 1 εκδίδεται, ύστερα από κοινή σύσκεψη των αρ-
µόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και σύνταξη
σχετικού πρακτικού µέσα σε προθεσµία εβδοµήντα πέ-
ντε (75) ηµερών από την υποβολή της αίτησης στην αρ-
µόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας
του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, αν ο φάκε-
λος είναι πλήρης, άλλως από την ηµέρα που θα καταστεί
ο φάκελος πλήρης µε την προσκόµιση των ελλειπόντων
δικαιολογητικών. Αν η θέση ανάπτυξης του Επιχειρηµα-
τικού Πάρκου προβλέπεται ρητά σε ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ,
ΤΧΣ, ΕΧΣ ως χώρος υποδοχής των σχετικών δραστηριο-
τήτων, η αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας συµµετέχει στην κοινή σύσκεψη
χωρίς να απαιτείται η έκδοση γνωµοδότησης. 

4.α. Στην παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 προ-
στίθενται περιπτώσεις δ΄ και ε΄ ως εξής:

«δ. Σε περίπτωση αδυναµίας υλοποίησης όλων των α-
παιτούµενων θέσεων στάθµευσης, είναι δυνατή η µείω-
ση αυτών έως και 50%, µετά από σύµφωνη γνώµη του
φορέα διαχείρισης του επιχειρηµατικού πάρκου, ο οποί-

ος γνωµοδοτεί λαµβάνοντας υπόψη τη δραστηριότητα
που πρόκειται να εγκατασταθεί, τον αριθµό των εργαζο-
µένων καθώς και την πιθανή προσέλευση πρόσθετων ο-
χηµάτων για εξυπηρέτηση της εγκατάστασης. Η µείωση
των θέσεων στάθµευσης εγκρίνεται από τον Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης εντός τριά-
ντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σύµ-
φωνης γνώµης του φορέα διαχείρισης του πάρκου.
ε. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η καθ’ ύψος υπέρβαση

για την ανέγερση αποθηκών κατακόρυφου τύπου
(SILOS) συναρµολογούµενων (βιδωτών), δεξαµενών υ-
γρών καυσίµων, καθώς και καµινάδων βιοµηχανικών ε-
γκαταστάσεων. Το ύψος αυτό δεν δύναται να υπερβαίνει
τα τριάντα δύο (32) µέτρα.»
β. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 52 του

ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, η εγκεκρι-

µένη πράξη εφαρµογής κοινοποιείται από την ΕΑΝΕΠ
στην αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Βιο-
µηχανίας µέσα σε δύο (2) έτη από τη δηµοσίευση της α-
πόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 47. Παράταση
της προθεσµίας αυτής χορηγείται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και για χρονικό διάστηµα που δεν ξεπερνά
τα δύο (2) έτη. Με όµοια απόφαση χορηγείται παράταση
για χρονικό διάστηµα που δεν ξεπερνά τα δύο (2) έτη και
στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί η διαπιστωτική
πράξη της παραγράφου 1 του άρθρου 61.»

5. Η παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 3892/2011 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης ύστερα από επιτόπιο έλεγχο οργάνου και σύντα-
ξη της έκθεσης ελέγχου της προηγούµενης παραγρά-
φου, διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδο-
µής. Η απόφαση αυτή αποτελεί την άδεια λειτουργίας
του Επιχειρηµατικού Πάρκου. Επιτρέπεται η τµηµατική
διαπίστωση ολοκλήρωσης των έργων υποδοµής, εφόσον
αυτό είναι δυνατό από τεχνική άποψη. Αν η συνολική έ-
κταση του Επιχειρηµατικού Πάρκου υπερβαίνει τα χίλια
(1.000) στρέµµατα, η υλοποίηση της ανάπτυξης και λει-
τουργίας αυτού µπορεί να γίνεται σε δύο φάσεις, σε δύο
διακριτά τµήµατα αυτού, σύµφωνα µε το Επιχειρηµατικό
Σχέδιο, η υλοποίηση όµως της πρώτης φάσης του Επι-
χειρηµατικού Σχεδίου λαµβάνει χώρα στις προθεσµίες
της παραγράφου 4. Η τµηµατική διαπίστωση ολοκλήρω-
σης των έργων υποδοµής, εφόσον αυτό είναι δυνατό α-
πό τεχνική άποψη, εφαρµόζεται και στους Οργανωµέ-
νους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών
Δραστηριοτήτων, των οποίων οι κοινές υπουργικές απο-
φάσεις έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξε-
ων της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.2545/1997 (Α΄ 254) και
για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική απόφαση α-
νάκλησης της παρ. 4 του άρθρου 5 του ίδιου νόµου.»

6. Στο άρθρο 56 του ν. 3982/2011 προστίθεται παρ. 13
ως εξής:

«13. Στις περιοχές όπου υπάρχουν ή πρόκειται να ι-
δρυθούν µεµονωµένες µεγάλες µονάδες, µπορεί να ι-
δρυθεί Επιχειρηµατικό Πάρκο Μεµονωµένης Μεγάλης
Μονάδας (ΕΠΜΜΜ). Ως µεµονωµένες µεγάλες µονάδες
που υπάγονται στην παρούσα περίπτωση θεωρούνται
αυτές που ασκούν δραστηριότητες υπαγόµενες στο
Δεύτερο Μέρος του παρόντος νόµου και έχουν έκταση
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τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) στρέµµατα για δρα-
στηριότητες υψηλής όχλησης και εκατό (100) στρέµµα-
τα για δραστηριότητες µέσης όχλησης.
Η διαδικασία καθορισµού, οριοθέτησης και οργάνω-

σης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τρόπος λειτουρ-
γίας και διαχείρισης αυτής της κατηγορίας των Επιχειρη-
µατικών Πάρκων, καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.»

7. Η απόφαση της παραγράφου 13 του άρθρου 56 του
ν. 3982/2011, όπως η παρ. αυτή προστίθεται µε την παρ.
6 του παρόντος άρθρου, εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών α-
πό την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ

Άρθρο 167
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3526/2007 (Α΄ 24)

1. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3526/2007 (Α΄ 24) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«5. α) Το κτίριο ή το τµήµα αυτού στα οποία εγκαθί-
στανται και λειτουργούν δραστηριότητες των περιπτώ-
σεων β΄, στ΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου 1, υπάγονται στην
κατηγορία «Βιοµηχανία - Βιοτεχνία.», σύµφωνα µε το
άρθρο 3 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού (ΥΑ 304/1989,
Δ΄ 59). Απαγορεύεται η εγκατάσταση των ως άνω δρα-
στηριοτήτων σε χώρους κτιρίων, οι οποίοι χαρακτηρίζο-
νται στην οικοδοµική άδεια ως βοηθητικοί ή κοινόχρη-
στοι. 
β) Εντός του ενιαίου χώρου του κτιρίου, όπως προσ-

διορίζεται στις περιπτώσεις β΄ και στ΄ του άρθρου 1, πε-
ριλαµβάνονται τα εξής διαµερίσµατα και χώροι: ζυµωτή-
ριο, πρατήριο άρτου ή αποθήκη άρτου, αποθήκη αλεύ-
ρων, κλίβανος παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και
θερµοθάλαµος µε χώρο εκκλιβάνισης, αποθήκη στερεών
καυσίµων, όπου απαιτείται, αποδυτήριο, αποχωρητήριο,
και λουτρό εργαζοµένων. Τα διαµερίσµατα και οι χώροι
του ζυµωτηρίου, του πρατηρίου άρτου ή της αποθήκης
άρτου και του κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποι-
ίας και θερµοθαλάµου µε χώρο εκκλιβάνισης, δεν επι-
τρέπεται να αποτελούν διαµερίσµατα ή χώρους υπογεί-
ου. Η αποθήκη αλεύρων µπορεί να βρίσκεται και σε υπό-
γειο χώρο, εφόσον υφίστανται µηχανικά µέσα ανυψώσε-
ως αλεύρων. Αν τα διαµερίσµατα του ζυµωτηρίου και της
αποθήκης αλεύρων βρίσκονται σε διαφορετικούς ορό-
φους, απαιτείται η εγκατάσταση αναβατορίου, ανελκυ-
στήρα φορτίων ή άλλων µηχανικών µέσων για τη µετα-
φορά των αλεύρων. Ο κλίβανος παραγωγής προϊόντων
αρτοποιίας - θερµοθάλαµος µε το χώρο εκκλιβάνισης
µπορεί να αποτελούν συνέχεια του διαµερίσµατος του
ζυµωτηρίου. Στην περίπτωση αυτή, ο χώρος που κατα-
λαµβάνει ο θερµοθάλαµος αποτελεί χώρο του ζυµωτηρί-
ου.
γ) Η ελάχιστη συνολική επιφάνεια των διαµερισµάτων

και των χώρων της προηγούµενης περίπτωσης, για δυ-
ναµικότητα κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας
µέχρι και τρεις χιλιάδες (3.000) χιλιόγραµµα ανά εικοσι-
τετράωρο, ορίζεται σε εβδοµήντα (70) τετραγωνικά µέ-
τρα. Η ελάχιστη επιφάνεια και οι προδιαγραφές για το α-
ποχωρητήριο, µε τον προθάλαµο και το λουτρό εργαζο-
µένων, είναι αυτές που ορίζει ο Κτιριοδοµικός Κανονι-

σµός και οι υγειονοµικές διατάξεις. Το ελάχιστο ύψος
των διαµερισµάτων του ζυµωτηρίου, του πρατηρίου άρ-
του και του χώρου εκκλιβάνισης ορίζεται σε δύο µέτρα
και ογδόντα εκατοστά (2,80). Το ελάχιστο ύψος των λοι-
πών διαµερισµάτων και χώρων καθορίζεται, κατά περί-
πτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κτιριοδοµικού Κα-
νονισµού και τις υγειονοµικές διατάξεις.
δ) Για δυναµικότητα κλιβάνου παραγωγής προϊόντων

αρτοποιίας από τρεις χιλιάδες (3.000) µέχρι πέντε χιλιά-
δες (5.000) χιλιόγραµµα ανά εικοσιτετράωρο, η ελάχι-
στη επιφάνεια των διαµερισµάτων και χώρων της περί-
πτωσης γ` αυξάνεται κατά είκοσι επί τοις εκατό (20%)
και το ελάχιστο ύψος των διαµερισµάτων και χώρων ορί-
ζεται σε τρία µέτρα (3,00).
ε) Για δυναµικότητα κλιβάνου παραγωγής προϊόντων

αρτοποιίας από πέντε χιλιάδες (5.000) µέχρι οκτώ χιλιά-
δες (8.000) χιλιόγραµµα ανά εικοσιτετράωρο, η ελάχι-
στη επιφάνεια των διαµερισµάτων και χώρων της περί-
πτωσης γ` αυξάνεται κατά τριάντα επί τοις εκατό (30%)
και το ελάχιστο ύψος των διαµερισµάτων και χώρων του
ζυµωτηρίου, του πρατηρίου του άρτου και του χώρου εκ-
κλιβάνισης ορίζεται σε τέσσερα (4) µέτρα. Το ελάχιστο
ύψος των λοιπών διαµερισµάτων και χώρων ορίζεται, κα-
τά περίπτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κτιριοδοµι-
κού Κανονισµού και τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις. 
στ) Για δυναµικότητα κλιβάνου παραγωγής προϊόντων

αρτοποιίας πάνω από οκτώ χιλιάδες (8.000) χιλιόγραµµα
ανά εικοσιτετράωρο, οι ελάχιστες επιφάνειες που ορίζο-
νται στην περίπτωση ε΄, αυξάνονται κατά επτά επί τοις
εκατό (7%) ανά χίλια χιλιόγραµµα πρόσθετης δυναµικό-
τητας παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας. Σε περίπτωση
επέκτασης και εκσυγχρονισµού των αρτοποιείων και των
βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων παραγωγής
προϊόντων αρτοποιίας που αναφέρονται στις περιπτώ-
σεις γ΄ και δ΄, που συνεπάγονται αύξηση της δυναµικό-
τητας του κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας,
ισχύουν για την περίπτωση γ΄ τα ελάχιστα όρια επιφά-
νειας που ορίζονται για την περίπτωση δ΄ και για την πε-
ρίπτωση δ΄ τα ελάχιστα όρια επιφάνειας που ορίζονται
για την περίπτωση ε΄.
ζ) Σε περίπτωση που τα αρτοποιεία χρησιµοποιούν υ-

γρά καύσιµα ή υγραέριο ή φυσικό αέριο, εφαρµόζονται ο
Κτιριοδοµικός Κανονισµός, καθώς και οι διατάξεις των
κοινών υπουργικών αποφάσεων µε αριθµούς: α) Φ15/οίκ.
1589/104/2006 (Β΄90) και η από 29.7.1991 (Β΄578), β)
Δ3/14858/1993 (Β΄477) και γ) Δ3/Α/11346/2003 (Β΄ 963)
ή Δ3/5286/1997 (Β΄ 236).
η) Κατά τους υπολογισµούς των ανωτέρω διαστάσεων

(επιφανειών και ύψους) για καθεµία από τις ως άνω κα-
τηγορίες αρτοποιείου, εφόσον προκύπτει απόκλιση, γί-
νεται αποδεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά το
10% της απαιτούµενης διάστασης και σε κάθε περίπτω-
ση δεν είναι µικρότερο του κατώτερου ύψους που προ-
βλέπεται στον Κτιριοδοµικό Κανονισµό.
θ) Η δυναµικότητα όλων των κλιβάνων υπολογίζεται

σύµφωνα µε την υ.α. 4730/209/Φ17.1.2008 (Β΄ 1519).
ι) Τα πρατήρια άρτου, οι βιοµηχανικές-βιοτεχνικές ε-

γκαταστάσεις αρτοποιίας, τα επαγγελµατικά εργαστή-
ρια παραγωγής ζύµης, καθώς και τα αρτοποιεία που λει-
τουργούν νόµιµα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, ο-
φείλουν να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις του παρό-
ντος νόµου εντός ενός (1) έτους από τη δηµοσίευσή
του. Μέχρι την πάροδο τού διαστήµατος αυτού εξακο-
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λουθούν να λειτουργούν νόµιµα και διέπονται από τους
όρους της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τους
κατά περίπτωση.»

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 3526/2007 προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για την περίπτωση πώλησης διατηρηµένων
προϊόντων αρτοποιίας και άρτου από ενδιάµεσα προϊό-
ντα αρτοποιίας κατά παράβαση των διατάξεων περί της
διάθεσής τους, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο 5.000
ευρώ.» 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 168

Το άρθρο 1 του ν. 2882/2001 (Α΄17) αντικαθίσταται ως
εξής: 

«Άρθρο 1
Τρόπος κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

1. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, καθώς και η
σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε βάρος αυτού για
δηµόσια ωφέλεια, εφόσον επιτρέπεται από το νόµο, κη-
ρύσσεται : α. Με απόφαση του αρµοδίου Υπουργού, ανά-
λογα µε το σκοπό της απαλλοτρίωσης, β. µε απόφαση
του Περιφερειακού Συµβουλίου για έργα αρµοδιότητας
της οικείας Περιφέρειας, πλην της περίπτωσης κατά την
οποία η απαλλοτριούµενη έκταση βρίσκεται εκτός σχεδί-
ου πόλεως και είναι µικρότερη των 15.000 τετραγωνικών
µέτρων για το σύνολο των απαιτήσεων του έργου σε χώ-
ρο, οπότε κηρύσσεται µε απόφαση του Περιφερειάρχη,
γ. µε κοινή απόφαση του εποπτεύοντα Υπουργού και του
Υπουργού Οικονοµικών, όταν κηρύσσεται υπέρ νοµικού
προσωπικού είτε του Δηµοσίου είτε ιδιωτικού ή η δαπά-
νη της απαλλοτρίωσης βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτι-
κού Προϋπολογισµού.

2. Τα παραπάνω όργανα, µπορούν, λόγω ιδιαιτεροτή-
των του έργου, να εισηγούνται αιτιολογηµένα τη συναρ-
µοδιότητα του Υπουργού Οικονοµικών εφόσον η απαλ-
λοτρίωση αφορά σε έργα της Κεντρικής Διοίκησης ή του
Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονοµικών
εφόσον αφορά έργα της Περιφέρειας.

3. Τα κατά περίπτωση αρµόδια, για τη κήρυξη της α-
παλλοτρίωσης, όργανα της παραγράφου 1 αποστέλλουν
στο Υπουργείο Οικονοµικών, εντός δεκαπέντε (15) ηµε-
ρών από τη δηµοσίευση της απόφασης κήρυξης, δύο (2)
αντίτυπα του οικείου κτηµατολογικού πίνακα και του δια-
γράµµατος σε αναλογική µορφή και ένα (1) σε ηλεκτρο-
νική µορφή. Επίσης, από ένα (1) αντίτυπο αναλογικού
και ηλεκτρονικού αρχείου των κτηµατολογικών στοιχεί-
ων, αποστέλλεται εντός της ίδιας προθεσµίας από το αρ-
µόδιο όργανο της παραγράφου 1 στην οικεία Κτηµατική
Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιου-
σίας του Υπουργείου Οικονοµικών προς γνώση της για
τη σύνταξη έκθεσης, εάν υπάρχουν καταγεγραµµένα δι-
καιώµατα του Δηµοσίου ή του Παλαιού Εκκλησιαστικού
Ταµείου (ΠΕΤ) επί της απαλλοτριούµενης ζώνης, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32 του
ν. 1473/1984 (Α΄ 127) και στην οικεία Δασική Υπηρεσία
για σύνταξη έκθεσης εάν υπάρχουν δικαιώµατα του Δη-
µοσίου επί ακινήτων που φέρονται ως ιδιωτικά ή διεκδι-
κούνται από ιδιώτες, ενώ εµπίπτουν στο καθεστώς προ-
στασίας του ν. 3208/2003 (Α΄303), µε βάση τα στοιχεία

που τηρεί. Αµφότερες οι υπηρεσίες του προηγούµενου
εδαφίου διαβιβάζουν τις εκθέσεις τους στην Αρχή που
κήρυξε την απαλλοτρίωση και στον βαρυνόµενο µε τη
δαπάνη αυτής, εντός τριµήνου από την υποβολή του
σχετικού αιτήµατος. Οι εκθέσεις αυτές δύναται να συ-
ντάσσονται και πριν τη κήρυξη της απαλλοτρίωσης ύστε-
ρα από την υποβολή σχετικού αιτήµατος του αρµόδιου
για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης οργάνου της παρα-
γράφου 1 κατά τη σύνταξη του κτηµατολογικού πίνακα
και διαγράµµατος, εφόσον έχει οριστικοποιηθεί το εύ-
ρος της απαλλοτριούµενης ζώνης.

4. Η απόφαση κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίω-
σης ακινήτου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως και θεωρείται ότι κηρύχθηκε από τη δηµοσίευσή
της.»

Άρθρο 169

Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 αντικαθίσταται
ως εξής:

«1. Για την έκδοση απόφασης κήρυξης αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης απαιτούνται: α) κτηµατολογικό διάγραµ-
µα, στο οποίο απεικονίζονται η απαλλοτριούµενη έκταση
και οι ιδιοκτησίες που περιλαµβάνονται σε αυτήν, β) κτη-
µατολογικός πίνακας ο οποίος να εµφανίζει τους εικαζό-
µενους ιδιοκτήτες των απαλλοτριούµενων ακινήτων, το
εµβαδόν κάθε ιδιοκτησίας, καθώς και όλα τα κύρια προσ-
διοριστικά στοιχεία των κατασκευών και λοιπών συστατι-
κών που τυχόν υπάρχουν σε κάθε ιδιοκτησία και γ) τήρη-
ση των διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση
του έργου ή της δραστηριότητας σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του ν. 4014/2011 (Α΄209) και των κατ’ εξουσιοδότη-
ση αυτού εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων, όπως ι-
σχύουν κάθε φορά, εφόσον το έργο για το οποίο θα κη-
ρυχθεί απαλλοτρίωση περιλαµβάνεται µεταξύ των ανα-
φεροµένων στις διατάξεις αυτές. Η τήρηση των διαδικα-
σιών αυτών µπορεί να παραλείπεται όταν η συγκεκριµέ-
νη θέση του έργου έχει ήδη ειδικά προβλεφθεί σε κείµε-
νο ευρύτερου χωροταξικού ή πολεοδοµικού σχεδια-
σµού. Σε επείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες αιτιολογού-
νται επαρκώς από τον φορέα εκτέλεσης του έργου, η α-
παλλοτρίωση µπορεί να κηρύσσεται µε απλό διάγραµµα
οριζοντιογραφίας, κλίµακας ανάλογης προς την πυκνό-
τητα των ακινήτων, επί του οποίου δέον να εµφαίνεται,
ευκρινώς και µε σχετική ακρίβεια, το όριο της απαλλο-
τρίωσης και να έχει υπολογισθεί το συνολικό εµβαδό της
απαλλοτριούµενης έκτασης. Στην περίπτωση αυτή, το
κτηµατολογικό διάγραµµα και ο πίνακας ιδιοκτησιών
πρέπει να συντάσσονται και εγκρίνονται από την αρµό-
δια Υπηρεσία που πρότεινε την κήρυξη της απαλλοτρίω-
σης, εντός εννέα (9) µηνών από την κήρυξη της απαλλο-
τρίωσης, άλλως η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδίκαια.».

Άρθρο 170

Στο τέλος του άρθρου 15 του ν. 2882/2001 προστίθεται
παράγραφος 8 ως εξής: 

«8. Όλα τα εκτιµητικά όργανα του παρόντος, καθώς
και εκείνα που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις
του τέταρτου άρθρου του ν. 3555/07 (Α΄81) και του άρ-
θρου 12 του ν. 3894/10 (Α΄ 204) των οποίων οι εκθέσεις
αποτελούν στοιχείο προδικασίας, αποφαίνονται επί της
µείωσης αξίας των αποµενόντων ακινήτων µετά την α-
παλλοτρίωση, κατ’ άρθρο 13 παράγραφος 4 του παρό-
ντος ή της άρσης της ωφέλειας των παρόδιων ιδιοκτη-
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τών κατ’ άρθρο 33 του ν. 2971/01 (Α΄285), µόνο ύστερα
από αίτηµα κάθε ενδιαφερόµενου θιγοµένου.» 

Άρθρο 171

Η παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«4. Όταν εκείνοι που φέρονται ως ιδιοκτήτες στον
κτηµατολογικό πίνακα υπερβαίνουν τους πενήντα (50), η
κλήτευσή τους γίνεται κατά τα οριζόµενα στα επόµενα
εδάφια της παρούσας. Η αίτηση, µαζί µε την πράξη
προσδιορισµού της δικασίµου, τοιχοκολλάται, δεκαπέ-
ντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη δικάσι-
µο, στο κατάστηµα του δικαστηρίου στο οποίο απευθύ-
νεται και στο κατάστηµα του δήµου ή της κοινότητας,
στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα απαλλοτρι-
ούµενα. Η τοιχοκόλληση πιστοποιείται µε έκθεση που
συντάσσεται από το γραµµατέα του δικαστηρίου και το
γραµµατέα του δήµου ή της κοινότητας, αντιστοίχως. Η
ειδοποίηση, στην οποία µνηµονεύονται το δικαστήριο
στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, η τοιχοκόλληση αυτής,
η δικάσιµος, περίληψη του αιτήµατος και περίληψη της
απαλλοτριωτικής πράξης, δηµοσιεύεται δεκαπέντε του-
λάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη δικάσιµο, σε τρεις
(3) ηµερήσιες εφηµερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα ή
σε δύο που εκδίδονται στην Αθήνα και σε µία (1) που εκ-
δίδεται στη Θεσσαλονίκη, όταν η απαλλοτριούµενη έ-
κταση ή το µεγαλύτερο τµήµα αυτής βρίσκεται στα όρια
αρµοδιότητας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας Θράκης, καθώς και σε µία (1) εφηµερίδα που εκδίδε-
ται στην πρωτεύουσα του νοµού στην περιφέρεια του ο-
ποίου βρίσκεται η απαλλοτριούµενη έκταση ή το µεγαλύ-
τερο µέρος αυτής. Εάν η συζήτηση αναβληθεί για σοβα-
ρό λόγο κατά την παράγραφο 6, δεν απαιτείται η επανά-
ληψη της ανωτέρω διαδικασίας, εκτός αν ο λόγος της α-
ναβολής συνίσταται στην πληµµελή, ατελή ή εκπρόθε-
σµη πραγµατοποίηση των παραπάνω δηµοσιεύσεων.»

Άρθρο 172

Το άρθρο 24 του ν. 2882/01 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 24

1. Η προσωρινά καθορισµένη αποζηµίωση αποδίδεται
ελεύθερα σε ποσοστό 70%. Το υπόλοιπο µπορεί να απο-
δοθεί ύστερα από προσκόµιση ισόποσης εγγυητικής επι-
στολής πιστωτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή της αλλο-
δαπής που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, χωρίς καµία
άλλη διατύπωση. Ο δικαιούχος της αποζηµίωσης µπορεί
να ζητήσει από το δικαστήριο προσωρινού καθορισµού ή
αναγνώρισης των δικαιούχων, τη µείωση ή την αντικατά-
σταση της εγγυητικής επιστολής µε άλλο είδος εγγύη-
σης και στην περίπτωση αυτή ορίζεται το µέγεθος και ο
τρόπος εγγυοδοσίας. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρ-
µόζονται αναλογικά και για τις καταβαλλόµενες δικηγο-
ρικές αµοιβές των πληρεξούσιων Δικηγόρων.

2. Κατά το µέρος που επήλθε η περίπτωση για την ο-
ποία δόθηκε η εγγύηση, αυτή καταπίπτει υπέρ εκείνου
προς χάρη του οποίου δόθηκε, αλλιώς αποδίδεται, µετά
τον οριστικό προσδιορισµό της αποζηµίωσης σε εκείνον
που την έδωσε ή παύει να ισχύει εφεξής. Κάθε διαφορά
σχετική µε την κατάπτωση ή την απόδοση εγγύησης
λύεται οριστικά από το δικαστήριο της παρ. 2 του άρ-

θρου 26 του ν. 2882/2001 κατά τη διαδικασία των άρ-
θρων 683 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 173
Προθεσµίες έκδοσης δευτερογενούς νοµοθεσίας 

1. Το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 130 εκδίδεται εντός εικοσιτεσσάρων (24) µηνών α-
πό την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

2. Η απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 137 εκ-
δίδεται εντός δεκαοκτώ (18) µηνών από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος. 

3. Η απόφαση της παραγράφου 8 του άρθρου 139 εκ-
δίδεται εντός δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος. 

4. Η απόφαση της παραγράφου 8 του άρθρου 140 εκ-
δίδεται εντός δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος. 

5. Η απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 144 εκ-
δίδεται εντός δεκαοκτώ (18) µηνών από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος. 

6. Η απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 147 εκ-
δίδεται εντός εικοσιτεσσάτων (24) µηνών από την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος.

7. Η απόφαση της παραγράφου 8 του άρθρου 148 εκ-
δίδεται εντός δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος. 

8. Η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 149 εκ-
δίδεται εντός δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.

9. Η απόφαση της παραγράφου 8 του άρθρου 150 εκ-
δίδεται εντός εικοσιτεσσάρων (24) µηνών από την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος. 

Άρθρο 174
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄ έως και Ε΄ δεν ε-
φαρµόζονται εφόσον η εντολή ελέγχου έχει εκδοθεί
πριν από την έναρξη ισχύος τους.

2. Mε την έκδοση της δευτερογενούς νοµοθεσίας και
των υπουργικών αποφάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 173,
καταργούνται οι διατάξεις που αντιτίθενται στις διατά-
ξεις των Κεφαλαίων Α΄ έως και Ε ΄του παρόντος. 

3. Με απόφαση του αρµόδιου ανά πεδίο εποπτείας υ-
πουργού, καταργούνται οι διατάξεις της κείµενης νοµο-
θεσίας που αντίκεινται στα Κεφάλαια Α΄ έως και Ε΄, αν
παρέλθουν άπρακτες οι προθεσµίες του άρθρου 173.

4. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της
πααγράφου 4 του άρθρου 130 ως εποπτεύουσες αρχές
νοούνται όλες οι αρχές που κατά τις κείµενες διατάξεις
ασκούν εποπτεία.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας ορίζεται η
έναρξη λειτουργίας του ΠΣ-ΑΔ και κάθε σχετικό θέµα
για την εφαρµογή των διατάξεων των Κεφαλαίων Α΄ έ-
ως και Ε΄ του παρόντος.

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
οι περιπτώσεις α΄, β΄ της παρ. 1, η περίπτωση δ΄ της πα-
ραγράφου 2 και περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 50 του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192). 
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Άρθρο 175
Έναρξη ισχύος

Η ισχύ�ς του παρό�ντος Τµήµατος αρχι�ζει απο� τη δηµο-
σί�ευσή του στην Εφηµερί�δα της Κυβερνή�σεως, εκτός αν
άλλως ορίζεται σε επιµέρους διατάξεις. 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 176
Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας 

για την κατάταξη των πιστωτών

1. Μετά το άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονο-
µίας προστίθεται νέο άρθρο 977A µε τίτλο «Σειρά κατά-
ταξης υπερπρονοµιούχων, προνοµιούχων και µη», ως ε-
ξής:

«Άρθρο 977Α 
Σειρά κατάταξης υπερπρονοµιούχων, 

προνοµιούχων και µη

1. Αν µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου
γεννηθούν εξ ολοκλήρου απαιτήσεις και συσταθεί για
την εξασφάλισή τους ενέχυρο επί µη βεβαρηµένου κατά
την ανωτέρω ηµεροµηνία πράγµατος, αυτές κατατάσσο-
νται, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 και αφού α-
φαιρεθούν τα έξοδα της εκτέλεσης, µε την εξής σειρά:
α) απαιτήσεις του άρθρου 976 αριθµ. 1 και 2
β) απαιτήσεις του άρθρου 975 και απαιτήσεις του άρ-

θρου 976 αριθµ. 3
γ) µη προνοµιούχες απαιτήσεις.
2. Απαιτήσεις οι οποίες προέκυψαν πριν από την ηµε-

ροµηνία ορισµού του πρώτου πλειστηριασµού και αφο-
ρούν µη καταβληθέντες µισθούς έως έξι (6) µηνών από
παροχή εξαρτηµένης εργασίας και έως του ποσού το ο-
ποίο ισούται ανά µήνα οφειλόµενου µισθού και ανά ερ-
γαζόµενο µε το νόµιµο κατώτατο µισθό υπαλλήλου άνω
των είκοσι πέντε (25) ετών επί 275% ικανοποιούνται
προνοµιακά πριν από κάθε άλλη απαίτηση (υπερ-προνό-
µιο) και µετά την αφαίρεση των εξόδων της εκτέλεσης.

3. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων βεβαρηµένων
πραγµάτων, οι απαιτήσεις της παραγράφου 2 του παρό-
ντος, εφόσον έχουν αναγγελθεί, ικανοποιούνται από το
ποσό των πλειστηριασµάτων που πρέπει να διανεµηθούν
στους πιστωτές ως εξής: α) συµµέτρως, εφόσον οι πλει-
στηριασµοί διενεργήθηκαν ταυτοχρόνως ή β) κατά τη
σειρά διενέργειας των πλειστηριασµών και έως την ολο-
σχερή εξόφλησή τους, εφόσον οι πλειστηριασµοί διε-
νεργήθηκαν διαδοχικώς. Στην περίπτωση β΄ του προη-
γούµενου εδαφίου, οι ειδικοί προνοµιούχοι πιστωτές σε
βάρος των οποίων ικανοποιήθηκαν εν όλω ή εν µέρει οι
απαιτήσεις αυτές, υποκαθίστανται για το επιπλέον της
αναλογίας τους στο πλειστηρίασµα από τον πλειστηρια-
σµό των υπόλοιπων πραγµάτων.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος,

αν υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις από αυτές που α-
ναφέρονται στα άρθρα 975 ή 976, η απαίτηση της προη-
γούµενης τάξης προτιµάται από την απαίτηση της επό-
µενης τάξης και αν είναι της ίδιας τάξης ικανοποιούνται
συµµέτρως. Αν συντρέχουν περισσότερες απαιτήσεις α-
πό εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 976 αριθµ. 2, α-
κολουθείται η κατά το ουσιαστικό δίκαιο σειρά.

5. Μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν
προνόµιο, σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους,
οι µη προνοµιούχοι πιστωτές ικανοποιούνται συµµέτρως
από το υπόλοιπο του ποσού του πλειστηριάσµατος που
πρέπει να διανεµηθεί στους πιστωτές.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1007 του Κώδικα Πολι-
τικής Δικονοµίας τροποποιείται ως εξής: 

«1. Για την κατάταξη των δανειστών εφαρµόζονται τα
άρθρα 975 έως 978, εκτός από την διάταξη του άρθρου
976 αρ. 3. Τη θέση των απαιτήσεων του άρθρου 976 αρ.
2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 977Α, παίρνουν οι
ενυπόθηκες απαιτήσεις. Η απαίτηση υπέρ της οποίας έ-
χει εγγραφεί προσηµείωση κατατάσσεται τυχαίως.»

3. Το άρθρο 1018 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
τροποποιείται ως εξής: 

«Σε περίπτωση που ο πλειστηριασµός ακυρώθηκε και
διενεργηθεί νέος, η απαίτηση του υπερθεµατιστή του
πλειστηριασµού που ακυρώθηκε να αναλάβει το πλει-
στηρίασµα που διανεµήθηκε κατατάσσεται µετά τα έξο-
δα της εκτέλεσης του νέου πλειστηριασµού και πριν από
τις απαιτήσεις των άρθρων 975, 976, 977Α, 1007, 1012
παράγραφος 3 και 1015 παράγραφος 3. Για να ικανοποι-
ηθεί αυτή η απαίτηση, ο υπερθεµατιστής µπορεί να επι-
σπεύσει πλειστηριασµό µε βάση την απόφαση που ακύ-
ρωσε την εκτέλεση και πιστοποίηση του υπαλλήλου του
πλειστηριασµού ότι το πλειστηρίασµα έχει καταβληθεί
και διανεµηθεί.»

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1030 του Κώδικα Πολι-
τικής Δικονοµίας τροποποιείται ως εξής:

«3. Αν υπάρχουν και άλλοι δανειστές, αναγγέλλονται
µε έγγραφη δήλωση που επιδίδεται στο διαχειριστή και
σε εκείνον κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση. Ο διαχει-
ριστής κάθε τρίµηνο συντάσσει πίνακα διανοµής. Η κα-
τάταξη των δανειστών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 975, 977 παράγραφοι 2 και 3, 977Α και 1024
παράγραφος 2. Για την κατάταξη των απαιτήσεων του
άρθρου 975, αντί της ηµέρας του πλειστηριασµού λαµ-
βάνεται υπόψη η ηµέρα που άρχισε η διαχείριση.»

Άρθρο 177
Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007,

Α΄153) για τη συρροή υπερπρονοµιούχων, 
προνοµιούχων και µη

1. Μετά το άρθρο 156 του του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.
3588/2007, Α΄153) προστίθεται νέο άρθρο 156A µε τίτλο
«Συρροή υπερπρονοµιούχων, προνοµιούχων και µη», ως
εξής:

«Άρθρο 156Α
Συρροή υπερπρονοµιούχων, προνοµιούχων και µη

1. Αν µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου
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γεννηθούν εξ ολοκλήρου απαιτήσεις και συσταθεί για
την εξασφάλισή τους ενέχυρο ή υποθήκη επί µη βεβαρη-
µένου κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία πράγµατος, αυτές
κατατάσσονται, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 και
µετά την αφαίρεση των δικαστικών εξόδων, των εξόδων
της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας, στα οποία
περιλαµβάνεται και η προσωρινή και οριστική αντιµισθία
του διαχειριστή αφερεγγυότητας και των τυχόν οµαδι-
κών πιστωµάτων, µε την εξής σειρά:
α) απαιτήσεις της περίπτωσης α΄ του άρθρου 154, 
β) απαιτήσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 155,
γ) λοιπές απαιτήσεις του άρθρου 154 και της περίπτω-

σης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 155,
δ) µη προνοµιούχες απαιτήσεις.
2. Απαιτήσεις οι οποίες προέκυψαν πριν από την ηµε-

ροµηνία κήρυξης της πτώχευσης και αφορούν µη κατα-
βληθέντες µισθούς έως έξι (6) µηνών από παροχή εξαρ-
τηµένης εργασίας και έως του ποσού το οποίο ισούται α-
νά µήνα οφειλόµενου µισθού και ανά εργαζόµενο µε το
νόµιµο κατώτατο µισθό υπαλλήλου άνω των είκοσι πέντε
(25) ετών επί 275% ικανοποιούνται προνοµιακά πριν από
κάθε άλλη απαίτηση (υπερ-προνόµιο) και µετά την αφαί-
ρεση των δικαστικών εξόδων, των εξόδων της διοίκησης
της πτωχευτικής περιουσίας, στα οποία περιλαµβάνεται
και η προσωρινή και οριστική αντιµισθία του διαχειριστή
αφερεγγυότητας και των τυχόν οµαδικών πιστωµάτων.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου, αν υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις από αυ-
τές που αναφέρονται στα άρθρα 154 ή 155, η απαίτηση
της προηγούµενης τάξης προτιµάται από την απαίτηση
της επόµενης τάξης και αν είναι της ίδιας τάξης ικανο-
ποιούνται συµµέτρως. Αν συντρέχουν περισσότερες α-
παιτήσεις από εκείνες που αναφέρονται στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 155, ακολουθείται η
κατά το ουσιαστικό δίκαιο σειρά.

4. Μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν
προνόµιο, σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους,
ικανοποιούνται οι µη προνοµιούχοι πιστωτές συµµέτρως
από το υπόλοιπο του προϊόντος της πτωχευτικής εκποίη-
σης που πρέπει να διανεµηθεί στους πιστωτές.

5. Με σκοπό την κατά το δυνατό ταχύτερη ικανοποίη-
ση των απαιτήσεων της παραγράφου 2 του παρόντος, ο
διαχειριστής αφερεγγυότητας οφείλει, πριν από την εκ-
ποίηση των βεβαρηµένων πραγµάτων, να προβαίνει α-
µελλητί σε κάθε πρόσφορη ενέργεια, όπως ιδίως στην
καταβολή χρηµάτων και τη διανοµή χρηµάτων από την
εκποίηση µη βεβαρηµένων κινητών ή ακινήτων πραγµά-
των.

6. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων βεβαρηµένων
πραγµάτων, οι απαιτήσεις της παραγράφου 2 του παρό-
ντος, εφόσον έχουν επαληθευτεί στα χρέη της πτώχευ-
σης, ικανοποιούνται ως εξής: α) συµµέτρως, εφόσον οι
εκποιήσεις διενεργήθηκαν ταυτοχρόνως ή β) κατά τη
σειρά πραγµατοποίησης των εκποιήσεων και έως την ο-
λοσχερή εξόφλησή τους, εφόσον οι εκποιήσεις πραγµα-
τοποιήθηκαν διαδοχικώς. Στην περίπτωση β΄ του προη-
γούµενου εδαφίου, οι ειδικοί προνοµιούχοι πιστωτές σε
βάρος των οποίων ικανοποιήθηκαν εν όλω ή εν µέρει οι
απαιτήσεις αυτές, υποκαθίστανται για το επιπλέον της
αναλογίας τους στο προϊόν εκποίησης των υπόλοιπων
πραγµάτων.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ 

ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 178
Σκοπός

Το Κεφάλαιο αυτό έχει σκοπό τη ρύθµιση του θεσµού
της διαµεσολάβησης σε αστικές και εµπορικές υποθέ-
σεις, καθώς και την περαιτέρω εναρµόνιση της Ελληνι-
κής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για θέµατα διαµεσολάβη-
σης σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις ως και σε υπο-
θέσεις διασυνοριακών διαφορών. 
Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρµόζο-

νται στη δικαστική µεσολάβηση, όπως αυτή ρυθµίζεται
στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.

Άρθρο 179
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν οι
ακόλουθοι ορισµοί:

1. Ως ιδιωτική διαφορά καλείται η αµφισβήτηση για
την ύπαρξη, την έκταση, το περιεχόµενο ή τα υποκείµε-
να ιδιωτικού δικαιώµατος και ως ιδιωτικά δικαιώµατα θε-
ωρούνται όσα αναγνωρίζονται από το ιδιωτικό δίκαιο.

2. Ως διαµεσολάβηση νοείται µια διαρθρωµένη διαδι-
κασία ανεξαρτήτως ονοµασίας και µε βασικά χαρακτηρι-
στικά την εµπιστευτικότητα, την ιδιωτική αυτονοµία, την
ουδετερότητα και αµεροληψία του διαµεσολαβητή, στην
οποία δύο ή περισσότερα µέρη επιχειρούν εκουσίως µε
καλόπιστη συµπεριφορά και συναλλακτική ευθύτητα να
επιλύσουν µε συµφωνία µία διαφορά τους µε τη βοήθεια
διαµεσολαβητή.

3. Ως διαµεσολαβητής νοείται τρίτο πρόσωπο σε σχέ-
ση µε τους διαδίκους και τη διαφορά, που αναλαµβάνει
να διαµεσολαβήσει µε κατάλληλο, αποτελεσµατικό και
αµερόληπτο τρόπο, διευκολύνοντας τα συµµετέχοντα
µέρη να βρουν µια κοινά αποδεκτή λύση της διαφοράς
τους. Ο διαµεσολαβητής πρέπει να είναι νόµιµα διαπι-
στευµένος στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Ως διασυνοριακή διαφορά νοείται εκείνη στην ο-
ποία τουλάχιστον ένα από τα µέρη κατοικεί µονίµως ή
διαµένει συνήθως σε κράτος-µέλος διαφορετικό από ε-
κείνο οποιουδήποτε άλλου µέρους κατά την ηµεροµηνία
στην οποία:
α) τα µέρη συµφωνούν να προσφύγουν σε διαδικασία

διαµεσολάβησης, αφότου ανέκυψε η διαφορά,
β) έχει διαταχθεί η διαµεσολάβηση από δικαστήριο

κράτους-µέλους,
γ) κατατίθεται ένδικο βοήθηµα, για το παραδεκτό της

συζήτησης του οποίου υφίσταται υποχρέωση διαµεσο-
λάβησης δυνάµει του εθνικού δικαίου ή 
δ) κληθούν τα µέρη από αρµόδιο δικαστήριο.
Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, ως διασυ-

νοριακή διαφορά νοείται και εκείνη για την οποία αρχί-
ζουν δικαστικές διαδικασίες ή διαιτησία ύστερα από δια-
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µεσολάβηση µεταξύ των µερών σε κράτος-µέλος άλλο
από εκείνο της µόνιµης κατοικίας ή συνήθους διαµονής
των µερών, κατά την ηµεροµηνία που προβλέπεται στις
περιπτώσεις α΄, β΄ ή γ΄ της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 180
Υπαγόµενες διαφορές

Στη διαδικασία της διαµεσολάβησης, εκτός από τις
διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 182 του παρό-
ντος, µπορούν να υπαχθούν και οι αστικές και εµπορικές
διαφορές ιδιωτικού δικαίου, υφιστάµενες ή µέλλουσες,
µετά από έγγραφη συµφωνία των µερών, αν αυτά έχουν
την εξουσία να διαθέτουν το αντικείµενο της διαφοράς,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου. Η
συµφωνία υπαγωγής της διαφοράς στη διαµεσολάβηση
πρέπει να περιληφθεί στα πρακτικά του δικαστηρίου
στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 181 του
παρόντος. Η συµφωνία των µερών για υπαγωγή της δια-
φοράς τους στη διαδικασία της διαµεσολάβησης πρέπει
να περιγράφει το αντικείµενο αυτής και διέπεται από τις
διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου για τις συµβάσεις. 

Άρθρο 181
Προσφυγή στη διαµεσολάβηση

1. Προσφυγή στη διαµεσολάβηση χωρεί:
α) αν τα µέρη συµφωνήσουν να προσφύγουν στη δια-

δικασία της διαµεσολάβησης και πληρούνται οι προϋπο-
θέσεις των άρθρων 179 και 180,
β) αν τα µέρη κληθούν να προσφύγουν στη διαµεσολά-

βηση και συναινούν σε αυτή, σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 2 του παρόντος άρθρου,
γ) αν η υπαγωγή συγκεκριµένης διαφοράς στη διαµε-

σολάβηση διαταχθεί από δικαστική αρχή άλλου κράτους-
µέλους και η σχετική υπαγωγή δεν προσβάλλει τα χρη-
στά ήθη και την ελληνική δηµόσια τάξη, 
δ) αν η υπαγωγή της διαφοράς στη διαδικασία της δια-

µεσολάβησης επιβάλλεται από το νόµο. 
2. Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεµεί ιδιωτική

διαφορά που είναι δυνατόν να υπαχθεί στη διαδικασία
της διαµεσολάβησης σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του
άρθρου 180, µπορεί, σε κάθε στάση της δίκης, ανάλογα
µε την περίπτωση και λαµβάνοντας υπόψη, κατά την ε-
λεύθερη κρίση του, όλες τις περιστάσεις της κρινόµενης
υπόθεσης, να καλεί τα µέρη να προσφύγουν στη διαδι-
κασία της διαµεσολάβησης για να επιλύσουν τη διαφο-
ρά. Εφόσον τα µέρη συµφωνούν, η σχετική έγγραφη
συµφωνία συµπεριλαµβάνεται στα πρακτικά του Δικα-
στηρίου. Στην περίπτωση αυτή το Δικαστήριο αναβάλλει
υποχρεωτικά τη συζήτηση της υπόθεσης σε δικάσιµο µε-
τά την πάροδο τριµήνου και όχι πέραν του εξαµήνου, µη
συνυπολογιζόµενου του χρονικού διαστήµατος των δι-
καστικών διακοπών. Εφόσον τα διάδικα µέρη ή ένα εξ
αυτών παρίστανται ενώπιον του Δικαστηρίου δια πληρε-
ξουσίου δικηγόρου, η πληρεξουσιότητα αυτή καλύπτει
και τη συµφωνία περί υπαγωγής της διαφοράς στη δια-
µεσολάβηση.

3. Η υπαγωγή µιας διαφοράς ιδιωτικού δικαίου στη
διαδικασία της διαµεσολάβησης δεν αποκλείει τη λήψη
ασφαλιστικών µέτρων για αυτήν, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. 

4. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, στα πλαίσια της άσκη-
σης των καθηκόντων του σύµφωνα µε την περίπτωση α΄
της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), δι-
καιούται να συστήνει σε όσους φιλονικούν, να προσπα-
θήσουν να επιλύσουν τη διαφορά τους δια του θεσµού
της διαµεσολάβησης, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Άρθρο 182
Υποχρεωτικότητα

Η υποχρεωτική υπαγωγή ιδιωτικών διαφορών στη δια-
δικασία της διαµεσολάβησης, καθώς και η υποχρέωση ε-
νηµέρωσης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο για αυτές,
ρυθµίζεται ως εξής:

1. Διαφορές που υπάγονται υποχρεωτικά στη διαδικα-
σία διαµεσολάβησης.
Επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης του ενδίκου

βοηθήµατος, οι παρακάτω ιδιωτικές διαφορές υπάγονται
στη διαδικασία της διαµεσολάβησης: 
α) Οι διαφορές ανάµεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή

διαµερισµάτων από τη σχέση οροφοκτησίας, οι διαφο-
ρές από τη λειτουργία απλής και σύνθετης κάθετης ιδιο-
κτησίας, οι διαφορές αφενός ανάµεσα στους διαχειρι-
στές ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους και κάθετης ιδιοκτησίας
και αφετέρου στους ιδιοκτήτες ορόφων, διαµερισµάτων
και κάθετων ιδιοκτησιών, καθώς επίσης και διαφορές που
εµπίπτουν στο ρυθµιστικό πεδίο των άρθρων 1003 έως
1031 του ΑΚ.
β) Οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζηµίωσης

οποιασδήποτε µορφής για ζηµίες από αυτοκίνητο, ανά-
µεσα στους δικαιούχους ή τους διαδόχους τους και εκεί-
νους που έχουν υποχρέωση για αποζηµίωση ή τους δια-
δόχους τους, όπως και απαιτήσεις από σύµβαση ασφάλι-
σης αυτοκινήτου, ανάµεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες
και τους ασφαλισµένους ή τους διαδόχους τους, εκτός
αν από το ζηµιογόνο συµβάν επήλθε θάνατος ή σωµατι-
κή βλάβη.
γ) Οι διαφορές από αµοιβές του άρθρου 622Α του

ΚΠολΔ.
δ) Οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές της

παραγράφου 1 περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ και της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 592 ΚΠολΔ.
ε) Οι διαφορές που αφορούν σε απαιτήσεις αποζηµίω-

σης ασθενών ή των οικείων τους σε βάρος ιατρών, οι ο-
ποίες ανακύπτουν κατά την άσκηση της επαγγελµατικής
δραστηριότητας των τελευταίων.
στ) Οι διαφορές που δηµιουργούνται από την προσβο-

λή εµπορικών σηµάτων, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, βιο-
µηχανικών σχεδίων ή υποδειγµάτων.

ζ) Οι διαφορές από τη χορήγηση και τη χρήση πιστωτ-
κών καρτών.

2.Α. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική υπαγωγή σε
διαµεσολάβηση της αµέσως προηγούµενης παραγρά-
φου 1Α:

α) η κύρια παρέµβαση που ασκείται σε συνάφεια µε το
αντικείµενο των διαφορών αυτών, 
β) οι διαφορές στις οποίες διάδικο µέρος είναι το Δη-

µόσιο ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ., 
γ) οι διάδικοι που δικαιούνται νοµικής βοήθειας κατά

το ν. 3226/2004, όπως ισχύει, ή στους οποίους παρέχε-
ται το ευεργέτηµα της πενίας κατά τα άρθρα 194 και 195
του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, 
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δ) οι δίκες οι σχετικές µε την εκτέλεση,
ε) η ανακοπή των άρθρων 632 και 633 παρ. 2 ΚΠολΔ,
στ) κάθε άλλη περίπτωση στην οποία δεν προβλέπεται

αναστολή εκτέλεσης κατά τις κείµενες διατάξεις του νό-
µου,
ζ) οι διαφορές του ν. 3869/2010,
η) οι διαταγές πληρωµής,
θ) οι διαφορές, οι οποίες άγονται στη διαδικασία του

ν. 3297/2004.
Β. Δικαιώµατα ή αξιώσεις των µερών της εν γένει δια-

φοράς, που δεν περιλαµβάνονται στις προαναφερόµε-
νες περιπτώσεις, δεν υπάγονται στην, επί ποινή απαρα-
δέκτου της συζήτησης του ενδίκου βοηθήµατος, διαδικα-
σία της διαµεσολάβησης.

Άµα το ανεπιτυχές πέρας της διαδικασίας διαµεσολά-
βησης και της σύνταξης του σχετικού πρακτικού, κάθε
µέρος της διαφοράς προσκοµίζει αυτό στο δικαστήριο,
επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης. Το ίδιο δικαίωµα
έχει κάθε µέρος της διαφοράς για κάθε κεφάλαιο των α-
παιτήσεών του το οποίο δεν συζητήθηκε στη διαδικασία
της διαµεσολάβησης από υπαιτιότητα του άλλου µέ-
ρους, καίτοι αυτό υπαγόταν υποχρεωτικά στη διαδικασία
της διαµεσολάβησης ανεξαρτήτως του αποτελέσµατος
αυτής. Αν το ένα µέρος της διαφοράς δεν προσέρχεται
στη διαδικασία της διαµεσολάβησης, παρότι έχει κληθεί
προς τούτο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή τηλεοµοιοτυ-
πία (φαξ) ή συστηµένη επιστολή, ο διαµεσολαβητής συ-
ντάσσει πρακτικό και το άλλο µέρος προσκοµίζει αυτό
στο Δικαστήριο κατά τη συζήτηση της αγωγής ή άλλου
ένδικου βοηθήµατος. Στην τελευταία περίπτωση, µε την
απόφαση του Δικαστηρίου που επιλαµβάνεται της δια-
φοράς, δύναται να επιβληθεί στο διάδικο µέρος που δεν
προσήλθε στη διαδικασία της διαµεσολάβησης, αν και
κλήθηκε προς τούτο, όπως ανωτέρω, χρηµατική ποινή, η
οποία δεν µπορεί να είναι κατώτερη από εκατόν είκοσι
(120) ευρώ και µεγαλύτερη από τριακόσια (300) ευρώ,
συνεκτιµωµένης της εν γένει συµπεριφοράς του στη µη
προσέλευση στη διαδικασία της διαµεσολάβησης και ε-
πιπλέον χρηµατική ποινή µέχρι ποσοστού 0,2% επί του
αντικειµένου της διαφοράς ανάλογα µε την έκταση της
ήττας αυτού. Οι χρηµατικές ποινές του προηγούµενου ε-
δαφίου περιέρχονται στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στο οποίο κοινοποι-
είται µε επιµέλεια του γραµµατέα του Δικαστηρίου αντί-
γραφο της απόφασης.
Γ. Για τη διαδικασία προσφυγής στη διαµεσολάβηση ε-

φαρµόζονται οι ρυθµίσεις της παραγράφου 4 του παρό-
ντος άρθρου. 

3. Υποχρέωση ενηµέρωσης από τον δικηγόρο.
Πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο, ο πληρεξού-

σιος δικηγόρος οφείλει να ενηµερώσει τον εντολέα του
εγγράφως, για τη δυνατότητα απόπειρας διαµεσολαβη-
τικής διευθέτησης της διαφοράς, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις προσφυγής σε διαµεσολάβηση, καθώς και
για την τυχόν υποχρεωτική υπαγωγή της διαφοράς ή µέ-
ρους αυτής στη διαδικασία της διαµεσολάβησης επί ποι-
νή απαραδέκτου της συζήτησης του ενδίκου βοηθήµα-
τος. Το ενηµερωτικό έγγραφο, το οποίο συντάσσεται α-
πό την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης µετά την σύ-
σταση και έναρξη λειτουργίας της, συµπληρώνεται και υ-
πογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικη-
γόρο του και κατατίθεται µε το εισαγωγικό δικόγραφο
της αγωγής ή άλλου ένδικου βοηθήµατος επί ποινή απα-
ράδεκτου της συζήτησής του.

4. Διαδικασία Προσφυγής στη Διαµεσολάβηση. 
Α. Για τις διαφορές της παραγράφου 1 του παρόντος

άρθρου, ο δικηγόρος του αιτούµενου δικαστική προστα-
σία υποχρεούται, ανεξάρτητα από την αξία του ένδικου
αντικειµένου, να υποβάλλει σε διαµεσολαβητή από τη
λίστα διαπιστευµένων διαµεσολαβητών του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
αίτηµα προσφυγής στη διαδικασία της διαµεσολάβησης,
παραδίδοντάς του συµπληρωµένο ενηµερωτικό έντυπο,
το οποίο συντάσσεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαµε-
σολάβησης µετά τη σύσταση και έναρξη λειτουργίας
της. Ο διαµεσολαβητής γνωστοποιεί στο άλλο ή στα άλ-
λα µέρη το κατά τα ανωτέρω αίτηµα προσφυγής στη δια-
δικασία της διαµεσολάβησης και συνεννοείται µε αυτά
για την ηµεροµηνία και τον τόπο διεξαγωγής της συνε-
δρίας διαµεσολάβησης. Η γνωστοποίηση µπορεί να γίνει
εγγράφως µε συστηµένη επιστολή ή ηλεκτρονικά ή µε
κάθε άλλο νόµιµο τρόπο, αρκεί να αποδεικνύεται το πε-
ριεχόµενό της και η ηµεροµηνία της. Η συνεδρία λαµβά-
νει χώρα το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από
την εποµένη της γνωστοποίησης της αίτησης του προ-
σφεύγοντος στο άλλο ή τα άλλα µέρη, ενώ η διαµεσολά-
βηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των εποµέ-
νων τριάντα (30) ηµερών, που εκκινούν από την εποµένη
της λήξης της ανωτέρω προθεσµίας. Τα µέρη δύνανται
να συµφωνούν παράταση της προθεσµίας των τριάντα
(30) ηµερών για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει
τις τριάντα (30) ηµέρες. Το χρονικό διάστηµα από 1 έως
31 Αυγούστου δεν υπολογίζεται στις παραπάνω προθε-
σµίες. Τα µέρη παρίστανται υποχρεωτικά, µετά των πλη-
ρεξούσιων δικηγόρων τους πλην των περιπτώσεων των
καταναλωτικών διαφορών και µικροδιαφορών. 
Β. Αν δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αµφοτέρων

των µερών και του διαµεσολαβητή στον ίδιο τόπο και
χρόνο, η συνεδρία της διαµεσολάβησης µπορεί να πραγ-
µατοποιηθεί µε τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης µέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου συστήµατος τηλεδιά-
σκεψης, στο οποίο έχει πρόσβαση το άλλο ή τα άλλα µέ-
ρη της διαφοράς. Η διαδικασία τηλεδιάσκεψης µπορεί να
πραγµατοποιείται και µέσω γραφείου άλλου διαπιστευ-
µένου διαµεσολαβητή που εδρεύει στον τόπο της κατοι-
κίας, εγκατάστασης ή έδρας του άλλου ή των άλλων µε-
ρών της διαφοράς. 

Η διαδικασία της τηλεδιάσκεψης µπορεί να πραγµατο-
ποιηθεί και µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας, η οποία ε-
γκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας
και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και ρυθµίζει κάθε ανα-
γκαία τεχνική, διοικητική ή άλλη λεπτοµέρεια. 
Γ. Αν κατά την αρχική συνεδρία της διαµεσολάβησης

τα µέρη της διαφοράς δεν συµφωνήσουν να προχωρή-
σουν σε διαδικασία διαµεσολάβησης, τότε θεωρείται ότι
έχει πληρωθεί η υποχρέωση του παρόντος άρθρου και
συντάσσεται πρακτικό. 

5. Η υποχρεωτική υπαγωγή στη διαδικασία της διαµε-
σολάβησης δεν εφαρµόζεται όταν η πρόσκληση για προ-
σφυγή σε αυτή περιλαµβάνει πρόσωπο ή πρόσωπα α-
γνώστου διαµονής.

6. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία της διαµεσολάβη-
σης δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις είκοσι τέσσε-
ρις (24) ώρες, εκτός εάν τα µέρη συµφωνήσουν διαφο-
ρετικά.
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7. Αν συναφθεί συµφωνία υπαγωγής στη διαµεσολά-
βηση, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου, α-
κολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του παρό-
ντος άρθρου.

Άρθρο 183
Διαδικασία διαµεσολάβησης

1. Στη διαδικασία διαµεσολάβησης τα µέρη παρίστα-
νται µετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους. 

2. Ο διαµεσολαβητής ορίζεται από τα µέρη ή από τρίτο
πρόσωπο της κοινής τους επιλογής. Ο διαµεσολαβητής
είναι ένας (1), εκτός αν τα µέρη συµφωνήσουν εγγρά-
φως ότι οι διαµεσολαβητές θα είναι περισσότεροι. Αν
δεν επιτευχθεί συµφωνία ως προς το πρόσωπο του δια-
µεσολαβητή και τον τόπο διεξαγωγής της διαµεσολάβη-
σης αυτοί ορίζονται, κατά αποκλειστικότητα µετά από αί-
τηση οποιουδήποτε από τα µέρη, από την Κεντρική Επι-
τροπή Διαµεσολάβησης του άρθρου 186, µε αιτιολογη-
µένη απόφασή της. Η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβη-
σης λαµβάνει υπόψη της το είδος της διαφοράς που ά-
γεται προς διαµεσολάβηση, τις διατάξεις του ΚΠολΔ για
την κατά τόπο αρµοδιότητα , τις ειδικές δεξιότητες του
διαµεσολαβητή, όπως αυτές περιγράφονται στην παρά-
γραφο 4 του άρθρου 203 και τον αριθµό των διαµεσολα-
βήσεων που έχει διεξάγει, όπως αυτός προκύπτει σύµ-
φωνα µε το άρθρο 197. 

3. Ο χρόνος, τόπος και λοιπές διαδικαστικές λεπτοµέ-
ρειες της διεξαγωγής της διαµεσολάβησης καθορίζονται
από το διαµεσολαβητή σε συµφωνία µε τα µέρη. Αν δεν
επιτευχθεί συµφωνία των µερών για τα παραπάνω, ο δια-
µεσολαβητής δύναται να διεξάγει τη διαµεσολάβηση µε
τον τρόπο που κρίνει προσφορότερο, λαµβανοµένων υ-
πόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της διαφοράς. 

4. Η διαδικασία της διαµεσολάβησης έχει εµπιστευτικό
χαρακτήρα και δεν τηρούνται πρακτικά εκτός αν τα µέρη
συµφωνήσουν διαφορετικά. Ο διαµεσολαβητής µπορεί,
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, να επικοινωνεί
και να συναντά καθένα από τα µέρη είτε χωριστά είτε α-
πό κοινού. Πληροφορίες που αντλεί ο διαµεσολαβητής
κατά τις χωριστές επικοινωνίες του µε το ένα µέρος δεν
κοινολογούνται στο άλλο µέρος χωρίς τη σύµφωνη γνώ-
µη του άλλου µέρους. Οι ενέργειες του διαµεσολαβητή
και των µερών για την επίτευξη συµβιβαστικής επίλυσης
της µεταξύ τους διαφοράς διέπονται από τις αρχές της
καλής πίστης και ειλικρίνειας και της διαρκούς αµερολη-
ψίας του διαµεσολαβητή έναντι αυτών. Τα µέρη µπο-
ρούν, σε κάθε περίπτωση, να συµφωνήσουν ως διαδικα-
σία διαµεσολάβησης τη διαδικασία και τους ειδικότερους
κανόνες που προβλέπουν κέντρα και οργανισµοί διαµε-
σολάβησης.

5. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας όλοι οι συµµε-
τέχοντες συµφωνούν εγγράφως περί του εµπιστευτικού
ή µη χαρακτήρα της διαδικασίας. Η συµφωνία αυτή διέ-
πεται από τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου. Τα µέρη
δύνανται να συµφωνήσουν ότι θα τηρήσουν εµπιστευτι-
κό και το περιεχόµενο της συµφωνίας, στην οποία ενδέ-
χεται να καταλήξουν από τη διαδικασία της διαµεσολά-
βησης, εκτός αν η κοινολόγηση του περιεχοµένου της
είναι απαραίτητη για την εκτέλεσή της ή αυτό επιβάλλε-
ται για λόγους δηµόσιας τάξης.

6. Οι διαµεσολαβητές, τα µέρη, οι πληρεξούσιοι αυτών
και όσοι συµµετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο στη διαδι-
κασία της διαµεσολάβησης δεν εξετάζονται ως µάρτυ-

ρες ενώπιον των Δικαστηρίων ή σε διαιτητικές διαδικα-
σίες, εκτός αν αυτό επιβάλλεται για λόγους δηµόσιας
τάξης, για την προστασία της ανηλικότητας ή της σωµα-
τικής ακεραιότητας και ψυχικής υγείας φυσικού προσώ-
που. 

7. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των ποινικών
Δικαστηρίων, των Ανακριτών και των Εισαγγελέων, κα-
θώς και της αντίθετης και ρητής συµφωνίας των µερών,
οι συζητήσεις και οι προτάσεις που εκφράστηκαν από τα
µέρη κατά τη διαδικασία της διαµεσολάβησης, οι από-
ψεις του διαµεσολαβητή προς τα µέρη για την επίτευξη
συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η εκφρασθείσα
βούληση των µερών, καθώς και όποιες δηλώσεις των µε-
ρών στο πλαίσιο της διαδικασίας διαµεσολάβησης, δεν
µπορούν να αποτελέσουν αποδεικτικά µέσα ενώπιον πο-
λιτικού δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου σε περί-
πτωση αποτυχίας της διαδικασίας διαµεσολάβησης. Η
παραπάνω απαγόρευση δεν εφαρµόζεται στις περιπτώ-
σεις της προηγουµένης παραγράφου.

8. Ο διαµεσολαβητής δεν υποχρεούται να αποδεχθεί
το διορισµό του και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του ευθύνεται µόνο για δόλο ή βαρεία αµέλεια, ανεξαρ-
τήτως της τυχόν πειθαρχικής ή ποινικής ευθύνης του.

Άρθρο 184
Εκτελεστότητα των συµφωνιών που προκύπτουν 

από τη διαµεσολάβηση 

1. Ο διαµεσολαβητής συντάσσει πρακτικό διαµεσολά-
βησης που πρέπει να περιέχει:
α) το ονοµατεπώνυµο, τον αριθµό φορολογικού µη-

τρώου και τον αριθµό µητρώου κοινωνικής ασφάλισης
του διαµεσολαβητή,
β) τον τόπο και το χρόνο της διαµεσολάβησης,
γ) τα πλήρη στοιχεία των µερών που προσέφυγαν στη

διαµεσολάβηση και τα ονόµατα των πληρεξούσιων δικη-
γόρων τους,
δ) τη συµφωνία µε την οποία τα µέρη προσέφυγαν στη

διαµεσολάβηση,
ε) τα πλήρη στοιχεία τυχόν άλλων προσώπων που µε-

τείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία της διαµε-
σολάβησης,
στ) τη συµφωνία στην οποία κατέληξαν τα µέρη κατά

τη διαµεσολάβηση ή τη διαπίστωση της αποτυχίας της
διαµεσολάβησης.

2. Μετά το πέρας της διαδικασίας διαµεσολάβησης, το
πρακτικό υπογράφεται από τον διαµεσολαβητή, τα µέρη
και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους και κάθε µέρος
δικαιούται να παραλάβει από ένα ισόκυρο πρακτικό, το
οποίο και δύναται να καταθέσει οποτεδήποτε στη γραµ-
µατεία του Μονοµελούς Πρωτοδικείου του τόπου που εί-
ναι αρµόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης για την ο-
ποία έλαβε χώρα η διαµεσολάβηση. Κατά την κατάθεση
υποβάλλεται παράβολο ποσού πενήντα (50) ευρώ, το ύ-
ψος του οποίου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Η δαπάνη για
το παράβολο βαρύνει τον καταθέτη, εκτός αν τα µέρη
συµφωνήσουν διαφορετικά.

3. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαµεσολάβησης, το
πρακτικό µπορεί να υπογράφεται µόνο από το διαµεσο-
λαβητή, ο οποίος οφείλει να µνηµονεύσει ότι τα µέρη
δεν κατέληξαν σε συµφωνία.

4. Από την κατάθεση στη γραµµατεία του Μονοµελούς
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Πρωτοδικείου, το πρακτικό διαµεσολάβησης, εφόσον
περιέχει συµφωνία των µερών για ύπαρξη αξίωσης που
µπορεί να εκτελεστεί αναγκαστικά, αποτελεί τίτλο εκτε-
λεστό σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 904 του ΚΠολΔ. Το απόγραφο για την εκτέλεση εκ-
δίδεται, σύµφωνα µε τα άρθρα 915 έως 918 του ΚΠολΔ,
από τον Δικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, στη
γραµµατεία του οποίου κατετέθη το πρακτικό διαµεσο-
λάβησης, χωρίς να επιβάλλονται άλλα έξοδα υπέρ του
Δηµοσίου στον επισπεύδοντα διάδικο. 

5. Αν η συµφωνία που περιέχεται στο πρακτικό διαµε-
σολάβησης περιλαµβάνει και διατάξεις που αφορούν δι-
καιοπραξίες οι οποίες υπόκεινται εκ του νόµου σε συµ-
βολαιογραφικό τύπο, οι διατάξεις αυτές πρέπει να περι-
βληθούν το συµβολαιογραφικό τύπο. Στην περίπτωση
αυτή εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις που διέπουν τη σύνταξη
τέτοιων συµβολαιογραφικών εγγράφων και τη µεταγρα-
φή τους.

Άρθρο 185
Αποτελέσµατα της διαµεσολάβησης στην παραγραφή

και τις αποσβεστικές προθεσµίες 

Η γνωστοποίηση του αιτήµατος του προσφεύγοντος
στο άλλο ή τα άλλα µέρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 182 παράγραφος 4Α του παρόντος, αναστέλλει
την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσµία άσκη-
σης των αξιώσεων και δικαιωµάτων, εφόσον αυτές έ-
χουν αρχίσει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ουσιαστικού
δικαίου, καθώς και τις δικονοµικές προθεσµίες, καθ' όλη
τη διάρκεια της διαδικασίας της διαµεσολάβησης. Με
την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 261, 262 και
263 του ΑΚ, η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσµία
που ανεστάλησαν, αρχίζουν και πάλι έξι (6) µήνες µετά
τη σύνταξη του πρακτικού αποτυχίας της διαµεσολάβη-
σης ή από την επίδοση δήλωσης αποχώρησης από τη
διαµεσολάβηση από το ένα µέρος στο άλλο και τον δια-
µεσολαβητή ή από την µε οποιοδήποτε τρόπο ολοκλή-
ρωση ή κατάργηση της διαµεσολάβησης. Αν η συµφωνία
που περιέχεται στο πρακτικό διαµεσολάβησης περιλαµ-
βάνει αιρέσεις ή προθεσµίες (άρθρα 201, 202, 210 ΑΚ) ή
οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ισχύος της, η παραγρα-
φή και η αποσβεστική προθεσµία που ανεστάλησαν, εκκι-
νούν και πάλι τρεις (3) µήνες µετά την πλήρωση της αι-
ρέσεως ή την παρέλευση της προθεσµίας ή της προϋπό-
θεσης.

Άρθρο 186
Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης

1. Η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης αποτελείται
από τα παρακάτω µέλη, που ορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωµάτων, ως εξής:
α) Πέντε δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς

της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, εκ των οποίων έ-
νας µε βαθµό Αρεοπαγίτη ή Αντεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου και οι λοιποί µε βαθµό τουλάχιστον Προέδρου
Πρωτοδικών ή Εισαγγελέα Πρωτοδικών µε εµπειρία ή ε-
ξειδίκευση στη διαµεσολάβηση, µετά από γνώµη του Α-
νώτατου Δικαστικού Συµβουλίου. 
β) Δύο καθηγητές, εν ενεργεία ή οµότιµους, ανωτάτων

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, µε εµπειρία στη διαµεσολάβη-
ση, προερχόµενους από περισσότερα του ενός εκπαι-
δευτικά ιδρύµατα, τουλάχιστον δε ένας από Νοµική Σχο-
λή.
γ) Δύο εκπροσώπους της ολοµέλειας των δικηγορικών

συλλόγων της χώρας, µετά από σύµφωνη γνώµη της εν
λόγω ολοµέλειας.
δ) Τρεις εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων από τους υπη-
ρετούντες στην Κεντρική Υπηρεσία ή στο πολιτικό γρα-
φείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωµάτων ως ειδικό επιστηµονικό προσωπικό ή
ως ειδικοί συνεργάτες.
ε) Έναν διαµεσολαβητή εκπρόσωπο επαγγελµατικών

φορέων της χώρας, µετά από πρόσκληση ενδιαφέρο-
ντος που αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
στ) Δύο διαµεσολαβητές, µετά από πρόσκληση ενδια-

φέροντος που αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.

2. Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβη-
σης ορίζεται ο αρχαιότερος από τους δικαστικούς και ει-
σαγγελικούς λειτουργούς.

3. Για κάθε τακτικό µέλος της Κεντρικής Επιτροπής
Διαµεσολάβησης ορίζεται και ένα αναπληρωµατικό µε
την ίδια διαδικασία. 

4. Τα µέλη της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης,
καθώς και τρίτα πρόσωπα που διορίζονται ως µέλη στην
Επιτροπή του άρθρου 187 παράγραφος 3 περίπτωση δ',
απαγορεύεται να διατηρούν ή να διατηρούσαν, τουλάχι-
στον τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες, οποιαδήποτε
σχέση συνεργασίας µε φορείς εκπαίδευσης του παρό-
ντος νόµου ή να συνάπτουν µε αυτούς οποιαδήποτε συ-
νεργασία έξι (6) µήνες µετά την αποχώρησή τους από
την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης.

5. Η θητεία του Προέδρου και των µελών είναι τριετής
και µπορεί να ανανεώνεται άπαξ. Ο Πρόεδρος και τα µέ-
λη της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης δεν αντι-
καθίστανται αν απολέσουν την ιδιότητα µε την οποία
διορίσθηκαν σε αυτήν.

6. Χρέη Γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσο-
λάβησης εκτελεί ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι της Κε-
ντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ή των Δικαστηρίων ή
άλλης Δηµόσιας Υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ, οι οποίοι διατίθε-
νται µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση από την Υ-
πηρεσία τους στην Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης.
Για τη διάθεση εκδίδεται Υπουργική Απόφαση κατά πα-
ρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης περί απόσπασης ή διάθε-
σης και µε τη σύµφωνη γνώµη του Προέδρου της Κεντρι-
κής Επιτροπής Διαµεσολάβησης.

Άρθρο 187
Αρµοδιότητες Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης 

1. Η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης είναι αρµό-
δια να επιλαµβάνεται κάθε ζητήµατος που αφορά την ε-
φαρµογή του θεσµού της διαµεσολάβησης, ακόµη και αν
αυτό δεν αναφέρεται ρητά στον παρόντα νόµο. 

2. Η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης δύναται να
συστήνει, κατά την κρίση της, υποεπιτροπές για την τα-
χεία επίλυση ζητηµάτων που προκύπτουν από την εφαρ-
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µογή του παρόντος νόµου. Οι ανωτέρω υποεπιτροπές α-
παρτίζονται από µέλη της Κεντρικής Επιτροπής Διαµε-
σολάβησης, εκτός αν στον παρόντα νόµο ορίζεται δια-
φορετικά, χωρίς να υφίσταται ο περιορισµός συµµετο-
χής κάποιου µέλους σε παραπάνω από µία υποεπιτροπή.
Οι υποεπιτροπές αυτές εξουσιοδοτούνται ρητά από την
Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης για την οριστική δι-
ευθέτηση των ζητηµάτων που επιλαµβάνονται, εκτός αν
ειδικότερα ορίζεται στον παρόντα νόµο ότι αρµόδια είναι
η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης σε ολοµέλεια.

3. Σε κάθε περίπτωση, η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσο-
λάβησης συγκροτεί υποχρεωτικά τέσσερις (4) βασικές υ-
ποεπιτροπές, η θητεία των οποίων είναι διετής, εκτός αν
άλλως ορίζεται ειδικότερα, µε τις ακόλουθες αρµοδιότη-
τες:
α) «Επιτροπή Μητρώου Διαµεσολαβητών», η οποία εί-

ναι αρµόδια για την τήρηση του Μητρώου των Διαµεσο-
λαβητών, για κάθε σχετικό ζήτηµα ή έκδοση πράξης που
αφορά το τηρούµενο Μητρώο και για τη συγκέντρωση
των ετήσιων Εκθέσεων Πεπραγµένων, σύµφωνα µε το
άρθρο 192. 
β) «Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχικού Ελέγ-

χου», η οποία είναι αρµόδια για τη συµµόρφωση των δια-
µεσολαβητών µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
τον παρόντα νόµο και για την εφαρµογή του Πειθαρχι-
κού Δικαίου και την επιβολή πειθαρχικών ποινών. Η σύν-
θεση της υποεπιτροπής αυτής γίνεται σύµφωνα µε την
παράγραφο Ε.1. του άρθρου 193. 
γ) «Επιτροπή Ελέγχου Φορέων Εκπαίδευσης», η οποία

είναι αρµόδια για κάθε ζήτηµα που αφορά τους Φορείς
Κατάρτισης Διαµεσολαβητών. 
δ) «Επιτροπή Εξετάσεων», η οποία είναι αρµόδια και

έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των γραπτών και προ-
φορικών εξετάσεων και τη βαθµολόγηση των εξεταζό-
µενων προς τον σκοπό της διαπίστευσης των υποψή-
φιων διαµεσολαβητών. Η Επιτροπή Εξετάσεων απαρτί-
ζεται από τρία (3) µέλη, τα οποία προέρχονται από την
Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης, µε ισάριθµους ανα-
πληρωτές, από τα οποία ένα, τουλάχιστον, είναι δικαστι-
κός λειτουργός που προεδρεύει της επιτροπής. Η Επι-
τροπή Εξετάσεων δύναται, ανάλογα µε τον εκάστοτε
συνολικό αριθµό των εξεταζόµενων, να ορίζει δύο (2) ε-
πιπλέον µέλη, χωρίς αναπληρωτές, τα οποία πρέπει να
έχουν την ιδιότητα του διαπιστευµένου διαµεσολαβητή. 

4. Η διαδικασία συµµετοχής των µελών και των νόµι-
µων αναπληρωτών τους στις παραπάνω υποεπιτροπές
και ο αριθµός των µελών που τις απαρτίζουν καθορίζεται
ελεύθερα από την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης,
εκτός αν άλλως καθορίζεται ειδικότερα. Για τη συµµετο-
χή των ανωτέρω µελών στις υποεπιτροπές λαµβάνονται
υπόψη, µεταξύ άλλων, ζητήµατα που άπτονται της σύ-
γκρουσης συµφερόντων και αρµοδιοτήτων των µελών
αυτών µε άλλες ισχύουσες διατάξεις και κανονισµούς
του κύριου επαγγέλµατός τους. 

5. Όπου στον παρόντα νόµο αναφέρεται η Κεντρική Ε-
πιτροπή Διαµεσολάβησης, ενώ έχει συσταθεί ειδικότερη
υποεπιτροπή και έχει εξουσιοδοτηθεί από την πρώτη για
τη διευθέτηση ζητηµάτων του παρόντος νόµου, αρµόδια
κρίνεται η υποεπιτροπή, εκτός αν λόγω ειδικότερης πε-
ρίπτωσης αρµόδια κρίνεται η πρώτη σε ολοµέλεια.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Άρθρο 188
Προσόντα διαµεσολαβητών

1. Οι διαµεσολαβητές πρέπει να είναι: α) απόφοιτοι
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή κάτοχοι ισοδύναµου πτυχί-
ου της αλλοδαπής, β) εκπαιδευµένοι από Φορέα εκπαί-
δευσης διαµεσολαβητών αναγνωρισµένο από την Κε-
ντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης ή κάτοχοι τίτλου δια-
πίστευσης από άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, γ) διαπιστευµένοι από αυτήν και εγγεγραµµένοι
στο Μητρώο Διαµεσολαβητών που τηρείται στο Υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
µάτων. Αν απόφοιτος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή κάτο-
χος ισοδύναµου πτυχίου της αλλοδαπής είναι και κάτο-
χος µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου ΑΕΙ ή ισοδυ-
νάµου τίτλου της αλλοδαπής µε αντικείµενο την διαµε-
σολάβηση, δεν απαιτείται, προκειµένου να διαπιστευθεί,
περαιτέρω εκπαίδευσή του από Φορέα εκπαίδευσης δια-
µεσολαβητών, ούτε συµµετοχή του στις εξετάσεις. Απο-
κλείονται της άσκησης του επαγγέλµατος του διαµεσο-
λαβητή όσοι έχουν διατελέσει δικαστικοί λειτουργοί. 

2. Ο διαµεσολαβητής αναλαµβάνει καθήκοντα µόνο ε-
φόσον κατά την κρίση του, µπορεί να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της συγκεκριµένης διαµεσολάβησης σύµφω-
να µε την κατάλληλη επαγγελµατική κατάρτιση, την
πρακτική εξάσκηση και τις δεξιότητες που κατέχει.

3. Ο διαµεσολαβητής διεξάγει τη διαµεσολάβηση τη-
ρώντας τον κώδικα δεοντολογίας.

4. Ο διαµεσολαβητής δύναται να προβάλλει τις υπηρε-
σίες που προσφέρει, υπό τον όρο ότι ενεργεί κατά τρόπο
επαγγελµατικό, ειλικρινή και αξιοπρεπή.

Άρθρο 189
Αµεροληψία – Ουδετερότητα 

1. Ο διαµεσολαβητής υποχρεούται να ενεργεί έναντι
των µερών κατά τρόπο απαλλαγµένο από προσωπικές
προτιµήσεις, πεποιθήσεις και προκαταλήψεις και να µε-
ριµνά για την ισότιµη συµµετοχή και διευκόλυνση όλων
των µερών στο πλαίσιο της διαµεσολάβησης.
Ο διαµεσολαβητής υποχρεούται να µην αναλαµβάνει

τη διενέργεια διαµεσολάβησης και, εάν έχει ήδη αναλά-
βει, να µην την συνεχίσει, προτού γνωστοποιήσει στα
µέρη περιστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν ή να
δώσουν την εντύπωση ότι επηρεάζουν την αµεροληψία
του. Σε τέτοια περίπτωση ο διαµεσολαβητής επιτρέπεται
να αναλάβει καθήκοντα διαµεσολάβησης ή να εξακολου-
θεί να τα ασκεί µόνο µε τη ρητή συγκατάθεση των µερών
και εφόσον είναι βέβαιος ότι είναι σε θέση να διεξαγάγει
τη διαµεσολάβηση µε πλήρη αµεροληψία.

2. Ο διαµεσολαβητής είναι υποχρεωµένος να παραµέ-
νει ουδέτερος ως προς το αποτέλεσµα της διαµεσολά-
βησης και δεν επιτρέπεται να κατευθύνει τα µέρη και να
τους επιβάλλει τη λύση που ο ίδιος προκρίνει. Δύναται
να διατυπώνει την προσωπική του άποψη, η οποία δεν εί-
ναι δεσµευτική, µόνο εφόσον όλα τα µέρη το επιθυµούν.
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Άρθρο 190
Ανεξαρτησία – Σύγκρουση συµφερόντων 

1. Ο διαµεσολαβητής δεν επιτρέπεται να αναλαµβάνει
τη διενέργεια διαµεσολάβησης και, εάν την έχει ήδη α-
ναλάβει δεν επιτρέπεται να τη συνεχίσει, προτού γνω-
στοποιήσεις τυχόν περιστάσεις που ενδέχεται να επηρε-
άσουν ή να δώσουν την εντύπωση ότι επηρεάζουν την α-
νεξαρτησία του.

2. Ο διαµεσολαβητής υποχρεούται να µην αναλαµβά-
νει καθήκοντα και, εάν έχει ήδη αναλάβει, να µην εξακο-
λουθήσει να τα ασκεί, σε περίπτωση σύγκρουσης των
συµφερόντων του µε τη διαµεσολάβηση. 
Σύγκρουση συµφερόντων υπάρχει, ιδίως, στις περι-

πτώσεις:
α) προσωπικής ή επαγγελµατικής σχέσης του διαµε-

σολαβητή µε ένα από τα µέρη ή τους δικηγόρους τους ή
λήψης αµοιβής στο παρελθόν για παροχή υπηρεσιών σε
οποιοδήποτε από τα µέρη,
β) οποιουδήποτε οικονοµικού ή άλλου συµφέροντος,

άµεσου ή έµµεσου, από την έκβαση της διαµεσολάβη-
σης,
γ) ανάµιξης του διαµεσολαβητή, κατά οποιοδήποτε

τρόπο, στο αντικείµενο της διαφοράς,
δ) ενέργειας, κατά το παρελθόν, του ίδιου του διαµε-

σολαβητή ή συνεργάτη του ή άλλου στελέχους της εται-
ρίας για την οποία εργάζεται, για κάποιο από τα µέρη, µε
ιδιότητα άλλη πλην του διαµεσολαβητή,
ε) οποιασδήποτε µορφής επαγγελµατικής συνεργα-

σίας του διαµεσολαβητή µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
που εµπλέκονται στην παροχή συµβουλών σε ένα από
τα συµµετέχοντα µέρη για θέµατα που αφορούν το αντι-
κείµενο της διαµεσολάβησης. 

3. Ο διαµεσολαβητής υποχρεούται πριν από την ανά-
ληψη των καθηκόντων του να γνωστοποιήσει στα µέρη
εάν συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων.
Την ίδια υποχρέωση έχει και εάν αναφανεί τέτοια περί-
πτωση µετά την ανάληψη των καθηκόντων του και κατά
τη διεξαγωγή της διαµεσολάβησης. 

4. Σε περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων ο διαµε-
σολαβητής επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση να αναλάβει καθή-
κοντα και, εάν τα έχει ήδη αναλάβει να εξακολουθήσει
να τα ασκεί, µόνο µε τη ρητή συγκατάθεση των µερών
και εφόσον είναι βέβαιος ότι είναι σε θέση να διεξαγάγει
τη διαµεσολάβηση µε τρόπο που να µην υπονοµεύει την
ακεραιότητα της διαδικασίας.

5. Μετά την περάτωση της διαµεσολάβησης και ανε-
ξάρτητα από το αποτέλεσµά της, δεν επιτρέπεται στο
διαµεσολαβητή να επιληφθεί υπό άλλη επαγγελµατική ι-
διότητα για τη συγκεκριµένη υπόθεση, στην οποία άσκη-
σε καθήκοντα διαµεσολαβητή, µεταξύ των ίδιων µερών.

Άρθρο 191
Αρχή της ελεύθερης βούλησης των µερών – 

Διαδικασία 

1. Ο διαµεσολαβητής υποχρεούται να διεξάγει τη δια-
µεσολάβηση µε βάση την αρχή της ιδιωτικής αυτονοµίας
των µερών. Ο διαµεσολαβητής µεριµνά ώστε τα µέρη να
κατανοούν τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας που πρό-
κειται να ακολουθηθεί, καθώς και τον ρόλο αυτού και ό-
λων των συµµετεχόντων και να ενηµερώνει τα µέρη ότι
είναι ελεύθερα ανά πάσα στιγµή να αποχωρήσουν από
τη διαδικασία χωρίς αιτιολογία ή ποινή. 

2. Ο διαµεσολαβητής βεβαιώνεται, ιδίως, ότι πριν από
την έναρξη της διαµεσολάβησης τα µέρη έχουν κατα-
νοήσει και συµφωνήσει ρητώς τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις της συµφωνίας για υπαγωγή της διαφοράς
τους στη διαµεσολάβηση, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως
των διατάξεων που ενδεχοµένως διέπουν τις υποχρεώ-
σεις εχεµύθειας που βαρύνουν το διαµεσολαβητή και τα
µέρη. 

3. Ο διαµεσολαβητής µεριµνά για την προσήκουσα διε-
ξαγωγή της διαδικασίας και διασφαλίζει ότι τα µέρη έ-
χουν επαρκή δυνατότητα συµµετοχής σε αυτή. 

4. Ο διαµεσολαβητής µπορεί να περατώσει τη διαµε-
σολάβηση, µετά από αιτιολογηµένη ενηµέρωση των µε-
ρών, εφόσον:
α) επέρχεται διευθέτηση της διαφοράς που είναι αντί-

θετη προς τα χρηστά ήθη ή τη δηµόσια τάξη, ή
β) θεωρεί ότι η συνέχιση της διαµεσολάβησης είναι α-

πίθανο να οδηγήσει στη διευθέτηση της διαφοράς.
5. Ο διαµεσολαβητής λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο

προκειµένου να διασφαλισθεί ότι η διευθέτηση που θα ε-
ξευρεθεί για την επίλυση της διαφοράς είναι προϊόν
γνώσης και εµπεριστατωµένης συναίνεσης όλων των µε-
ρών, καθώς επίσης και ότι όλα τα µέρη κατανοούν τους
όρους της συµφωνίας.

6. Ο διαµεσολαβητής οφείλει να ενηµερώνει τα µέρη
για τον τρόπο που µπορούν να καταστήσουν τη µεταξύ
τους συµφωνία εκτελεστή, όπου αυτό είναι δυνατό. 

Άρθρο 192
Εχεµύθεια

1. Ο διαµεσολαβητής υποχρεούται να τηρεί απόρρητες
τις πληροφορίες που έχουν προκύψει από τη διαµεσολά-
βηση ή σε σχέση µε αυτήν, συµπεριλαµβανοµένου του
γεγονότος ότι πρόκειται να διεξαχθεί ή έχει διεξαχθεί
διαµεσολάβηση, εκτός αν υποχρεούται να πράξει διαφο-
ρετικά από διάταξη νόµου ή για λόγους δηµόσιας τάξης
ή τα µέρη συναινούν ρητά στην αποκάλυψη των πληρο-
φοριών.

2. Ο διαµεσολαβητής διέπεται από επαγγελµατικό α-
πόρρητο.

Άρθρο 193
Πειθαρχικό Δίκαιο

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανε-

ξάρτητη από κάθε άλλη.
2. Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται από την Επιτρο-

πή Δεοντολογίας και Πειθαρχικού Ελέγχου ή και από την
Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης.

3. Κανένας δεν διώκεται για δεύτερη φορά για το ίδιο
πειθαρχικό παράπτωµα, για το οποίο επιβάλλεται µόνο
µία πειθαρχική ποινή. Νέα πειθαρχική δίωξη για το ίδιο
παράπτωµα είναι απαράδεκτη.

4. Η µε οποιονδήποτε τρόπο άρση του ποινικά κολάσι-
µου της πράξης ή η ολική ή µερική άρση των συνεπειών
της ποινικής καταδίκης, δεν αίρουν το πειθαρχικά κολά-
σιµο της πράξης.
Β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
1. Πειθαρχικό παράπτωµα µπορεί να τελεσθεί µε πρά-

ξη ή παράλειψη του διαµεσολαβητή στο πλαίσιο της δια-
µεσολάβησης που είναι αντίθετη προς τις υποχρεώσεις
του που απορρέουν από τον νόµο και συνδέονται άρρη-
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κτα µε τη διαµεσολάβηση καθώς και από τον κώδικα δε-
οντολογίας διαµεσολαβητών.

2. Πειθαρχικά παραπτώµατα του διαµεσολαβητή απο-
τελούν, ιδίως η χρησιµοποίηση της ιδιότητας του για την
επιδίωξη παράνοµων σκοπών και η εν γένει αναξιοπρε-
πής ή απρεπής συµπεριφορά του.

3. Κάθε κακούργηµα που τελείται από διαµεσολαβητή
ως και κάθε εκ δόλου πληµµέληµα ασυµβίβαστο µε την ι-
διότητα του διαµεσολαβητή είναι και αυτοτελές πειθαρ-
χικό παράπτωµα. 

4. Η µη τήρηση της αρχής της αµεροληψίας από µέ-
ρους του διαµεσολαβητή συνιστά σοβαρό πειθαρχικό
παράπτωµα. 
Γ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα παραγράφονται δύο (2)

έτη µετά την τέλεση τους.
2. Ο χρόνος της παραγραφής αναστέλλεται µε την υ-

ποβολή της αναφοράς, για χρονικό διάστηµα που δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες. 
Δ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
1. Οι πειθαρχικές ποινές είναι:
α) η σύσταση,
β) η έγγραφη επίπληξη,
γ) η προσωρινή ανάκληση της διαπίστευσης έως και έ-

να (1) έτος,
δ) η οριστική ανάκληση της διαπίστευσης.
2. Η ποινή της οριστικής ανάκλησης της διαπίστευσης

επιβάλλεται µόνο σε ιδιαίτερα βαριές περιπτώσεις πει-
θαρχικών παραπτωµάτων. Τέτοιες προϋποθέσεις συ-
ντρέχουν αν ο διαµεσολαβητής:
α) καταδικάστηκε αµετάκλητα για κακούργηµα ή για ο-

ποιοδήποτε εκ δόλου πληµµέληµα, ασυµβίβαστο µε τον
θεσµό της διαµεσολάβησης, 
β) τιµωρήθηκε ήδη µε ποινή προσωρινής παύσης του-

λάχιστο έξι (6) µηνών την τελευταία τριετία για άλλη,
χρονικά προηγούµενη πράξη.

3. Όταν πρόκειται για παράπτωµα που οφείλεται σε ε-
λαφρά αµέλεια, η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης
µπορεί να µην επιβάλει ποινή, εκτιµώντας τις συνθήκες
κάτω από τις οποίες έχει τελεστεί.
Δ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΥΣΗΣ
1. Ο διαµεσολαβητής, στον οποίο έχει επιβληθεί ανά-

κληση διαπίστευσης και παύση από τα καθήκοντα διαµε-
σολαβητή, οριστική ή προσωρινή, για όσο χρόνο αυτή
διαρκεί, δεν επιτρέπεται να ενεργεί ως διαµεσολαβητής. 

2. Το κύρος της επιτυχούς έκβασης της διαµεσολάβη-
σης και του συµφωνητικού που καταρτίστηκε δεν θίγεται
από την ποινή που του επιβλήθηκε.

3. Η αρµόδια για την κατάρτιση του µητρώου διαµεσο-
λαβητών Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης οφείλει
να ενηµερώνει το µητρώο διαµεσολαβητών για την επι-
βληθείσα προσωρινή ή οριστική ανάκληση της διαπί-
στευσης του διαµεσολαβητή από τα καθήκοντά του.
Ε. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχικού Ελέγχου

διακρίνεται σε πρωτοβάθµια µονοµελούς σύνθεσης και
δευτεροβάθµια τριµελούς σύνθεσης, µε ισάριθµα ανα-
πληρωµατικά µέλη, και ορίζεται από την Κεντρική Επι-
τροπή Διαµεσολάβησης. Η θητεία των µελών της είναι
διετής και µπορεί να ανανεώνεται. Μέλος της δευτερο-
βάθµιας επιτροπής δεν µπορεί να είναι το µέλος που ε-
ξέδωσε την πρωτοβάθµια πειθαρχική απόφαση. Αν τα α-
νωτέρω όργανα κρίνουν ότι πρέπει να επιβληθεί η ποινή
της οριστικής ανάκλησης της άδειας του διαµεσολαβη-

τή, τότε αρµόδια προς τούτο είναι η Κεντρική Επιτροπή
Διαµεσολάβησης σε ολοµέλεια.

2. Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας για
δηλώσεις αποχής και εξαίρεσης των δικαστών ισχύουν
αναλογικά.

3. Αίτηση εξαίρεσης είναι απαράδεκτη όταν αφορά τό-
σα µέλη του πειθαρχικού οργάνου ώστε να καθίσταται α-
δύνατη η νόµιµη συγκρότησή του. 

4. Για τη διαδικασία σε κάθε θέµα του πειθαρχικού ε-
λέγχου αποφασίζει η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβη-
σης, οι τελεσίδικες αποφάσεις της οποίας εκτελούνται
µε επιµέλεια του Προέδρου της ή του µέλους της που ο-
ρίσθηκε από αυτόν. 

5. Για την υποβολή αναφοράς κατά διαµεσολαβητή, α-
παιτείται επί ποινή απαραδέκτου η κατάθεση παράβο-
λου, ποσού πενήντα (50) ευρώ, το ύψος του οποίου ανα-
προσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων. 

Άρθρο 194
Αµοιβή

1. Η αµοιβή του διαµεσολαβητή ορίζεται ελεύθερα µε
γραπτή συµφωνία των µερών.

2. Εάν δεν υπάρχει γραπτή συµφωνία, η αµοιβή ορίζε-
ται ως εξής:
α) Για απασχόληση έως δύο (2) ωρών η ελάχιστη αµοι-

βή ορίζεται στα εκατόν εβδοµήντα (170) ευρώ, 
β) Για απασχόληση από δύο (2) ώρες και πάνω η ελάχι-

στη ωριαία αµοιβή ορίζεται στα εκατό (100) ευρώ. 
Τα ποσά των περιπτώσεων α΄ και β΄ µπορούν να ανα-

προσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.

3. α) Αν η διαφορά της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1Α του
άρθρου 182 αφορά διατροφή, ο υπόχρεος της διατροφής
καταβάλλει στον διαµεσολαβητή ελάχιστη αµοιβή ποσού
εκατόν εβδοµήντα (170) ευρώ. Τυχόν επιπλέον αµοιβή
καταβάλλεται µε ελεύθερη συµφωνία των µερών.
β) Στις διαφορές του άρθρου 466 και στις ειδικές διαδι-

κασίες ΚΠολΔ η ελάχιστη αµοιβή του διαµεσολαβητή ο-
ρίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ.
Αν στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαφορά αχθεί ενώ-

πιον του δικαστηρίου και εφόσον ο υπόχρεος νικήσει εν
όλω ή εν µέρει, το καταβληθέν ποσό της ελάχιστης αµοι-
βής, αναζητείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 176 επ.
ΚΠολΔ., λογιζόµενο ως δικαστικό έξοδο.

4. Ο διαµεσολαβητής οφείλει να παρέχει στα µέρη
πλήρη ενηµέρωση για τον τρόπο αµοιβής του.

Άρθρο 195
Κωδικός Αριθµός Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Επιτρέπεται η άσκηση αποκλειστικά και µόνο του ε-
παγγέλµατος του διαµεσολαβητή. Με απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται η δηµιουργία Κωδικού
Αριθµού Δραστηριότητος (ΚΑΔ) για το επάγγελµα του
διαπιστευµένου διαµεσολαβητή για όσους επιθυµούν να
το ασκήσουν και δεν διαθέτουν άλλον.

Άρθρο 196
Παροχή υπηρεσιών διαµεσολάβησης 

Ενώσεις προσώπων πιστοποιηµένων διαµεσολαβητών
µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαµεσολάβησης συνι-
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στώνται και λειτουργούν µε τη συµµετοχή διαµεσολαβη-
τών, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 197
Υποχρέωση ετήσιας έκθεσης 

Κάθε διαπιστευµένος διαµεσολαβητής υποχρεούται
µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του µηνός Ιουλίου κάθε
έτους να ενηµερώνει για τα πεπραγµένα του αµέσως
προηγούµενου χρονικού διαστήµατος την Κεντρική Επι-
τροπή Διαµεσολάβησης, η οποία προβαίνει στον έλεγχό
τους. Η ενηµέρωση πραγµατοποιείται αποκλειστικά µέ-
σω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µε την αποστολή ανω-
νυµοποιηµένης Έκθεσης Πεπραγµένων, όπως αυτή δια-
µορφώνεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβη-
σης και αναρτάται στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Υ-
πουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωµάτων. Η Έκθεση Πεπραγµένων περιλαµβάνει, κατ΄
ελάχιστο, τον αριθµό των διαµεσολαβήσεων που πραγ-
µατοποίησε ο διαµεσολαβητής, το αποτέλεσµα και τη
διάρκεια κάθε διαµεσολάβησης, τη φύση της υπόθεσης
και την κατάθεση ή µη πρακτικού στο Πρωτοδικείο. Η υ-
ποχρέωση αποστολής της Έκθεσης Πεπραγµένων είναι
προσωποπαγής και αποστέλλεται από κάθε εγγεγραµµέ-
νο στο Μητρώο διαµεσολαβητή, ανεξαρτήτως αν έχει
διεξάγει διαµεσολαβήσεις ή όχι.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

Άρθρο 198
Φορείς κατάρτισης

1. Φορέας κατάρτισης διαµεσολαβητών (εφεξής «Φο-
ρέας»), που λειτουργεί µε άδεια που χορηγείται κατόπιν
ειδικής και αιτιολογηµένης απόφασης της Κεντρικής Ε-
πιτροπής Διαµεσολάβησης, είναι: 
Α. Αστική εταιρία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δικαί-

ωµα σύστασης της οποίας έχουν: 
α) ένας δικηγορικός σύλλογος ή περισσότεροι από

κοινού της αυτής Εφετειακής Περιφέρειας,
β) ένας ή περισσότεροι δικηγορικοί σύλλογοι της αυ-

τής εφετειακής περιφέρειας, σε σύµπραξη µε επιστηµο-
νικούς, εκπαιδευτικούς ή επαγγελµατικούς φορείς ή επι-
µελητήρια.
Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ είναι δυνατή η σύµπραξη

και µε φορέα κατάρτισης της αλλοδαπής εγνωσµένου
κύρους και διεθνούς αναγνώρισης και εµπειρία στην πα-
ροχή εκπαίδευσης διαµεσολάβησης και γενικότερα στις
εναλλακτικές µεθόδους επίλυσης διαφορών ή στη διε-
νέργεια διαµεσολαβήσεων. 
Οι ανωτέρω φορείς θα ασκούν τη λειτουργία τους ε-

ντός της περιφέρειας της εφετειακής έδρας τους.
Β. Κέντρο Επιµόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΕΙ, το οποίο παρέχει σχετικό πρόγραµµα,
η δε λειτουργία του διέπεται αποκλειστικά από τις οικεί-
ες διατάξεις περί λειτουργίας των ΑΕΙ.

2. Ο Φορέας έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια,
εκτός των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

3. Ο Φορέας υποχρεούται να απασχολεί κατ’ ελάχι-
στον το ακόλουθο διευθυντικό προσωπικό: α) έναν (1)

Διευθυντή του Φορέα και β) έναν (1) Διευθυντή Κατάρτι-
σης. Οι ανωτέρω πρέπει να κατέχουν τίτλο σπουδών τρι-
τοβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο
σπουδών σχολής της αλλοδαπής.

4. Ο Φορέας υποχρεούται να απασχολεί διοικητικό
προσωπικό για γραµµατειακή υποστήριξη.

5. O σκοπός του Φορέα είναι: 
α) ο σχεδιασµός προγραµµάτων και η παροχή υπηρε-

σιών βασικής εκπαίδευσης κατ΄ ελάχιστο ογδόντα (80)
ωρών, ως και, 
β) ο σχεδιασµός προγραµµάτων µετεκπαίδευσης πέ-

ραν των ογδόντα (80) ωρών της βασικής εκπαίδευσης
των υποψηφίων διαµεσολαβητών, για την περαιτέρω α-
πόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και επιµόρφωσης αυτών,
αναγκαίων για την άσκηση της διαµεσολάβησης.

6. Ο Φορέας Κατάρτισης υποχρεούται να συνεργάζε-
ται µε ικανό αριθµό εκπαιδευτών προκειµένου να παρέ-
χει ποιοτική εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι
διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές. Ο εκπαιδευτής πρέπει
να έχει τετραετή επαγγελµατική εµπειρία στο γνωστικό
του αντικείµενο και 
α) να κατέχει µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στον

τοµέα της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών ή,
β) να κατέχει µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σε συ-

ναφή επιστηµονικό κλάδο (ιδίως νοµικής επιστήµης, ή ε-
πιστηµών οικονοµίας ή διοίκησης, ή κοινωνικών επιστη-
µών, ή τεχνολογίας και κατασκευών) και να έχει τουλά-
χιστον ογδόντα (80) ώρες εκπαίδευσης επιπλέον της βα-
σικής εκπαίδευσης στη διαµεσολάβηση ή,
γ) να διαθέτει εµπειρία στη διαµεσολάβηση, η οποία

προκύπτει είτε λόγω συµµετοχής στην εκπαίδευση δια-
µεσολαβητών, είτε λόγω συµµετοχής σε διαδικασίες
διαµεσολάβησης ως διαµεσολαβητής ή βοηθός διαµεσο-
λαβητή ή νοµικός παραστάτης, είτε λόγω συµµετοχών
σε συνέδρια, σεµινάρια, ερευνητικά προγράµµατα συνα-
φή µε τη διαµεσολάβηση.
δ) Σε δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς µε

τουλάχιστον οκταετή υπηρεσία και εφόσον αυτοί έχουν
δικαστική εµπειρία ή επιστηµονική εξειδίκευση στη δια-
µεσολάβηση, µπορούν να ανατίθενται καθήκοντα εκπαί-
δευσης υποψηφίων διαµεσολαβητών και δικαστικών µε-
σολαβητών, αποκλειστικά και µόνον σε Κέντρα Επιµόρ-
φωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των ΑΕΙ. Τα
καθήκοντα αυτά λογίζονται ως δικαστικά, εφαρµοζόµε-
νης αναλόγως της διατάξεως του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 1756/1988, όπως
κάθε φορά ισχύει, µη εµπίπτοντα σε καµία περίπτωση
στα ασυµβίβαστα του άρθρου αυτού.

7. Ο αριθµός των υποψήφιων διαµεσολαβητών που
συµµετέχουν σε κάθε εκπαιδευτικό κύκλο στα προγράµ-
µατα βασικής εκπαίδευσης δεν µπορεί να υπερβαίνει
τους είκοσι ένα (21). Οι εκπαιδευτές δεν δύνανται να εί-
ναι λιγότεροι από δύο (2) για κάθε εκπαιδευτικό κύκλο.

Άρθρο 199
Αδειοδότηση Φορέων κατάρτισης

1. Ο ενδιαφερόµενος Φορέας, προκειµένου να λάβει
άδεια λειτουργίας, υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή
Διαµεσολάβησης φάκελο που περιλαµβάνει:
α) την αίτησή του για αδειοδότηση, 
β) επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού του, από
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το οποίο προκύπτει µε σαφήνεια ο σκοπός αυτού, 
γ) θεωρηµένο αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργα-

σιών του από την αρµόδια ΔΟΥ. Η υποχρέωση αυτή δεν
υφίσταται για τα Κέντρα Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μά-
θησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΕΙ.
δ) κατάλογο µε το εκπαιδευτικό προσωπικό, µε πλήρη

βιογραφικά αυτών, καθώς και το λοιπό προσωπικό, 
ε) οποιοδήποτε νόµιµο δικαιολογητικό που αποδεικνύ-

ει νοµή, κατοχή, χρήση ή κυριότητα του χώρου εκπαί-
δευσης,
στ) διάγραµµα κάτοψης του χώρου εκπαίδευσης υπο-

γεγραµµένο από πολιτικό µηχανικό ή τοπογράφο µηχα-
νικό ή αρχιτέκτονα µηχανικό, στο οποίο εµφαίνεται ότι ο
εν λόγω χώρος διαθέτει τουλάχιστον τρεις χωριστές αί-
θουσες διδασκαλίας και ειδικότερα δύο αίθουσες κατάλ-
ληλες για τη διεξαγωγή των µαθηµάτων και προσοµοιώ-
σεων και µία αίθουσα διαλέξεων, καθώς και κατάλογο
του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισµού,
ζ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραµµένη

από τον νόµιµο εκπρόσωπό του, στην οποία βεβαιώνεται
ότι οι αίθουσες διδασκαλίας έχουν επαρκή υλικοτεχνική
υποδοµή και είναι κατάλληλες για το σκοπό της εκπαί-
δευσης και πληρούν τους ισχύοντες κάθε φορά όρους α-
σφαλείας.
η) παράβολο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, το ο-

ποίο µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
θ) Οι ήδη αδειοδοτηµένοι Φορείς θεωρούνται ότι πλη-

ρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος νόµου και η αδειο-
δότησή τους εξακολουθεί να ισχύει. Δύναται όµως η Κε-
ντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης να ζητήσει από αυ-
τούς συµπληρωµατικά στοιχεία της λειτουργίας τους και
να τους καλέσει να συµµορφωθούν εντός εύλογης προ-
θεσµίας αν κρίνει ότι υπάρχουν ελλείψεις που επηρεά-
ζουν δυσµενώς αυτή. 

2. Η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης εντός δύο
(2) µηνών από την κατάθεση πλήρους φακέλου, ελέγχει
την πληρότητά του. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά
είναι ελλιπή, ζητείται εγγράφως από τον αντίστοιχο Φο-
ρέα να αποστείλει, εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών η-
µερών από τη γνωστοποίηση, τα απαιτούµενα δικαιολο-
γητικά δεόντως συµπληρωµένα. Μετά την παραλαβή, τα
δικαιολογητικά εξετάζονται εκ νέου και η Κεντρική Επι-
τροπή Διαµεσολάβησης αποφαίνεται για την πληρότητα
και συµβατότητά τους.

3. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος Φορέας είτε
δεν προσκοµίσει τα δικαιολογητικά εντός της ανωτέρω
προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, εί-
τε αυτά που προσκοµίζει δεν είναι πλήρη, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παράγραφο 1, η αίτηση χαρακτηρίζε-
ται ελλιπής και απορρίπτεται µε αιτιολογηµένη απόφαση
της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης. Ο ενδιαφε-
ρόµενος Φορέας του οποίου απορρίφθηκε η σχετική αί-
τηση δύναται να επανέλθει µε νέα αίτηση. 

4. Ο ενδιαφερόµενος Φορέας, του οποίου ο φάκελος
κρίνεται πλήρης υπόκειται στη συνέχεια σε αξιολόγηση. 

5. Η αξιολόγηση του ενδιαφερόµενου Φορέα γίνεται
µε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης,
βάσει των ακόλουθων τεσσάρων κριτηρίων:
α) Οργάνωση, Λειτουργία 
β) Επιστηµονικό και λοιπό Προσωπικό

γ) Υλικοτεχνική Υποδοµή
δ) Εκπαιδευτικό πρόγραµµα
ε) Επιθεώρηση του χώρου εκπαίδευσης.
6. Εφόσον πληρούνται οι κατά τα ανωτέρω όροι και

προϋποθέσεις, χορηγείται στον ενδιαφερόµενο Φορέα
άδεια λειτουργίας, διαφορετικά, η αίτησή του απορρί-
πτεται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Κεντρικής
Επιτροπής Διαµεσολάβησης. Ο ενδιαφερόµενος Φορέ-
ας, µπορεί να επανέλθει µε νέα αίτηση.

7. Οι Φορείς ανά έτος και εντός του πρώτου δεκαπεν-
θηµέρου του Ιουλίου, υποβάλλουν στην Κεντρική Επι-
τροπή Διαµεσολάβησης αναλυτική έκθεση αναφορικά µε
την λειτουργία τους, η οποία προβαίνει σε έλεγχο και α-
ξιολόγηση της κατάστασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο παρόν και σε περίπτωση ανεπάρκειας επιβάλλει τις
ποινές της παραγράφου 9.

8. Αν διαπιστωθεί ότι, προκειµένου να επιτευχθεί η α-
δειοδότηση και λειτουργία του Φορέα, δηλώθηκαν ή κα-
τατέθηκαν στοιχεία ανακριβή, η Κεντρική Επιτροπή Δια-
µεσολάβησης ανακαλεί οριστικά την άδεια λειτουργίας
του Φορέα.

9. Σε περίπτωση µη τήρησης των νόµιµων υποχρεώσε-
ων του Φορέα κατά το στάδιο λειτουργίας του και µετά
από προηγούµενη ακρόασή του η Κεντρική Επιτροπή
Διαµεσολάβησης, δύναται να επιβάλλει για κάθε παρά-
βαση, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης, το βαθ-
µό υπαιτιότητας των οργάνων του και την τυχόν υποτρο-
πή, µία από τις παρακάτω κυρώσεις:
α) σύσταση προς συµµόρφωση, 
β) προσωρινή ανάκληση της άδειας του Φορέα από έ-

να (1) µήνα έως και έξι (6) µήνες ή/και,
γ) οριστική ανάκληση της άδειας του Φορέα.
Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται µε αι-

τιολογηµένη απόφαση µετά από έγγραφη κλήτευση του
Φορέα για παροχή εξηγήσεων.

Άρθρο 200
Υποψήφιοι διαµεσολαβητές 

Οι υποψήφιοι διαµεσολαβητές υποβάλλουν αίτηση
στον Φορέα για τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα βα-
σικής εκπαίδευσης, εφόσον προσκοµίσουν τίτλο σπου-
δών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή
αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής,
νόµιµα αναγνωρισµένου στην ηµεδαπή και απόσπασµα
ποινικού µητρώου που αποδεικνύει ότι δεν συντρέχουν
τα κωλύµατα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

Άρθρο 201
Πρόγραµµα σπουδών 

Α. Το ελάχιστο περιεχόµενο του βασικού εκπαιδευτι-
κού προγράµµατος σπουδών και της εξεταστέας ύλης υ-
ποψηφίων διαµεσολαβητών, απαιτεί τουλάχιστον ογδό-
ντα (80) ώρες διδασκαλίας και έχει ως εξής:

• Η διαµεσολάβηση και λοιπές µορφές εναλλακτικής ε-
πίλυσης διαφορών. Η εξέλιξη του θεσµού διεθνώς.

• Η Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισµένα
θέµατα διαµεσολάβησης σε αστικές και εµπορικές υπο-
θέσεις.

• Θεµελιώδη χαρακτηριστικά, βασικές έννοιες και αρ-
χές, ως και ορισµός του θεσµού της διαµεσολάβησης κα-

133



τά το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.
• Θεµελιώδεις έννοιες Ιδιωτικού Δικαίου.
• Πεδίο εφαρµογής - Προϋποθέσεις υπαγωγής διαφο-

ρών στη διαµεσολάβηση.
• Τρόποι προσφυγής στη διαµεσολάβηση – Συµφωνία

υπαγωγής στη διαµεσολάβηση – Συνέπειες.
• Διαδικασία διεξαγωγής της διαµεσολάβησης. Στάδια.

Νοµικοί παραστάτες και άλλα πρόσωπα.
• Πρακτικό διαµεσολάβησης – Εκτελεστότητα.
• Διαµεσολαβητής – Ρόλος – Ευθύνη διαµεσολαβητή.
• Κώδικας Πειθαρχικός και Δεοντολογίας.
• Δεξιότητες και τεχνικές διαµεσολάβησης – Τεχνικές

Διαπραγµάτευσης και Επικοινωνίας - Βασικές έννοιες
της ψυχολογίας στη διαµεσολάβηση.

• Προσοµοιώσεις διαµεσολάβησης. Πρακτική Εφαρµο-
γή αυτών.

• Γενικό Εµπορικό Δίκαιο, Εταιρείες, Αξιόγραφα.
Β. Μετεκπαίδευση διαµεσολαβητών:
Η µετεκπαίδευση των διαπιστευµένων διαµεσολαβη-

τών συνίσταται στην τακτική προαγωγή και διατήρηση
των γνώσεων και δεξιοτήτων τους ανά τριετία και µε ε-
λάχιστο αριθµό εκπαίδευσης είκοσι (20) ωρών, η οποία
παρέχεται από αδειοδοτηµένους φορείς ή από αναγνω-
ρισµένους φορείς της αλλοδαπής ή µε διεξαγωγή από
αυτούς τουλάχιστο πέντε (5) διαµεσολαβήσεων στο πα-
ραπάνω χρονικό διάστηµα. Η µη συµµόρφωση προς αυτή
την υποχρέωση συνεπάγεται αναστολή της ιδιότητας
του διαµεσολαβητή µέχρι την ενηµέρωση της Κεντρικής
Επιτροπής Διαµεσολάβησης για την ικανοποίηση της υ-
ποχρέωσης αυτής. Η παρακολούθηση της παραπάνω υ-
ποχρέωσης ανήκει στην αρµοδιότητα της Κεντρικής Επι-
τροπής Διαµεσολάβησης, η οποία δύναται να κρίνει ως
επαρκείς και άλλες επιστηµονικές δραστηριότητες και
εκπαιδεύσεις, ιδία δε επιµορφώσεις µε συµµετοχή σε
σεµινάρια της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, συγγραφικό
έργο ή δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά.

Άρθρο 202
Διαπίστευση διαµεσολαβητών 

1. Η διαπίστευση των διαµεσολαβητών και η εγγραφή
τους στο οικείο Μητρώο της παρ. 2 του άρθρου 203, γί-
νεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης κατό-
πιν εξετάσεων, πλην της περίπτωσης του δεύτερου εδα-
φίου της παραγράφου 1 του άρθρου 188, οπότε δεν α-
παιτείται συµµετοχή στις εξετάσεις και των ήδη διαπι-
στευµένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
µου, διαµεσολαβητών, οι οποίοι διατηρούν τη διαπίστευ-
σή τους.

2. Οι εξετάσεις των υποψηφίων διαµεσολαβητών διε-
νεργούνται από την Επιτροπή Εξετάσεων όπως αυτή έ-
χει ορισθεί από την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβη-
σης, κατά την κρίση της, τουλάχιστον όµως δύο φορές
το χρόνο. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και προφορικές και
συµπεριλαµβάνεται αξιολόγηση σε προσοµοιώσεις. 
Α. Εξετάσεις - Γραµµατειακή υποστήριξη
1. Η Επιτροπή Εξετάσεων συνεδριάζει κατά την περίο-

δο των εξετάσεων. Χρέη Γραµµατέα της Επιτροπής εκτε-
λεί ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπη-
ρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωµάτων ή των Δικαστηρίων ή άλλης δη-
µόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι διατίθενται από
την Υπηρεσία τους στην Επιτροπή Εξετάσεων µετά από
σχετικό αίτηµά της. Η Γραµµατεία µεριµνά για όλα τα κα-

θήκοντα που της αναθέτει η Επιτροπή Εξετάσεων.
Β. Τρόπος, κριτήρια, προϋποθέσεις και όροι εξετάσεων

ενώπιον της Επιτροπής Εξετάσεων
1. Ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής των ε-

ξετάσεων καθορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής Εξε-
τάσεων, η οποία κοινοποιείται στους αδειοδοτηµένους
φορείς κατάρτισης και αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωµάτων τουλάχιστον πριν από τριάντα (30) η-
µέρες.

2. Προϋπόθεση για τη συµµετοχή των υποψηφίων στις
εξετάσεις είναι η υποβολή στην Επιτροπή Εξετάσεων αί-
τησης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητι-
κό του φορέα κατάρτισης, στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι
υποψήφιοι διαµεσολαβητές έχουν λάβει τη βασική εκ-
παίδευση και κατάρτιση, κατά τα οριζόµενα στον νόµο. Η
Επιτροπή Εξετάσεων ορίζει τους τρόπους υποβολής της
αίτησης καθώς και των συνοδευτικών εγγράφων. Σε κά-
θε περίπτωση η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο εκα-
τό (100) ευρώ υπέρ του Δηµοσίου, το οποίο µπορεί να α-
ναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων.

3. Στις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι διαγωνίζονται
σε εβδοµήντα (70) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και
δύο (2) ερωτήσεις µε απαντήσεις σύντοµης ανάπτυξης
έως εκατό πενήντα (150) λέξεων η κάθε µία. Η βαθµολό-
γηση γίνεται σε κλίµακα των εκατό (100) µονάδων. Κάθε
σωστή απάντηση στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής α-
ντιστοιχεί σε µία µονάδα. Τα αποτελέσµατα των γρα-
πτών εξετάσεων ανακοινώνονται υποχρεωτικά εντός
τριάντα ηµερών από το πέρας τους.

4. Αν ένας από τους υποψήφιους δεν είναι παρών στην
αίθουσα κατά την στιγµή της έναρξης εκφώνησης των
θεµάτων αποκλείεται από τις εξετάσεις. Οι υποψήφιοι
γράφουν σε οµοιόµορφο χαρτί, που τους χορηγείται από
την Επιτροπή Εξετάσεων και φέρει τη µονογραφή ενός
εκ των µελών της Επιτροπής. Το γραπτό δεν πρέπει να
φέρει στο σώµα αυτού υπογραφή ή άλλο διακριτικό γνώ-
ρισµα πλην των ατοµικών στοιχείων του υποψηφίου στο
πάνω αριστερό µέρος της πρώτης σελίδας του γραπτού.
Αφού γίνει η παραβολή µε επίδειξη του δελτίου αστυνο-
µικής ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσω-
πίας, οι ενδείξεις των ατοµικών στοιχείων του καλύπτο-
νται µε αδιαφανή ταινία, η οποία αφαιρείται µόνο µετά
την οριστικοποίηση της βαθµολογίας παρουσία όλων
των µελών της Εξεταστικής Επιτροπής.

5. Μετά την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων κα-
τά τα οριζόµενα στις προηγούµενες παραγράφους, οι ε-
πιτυχόντες σε αυτές υποψήφιοι καλούνται εντός πέντε
εργασίµων ηµερών σε προφορικές εξετάσεις ενώπιον
της Επιτροπής Εξετάσεων προς διαπίστωση της επάρ-
κειας των γνώσεων και δεξιοτήτων για διεξαγωγή διαµε-
σολάβησης. Οι προφορικές εξετάσεις συνίστανται στην
εξέταση από τουλάχιστον δύο µέλη της Επιτροπής Εξε-
τάσεων επί των τεχνικών της διαµεσολάβησης µε χρησι-
µοποίηση ρόλων και προσοµοιώσεων κατά τα συνήθη
πρότυπα που εφαρµόζονται διεθνώς. Η επίδοση των υ-
ποψηφίων στις προφορικές εξετάσεις αξιολογείται µε
βάση συγκεκριµένα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία ορί-
ζονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης µε-
τά την σύσταση και έναρξη λειτουργίας της. Επάρκεια
συντρέχει, όταν ο υποψήφιος διαµεσολαβητής έχει α-
νταποκριθεί επιτυχώς σε περισσότερες από τις µισές α-
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παιτούµενες διαµεσολαβητικές ικανότητες και δεξιότη-
τες βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης και δεν έχει επι-
δείξει κάποια µορφή απαγορευµένης συµπεριφοράς
σύµφωνα µε την βαθµολόγηση των εξεταστών. 

6. Επιτυχόντες είναι εκείνοι που έχουν επιτύχει µέσο
όρο των δύο εξετάσεων, γραπτών και προφορικών, του-
λάχιστον 70%. Οι προφορικές και οι γραπτές εξετάσεις
ολοκληρώνονται σε µία περίοδο.

7. Η απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων γνωστοποιεί-
ται στην Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης, η οποία
διαπιστεύει τους οριστικούς επιτυχόντες.

8. Ο υποψήφιος διαµεσολαβητής που απέτυχε σε
τρεις (3) εξεταστικές περιόδους, οφείλει να προσκοµίσει
νέο πιστοποιητικό εκπαίδευσης από φορέα κατάρτισης,
προκειµένου να έχει εκ νέου δικαίωµα συµµετοχής στις
εξετάσεις.

9. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων και ε-
ντός 15 ηµερών, η Επιτροπή Εξετάσεων ορίζει ηµεροµη-
νία κατά την οποία οι αποτυχόντες υποψήφιοι δύναται
να λάβουν γνώση των γραπτών τους και της προφορικής
τους βαθµολογίας, χωρίς να έχουν δικαίωµα αναβαθµο-
λόγησης. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας τα
γραπτά και οι προφορικές βαθµολογίες καταστρέφονται. 

10. Για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήµατος ανακύ-
πτει σχετικά µε την εφαρµογή ή ερµηνεία του παρόντος
άρθρου αρµόδια είναι η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολά-
βησης.

Άρθρο 203
Ενηµέρωση κοινού – Μητρώο 

1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωµάτων σε συνεργασία µε την Κεντρική Επι-
τροπή Διαµεσολάβησης παρέχει πληροφόρηση στο ευρύ
κοινό σχετικά µε τον θεσµό της διαµεσολάβησης και τον
τρόπο πρόσβασης στις υπηρεσίες των διαµεσολαβητών.

2. Η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης καταρτίζει
και τηρεί Μητρώο Διαµεσολαβητών, σε ηλεκτρονική µορ-
φή, στο οποίο εγγράφονται όλοι οι διαπιστευµένοι δια-
µεσολαβητές κατ΄ απόλυτη αλφαβητική σειρά και το ο-
ποίο αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.

3. Σε κάθε διαπιστευµένο διαµεσολαβητή αποδίδεται
ένας µοναδικός αριθµός µητρώου.

4. Το Μητρώο Διαµεσολαβητών περιέχει υποχρεωτικά
και κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες του διαπι-
στευµένου διαµεσολαβητή: 
α) τα προσωπικά στοιχεία της ταυτότητας του, την η-

λεκτρονική διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία επικοινω-
νίας του, τον αριθµό µητρώου του και τον ΚΑΔ, εφόσον
έχει και ασκεί το επάγγελµα του διαµεσολαβητή, 
β) το είδος της βασικής επαγγελµατικής του δραστη-

ριότητας, τον τίτλο των βασικών σπουδών και τους τυ-
χόν µεταπτυχιακούς τίτλους του, 
γ) τον Φορέα εκπαίδευσης διαµεσολαβητών το εκπαι-

δευτικό πρόγραµµα σπουδών του οποίου ολοκλήρωσε
και τις ώρες διδασκαλίας του προγράµµατος αυτού,
δ) τυχόν µετεκπαιδεύσεις και άλλες επιστηµονικές

δραστηριότητες του, συναφείς µε την διαµεσολάβηση. 
5. Ο διαµεσολαβητής είναι υποχρεωµένος να ενηµε-

ρώνει άµεσα την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης

για κάθε αλλαγή των κατά τα ανωτέρω στοιχείων του, η
οποία ελέγχει αυτά και δύναται να καλεί τον διαµεσολα-
βητή σε διευκρινίσεις.

6. Διαµεσολαβητής, ο οποίος έχει διαπιστευθεί σε άλ-
λο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρώντας τις
διατάξεις που προβλέπονται στο κράτος-µέλος ώστε νο-
µίµως να ασκεί το επάγγελµα του διαµεσολαβητή, δύνα-
ται να εγγραφεί στο Μητρώο Διαµεσολαβητών που τη-
ρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωµάτων, ύστερα από αίτησή του. Η αίτη-
ση θα συνοδεύεται από την προσκόµιση των απαραίτη-
των δικαιολογητικών εγγράφων που πιστοποιούν αυτή
του την ιδιότητα και θα πραγµατοποιείται η εγγραφή του
έπειτα από έλεγχο αυτών και έγκριση της Κεντρικής Επι-
τροπής Διαµεσολάβησης. Η τελευταία εξετάζει τη νοµι-
µότητα των εγγράφων που προσκόµισε ο ενδιαφερόµε-
νος, κάνοντας κατά την κρίση της χρήση οποιουδήποτε
πρόσφορου, προς τούτο, µέσου και τρόπου.

Άρθρο 204
Εκούσια παραίτηση – 

Αναστολή άσκησης καθηκόντων διαµεσολάβησης 

1. Κάθε διαµεσολαβητής έχει το δικαίωµα παραίτησης
από την ιδιότητα αυτή. Η αίτηση παραίτησης υποβάλλε-
ται µε ηλεκτρονικό τρόπο προς την Κεντρική Επιτροπή
Διαµεσολάβησης, η οποία επικυρώνει την βούληση του
διαµεσολαβητή και τον διαγράφει από το σχετικό Μη-
τρώο. Για το χρονικό διάστηµα ισχύος της παραίτησης
του διαµεσολαβητή, το οποίο ξεκινά από την ηµεροµηνία
κατάθεσης της σχετικής αίτησης, επέρχεται αυτοδικαίως
και η αναστολή των υποχρεώσεών του, µε εξαίρεση την
υποχρέωση για υποβολή Έκθεσης Πεπραγµένων για το
χρονικό διάστηµα που ασκούσε τα καθήκοντά του και µε
την επιφύλαξη τυχόν έναρξης πειθαρχικής διαδικασίας
σε βάρος του. 

2. Διαµεσολαβητής που παραιτήθηκε από τα καθήκο-
ντά του δύναται να επανεγγραφεί στο Μητρώο, εφόσον
δεν έχουν παρέλθει τέσσερα (4) χρόνια από την παραί-
τησή του ή και µετά την πάροδο της τετραετίας, υπό την
προϋπόθεση ότι ασκούσε καθήκοντα συναφή µε τη βασι-
κή του επαγγελµατική δραστηριότητα. Για την επανεγ-
γραφή του υποχρεούται να υποβάλλει µε ηλεκτρονικό
τρόπο αίτηση προς την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολά-
βησης και να συµπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούµενο
χρόνο µετεκπαίδευσης, όπως ορίζεται ανωτέρω. 

3. Δεν επιτρέπεται επανεγγραφή διαµεσολαβητή που
απώλεσε την ιδιότητα, αν του έχει επιβληθεί ποινή ορι-
στικής ανάκλησης της διαπίστευσης κατά την πειθαρχική
διαδικασία.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος
άρθρου ισχύουν και στην περίπτωση που διαµεσολαβη-
τής επιθυµεί να προβεί σε µερική αναστολή των καθηκό-
ντων του. 

5. Για τις παραπάνω περιπτώσεις δεν απαιτείται έκδο-
ση απόφασης επί της αποδοχής παραίτησης, αναστολής
καθηκόντων ή επαναδιορισµού από τον Υπουργό Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και αρ-
κεί η διαγραφή ή η επανεγγραφή του διαµεσολαβητή
στο Μητρώο διαµεσολαβητών που τηρείται στον επίση-
µο ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
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και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
6. Σε περίπτωση διαγραφής διαπιστευµένου διαµεσο-

λαβητή από το Μητρώο λόγω θανάτου, δεν προκαλείται
αντίστοιχη έκδοση υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 205

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κά-
θε αντίθετη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά θέµατα
σχετικά µε τη διαµεσολάβηση. Οι διατάξεις του άρθρου
1 του ν. 3898/2010 διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 206
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος Κεφαλαίου Β΄ αρχίζει από τη
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
πλην του άρθρου 182 που τίθεται σε ισχύ εννέα (9) µή-
νες από τη δηµοσίευσή του και καταλαµβάνει τα εισαγω-
γικά της δίκης δικόγραφα στον πρώτο βαθµό, τα οποία
κατατίθενται µετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονι-
κού διαστήµατος των εννέα (9) µηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 207

1. Το άρθρο 927 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 927

Η αναγκαστική εκτέλεση γίνεται µε επιµέλεια εκείνου
που έχει δικαίωµα να την ενεργήσει, ο οποίος δίνει, επά-
νω στο απόγραφο, τη σχετική εντολή σε ορισµένο δικα-
στικό επιµελητή και ορίζει τον τρόπο και αν είναι δυνατό
και τα αντικείµενα επάνω στα οποία θα γίνει η εκτέλεση.
Αν πρόκειται για κατάσχεση κινητού ή ακινήτου, ορίζει
ως υπάλληλο, ενώπιον του οποίου θα διενεργηθεί ηλε-
κτρονικά ο πλειστηριασµός, συµβολαιογράφο της περι-
φέρειας του τόπου όπου θα γίνει η κατάσχεση. Εάν, για
οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συµβο-
λαιογράφος του τόπου εκτέλεσης, τότε ο επισπεύδων
περιλαµβάνει στην εντολή τη δήλωση να οριστεί συµβο-
λαιογράφος διορισµένος στην περιφέρεια του συµβολαι-
ογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυ-
τό δεν είναι δυνατό, του συµβολαιογραφικού συλλόγου
της πρωτεύουσας του κράτους. Η εντολή πρέπει να χρο-
νολογείται και να υπογράφεται από το δικαιούχο ή τον
πληρεξούσιο του και δίνει την εξουσία να ενεργηθούν ό-
λες οι πράξεις της εκτέλεσης, εκτός αν ορίζεται διαφο-
ρετικά σε αυτήν.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 933 του Κώδικα Πολιτικής Δι-
κονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Αρµόδιο κατά τόπο είναι πάντοτε το δικαστήριο
της περιφέρειας του τόπου της εκτέλεσης εφόσον µετά
την επίδοση της επιταγής ακολούθησαν και άλλες πρά-
ξεις της εκτελεστικής διαδικασίας, αλλιώς αρµόδιο είναι
το δικαστήριο του άρθρου 584. Αν πρόκειται για εκτέλε-
ση για την ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων, τόπος
εκτέλεσης είναι ο τόπος κατάσχεσης, ακόµη και εάν έχει

οριστεί υπάλληλος του πλειστηριασµού συµβολαιογρά-
φος που έχει την έδρα του σε άλλη περιφέρεια.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 943 του Κώδικα Πολιτικής Δι-
κονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Αν δεν υπάρχουν τα πρόσωπα της παραγράφου 2 ή
αν αρνούνται να παραλάβουν τα κινητά πράγµατα, ο δι-
καστικός επιµελητής τα παραδίδει σε µεσεγγυούχο τον
οποίο διορίζει ο ίδιος και, ύστερα από άδεια του ειρηνο-
δίκη της περιφέρειας του τόπου της εκτέλεσης που δικά-
ζει κατά τις διατάξεις των άρθρων 686 επ. πλειστηριάζει
τα κινητά πράγµατα. Ο ειρηνοδίκης που δίνει την άδεια
ορίζει συνάµα τον τόπο, τον υπάλληλο, την ηµέρα και ώ-
ρα του πλειστηριασµού. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο,
δεν είναι δυνατό να ορισθεί συµβολαιογράφος του τό-
που όπου βρίσκονται τα κινητά, ως υπάλληλος του πλει-
στηριασµού µπορεί να οριστεί συµβολαιογράφος διορι-
σµένος στην περιφέρεια του συµβολαιογραφικού συλλό-
γου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνα-
τό, του συµβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας
του κράτους. Ο πλειστηριασµός δεν µπορεί να οριστεί
πριν περάσουν δέκα (10) ηµέρες αφότου προσκληθεί εγ-
γράφως εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση
να παραλάβει τα πράγµατα. Το πλειστηρίασµα κατατίθε-
ται δηµόσια, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα.»

4. Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 954 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η κατασχετήρια έκθεση πρέπει να περιέχει, εκτός
από τα ουσιώδη που απαιτούνται από το άρθρο 117 και
α) ακριβή περιγραφή του κατασχεµένου πράγµατος, ώ-
στε να µη γεννιέται αµφιβολία για την ταυτότητά του, β)
αναφορά της εκτίµησης του κατασχεµένου που έκανε ο
δικαστικός επιµελητής ή ο πραγµατογνώµονας, γ) τιµή
πρώτης προσφοράς που πρέπει να είναι τουλάχιστον τα
δύο τρίτα της αξίας, στην οποία εκτιµήθηκε το κατασχε-
µένο κινητό πράγµα, δ) αναφορά του εκτελεστού τίτλου
στον οποίο βασίζεται η εκτέλεση, της επιταγής που επι-
δόθηκε στον οφειλέτη και του ποσού για το οποίο γίνε-
ται η κατάσχεση, ε) αναφορά της ηµέρας του πλειστη-
ριασµού, η οποία ορίζεται υποχρεωτικά επτά (7) µήνες α-
πό την ηµέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι πά-
ντως µετά την παρέλευση οκτώ (8) µηνών από την ηµέρα
αυτή, του τόπου του πλειστηριασµού, καθώς και του ο-
νόµατος του υπαλλήλου του πλειστηριασµού. Στην έκθε-
ση αναφέρονται επίσης οι όροι που τυχόν έθεσε, σχετι-
κά µε τον πλειστηριασµό, ο υπέρ ου η εκτέλεση µε την
κατά το άρθρο 927 εντολή, καθώς επίσης και η τυχόν
διενέργειά του ενώπιον συµβολαιογράφου διορισµένου
στην περιφέρεια του συµβολαιογραφικού συλλόγου του
τόπου εκτέλεσης ή του συµβολαιογραφικού συλλόγου
της πρωτεύουσας του κράτους. Ο δικαστικός επιµελητής
βεβαιώνει στην κατασχετήρια έκθεση το λόγο της αδυ-
ναµίας ορισµού συµβολαιογράφου του τόπου εκτέλεσης
ή της περιφέρειας του συµβολαιογραφικού συλλόγου
του τόπου εκτέλεσης.» 

«4. Ύστερα από ανακοπή του επισπεύδοντος ή του
καθ’ ου η εκτέλεση ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννοµο
συµφέρον, το αρµόδιο κατά το άρθρο 933 δικαστήριο, δι-
κάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., µπο-
ρεί να διατάξει τη διόρθωση της έκθεσης, ιδίως ως προς
την περιγραφή του κατασχεθέντος, την εκτίµηση και την
τιµή πρώτης προσφοράς. Η ανακοπή είναι απαράδεκτη
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αν δεν κατατεθεί το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιµες
ηµέρες πριν από την ηµέρα του πλειστηριασµού. Η από-
φαση πρέπει να δηµοσιεύεται έως τις 12:00 το µεσηµέρι
της όγδοης πριν από τον πλειστηριασµό ηµέρας και α-
ναρτάται την ίδια ηµέρα µε επιµέλεια της γραµµατείας
στην ιστοσελίδα δηµοσιεύσεων πλειστηριασµών του
Δελτίου Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του Τοµέα Ασφάλι-
σης Νοµικών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχο-
λουµένων.»

5. Από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 955
του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας διαγράφεται η φράση
«και την τυχόν διενέργεια αυτού µε ηλεκτρονικά µέσα,
σύµφωνα µε την εντολή για εκτέλεση του άρθρου 927».
Στην παρ. 2 του άρθρου 955 του ΚΠολΔ προστίθεται τρί-
το εδάφιο ως εξής:

«Στο απόσπασµα περιλαµβάνεται και η τυχόν βεβαίω-
ση του δικαστικού επιµελητή σχετικά µε τη αδυναµία ο-
ρισµού συµβολαιογράφου του τόπου εκτέλεσης ή της
περιφέρειας του συµβολαιογραφικού συλλόγου του τό-
που εκτέλεσης.»

6. Το άρθρο 959 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 959

1. Τα κατασχεµένα πράγµατα πλειστηριάζονται µε η-
λεκτρονικά µέσα ενώπιον συµβολαιογράφου της περιφέ-
ρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση. Εάν, για οποι-
ονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συµβολαιο-
γράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), τα κατα-
σχεµένα πράγµατα πλειστηριάζονται ενώπιον συµβολαι-
ογράφου της περιφέρειας του συµβολαιογραφικού συλ-
λόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυ-
νατό, του συµβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύου-
σας του κράτους. Ο πλειστηριασµός των κατασχεµένων
διενεργείται µέσω των ηλεκτρονικών συστηµάτων πλει-
στηριασµού από τον πιστοποιηµένο, για το σκοπό αυτόν,
υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού. Ο πλειστη-
ριασµός διενεργείται ενώπιον του ίδιου συµβολαιογρά-
φου που ορίστηκε αρχικά και στην περίπτωση πολλα-
πλών κατασχέσεων.

2. Η κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση των ηλεκτρονι-
κών συστηµάτων πλειστηριασµού ανήκει στους κατά τό-
πον αρµοδίους συµβολαιογραφικούς συλλόγους.

3. Τα ηλεκτρονικά συστήµατα πλειστηριασµού περιέ-
χουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία περιλαµ-
βάνονται στο απόσπασµα της κατασχετήριας έκθεσης.

4. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό λαµβάνουν µέρος
υποψήφιοι πλειοδότες που έχουν προηγουµένως πιστο-
ποιηθεί στα ηλεκτρονικά συστήµατα πλειστηριασµών.
Πλειοδοσία περισσότερων από κοινού δεν είναι δυνατή.

5. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης δηλώνει τη συµµετοχή
του σε συγκεκριµένο πλειστηριασµό, σύµφωνα µε τους
όρους αυτού, αφού έχει καταβάλει την εγγύηση της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 965 και έχει υποβάλει ηλεκτρο-
νικά το πληρεξούσιο της παραγράφου 2 του άρθρου
1003, µέχρι ώρα 15:00, δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν
την ορισθείσα ηµέρα του πλειστηριασµού. Οι προσφο-
ρές, µε ποινή ακυρότητας, δεν πρέπει να περιλαµβάνουν
αίρεση ή όρο, και είναι ανέκκλητες. Το τέλος χρήσης
των συστηµάτων για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού
πλειστηριασµού καταβάλλεται από τον υπερθεµατιστή.

Η κατάθεση της εγγύησης, του τέλους χρήσης των ηλε-
κτρονικών συστηµάτων πλειστηριασµών και του πλει-
στηριάσµατος γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχε-
το επαγγελµατικό λογαριασµό που θα διατηρείται σε ελ-
ληνικό τραπεζικό ίδρυµα από τον υπάλληλο του πλειστη-
ριασµού. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης διορίζει µε ηλε-
κτρονική δήλωση αντίκλητο που κατοικεί στην περιφέ-
ρεια του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης µέχρι
ώρα 15:00 δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν την ορισθείσα
ηµέρα του πλειστηριασµού, διαφορετικά αντίκλητος θε-
ωρείται ο γραµµατέας του πρωτοδικείου του τόπου της
εκτέλεσης. Το τελευταίο εδάφιο εφαρµόζεται, ακόµη και
όταν ο πλειστηριασµός διενεργείται ενώπιον συµβολαιο-
γράφου διορισµένου στην περιφέρεια του συµβολαιο-
γραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή του συµβο-
λαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους.

6. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού µε-
τά το πέρας της προθεσµίας της προηγούµενης παρα-
γράφου ελέγχει τα υποβαλλόµενα αρχεία διαπιστώνει
µε πράξη του, µέχρι ώρα 17:00 της προηγούµενης του η-
λεκτρονικού πλειστηριασµού ηµέρας, την τήρηση των
διατυπώσεων που ορίζονται στις προηγούµενες παρα-
γράφους και υποβάλλει στα ηλεκτρονικά συστήµατα
πλειστηριασµού κατάλογο των υποψήφιων πλειοδοτών
που δικαιούνται να λάβουν µέρος.

7. Αν τα κατασχεµένα πράγµατα βρίσκονται στην περι-
φέρεια περισσότερων ειρηνοδικείων, ο πλειστηριασµός
διενεργείται, κατ’ επιλογή του επισπεύδοντος, στην πε-
ριφέρεια οποιουδήποτε εκ των άνω ειρηνοδικείων. Εάν ο
πλειστηριασµός µπορεί να γίνει ηλεκτρονικά σε µία µόνο
από αυτές, επιλέγεται υποχρεωτικά η περιφέρεια του
συγκεκριµένου ειρηνοδικείου και αν, για οποιονδήποτε
λόγο, δεν µπορεί να διενεργηθεί σε καµία από αυτές, ε-
πιλέγεται η περιφέρεια του συµβολαιογραφικού συλλό-
γου της πρωτεύουσας του κράτους. Αρµόδιο για την επί-
λυση των διαφορών που αναφύονται από τη διενέργεια
του πλειστηριασµού είναι το δικαστήριο του τόπου εκτέ-
λεσης.

8. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί διενεργούνται µόνο
εργάσιµη ηµέρα Τετάρτη ή Πέµπτη ή Παρασκευή, από τις
10:00 π.µ. έως τις 14:00 ή από τις 14:00 έως τις 18:00. Σε
περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λε-
πτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, ήτοι από ώρα
13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 17:59:59
δίδεται αυτόµατη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε
προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό
της παράτασης, δίδεται νέα αυτόµατη παράταση πέντε
(5) λεπτών, εφόσον υποβληθεί µεγαλύτερη προσφορά.
Οι παρατάσεις µπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διά-
στηµα όχι µεγαλύτερο των δύο (2) ωρών από την ορι-
σθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, ο-
πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφο-
ρών. Ηλεκτρονικός πλειστηριασµός δεν µπορεί να γίνει
από 1η Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, καθώς και την
προηγούµενη και την εποµένη εβδοµάδα της ηµέρας
των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώ-
πων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις ε-
παναληπτικές εκλογές και µόνο για τις περιφέρειες που
διεξάγονται τέτοιες, εκτός αν πρόκειται για πλοία, αερο-
σκάφη και για πράγµατα που µπορούν να υποστούν φθο-
ρά.
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9. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός είναι ανοικτού
πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται δια-
δοχικές προσφορές. Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν συ-
νεχώς προσφορά µεγαλύτερη από την εκάστοτε µέγιστη
έως το χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών. Στα ηλε-
κτρονικά συστήµατα καταγράφονται όλες οι υποβληθεί-
σες κατά τα ανωτέρω προσφορές.

10. Με την υποβολή της προσφοράς, οι υποψήφιοι
πλειοδότες ενηµερώνονται αµέσως από τα συστήµατα
για το ποσό της προσφοράς τους, τον ακριβή χρόνο υπο-
βολής της, καθώς και ότι αυτή έχει καταγραφεί. Ο υπο-
ψήφιος πλειοδότης ενηµερώνεται για την εκάστοτε µέ-
γιστη υποβληθείσα προσφορά.

11. Όλοι οι υποψήφιοι πλειοδότες που λαµβάνουν µέ-
ρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό ενηµερώνονται α-
µέσως από τα συστήµατα για τυχόν αναστολή, µαταίωση
ή διακοπή του πλειστηριασµού, καθώς και για το λόγο
αυτής.

12. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των πλει-
οδοτικών προσφορών, ανακοινώνεται το αποτέλεσµα
του πλειστηριασµού µέσω των ηλεκτρονικών συστηµά-
των. Όσοι έχουν λάβει µέρος στον ηλεκτρονικό πλειστη-
ριασµό ενηµερώνονται αµελλητί για το αποτέλεσµά του.
Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού συ-
ντάσσει την έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 965, κατακυ-
ρώνοντας τα πράγµατα στον πλειοδότη.

13. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό κινητών, ο υπερ-
θεµατιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό
τραπεζικό επαγγελµατικό λογαριασµό του υπαλλήλου
του πλειστηριασµού το πλειστηρίασµα και το τέλος χρή-
σης το αργότερο την τρίτη εργάσιµη ηµέρα από τον
πλειστηριασµό. Με την καταβολή του πλειστηριάσµατος
και του τέλους χρήσης, το κατακυρωµένο πράγµα παρα-
δίδεται στον υπερθεµατιστή. Η παράδοση του πράγµα-
τος στον υπερθεµατιστή δεν µπορεί να γίνει πριν την κα-
ταβολή του πλειστηριάσµατος και του τέλους χρήσης. Ο
υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού οφείλει,
το αργότερο την πέµπτη εργάσιµη ηµέρα από τον πλει-
στηριασµό, να καταθέσει το πλειστηρίασµα στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων. Η κατάθεση του πλειστη-
ριάσµατος είναι ακατάσχετη, δεν εµπίπτει στην πτωχευ-
τική περιουσία και δεν υπόκειται στις δεσµεύσεις που ε-
πιβάλλει το Δηµόσιο για τη διασφάλιση των συµφερό-
ντων του. Εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από
την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, ο υπάλληλος
του πλειστηριασµού αποδίδει το τέλος χρήσης στον οι-
κείο συµβολαιογραφικό σύλλογο του οποίου αυτός είναι
µέλος. Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών, µέρος του α-
νωτέρω ποσού, το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση
της παραγράφου 14 του παρόντος, αποδίδεται από τον
οικείο συµβολαιογραφικό σύλλογο στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.. Οι ει-
δικότεροι όροι της τήρησης των επαγγελµατικών τραπε-
ζικών λογαριασµών των υπαλλήλων των πλειστηρια-
σµών ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων.

14. Με αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζονται οι ειδι-
κότεροι όροι λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστηµά-
των πλειστηριασµού, οι λεπτοµέρειες υποβολής των
πλειοδοτικών προσφορών, η διαδικασία πιστοποίησης
και εγγραφής χρηστών στα συστήµατα, το ύψος και ο

τρόπος καθορισµού, επιµερισµού, είσπραξης και απόδο-
σης του τέλους χρήσης των συστηµάτων, αναπροσαρµο-
γής του τέλους χρήσης και του µέρους αυτού που αποδί-
δεται στο ΤΑ.Χ.ΔΙΚ., καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέ-
ρεια.»

7. Το άρθρο 959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
καταργείται. 

8. Το άρθρο 964 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, ορί-
ζει εγγράφως, εφόσον το επιθυµεί, προς τον υπάλληλο
του πλειστηριασµού, τη σειρά µε την οποία θα κατακυ-
ρώνονται τα κατασχεµένα πράγµατα, το αργότερο δύο
(2) ηµέρες πριν τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστη-
ριασµού. Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού δύναται να
ορίσει ο ίδιος σε περίπτωση µη έγγραφης ειδοποιήσεως
του καθ’ ου η εκτέλεση την σειρά κατακύρωσης. Ο υπάλ-
ληλος του πλειστηριασµού ενηµερώνει τα ηλεκτρονικά
συστήµατα για τη σειρά κατακύρωσης των κατασχεµέ-
νων πραγµάτων. Από τη στιγµή που το πλειστηρίασµα
καλύψει το ποσό της απαίτησης εκείνου υπέρ του οποί-
ου έγινε η εκτέλεση και των δανειστών που αναγγέλθη-
καν, καθώς και τα έξοδα της εκτέλεσης, δεν γίνεται κα-
τακύρωση για τα λοιπά κατασχεθέντα και δεν συντάσσε-
ται ως προς αυτά έκθεση πλειστηριασµού και κατακύρω-
σης.»

9. Το άρθρο 965 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 965 

1. Η πλειοδοσία αρχίζει µε βάση την τιµή της πρώτης
προσφοράς. Δεν µπορούν να πλειοδοτήσουν ο οφειλέ-
της, ο υπάλληλος του πλειστηριασµού και οι υπάλληλοί
του και περισσότεροι πλειοδότες από κοινού. Ο υπάλλη-
λος του πλειστηριασµού οφείλει, αν προβληθεί εγγρά-
φως πριν την έναρξη της διαδικασίας αντίρρηση από τον
επισπεύδοντα ή τον καθ’ ου η εκτέλεση ή από οποιονδή-
ποτε πλειοδότη να αποκλείσει από την πλειοδοσία κάθε
πρόσωπο εις βάρος του οποίου επισπεύδεται αναπλει-
στηριασµός, εφόσον το γεγονός αυτό προκύπτει από
δηµόσιο έγγραφο ή οµολογείται. Κάθε πλειοδότης οφεί-
λει να καταθέτει, σε µετρητά ή µε µεταφορά πίστωσης
στον ειδικό τραπεζικό επαγγελµατικό λογαριασµό του υ-
παλλήλου του πλειστηριασµού ή µε εγγυητική επιστολή
τράπεζας, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) µήνα ή µε επι-
ταγή που έχει εκδοθεί από τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ί-
δρυµα, εγγυοδοσία ίση προς το τριάντα τοις εκατό
(30%) της τιµής της πρώτης προσφοράς. Αν υπερθεµατι-
στής αναδείχθηκε άλλος ή αν η κατακύρωση µαταιώθηκε
από οποιονδήποτε λόγο, η εγγυοδοσία επιστρέφεται σε
εκείνον που την είχε καταθέσει αµέσως µετά το πέρας
του πλειστηριασµού.

2. Τα πράγµατα που πλειστηριάζονται κατακυρώνονται
στον πλειοδότη που προσφέρει τη µεγαλύτερη τιµή. Ο υ-
πάλληλος του πλειστηριασµού πρέπει να καταχωρίζει
στην έκθεσή του όλες τις προσφορές που έγιναν.

3. Ο υπερθεµατιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει
στον υπάλληλο του πλειστηριασµού το πλειστηρίασµα
σε µετρητά ή µε µεταφορά πίστωσης στον ειδικό τραπε-
ζικό επαγγελµατικό λογαριασµό του υπαλλήλου του
πλειστηριασµού ή µε επιταγή έκδοσης τράπεζας που λει-
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τουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, την τρίτη εργάσιµη µέρα
από τον πλειστηριασµό και αµέσως µετά του παραδίδε-
ται το κατακυρωµένο πράγµα. Η παράδοση του πράγµα-
τος στον υπερθεµατιστή δεν µπορεί να γίνει πριν αυτός
καταβάλει το πλειστηρίασµα και το τέλος χρήσης.

4. Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού οφείλει, το αργό-
τερο την πέµπτη εργάσιµη ηµέρα από τον πλειστηρια-
σµό, να καταθέσει εντόκως το πλειστηρίασµα στο Τα-
µείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι αναλογούντες επί
του πλειστηριάσµατος τόκοι υπολογίζονται από το Τα-
µείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποδίδονται από
κοινού µε το πλειστηρίασµα µε εντολή του επί του πλει-
στηριασµού υπαλλήλου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµο-
θεσία. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Τα-
µείου Παρακαταθηκών και Δανείων που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι
και η διαδικασία και οι αναγκαίες λεπτοµέρειες που αφο-
ρούν στην απόδοση του πλειστηριάσµατος στους δικαι-
ούχος, καθώς και άλλο σχετικό ζήτηµα. Η κατάθεση εί-
ναι ακατάσχετη, δεν εµπίπτει στην πτωχευτική περιου-
σία και δεν υπόκειται στις δεσµεύσεις που επιβάλλει το
Δηµόσιο για τη διασφάλιση των συµφερόντων του.

5. Αν ο υπερθεµατιστής δεν καταβάλει εµπροθέσµως
το πλειστηρίασµα και το τέλος χρήσης, ο υπάλληλος του
πλειστηριασµού οφείλει µέσα στις επόµενες δύο (2) ερ-
γάσιµες ηµέρες να τον οχλήσει µε εξώδικη πρόσκληση
που επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή.
Αν ο υπερθεµατιστής δεν καταβάλει το πλειστηρίασµα

µέσα στις επόµενες από την όχληση πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες, η κατακύρωση σε αυτόν ανατρέπεται, η εγγυο-
δοσία που έχει καταθέσει καταπίπτει, καλούνται δε οι ε-
πόµενοι πλειοδότες, η προσφορά των οποίων, αθροιζο-
µένη µε το ποσό της εγγυοδοσίας που κατέπεσε, είναι ί-
ση µε το πλειστηρίασµα, να καταβάλουν σε τακτή ηµέρα
που ορίζεται στην πρόσκληση, το ποσό που είχαν προ-
σφέρει. Η πρόσκληση επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή.
Αν εµφανισθούν περισσότεροι ενδιαφερόµενοι συντάσ-
σεται σχετική έκθεση από τον συµβολαιογράφο και η κα-
τακύρωση γίνεται σε εκείνον που είχε προσφέρει κατά
τον πλειστηριασµό το µεγαλύτερο ποσόν. Το πλειστη-
ρίασµα συνίσταται στο άθροισµα του ποσού που κατα-
βλήθηκε και της εγγυοδοσίας του αρχικού υπερθεµατι-
στή που κατέπεσε. Αν, κατά την ελεύθερη κρίση του υ-
παλλήλου του πλειστηριασµού, η κατά τα προηγούµενα
εδάφια πρόσκληση των επόµενων πλειοδοτών είναι αδύ-
νατη ή ιδιαίτερα δυσχερής για λόγους που εκτίθενται σε
σχετική έκθεση, καθώς και σε κάθε περίπτωση που η δια-
δικασία αυτή δεν τελεσφόρησε, γίνεται αναπλειστηρια-
σµός κατά τις διατάξεις των επόµενων εδαφίων. Η επί-
σπευση του αναπλειστηριασµού γίνεται είτε µε επιµέ-
λεια του υπαλλήλου του πλειστηριασµού είτε από τον υ-
πέρ ου ή από τον καθ’ ου η εκτέλεση ή από κάθε δανει-
στή που έχει αναγγελθεί µε τίτλο εκτελεστό. Ο αναπλει-
στηριασµός επισπεύδεται µε πράξη του υπαλλήλου του
πλειστηριασµού ή µε δήλωση προς τον υπάλληλο του
πλειστηριασµού του υπέρ ου ή του καθ’ ου ή του δανει-
στή, για την οποία συντάσσεται πράξη. Περίληψη της
πράξης, η οποία περιέχει και όσα πρέπει να περιλαµβά-
νονται στο απόσπασµα της κατασχετήριας έκθεσης, δη-
µοσιεύεται µε επιµέλεια του υπαλλήλου του πλειστηρια-
σµού στην Ιστοσελίδα Δηµοσιεύσεων Πλειστηριασµών
του Δελτίου Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του Τοµέα Α-
σφάλισης Νοµικών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Α-
πασχολουµένων. Η διάταξη του άρθρου 959 παράγρα-

φος 8 εφαρµόζεται αναλόγως και η σχετική προθεσµία
υπολογίζεται αφότου συνταχθεί η πράξη. Ο αρχικός υ-
περθεµατιστής, που δεν κατέβαλε το πλειστηρίασµα,
δεν µπορεί να πλειοδοτήσει, δικαιούται όµως, έως ότου
αρχίσει η πλειοδοσία, να καταβάλει το οφειλόµενο πλει-
στηρίασµα, µε τον τόκο υπερηµερίας, καθώς και τα έξο-
δα του αναπλειστηριασµού και να ζητήσει να του κατα-
κυρωθεί το πράγµα.

6. Αν κατά τον αναπλειστηριασµό δεν επιτευχθεί το ί-
διο πλειστηρίασµα, ο πρώτος υπερθεµατιστής, που δεν
κατέβαλε, ευθύνεται για τη διαφορά εντόκως, µε το επι-
τόκιο υπερηµερίας. Η εγγυοδοσία που είχε καταθέσει,
µε τους τυχόν τόκους της, καταλογίζεται στη διαφορά
για την οποία ευθύνεται. Αν αποµένει επιπλέον διαφορά,
η έκθεση του αναπλειστηριασµού αποτελεί εναντίον του
τίτλο εκτελεστό για τη συµπλήρωση. Αν έγιναν περισσό-
τεροι αναπλειστηριασµοί, όλοι οι προηγούµενοι διαδοχι-
κοί υπερθεµατιστές, που δεν κατέβαλαν, εξακολουθούν
να ευθύνονται εις ολόκληρον για την τυχόν διαφορά µε-
ταξύ του αρχικού πλειστηριάσµατος και του πλειστηριά-
σµατος που τελικά επιτεύχθηκε και καταβλήθηκε, χωρίς
όµως η ευθύνη του καθενός να υπερβαίνει το ποσόν της
διαφοράς από τη δίκη του οφειλή. Οι εγγυοδοσίες που
είχαν κατατεθεί από τους προηγούµενους διαδοχικούς
υπερθεµατιστές δεν επιστρέφονται έως ότου καταβλη-
θεί το πλειστηρίασµα από τον τελικό υπερθεµατιστή,
προκειµένου να γίνει ο ως άνω καταλογισµός στην τυ-
χόν διαφορά. Ο υπερθεµατιστής που δεν κατέβαλε δεν
δικαιούται, αν κατά τον αναπλειστηριασµό επιτεύχθηκε
µεγαλύτερο πλειστηρίασµα, να απαιτήσει το επιπλέον.

7. Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού µπορεί, αν κρίνει
ότι υπάρχει ανάγκη, να ζητεί κατά τη διεξαγωγή του
πλειστηριασµού την επιβαλλόµενη από τις περιστάσεις
συνδροµή και προστασία αστυνοµικού οργάνου, στο ο-
ποίο παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες και υποβάλλει αιτή-
µατα για την τήρηση της τάξης και την αποκατάσταση
της οµαλής διενέργειας και συνέχισης του πλειστηρια-
σµού.»

10. Το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 966

1. Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβλη-
θούν προσφορές, το πράγµα που πλειστηριάζεται κατα-
κυρώνεται στην τιµή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον
υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Αν δεν
υποβληθεί αίτηση, γίνεται νέος πλειστηριασµός µέσα σε
σαράντα ηµέρες.

2. Αν στο νέο πλειστηριασµό δεν γίνει κατακύρωση, το
αρµόδιο δικαστήριο του άρθρου 933 που δικάζει κατά τη
διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποι-
ουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να διατάξει να
γίνει νέος πλειστηριασµός µέσα σε τριάντα ηµέρες, µε
την ίδια ή κατώτερη τιµή πρώτης προσφοράς ή να επι-
τρέψει µέσα στην ίδια προθεσµία να πωληθεί ελεύθερα
το πράγµα από τον υπάλληλο του πλειστηριασµού σε ε-
κείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση ή σε τρίτον, µε
τίµηµα που ορίζεται από το δικαστήριο, το οποίο µπορεί
να ορίσει και να πληρωθεί µε δόσεις µέρος του τιµήµα-
τος.

3. Αν και ο νέος πλειστηριασµός έµεινε χωρίς αποτέ-
λεσµα ή δεν κατέστη δυνατή η ελεύθερη εκποίηση, το
αρµόδιο δικαστήριο του άρθρου 933, που δικάζει κατά τη
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διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποι-
ουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να άρει την κα-
τάσχεση ή να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστη-
ριασµός µε την ίδια ή κατώτερη τιµή πρώτης προσφοράς.

4. Αν καταστεί ανέφικτη ή διακοπεί η διενέργεια του
πλειστηριασµού, για λόγους τεχνικής αδυναµίας λει-
τουργίας των ηλεκτρονικών συστηµάτων διενέργειας
αυτού, η διαδικασία θεωρείται ότι παραµένει σε εκκρε-
µότητα και συνεχίζεται µε εντολή του επισπεύδοντος,
κατόπιν ανάρτησης αναγγελίας από τον υπάλληλο του
πλειστηριασµού στο ηλεκτρονικό σύστηµα δέκα (10) ερ-
γάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία συνέχισης. Τυχόν
προσφορές πλειοδοτών που είχαν υποβληθεί πριν τη
διακοπή της διαδικασίας παραµένουν ισχυρές.»

11. Στην παρ. 2 του άρθρου 969 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας µετά τη λέξη «αναγγέλθηκαν» προστίθεται η
φράση «καθώς και το τέλος χρήσης του ηλεκτρονικού
συστήµατος πλειστηριασµού».

12. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 972 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας η φράση «πέντε ηµέρες
(5) πριν από τον πλειστηριασµό» αντικαθίσταται από τη
φράση «δέκα πέντε (15) ηµέρες µετά τον πλειστηρια-
σµό». 

13. Στο άρθρο 988 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
προστίθεται στην µεν παράγραφο 1 προτελευταίο εδά-
φιο στη δε παράγραφο 2 τελευταίο εδάφιο, ως εξής:

«Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ο-
ρισθεί συµβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης, αρµό-
διος για τη διανοµή µπορεί να οριστεί και συµβολαιογρά-
φος διορισµένος στην περιφέρεια του συµβολαιογραφι-
κού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν
είναι δυνατό, του συµβολαιογραφικού συλλόγου της
πρωτεύουσας του κράτους.»

14. Από το µεν δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου
995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας διαγράφεται η
φράση «και την τυχόν διενέργεια αυτού µε ηλεκτρονικά
µέσα», η δε παράγραφος 6 του άρθρου 995 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας καταργείται.
Στην παρ. 4 του άρθρου 995 του ΚΠολΔ προστίθεται

τρίτο εδάφιο ως εξής: 
«Στο απόσπασµα περιλαµβάνεται και η τυχόν βεβαίω-

ση του δικαστικού επιµελητή, σχετικά µε την αδυναµία
ορισµού συµβολαιογράφου του τόπου εκτέλεσης ή της
περιφέρειας του συµβολαιογραφικού συλλόγου του τό-
που εκτέλεσης.»

15. Το άρθρο 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 998

1. Το κατασχεµένο ακίνητο πλειστηριάζεται µε ηλε-
κτρονικά µέσα ενώπιον του συµβολαιογράφου της περι-
φέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο. Εάν, για οποιονδή-
ποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συµβολαιογρά-
φος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), το κατασχεµέ-
νο ακίνητο πλειστηριάζεται ενώπιον συµβολαιογράφου
διορισµένου στην περιφέρεια του συµβολαιογραφικού
συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι
δυνατό, του συµβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύ-
ουσας του κράτους. Το άρθρο 959 εφαρµόζεται και στον
πλειστηριασµό ακινήτων.

2. Ο πλειστηριασµός δεν µπορεί να γίνει από την 1η έ-
ως και τις 31 Αυγούστου, καθώς και την προηγουµένη

και την εποµένη εβδοµάδα της ηµέρας των εκλογών για
την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η α-
παγόρευση αυτή ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλο-
γές και µόνο για τις περιφέρειες που διεξάγονται τέτοι-
ες.

3. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου σχετικά
µε την απαγόρευση πλειστηριασµού από την 1η έως και
τις 31 Αυγούστου δεν εφαρµόζεται, όταν πρόκειται για
πλοία και αεροσκάφη.

4. Αν τα κατασχεµένα πράγµατα βρίσκονται στην πε-
ριφέρεια περισσότερων ειρηνοδικείων, ο πλειστηρια-
σµός διενεργείται, κατ’ επιλογή του επισπεύδοντος,
στην περιφέρεια οποιουδήποτε εκ των άνω ειρηνοδικεί-
ων. Εάν ο πλειστηριασµός µπορεί να γίνει ηλεκτρονικά
σε µία µόνο από αυτές, επιλέγεται υποχρεωτικά η περι-
φέρεια του συγκεκριµένου ειρηνοδικείου, και, αν για ο-
ποιονδήποτε λόγο, δεν µπορεί να διενεργηθεί σε καµία
από αυτές, τότε επιλέγεται η περιφέρεια του συµβολαιο-
γραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Αρ-
µόδιο για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται α-
πό τη διενέργεια του πλειστηριασµού είναι το δικαστή-
ριο του τόπου εκτέλεσης.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµ-
φέρον, το δικαστήριο του άρθρου 933, δικάζοντας κατά
τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., µπορεί να διατάξει να
γίνει ταυτόχρονα η πώληση του κατασχεµένου ακινή-
του, ολόκληρου ή τµηµατικά, µε βάση σχεδιάγραµµα ή
σχέδιο µηχανικού ή γεωµέτρηση, που υποβάλλεται µαζί
µε την αίτηση. Στην περίπτωση αυτή η κατακύρωση τότε
µόνο γίνεται τµηµατικά σε όποιους πλειοδοτούν τµηµα-
τικά, όταν το σύνολο των προσφορών τους είναι µεγα-
λύτερο από την τιµή που προσφέρεται για να πωληθεί
συνολικά.

6. Μετά από αίτηση του οφειλέτη, το δικαστήριο του
άρθρου 933, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρ-
θρων 686 επ., µπορεί να επιτρέψει να πωληθεί ελεύθερα
το ακίνητο µε τίµηµα το οποίο ορίζεται από το δικαστή-
ριο. Η πώληση αυτή γίνεται από τον υπάλληλο του πλει-
στηριασµού το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από τον
πλειστηριασµό µε ταυτόχρονη εξόφληση του τιµήµατος.
Αν η πώληση δεν πραγµατοποιηθεί κατά το προηγούµε-
νο εδάφιο, ο πλειστηριασµός διεξάγεται κατά την ορι-
σθείσα ηµεροµηνία.»

16. Το άρθρο 998Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
καταργείται.

17. Το άρθρο 1001 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1001 

Αν µε την ίδια έκθεση κατασχέθηκαν περισσότερα ακί-
νητα που βρίσκονται στην ίδια περιφέρεια, αυτά πλειστη-
ριάζονται χωριστά την ίδια ηµέρα. Εκείνος κατά του ο-
ποίου στρέφεται η εκτέλεση, εφόσον το επιθυµεί, ορίζει
εγγράφως προς τον υπάλληλο του πλειστηριασµού τη
σειρά µε την οποία θα κατακυρώνονται τα κατασχεµένα
πράγµατα, το αργότερο δύο (2) ηµέρες πριν τη διενέρ-
γεια του πλειστηριασµού. Ο υπάλληλος του πλειστηρια-
σµού δύναται να ορίσει ο ίδιος, σε περίπτωση µη έγγρα-
φης ειδοποιήσεως του καθ’ ου η εκτέλεση, τη σειρά κα-
τακύρωσης. Από τη στιγµή που το πλειστηρίασµα καλύ-
ψει το ποσό της απαίτησης εκείνου υπέρ του οποίου έγι-
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νε η εκτέλεση και των δανειστών που αναγγέλθηκαν, κα-
θώς και τα έξοδα της εκτέλεσης, δεν γίνεται κατακύρω-
ση για τα λοιπά κατασχεθέντα ακίνητα και δεν συντάσ-
σεται ως προς αυτά έκθεση πλειστηριασµού και κατακύ-
ρωσης.»

18. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1002 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας µετά τη λέξη «έξοδα» προ-
στίθεται η φράση «και το τέλος χρήσης του ηλεκτρονι-
κού συστήµατος πλειστηριασµού.»

19. Το άρθρο 1004 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στον πλειστηριασµό ακινήτων ο υπερθεµατιστής έ-
χει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό ε-
παγγελµατικό λογαριασµό του υπαλλήλου του πλειστη-
ριασµού το πλειστηρίασµα και το τέλος χρήσης το αργό-
τερο τη δέκατη εργάσιµη ηµέρα από τον πλειστηριασµό.
Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού οφεί-
λει, το αργότερο τη δωδέκατη εργάσιµη ηµέρα από τον
πλειστηριασµό, να καταθέσει το πλειστηρίασµα στο Τα-
µείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η κατάθεση του πλει-
στηριάσµατος είναι ακατάσχετη, δεν εµπίπτει στην πτω-
χευτική περιουσία και δεν υπόκειται στις δεσµεύσεις
που επιβάλλει το Δηµόσιο για τη διασφάλιση των συµφε-
ρόντων του. Εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από
την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, ο υπάλληλος
του πλειστηριασµού αποδίδει το τέλος χρήσης στον οι-
κείο συµβολαιογραφικό σύλλογο του οποίου αυτός είναι
µέλος. Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών, µέρος του α-
νωτέρω ποσού, το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση
της παραγράφου 14 του άρθρου 959, αποδίδεται από τον
Συµβολαιογραφικό Σύλλογο στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ..

2. Αν ο υπερθεµατιστής είναι ενυπόθηκος δανειστής,
ο υπάλληλος του πλειστηριασµού µπορεί να επιτρέψει
να µην καταβάλει το ποσό του πλειστηριάσµατος που α-
ναλογεί στην ενυπόθηκη απαίτησή του ή µέρος του πο-
σού αυτού, ώσπου να γίνει η οριστική κατάταξη, µε εγ-
γύηση ή και χωρίς εγγύηση. Κατά τα λοιπά και σε ό,τι α-
φορά την κατάθεση του πλειστηριάσµατος στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων και τον υπολογισµό της το-
κοδοσίας εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 965 παρ.ά-
γραφος 4, µε εξαίρεση όσα ρυθµίζονται ειδικά στην πα-
ρούσα διάταξη.»

20. Στην παρ. 1 του άρθρου 1012 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας µετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο
ως εξής: 

«Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό να ορι-
στεί συµβολαιογράφος του τόπου της κατάσχεσης, ο
πλειστηριασµός γίνεται ενώπιον συµβολαιογράφου διο-
ρισµένου στην περιφέρεια του συµβολαιογραφικού συλ-
λόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυ-
νατό, του συµβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύου-
σας του κράτους.»

21. Στην παρ. 1 του άρθρου 1015 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό να ορι-
στεί συµβολαιογράφος του τόπου της κατάσχεσης, ο
πλειστηριασµός γίνεται ενώπιον συµβολαιογράφου διο-
ρισµένου στην περιφέρεια του συµβολαιογραφικού συλ-
λόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυ-
νατό, του συµβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύου-
σας του κράτους.»

22. Το άρθρο 1021 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
αντικαθίσταται ως εξής:

«Όταν σύµφωνα µε διάταξη νόµου ή µε δικαστική από-

φαση ή µε συµφωνία των µερών γίνεται εκούσιος πλει-
στηριασµός ενώπιον συµβολαιογράφου, η διαδικασία
αρχίζει µε έκθεση περιγραφής, η οποία συντάσσεται από
δικαστικό επιµελητή και περιέχει όσα ορίζονται στην πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 955, αν πρόκειται για κινητό, ή
του άρθρου 995, αν πρόκειται για ακίνητο. Ο εκούσιος
πλειστηριασµός πραγµατοποιείται µε τη διαδικασία είτε
του άρθρου 959, αν πρόκειται για κινητό, είτε του άρ-
θρου 998, αν πρόκειται για ακίνητο. Περαιτέρω, εφαρµό-
ζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 954 παράγρα-
φος 4, 955 παράγραφοι 1 και 2 εδάφιο β΄, 965, 966, 967,
969 παράγραφος 1, 995 παράγραφος 4 εδάφιο β΄, 1002,
1003 παράγραφοι 1, 2 και 4, 1004, 1005 παράγραφοι 1
και 2 και 1010. Ο εκούσιος πλειστηριασµός γίνεται ενώ-
πιον συµβολαιογράφου της περιφέρειας όπου βρίσκεται
το κινητό ή το ακίνητο. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν
είναι δυνατό να οριστεί συµβολαιογράφος της περιφέ-
ρειας όπου βρίσκεται το κινητό ή το ακίνητο, ο πλειστη-
ριασµός γίνεται ενώπιον συµβολαιογράφου διορισµένου
στην περιφέρεια του συµβολαιογραφικού συλλόγου του
τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του
συµβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του
κράτους. Σε περίπτωση διενέργειας εκούσιου πλειστη-
ριασµού µε τη διαδικασία του άρθρου 959, µε συµφωνία
των µερών ή µε απόφαση του ειρηνοδικείου της περιφέ-
ρειας όπου βρίσκεται το πράγµα ή το ακίνητο, η οποία
εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., µπο-
ρεί, αν το ζητήσει οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον,
να οριστεί άλλος τόπος πλειστηριασµού.»

Άρθρο 208

1. Το άρθρο 60 του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται ως α-
κολούθως:

«Άρθρο 60
Διεξαγωγή του πλειστηριασµού µε ηλεκτρονικά µέσα 
σε εκκρεµείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης

1. Από τις 21.2.2018 οι πλειστηριασµοί διεξάγονται α-
ποκλειστικά και µόνο µε ηλεκτρονικά µέσα, ανεξάρτητα
από τον χρόνο επίδοσης της επιταγής και επιβολής της
κατάσχεσης.

2. Για τους πλειστηριασµούς που έχει ήδη οριστεί να
πραγµατοποιηθούν µε φυσικό τρόπο οποτεδήποτε µετά
τις 21.2.2018 και έχει ήδη συντελεστεί η σχετική προδι-
κασία του πλειστηριασµού, αυτοί διενεργούνται µε ηλε-
κτρονικά µέσα, από τις 14:00 έως τις 18:00, εφόσον δεν
αλλάζει η ηµεροµηνία διενέργειας και ο υπάλληλος του
πλειστηριασµού. 0 πλειστηριασµός διενεργείται κατόπιν
ανάρτησης αναγγελίας από τον συµβολαιογράφο στο η-
λεκτρονικό σύστηµα δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν
την ηµεροµηνία διενέργειας του πλειστηριασµού, χωρίς
άλλη διατύπωση. Εφόσον αλλάζει η ηµεροµηνία διενέρ-
γειας ή ο υπάλληλος του πλειστηριασµού κατά την πα-
ράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ο επισπεύδων είναι υ-
ποχρεωµένος να γνωστοποιήσει τη µεταβολή του τρό-
που και του χρόνου διενέργειάς τους µε σχετική εντολή
προς τον δικαστικό επιµελητή για την έκδοση νέου απο-
σπάσµατος της κατασχετήριας έκθεσης. Στο νέο από-
σπασµα γίνεται µνεία µόνον της αρχικής κατασχετήριας
έκθεσης και της µεταβολής του τρόπου και του χρόνου
διενέργειας του πλειστηριασµού. Ο δικαστικός επιµελη-
τής επαναλαµβάνει την προδικασία της αναγκαστικής ε-
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κτέλεσης κατά τα άρθρα 955 και 995 µόνο ως προς τις ε-
πιδόσεις και δηµοσιεύσεις του νέου αποσπάσµατος της
κατασχετήριας έκθεσης. Αν έχουν επιβληθεί περισσότε-
ρες κατασχέσεις ή έχουν κατατεθεί αναγγελίες, ο επι-
σπεύδων δανειστής οφείλει να γνωστοποιήσει τη µετα-
βολή του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλει-
στηριασµού στους λοιπούς κατασχόντες ή απλώς αναγ-
γελθέντες δανειστές. Ο ως άνω πλειστηριασµός είναι ά-
κυρος, αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούµε-
νων εδαφίων, το αργότερο δέκα (10) ή είκοσι (20) εργά-
σιµες ηµέρες, κατά τις προεκτεθείσες διακρίσεις πριν α-
πό την ορισθείσα αρχικά ηµεροµηνία διενέργειας του
φυσικού πλειστηριασµού. 

3. Στην εντολή του επισπεύδοντος κατά την παράγρα-
φο 2 µπορεί να περιλαµβάνεται και δήλωσή του για την
αντικατάσταση του συµβολαιογράφου που είχε οριστεί
αρχικά ως υπάλληλος του πλειστηριασµού, εφόσον ο τε-
λευταίος δεν έχει πιστοποιηθεί ή δεν µπορεί να ασκήσει
τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο. Με την ως ά-
νω δήλωσή του, ο επισπεύδων µπορεί να επιλέξει πιστο-
ποιηµένο συµβολαιογράφο του συµβολαιογραφικού
συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν αυτό δεν είναι δυ-
νατό, του συµβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύου-
σας του κράτους. Η σχετική εντολή του επισπεύδοντος
µνηµονεύεται υποχρεωτικά στο νέο απόσπασµα της κα-
τασχετήριας έκθεσης που εκδίδει ο δικαστικός επιµελη-
τής του τόπου εκτέλεσης. 

4. Η ανακοπή του άρθρου 954 παράγραφος 4 κατατίθε-
ται, µε ποινή απαραδέκτου, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον
εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα του πλειστηρια-
σµού. Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά έως τις 12:00
το µεσηµέρι της προηγούµενης ηµέρας του πλειστηρια-
σµού. 

5. Ο πλειστηριασµός διεξάγεται αποκλειστικά µε ηλε-
κτρονικά µέσα και σε κάθε άλλη περίπτωση κατάθεσης
δήλωσης συνέχισης ή υποκατάστασης κατά το άρθρο
973 ή ορισµού νέας ηµεροµηνίας πλειστηριασµού, κατά
το άρθρο 966 παράγραφοι 3 και 4 και στον αναπλειστη-
ριασµό κατά το άρθρο 965 παράγραφος 5.

6. Μεταβολή είναι δυνατή ακόµη και εάν κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έχει ασκηθεί η ανακο-
πή των άρθρων 933, 954 παράγραφος 4 ή η αίτηση ανα-
στολής του πλειστηριασµού κατά το άρθρο 1000. 

7. Ο επισπεύδων δανειστής, καθώς και κάθε άλλος δα-
νειστής που επισπεύδει εκ νέου τον πλειστηριασµό κατά
το άρθρο 973, µπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση του
συµβολαιογράφου που είχε οριστεί αρχικά ως υπάλλη-
λος του πλειστηριασµού, εφόσον ο τελευταίος δεν έχει
πιστοποιηθεί ή δεν µπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του
για οποιονδήποτε λόγο. Με την ως άνω δήλωσή του, ο ε-
πισπεύδων µπορεί να επιλέξει πιστοποιηµένο συµβολαι-
ογράφο του συµβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου ε-
κτέλεσης ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, του συµβολαιο-
γραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Η α-
ντικατάσταση πραγµατοποιείται µε τη δήλωση του άρ-
θρου 973 παράγραφοι 2 και 3, η οποία επιδίδεται µε δι-
καστικό επιµελητή του τόπου εκτέλεσης στον αρχικά ο-
ρισθέντα υπάλληλο του πλειστηριασµό και υποβάλλεται
στον αντικαταστάτη του, ο οποίος συντάσσει σχετική
πράξη. Αν ο πλειστηριασµός επισπεύδεται από άλλο δα-
νειστή, πλην του επισπεύδοντος, η σχετική δήλωση επι-
δίδεται εντός τριών (3) ηµερών από τη δήλωση στον αρ-
χικό επισπεύδοντα. Ο νέος υπάλληλος του πλειστηρια-

σµού µεριµνά ώστε να αναρτηθεί η γνωστοποίηση της
δήλωσης και η ηµέρα του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού
στην ιστοσελίδα δηµοσιεύσεων πλειστηριασµών του
Δελτίου Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του Τοµέα Ασφάλι-
σης Νοµικών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχο-
λουµένων. Εάν εµφανιστούν ταυτόχρονα περισσότεροι
δανειστές που επιθυµούν να επισπεύσουν την εκτέλεση,
θα εφαρµοστεί η παράγραφος 5 του άρθρου 973.

8. Εφόσον αντικατασταθεί, ο αρχικά ορισθείς συµβο-
λαιογράφος αυτός υποχρεούται να παραδώσει αµέσως
και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στον αντικαταστάτη του
ή σε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο τα
έγγραφα που αναφέρονται στα άρθρα 955 παράγραφος
2 και 995 παράγραφος 4, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο
που σχετίζεται µε την εκκρεµή διαδικασία αναγκαστικής
εκτέλεσης, περιλαµβανοµένων των αναγγελιών που έ-
χουν καταθέσει άλλοι δανειστές του καθ’ ου η εκτέλεση.
Η µη παράδοση των παραπάνω εγγράφων αποτελεί για
τον αρχικό υπάλληλο του πλειστηριασµού πειθαρχικό
παράπτωµα, χωρίς να αποκλείεται ευθύνη µε βάση άλ-
λες διατάξεις. 

9. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί που είχαν οριστεί
να διεξαχθούν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
µου διενεργούνται σύµφωνα µε τους όρους τους, χωρίς
οποιαδήποτε µεταβολή.

10. Με ηλεκτρονικά µέσα διεξάγεται ο εκούσιος πλει-
στηριασµός του άρθρου 1021, εφαρµοζοµένων αναλό-
γως των άρθρων 959 και 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικο-
νοµίας.

11. Πλειστηριασµοί και συναφείς δικαστικές και εξώδι-
κες πράξεις που θα διενεργηθούν µέχρι 21.2.2018 διέπο-
νται από τις προϊσχύσασες καταργούµενες ή τροποποι-
ούµενες διατάξεις µε βάση το προηγούµενο άρθρο του
παρόντος νόµου. 

12. Οι καταργούµενες ή τροποποιούµενες διατάξεις
µε το άρθρο 207 του παρόντος, αναφορικά µε την κύρια
διαδικασία των φυσικών πλειστηριασµών, διατηρούνται
σε ισχύ ειδικά για τους διενεργούµενους κατά ΚΕΔΕ φυ-
σικούς πλειστηριασµούς έως 30.4.2018.»

2. Η κατά την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4472/2017
προδικασία µπορεί να διενεργηθεί αµέσως µετά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος. Η προθεσµία της κατά την
παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προδικασίας εφαρµόζε-
ται και στις εκκρεµείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος
του παρόντος, διαδικασίες µετατροπής του φυσικού
πλειστηριασµού σε ηλεκτρονικό, καθώς επίσης και σε
µαταιωθέντες για οποιονδήποτε λόγο πλειστηριασµούς.
Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, η προδικασία και
η κύρια διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης διέπο-
νται από τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 209

Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2830/2000 (Κώδικας Συµ-
βολαιογράφων), ως εξής:

«1. Ο συµβολαιογράφος ασκεί τα καθήκοντά του σε ό-
λη την περιφέρεια του ειρηνοδικείου στην οποία είναι
διορισµένος, όπως κάθε φορά η περιφέρεια του ειρηνο-
δικείου ορίζεται, µε την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων
διατάξεων που διέπουν τη διενέργεια αναγκαστικού ή ε-
κούσιου πλειστηριασµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας.» 
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ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 210

O Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)
δεν χορηγεί δάνειο ή οποιαδήποτε οικονοµική βοήθεια
συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε µορφής εγγύησης
ή ασφάλειας σε Φορείς ιδιωτικού δικαίου µε ή χωρίς νο-
µική προσωπικότητα. 

Άρθρο 211
Ποσοστό απαρτίας για συζήτηση και λήψη απόφασης

κήρυξης απεργίας

Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 1264/1982 (Α΄ 79) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης κήρυ-
ξης απεργίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ε-
νός δευτέρου (½) των οικονοµικά τακτοποιηµένων µε-
λών.»

Άρθρο 212
Αυθεντική ερµηνεία της παρ. 2 του άρθρου 34 

του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179)

Η αληθής έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 του α.ν.
1846/1951 (Α΄ 179) είναι ότι ο εργοδότης υποχρεούται
να καταβάλλει τη δαπάνη που προβλέπεται στην περί-
πτωση α΄ της παραγράφου 2 και τη διαφορά µεταξύ του
ποσού της, κατά τον Αστικό Κώδικα, αποζηµίωσης και
των χορηγητέων ασφαλιστικών παροχών που προβλέπε-
ται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, εφόσον, µε
δικαστική απόφαση, διαπιστώνεται ότι το ατύχηµα, κατά
την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορµής αυτής, οφείλε-
ται σε δόλο του εργοδότη ή του προστηθέντος από αυ-
τόν προσώπου, είτε ως προς το αποτέλεσµα του ατυχή-
µατος καθεαυτό είτε ως προς τη µη τήρηση διατάξεων
νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών, που ορίζουν µέτρα
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία,
εάν το ατύχηµα συνδέεται αιτιωδώς µε παραβάσεις των
διατάξεων αυτών. 

Άρθρο 213
Τροποποίηση του π.δ. 246/2006 (Α΄ 261)

1. Το άρθρο 27 του π.δ. 246/2006 (Α΄ 261) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συµβουλίων ή άλ-
λων εντεταλµένων οργάνων εκάστου ΚΤΕΛ καταρτίζο-
νται, αναρτώνται, εφαρµόζονται, υποβάλλονται αρµο-
δίως και ελέγχονται τα από τις ισχύουσες διατάξεις προ-
βλεπόµενα στοιχεία, για τον προγραµµατισµό και την
παροχή εργασίας του προσωπικού εκάστου ΚΤΕΛ.

2. Ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ ή ο εντεταλµένος από το
Δ.Σ. αυτού υπάλληλος, υποχρεούται να καταχωρεί σε
πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τις υ-
περωρίες του προσωπικού, µηνιαίο πίνακα εβδοµαδιαίων
αναπαύσεων του προσωπικού κίνησης και τα ηµερήσια

στοιχεία προσωπικού και δροµολογίων για κάθε λεωφο-
ρείο.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η
διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιού-
νται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρ-
µογή του παρόντος άρθρου.

4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δηµο-
σίευση της απόφασης της παραγράφου 3 στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως.» 

2. α) Οι ιδιοκτήτες των Τουριστικών Λεωφορείων ή οι
νόµιµοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται, για κάθε τουρι-
στικό λεωφορείο, να καταχωρούν σε πληροφοριακό σύ-
στηµα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τα στοιχεία που προ-
βλέπονται στην υ.α. 51266/2955/1975 (Β΄ 1458) και στις
ισχύουσες διατάξεις.
β) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η
διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιού-
νται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρ-
µογή της παρούσας παραγράφου.
γ) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από τη

δηµοσίευση της απόφασης της περίπτωσης β΄ στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Άρθρο 214

1. Θεσπίζεται επίδοµα παιδιού, το οποίο αντικαθιστά
τα καταργούµενα µε την παράγραφο 15 επιδόµατα.

2. Το επίδοµα παιδιού καταβάλλεται λαµβάνοντας υ-
πόψη τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων, το ισοδύνα-
µο οικογενειακό εισόδηµα και την κατηγορία ισοδύνα-
µου οικογενειακού εισοδήµατος.

3. Ως ισοδύναµο οικογενειακό εισόδηµα ορίζεται το
συνολικό, πραγµατικό ή τεκµαρτό, εισόδηµα από κάθε
πηγή ηµεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων,
µετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλι-
ση, εξαιρουµένων των επιδοµάτων που δεν προσµετρώ-
νται στο φορολογητέο εισόδηµα, όλων των µελών της
οικογένειας, διαιρούµενο µε την κλίµακα ισοδυναµίας. 

4. Η κλίµακα ισοδυναµίας, για τους σκοπούς του παρό-
ντος άρθρου, προκύπτει από το σταθµισµένο άθροισµα
των µελών της οικογένειας, σύµφωνα µε την ακόλουθη
στάθµιση: 
α) πρώτος γονέας: στάθµιση 1, 
β) δεύτερος γονέας: στάθµιση 1/2,
γ) κάθε εξαρτώµενο τέκνο: στάθµιση 1/4. 
Ειδικά για τις µονογονεικές οικογένειες, το πρώτο ε-

ξαρτώµενο τέκνο έχει στάθµιση 1/2 και κάθε επόµενο ε-
ξαρτώµενο τέκνο 1/4.

5. Για τον καθορισµό των δικαιούχων οικογενειών
προσδιορίζονται τρεις κατηγορίες ισοδύναµου οικογε-
νειακού εισοδήµατος, ως εξής: 
α) πρώτη κατηγορία: έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, 
β) δεύτερη κατηγορία: από έξι χιλιάδες και ένα (6.001)

ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, 
γ) τρίτη κατηγορία: από δέκα χιλιάδες και ένα (10.001)

ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες 15.000) ευρώ.
6. Το ποσό του επιδόµατος, ανάλογα µε τον αριθµό

των εξαρτώµενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναµου
οικογενειακού εισοδήµατος, προσδιορίζεται ως εξής:
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Για την πρώτη κατηγορία:
α) εβδοµήντα (70) ευρώ ανά µήνα για το πρώτο εξαρ-

τώµενο τέκνο, 
β) επιπλέον εβδοµήντα (70) ευρώ ανά µήνα για το δεύ-

τερο εξαρτώµενο τέκνο, 
γ) επιπλέον εκατόν σαράντα (140) ευρώ ανά µήνα για

το τρίτο και κάθε εξαρτώµενο τέκνο πέραν του τρίτου. 
Για τη δεύτερη κατηγορία:
α) σαράντα δύο (42) ευρώ ανά µήνα για το πρώτο ε-

ξαρτώµενο τέκνο, 
β) επιπλέον σαράντα δύο (42) ευρώ ανά µήνα για το

δεύτερο εξαρτώµενο τέκνο, 
γ) επιπλέον ογδόντα τέσσερα (84) ευρώ ανά µήνα για

το τρίτο και κάθε εξαρτώµενο τέκνο πέραν του τρίτου. 
Για την τρίτη κατηγορία:
α) είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά µήνα για το πρώτο εξαρ-

τώµενο τέκνο, 
β) επιπλέον είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά µήνα για το

δεύτερο εξαρτώµενο τέκνο, 
γ) επιπλέον πενήντα έξι (56) ευρώ ανά µήνα για το τρί-

το και κάθε εξαρτώµενο τέκνο πέραν του τρίτου. 
7. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επι-

δόµατος είναι η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδή-
µατος κάθε έτος. Για τον υπολογισµό της κατηγορίας ι-
σοδύναµου οικογενειακού εισοδήµατος λαµβάνεται υ-
πόψη το εισόδηµα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό
του τρέχοντος οικονοµικού έτους.

8. Ως εξαρτώµενα τέκνα για την καταβολή του επιδό-
µατος παιδιού νοούνται τα τέκνα προερχόµενα από γά-
µο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισµένα, εφόσον είναι άγαµα
και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή το
19ο έτος, αν φοιτούν στη µέση εκπαίδευση. Ειδικά για
τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαί-
δευση, στο «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας» των
Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και σε Ινστι-
τούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επίδοµα
καταβάλλεται κατά τη διάρκεια φοίτησής τους και σε κα-
µία περίπτωση µετά τη συµπλήρωση του 24ου έτους της
ηλικίας τους. Επιπλέον, ως εξαρτώµενα τέκνα, για θεµε-
λίωση του δικαιώµατος λήψης του επιδόµατος, λαµβάνο-
νται υπόψη τα τέκνα µε ποσοστό αναπηρίας 67% και ά-
νω, καθώς και το ορφανό τέκνο ή τα ορφανά τέκνα, που
αποτελούν ιδία οικογένεια όταν έχει επέλθει θάνατος
και των δύο γονέων.

9. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου γονέα ή υ-
παίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής δια-
κοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, το επίδοµα κατα-
βάλλεται σε όποιον έχει ανατεθεί µε δικαστική απόφαση
η άσκηση της επιµέλειας των τέκνων, προκειµένου δε
για ενήλικα τέκνα, σε όποιον έχει την κύρια ευθύνη δια-
τροφής. Μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης επιµέ-
λειας, το επίδοµα χορηγείται στο γονέα που έχει την κύ-
ρια ευθύνη διατροφής, όπως αυτό προκύπτει από κοινή
υπεύθυνη δήλωση των γονέων.

10. Το επίδοµα παιδιού χορηγείται από τον Οργανισµό
Γεωργικών Ασφαλίσεων κατόπιν αίτησης και το δικαίωµα
αναγνωρίζεται: α) από την 1η Ιανουαρίου του έτους υπο-
βολής της αίτησης, για τέκνα γεννηµένα µέχρι 31η Δε-
κεµβρίου του προηγούµενου έτους υποβολής της αίτη-
σης, β) από την 1η του επόµενου µήνα εκείνου της γέν-
νησής τους για τέκνα γεννηµένα εντός του έτους υπο-

βολής της αίτησης, γ) από την 1η Ιανουαρίου του επόµε-
νου έτους εγγραφής τους σε σχολή της παραγράφου 8
του παρόντος, για φοιτητές ή σπουδαστές. Για τη διακο-
πή του επιδόµατος, λόγω συµπλήρωσης των οριζοµένων
στην παράγραφο 8, κατά περίπτωση, ορίων, ως ηµέρα
γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η Δεκεµβρίου τους
έτους γέννησής τους και, προκειµένου περί φοιτητών ή
σπουδαστών, η λήξη του ακαδηµαϊκού ή σπουδαστικού
έτους.

11. Το επίδοµα παιδιού χορηγείται στις ακόλουθες κα-
τηγορίες προσώπων εφόσον διαµένουν νόµιµα και µόνι-
µα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία πέντε (5) έτη
πριν από το έτος υποβολής της αίτησης, όπως αυτό προ-
κύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδή-
µατος των ιδίων ή των συζύγων τους ή των γονέων τους
(εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλω-
σης) και τα εξαρτώµενα τέκνα τους βρίσκονται στην Ελ-
λάδα: 
α) Έλληνες πολίτες που διαµένουν µόνιµα στην Ελλά-

δα, 
β) οµογενείς αλλοδαπούς που διαµένουν µόνιµα στην

Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο οµογενούς, 
γ) πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα, 
δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό

Οικονοµικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)
και Ελβετούς πολίτες που διαµένουν µόνιµα στην Ελλά-
δα, 
ε) αναγνωρισµένους πρόσφυγες που διαµένουν µόνι-

µα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραµονής
στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύµβασης
του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων  (ν.δ.
3989/1959, Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτό-
κολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των
Προσφύγων (α.ν. 389/1968, Α΄ 125),
στ) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραµονής

στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύµβασης
του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975,
Α΄ 176), 
ζ) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος, 
η) πολίτες άλλων κρατών που διαµένουν νόµιµα και

µόνιµα στην Ελλάδα.
12. Το επίδοµα παιδιού απαλλάσσεται από κάθε φόρο,

τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δηµοσίου ή τρίτου,
συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλλη-
λεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α΄152) και δεν
προσµετράται στο συνολικό, πραγµατικό ή τεκµαρτό, οι-
κογενειακό εισόδηµα παρά µόνον εάν ρητά προβλέπεται
από το νοµοθετικό πλαίσιο οικονοµικών ενισχύσεων κοι-
νωνικής προστασίας.

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης ρυθµίζονται τα θέµατα διαδικασίας χορήγησης
και καταβολής του επιδόµατος, οι αρµόδιες υπηρεσίες
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρό-
ντος. 

14. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπο-
λογισµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για το σκοπό αυτόν
επιχορηγείται ο Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων.

15. Οι διατάξεις της παραγράφου ΙΑ, υποπαράγραφος
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ΙΑ2 του ν. 4093/2012 (Α΄222) και το άρθρο 40 του ν.
4141/2013 (Α΄81) παύουν να ισχύουν από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, όσον αφορά στη χορήγηση και κα-
ταβολή των προϋφιστάµενων επιδοµάτων. Οι κατ’ εξου-
σιοδότηση των ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις και κά-
θε άλλη απόφαση µε την οποία ρυθµίζεται η καταβολή
των επιδοµάτων που αντικαθίστανται µε το επίδοµα παι-
διού του παρόντος, καταργούνται µε τη δηµοσίευση
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργι-
κής απόφασης της παραγράφου 13.

16. Το επίδοµα παιδιού καταβάλλεται από την
1.1.2018.

Άρθρο 215

1. Τίθεται σε εφαρµογή εντός του Φεβρουαρίου 2018
πιλοτική διαδικασία απονοµής προνοιακών παροχών σε
χρήµα για τα άτοµα µε αναπηρία από τον Οργανισµό Γε-
ωργικών Ασφαλίσεων και τα Κέντρα Πιστοποίησης Ανα-
πηρίας, µέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης
της αναπηρίας και απονοµής της προνοιακής παροχής,
µε παράλληλη προσθήκη, στη σηµερινή εκτίµηση της α-
ναπηρίας, δεδοµένων για τις καθηµερινές δραστηριότη-
τες του ατόµου µε αναπηρία.

2. Η ανωτέρω πιλοτική διαδικασία υλοποιείται µέχρι
την 30ή Ιουνίου 2018, εφαρµόζεται και αφορά σε άτοµα
µε αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση
για την ένταξή τους στις ως άνω προνοιακές παροχές
και διαµένουν µόνιµα στην Περιφέρεια Αττικής. 

3. Αρµόδιος φορέας υλοποίησης της διαδικασίας της
παραγράφου 1 είναι ο Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλί-
σεων σε συνεργασία µε τα κατά τόπον αρµόδια Κέντρα
Πιστοποίησης Αναπηρίας του ν.3863/2010. Η καταβολή
των προνοιακών παροχών σε χρήµα για τα άτοµα µε α-
ναπηρία διενεργείται από τον Οργανισµό Γεωργικών Α-
σφαλίσεων. Οι αναγκαίες πιστώσεις µεταφέρονται από
τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών στον
προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για τον
σκοπό αυτόν επιχορηγείται ο Οργανισµός Γεωργικών Α-
σφαλίσεων.

4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών,
Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και κάθε συναρµόδιου Υπουργού
ρυθµίζονται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, διαβί-
βασης και αξιολόγησης της αίτησης, ο τρόπος συνυπο-
βολής δικαιολογητικών εφόσον προβλέπονται από την
κείµενη νοµοθεσία, οι αρµόδιες υπηρεσίες υλοποίησης
της διαδικασίας και οι αρµοδιότητές τους, τα Κέντρα Πι-
στοποίησης Αναπηρίας που συµµετέχουν, η διαδικασία
εντός των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, για την ε-
κτίµηση της δυνατότητας των ατόµων µε αναπηρία να
φέρουν σε πέρας δραστηριότητες σε διάφορους τοµείς
της καθηµερινής τους ζωής, ο χρόνος και ο τρόπος κα-
ταβολής των παροχών σε χρήµα καθώς και κάθε άλλο
ζήτηµα λεπτοµερειακού ή τεχνικού χαρακτήρα του πα-
ρόντος.

5. Συνίσταται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινω-
νικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) του ν. 3607/2007
(Α΄245) και λειτουργεί στον Οργανισµό Γεωργικών Α-
σφαλίσεων πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης και απο-
νοµής προνοιακών παροχών το οποίο διασυνδέεται µε
τα Κέντρα Κοινότητας του άρθου 4 του ν. 4445/2016 και
τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας του ν.3863/2010. Ε-

πιδιωκόµενος σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης
και της εξυπηρέτησης ατόµων µε αναπηρία στις προνοι-
ακές υπηρεσίες µε ηλεκτρονικά µέσα και η αναβάθµιση
των παρεχόµενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, Ως
υπεύθυνος επεξεργασίας για την τήρηση και επεξεργα-
σία των δεδοµένων του πληροφοριακού συστήµατος ο-
ρίζεται ο Πρόεδρος ΔΣ και Διοικητής του Οργανισµού
Γεωργικών Ασφαλίσεων ο οποίος ορίζει ειδικώς εξουσιο-
δοτηµένο προσωπικό για τη διαχείριση των δεδοµένων
αυτών.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται:
α. οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του πληροφο-
ριακού συστήµατος, β. ζητήµατα διασύνδεσης και δια-
λειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήµατος µε
άλλα πληροφοριακά συστήµατα, γ. οργανωτικά και τε-
χνικά θέµατα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της ε-
πεξεργασίας των δεδοµένων του παρόντος άρθρου, ό-
πως δικαίωµα πρόσβασης και χρήσης, κρυπτογράφηση
δεδοµένων, ασφάλεια επικοινωνιών, εµπιστευτικότητα,
και δ. κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την ανάπτυξη και λει-
τουργία του πληροφοριακού συστήµατος.

ΤΜΗΜΑ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 216
Τροποποίηση του ν. 3651/2008 (Α΄ 44)

1. Το άρθρο 1 του ν.3651/2008 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο 1
Ορισµοί

1. Οδική βοήθεια οχηµάτων είναι η δραστηριότητα που
περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες, οι οποίες εκτε-
λούνται σε όχηµα σε περίπτωση ατυχήµατος ή βλάβης
που το ακινητοποιεί ή δυσχεραίνει την κυκλοφορία του:
α) Η επί τόπου επισκευή του οχήµατος.
β) Η µεταφορά του οχήµατος, µέχρι τον πλησιέστερο

ή καταλληλότερο τόπο για την επί τόπου επισκευή του.
γ) Η µεταφορά του οχήµατος σε συνεργείο επισκευής

οχηµάτων επιλογής του ιδιοκτήτη του, καθώς και η µετα-
φορά του οδηγού και των επιβατών του οχήµατος µέχρι
τον πλησιέστερο τόπο από τον οποίο θα µπορέσουν να
επιβιβαστούν σε άλλα µέσα κατά την επιλογή του δικαι-
ούχου της παροχής οδικής βοήθειας, σύµφωνα µε τις υ-
ποχρεώσεις που ανέλαβε η επιχείρηση οδικής βοήθειας
και οι οποίες προβλέπονται στη Σύµβαση οδικής βοήθει-
ας.
δ) Η µεταφορά του οχήµατος, καθώς και του οδηγού

και των επιβατών του µέχρι την κατοικία τους, το σηµείο
εκκίνησης ή τον αρχικό προορισµό τους εντός της Ελλά-
δας, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η επιχεί-
ρηση οδικής βοήθειας.
Οδική βοήθεια δύναται να προσφερθεί και στους σταθ-

µούς παραµονής και µεταφόρτωσης που ορίζονται στην
παράγραφο 6 του άρθρου 2 του παρόντος.
Οδική βοήθεια οχηµάτων θεωρείται και η παροχή βοή-

θειας σε δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήµατα.
2. Μέσα οδικής βοήθειας οχηµάτων είναι ο υλικός και

µηχανολογικός εξοπλισµός, το ανθρώπινο δυναµικό και
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τα αναλώσιµα υλικά που χρησιµοποιούνται από την επι-
χείρηση για την παροχή οδικής βοήθειας οχηµάτων.

3. Σύµβαση οδικής βοήθειας οχηµάτων είναι η συµφω-
νία για την παροχή οδικής βοήθειας από την επιχείρηση
προς τον δικαιούχο και αποδεικνύεται µε έγγραφο που
εκδίδεται από την επιχείρηση. Δικαιούχος οδικής βοήθει-
ας είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει µε
την επιχείρηση οδικής βοήθειας σύµβαση οδικής βοήθει-
ας.

4. Ποσό καλύψεως για την παροχή της οδικής βοήθει-
ας είναι:
α) Το ασφάλιστρο που καταβάλλεται στην ασφαλιστι-

κή εταιρία για την παροχή της οδικής βοήθειας.
β) Η συνδροµή που καταβάλλεται στις µη ασφαλιστι-

κές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας.
γ) Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται σε επιχείρηση

οδικής βοήθειας ή συνεργάτη για την εξυπηρέτηση µη
συνδροµητή για συγκεκριµένο περιστατικό.
δ) Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται σε επιχείρηση

γερανών δηµοσίας χρήσεως για συγκεκριµένο περιστα-
τικό και αφορά µόνο την ανέλκυση ή ρυµούλκηση ή µε-
ταφορά του ακινητοποιηθέντος οχήµατος.

5. Σταθµοί παραµονής και µεταφόρτωσης είναι οι κα-
τάλληλα διαµορφωµένοι χώροι, τους οποίους διαθέτουν,
µε ίδια µέσα ή µε σύµβαση συνεργασίας, οι επιχειρήσεις
οδικής βοήθειας και στους οποίους επιχειρούν την απο-
κατάσταση της βλάβης µε ασφάλεια και άνετες συνθή-
κες για τους επιβάτες του οχήµατος που υπέστη βλάβη.

6. Συνεργάτης οδικής βοήθειας οχηµάτων είναι η επι-
χείρηση, η οποία παρέχει οδική βοήθεια οχηµάτων άνευ
συνδροµής είτε ως συµβαλλόµενη µε τις λοιπές επιχει-
ρήσεις οδικής βοήθειας, είτε µετά από κλήση για συγκε-
κριµένο περιστατικό.

7. Επιχείρηση οδικής βοήθειας οχηµάτων είναι η επι-
χείρηση οποιασδήποτε νοµικής µορφής, που παρέχει ο-
δική βοήθεια οχηµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου.»

2. Το άρθρο 2 του ν. 3651/2008 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο 2
Υποχρεώσεις

1. Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχηµάτων:
α) Βρίσκονται σε διαρκή ετοιµότητα καθ’ όλη τη διάρ-

κεια του εικοσιτετραώρου και όλες τις ηµέρες του χρό-
νου. 
β) Παρέχουν άµεση και ποιοτική οδική βοήθεια οχηµά-

των, δηλαδή ανταπόκριση µε το κατάλληλο προσωπικό
και όχηµα εντός µίας (1) ώρας από την κλήση. 
γ) Διαθέτουν τηλεφωνικό κέντρο εικοσιτετράωρης

λειτουργίας µε καταγραφή κλήσεων.
δ) Διαθέτουν ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης. Η ε-

πιχείρηση έχει ατοµική ή οµαδική ασφάλιση επαγγελµα-
τικής ευθύνης έναντι των πελατών της για σωµατικές
βλάβες και υλικές ζηµιές από την παροχή υπηρεσιών ο-
δικής βοήθειας οχηµάτων. Η ασφάλιση επαγγελµατικής
ευθύνης καλύπτει την επιχείρηση, τις εγκαταστάσεις της
καθώς και το προσωπικό και τον εξοπλισµό που χρησιµο-
ποιεί. Το ελάχιστο ποσό κάλυψης ανά ατύχηµα ορίζεται
ίσο µε το ποσό κάλυψης ευθύνης από αυτοκινητιστικό α-
τύχηµα που ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 6 του π.δ.
237/1986 (Α΄ 110). Η συνδροµή της ανωτέρω προϋπόθε-
σης αποδεικνύεται µε βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης

από την ασφαλιστική εταιρεία από την οποία προκύ-
πτουν τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, οι α-
σφαλιζόµενοι κίνδυνοι, η διάρκεια και τα ποσά κάλυψης.
Η προϋπόθεση δεν καταλαµβάνει τις ασφαλιστικές επι-
χειρήσεις οδικής βοήθειας. 

2. Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας διαθέτουν τουλάχι-
στον ένα (1) φορτηγό όχηµα (πλατφόρµα, γερανοφόρο)
το οποίο έχει εγκαταστηµένο σύστηµα γεωχωρικού ε-
ντοπισµού (GPS), κατά νοµό δραστηριότητας, µικτού βά-
ρους άνω των τεσσάρων (4) τόνων.
Εάν η επιχείρηση οδικής βοήθειας δραστηριοποιείται

σε ηπειρωτικούς νοµούς στους οποίους υπάγονται και
νησιά, υποχρεούται να διαθέτει ένα επιπλέον όχηµα σε
κάθε νησί που δραστηριοποιείται.
Εκτός των ανωτέρω ελαχίστων υποχρεωτικών οχηµά-

των, οι επιχειρήσεις δικαιούνται να διαθέτουν απεριόρι-
στο αριθµό παντός είδους οχηµάτων (όπως αυτοκίνητα,
φορτηγά ή δίκυκλα), που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Όχηµα οδικής βοήθειας θεωρείται και ο γεωργικός ελ-

κυστήρας (τρακτέρ), καθώς και τα ειδικοποιηµένα ερπυ-
στριοφόρα οχήµατα προς αντιµετώπιση χιονιού, πάγου,
λάσπης, άµµου, κατά τις επιλογές της επιχείρησης.
Τα οχήµατα είναι δυνατόν να εξοπλίζονται µε µηχανή-

µατα ανέλκυσης, ρυµούλκησης και να φέρουν διάφορα
εργαλεία και ανταλλακτικά πρώτης ανάγκης.

3. Τα οχήµατα οδικής βοήθειας: 
α) Ανήκουν στις επιχειρήσεις κατά πλήρη κυριότητα ή

κατέχονται µε παρακράτηση της κυριότητας ή δυνάµει
σύµβασης µίσθωσης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή άλ-
λης έννοµης σχέσης.
β) Χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά του οδηγού και

των επιβατών του ακινητοποιηθέντος οχήµατος, ανάλο-
γα µε τις θέσεις καθήµενων που διαθέτει το όχηµα της ε-
πιχείρησης.
γ) Μπορούν να κυκλοφορούν σε όλη την Ελληνική Ε-

πικράτεια.
4. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να απασχολούν τε-

χνικό προσωπικό ως ακολούθως:
α) Έναν τουλάχιστον διευθυντή τεχνικού τµήµατος,

µηχανολόγο - µηχανικό, πτυχιούχο ανωτέρας ή ανωτά-
της σχολής, ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του κυρίως
στην έδρα της επιχείρησης.
β) Σε κάθε ηπειρωτικό νοµό, στους νοµούς της Κρή-

της, αλλά και στα νησιά Εύβοια, Ρόδο, Κέρκυρα, Λέσβο,
Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Χίο, Κω, που δραστηριοποιούνται
τουλάχιστον τέσσερις (4) εργαζόµενους εκ των οποίων
το 50% τουλάχιστον να είναι ειδικότητας µηχανοτεχνι-
τών ή ηλεκτροτεχνιτών οδηγών και το υπόλοιπο οδηγών.
γ) Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν οδική βοήθεια και

σε άλλα νησιά, εκτός των προαναφεροµένων, τουλάχι-
στον δύο (2) εργαζόµενους εκ των οποίων το 50% του-
λάχιστον να είναι ειδικότητας µηχανοτεχνιτών ή ηλε-
κτροτεχνιτών οδηγών και οι υπόλοιποι οδηγών.
δ) Έναν (1) µηχανοτεχνίτη ή ηλεκτροτεχνίτη οδηγό

στους σταθµούς παραµονής και µεταφόρτωσης που δια-
θέτουν.
Στα παραπάνω πρόσωπα της παραγράφου αυτής, µπο-

ρούν να συµπεριληφθούν και να προσµετρηθούν ο ιδιο-
κτήτης ή οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, εφόσον διαθέ-
τουν τα ανάλογα προσόντα που αναφέρονται στην επό-
µενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

5. Οι µηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί: 
α) Δύναται να έχουν οποιασδήποτε µορφής σχέση ερ-
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γασίας µε την επιχείρηση. 
β) Συνάπτουν συµβάσεις πλήρους ή µερικής απασχό-

λησης κατά τρόπο, ώστε να µη διαταράσσεται η συνεχής
επί 24ώρου βάσεως ετοιµότητα της επιχείρησης.
γ) Διαθέτουν τουλάχιστον τα εξής προσόντα:
αα) Κατέχουν άδεια οδήγησης, ανάλογης κατηγορίας,

σύµφωνα µε το είδος του οχήµατος που οδηγούν.
ββ) Διετή τουλάχιστον αποδεδειγµένη προϋπηρεσία

σε συνεργείο αυτοκινήτων ως µηχανοτεχνίτες ή ηλε-
κτροτεχνίτες αυτοκινήτων.
Σε περίπτωση που διαθέτουν πτυχίο κατώτερης τεχνι-

κής σχολής, πρέπει να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον
ενός (1) έτους.
Σε περίπτωση που διαθέτουν πτυχίο ανώτερης τεχνι-

κής σχολής δεν απαιτείται προϋπηρεσία.
6. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν, µε ίδια

µέσα ή µε σύµβαση συνεργασίας, τουλάχιστον έναν (1)
Σταθµό παραµονής και µεταφόρτωσης σε κάθε νοµό της
ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και στα νησιά που δραστη-
ριοποιούνται.
Οι Σταθµοί παραµονής και µεταφόρτωσης πρέπει να

διαθέτουν:
α) ισόγειο χώρο, για γραφείο και αίθουσα αναµονής, ι-

κανού εµβαδού για την υποδοχή των επιβατών των οχη-
µάτων, µε 
β) τουλάχιστον ένα (1) WC,
γ) τουλάχιστον µία τηλεφωνική σύνδεση,
δ) ηλεκτρονικό υπολογιστή,
ε) συσκευή ασύρµατης επικοινωνίας µε τα οχήµατα

της οδικής βοήθειας,
στ) στεγασµένο ισόγειο χώρο ικανού εµβαδού, µε τά-

φρο επιθεώρησης ή ανυψωτικό µηχάνηµα, 
ζ) χώρο στάθµευσης για τα οχήµατα της επιχείρησης.
7. Οι ασφαλιστικές εταιρίες µπορούν να παρέχουν την

οδική βοήθεια σε είδος ή και σε χρήµα, ενώ οι µη ασφα-
λιστικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας µόνο σε είδος.

8. Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και οι συνεργάτες
µπορούν να παρέχουν οδική βοήθεια σε µη συνδροµητή
κατόπιν κλήσης για συγκεκριµένο περιστατικό εφόσον
αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος οδικού µετα-
φορέα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού
(ΕΚ)1071/2009 και διαθέτουν φορτηγά δηµόσιας χρή-
σης.»

3. Το άρθρο 3 του ν. 3651/2008 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο 3
Επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχηµάτων

1. Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας δραστηριοποιού-
νται είτε µε ίδια µέσα είτε µε συνεργάτες.

2. Σε όσους νοµούς δραστηριοποιείται η επιχείρηση ο-
δικής βοήθειας και δεν υπάρχει σύµβαση συνεργασίας
µε συνεργάτη, η υποψήφια επιχείρηση οδικής βοήθειας
υποχρεούται να καλύψει τις περιοχές αυτές µε δικά της
µέσα και να δραστηριοποιείται η ίδια στους νοµούς αυ-
τούς.

3. Η επιχείρηση οδικής βοήθειας υποβάλλει στην αρ-
µόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περι-
φέρειας ή στην Τράπεζα της Ελλάδος εφόσον είναι α-
σφαλιστική, αναγγελία έναρξης λειτουργίας συνοδευό-
µενη από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συν-
δροµή των νοµίµων προϋποθέσεων λειτουργίας της. Η ε-

πιχείρηση εκδίδει τις άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών
της στο όνοµά της πριν την πάροδο τριµήνου από την α-
ναγγελία, αλλιώς η αρµόδια αρχή απαγορεύει την άσκη-
ση της δραστηριότητας και ενηµερώνει την αρµόδια αρ-
χή των συνεργατών.

4. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόµιµη λει-
τουργία της επιχείρησης οδικής βοήθειας είναι τα εξής:
α) Για την επιχείρηση:
αα) Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής ταυτότητας του ιδιο-

κτήτη ή καταστατικό και έγγραφο διορισµού νοµίµου εκ-
προσώπου της επιχείρησης, προκειµένου για νοµικό
πρόσωπο.
ββ) Απόσπασµα ποινικού µητρώου γενικής χρήσης του

φυσικού προσώπου ή του νοµίµου εκπροσώπου από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλη-
τα για τα εγκλήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο
1 του άρθρου 11.
γγ) Βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης από την ασφαλι-

στική εταιρεία από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία
της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
δδ) Αντίγραφο της σύµβασης οδικής βοήθειας που τυ-

χόν έχει συνάψει η επιχείρηση µε ασφαλιστική εταιρεία
και µε την οποία έχει αναλάβει την παροχή οδικής βοή-
θειας στους ασφαλισµένους της.
εε) Αντίγραφο της σύµβασης οδικής βοήθειας που η ε-

πιχείρηση παραδίδει στους συνδροµητές.
στστ) Αντίγραφο της σύµβασης συνεργασίας µε τους

συνεργάτες.
ζζ) Κατάσταση των συνεργατών της επιχείρησης µε

συνηµµένη για κάθε συνεργάτη τη βεβαίωση νόµιµης
λειτουργίας.
β) Για το Προσωπικό:
αα) Αντίγραφο ισχύουσας κατάστασης προσωπικού

νοµίµως κατατεθειµένης.
ββ) Πίνακας µε κατανοµή προσωπικού ανά περιοχή

δραστηριοποίησης της επιχείρησης.
γ) Για κάθε σταθµό παραµονής και µεταφόρτωσης: 
αα) Συµφωνητικό µίσθωσης ή χρησιδανείου του χώρου

ή συµβόλαιο ιδιοκτησίας.
ββ) Τοπογραφικό διάγραµµα υπογεγραµµένο και

σφραγισµένο από αρµόδιο µηχανικό.
γγ) Κάτοψη των χώρων υπογεγραµµένη και σφραγι-

σµένη από αρµόδιο µηχανικό.
δδ) Κατάσταση µε τις ακριβείς διευθύνσεις και τα τη-

λέφωνα των σταθµών παραµονής και µεταφόρτωσης
που διαθέτει η επιχείρηση.
δ) Για τα οχήµατα:
αα) Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχηµά-

των µικτού βάρους άνω των 4 τόνων που διαθέτει.
ββ) Πίνακας µε τους αριθµούς πλαισίου ή τους αριθ-

µούς κυκλοφορίας των οχηµάτων άνω των τεσσάρων (4)
τόνων κατανεµηµένα κατά περιοχή και υπεύθυνη δήλω-
ση ότι η ελάχιστη προβλεπόµενη κατανοµή των οχηµά-
των είναι συνεχής και σύµφωνη προς τις διατάξεις του
παρόντος νόµου.

5. Σε περίπτωση που υπάρχουν µεταβολές στα ανωτέ-
ρω δικαιολογητικά, εντός του µηνός Νοεµβρίου κάθε έ-
τους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από το φυσικό πρό-
σωπο ή το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου µε
την οποία δηλώνονται οι όποιες µεταβολές.

6. Η σύµβαση οδικής βοήθειας προς τους συνδροµη-
τές συνάπτεται αποκλειστικά µε την επιχείρηση οδικής
βοήθειας και όχι µε τον συνεργάτη και παραδίδεται το α-
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ποδεικτικό της έγγραφο το αργότερο εντός δέκα (10)
εργάσιµων ηµερών στον δικαιούχο από την επιχείρηση,
που εισέπραξε τα χρήµατα της συνδροµής.

7. Σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων, εξαιτίας και-
ρικών συνθηκών, σεισµών, αυξηµένης κίνησης κατά την
τουριστική περίοδο και γενικά σε περιστάσεις που απαι-
τείται η ενίσχυση του δυναµικού ορισµένων περιοχών
της χώρας, οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και οι συνερ-
γάτες τους, δύνανται να µετακινούν οχήµατα και προσω-
πικό, προκειµένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν
καλύτερα οι έχοντες ανάγκη την οδική βοήθεια, µε την
προϋπόθεση ότι δεν θα µένουν άλλες περιοχές µε λιγό-
τερα οχήµατα ή προσωπικό από ό,τι προβλέπεται µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου.
Σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών ή βλαβών οχηµάτων

των συνεργατών, η επιχείρηση δύναται να διαθέτει προ-
σωρινά δικά της οχήµατα προς τους συνεργάτες.

8. Οι ηµεδαπές και αλλοδαπές ασφαλιστικές επιχειρή-
σεις ζηµιών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
και στον κλάδο 18 Βοήθεια, µπορούν να προσφέρουν ο-
δική βοήθεια οχηµάτων, σύµφωνα µε το ν.δ. 400/1970
(Α΄ 10) και µε τον παρόντα νόµο.

9. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις δύνανται να προσφέ-
ρουν οδική βοήθεια είτε οι ίδιες ως επιχειρήσεις οδικής
βοήθειας οχηµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος είτε χρησιµοποιώντας άλλες επιχειρήσεις οδικής
βοήθειας οχηµάτων, ασφαλιστικές ή µη.

10. Η ασφαλιστική εταιρία υποχρεούται να παραδίδει
ασφαλιστήριο οδικής βοήθειας στον ασφαλισµένο, στο
οποίο περιέχονται όλες οι υποχρεώσεις της και τα στοι-
χεία του άρθρου 9 του παρόντος.
Εφόσον η ασφαλιστική εταιρία δεν διαθέτει η ίδια τα

µέσα, αλλά συνεργάζεται µε άλλη επιχείρηση οδικής
βοήθειας οχηµάτων, στο ασφαλιστήριο αναγράφονται,
εκτός των στοιχείων που προβλέπονται από το άρθρο 10
και όλα τα στοιχεία της επιχείρησης οδικής βοήθειας ο-
χηµάτων που την εξυπηρετεί.
Εφόσον η ασφαλιστική εταιρία δεν διαθέτει ίδια µέσα,

στο ασφαλιστήριο αναγράφονται και τα στοιχεία των συ-
νεργατών της, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος, οι
οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες οδικής βοήθειας.

11. Οι ασφαλιστικές εταιρίες που δεν προσφέρουν µε
δικά τους µέσα οδική βοήθεια οχηµάτων και έχουν συνά-
ψει συµβάσεις αλληλοεξυπηρέτησης µε επιχειρήσεις άλ-
λων κρατών για εξυπηρέτηση των οχηµάτων των πελα-
τών τους, εφόσον έχει υποστεί βλάβη στον ελληνικό χώ-
ρο όχηµα πελάτη της ξένης εταιρίας, µπορούν να εξυπη-
ρετούν τα οχήµατα αυτά µε τη συνεργαζόµενη επιχείρη-
ση οδικής βοήθειας οχηµάτων που έχουν συνάψει σύµ-
βαση, αποζηµιώνοντας την κατά περιστατικό ή χρησιµο-
ποιώντας γερανούς Δηµοσίας Χρήσεως.» 

4. Τα άρθρα 4 και 5 του ν. 3651/2008 καταργούνται.
5. Το άρθρο 6 του ν. 3651/2008, αναριθµείται σε 4, και

αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 4
Συνεργάτες οδικής βοήθειας οχηµάτων

1. Οι συνεργάτες οδικής βοήθειας οχηµάτων υποχρε-
ούνται να διαθέτουν οι ίδιοι στους νοµούς όπου δραστη-
ριοποιούνται την οργάνωση, τον εξοπλισµό και το προ-
σωπικό του άρθρου 2. Ο έλεγχος της λειτουργίας των

συνεργατών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, α-
σκείται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών
και Επικοινωνιών των Περιφερειών.

2. Ο συνεργάτης οδικής βοήθειας υποβάλλει στην αρ-
µόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περι-
φέρειας αναγγελία έναρξης λειτουργίας συνοδευόµενη
από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδροµή
των νόµιµων προϋποθέσεων λειτουργίας του. Ο συνερ-
γάτης εκδίδει τις άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών
του στο όνοµά του πριν την πάροδο τριµήνου από την α-
ναγγελία, αλλιώς η Υπηρεσία απαγορεύει την άσκηση
της δραστηριότητας και ενηµερώνει την αρµόδια αρχή
της επιχείρησης οδικής βοήθειας.

3. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόµιµη λει-
τουργία του συνεργάτη οδικής βοήθειας είναι τα εξής: 
α) Για την επιχείρηση:
αα) Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής ταυτότητας του ιδιο-

κτήτη όταν η επιχείρηση είναι φυσικό πρόσωπο ή κατα-
στατικό και έγγραφο διορισµού νοµίµου εκπροσώπου
της επιχείρησης, προκειµένου για νοµικό πρόσωπο.
ββ) Απόσπασµα ποινικού µητρώου γενικής χρήσης του

φυσικού προσώπου ή του νοµίµου εκπροσώπου από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλη-
τα για τα εγκλήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο
1 του άρθρου 12,
γγ) Αντίγραφο της σύµβασης συνεργασίας που έχει

συνάψει µε επιχειρήσεις οδικής βοήθειας.
β) Για το Προσωπικό:
αα) Αντίγραφο ισχύουσας κατάστασης προσωπικού

νοµίµως κατατεθειµένης.
ββ) Πίνακας µε κατανοµή προσωπικού ανά περιοχή

δραστηριοποίησης της επιχείρησης.
γ) Για τους σταθµούς παραµονής και µεταφόρτωσης: 
αα) Συµφωνητικό µίσθωσης ή χρησιδανείου του χώρου

ή συµβόλαιο ιδιοκτησίας.
ββ) Τοπογραφικό διάγραµµα υπογεγραµµένο και

σφραγισµένο από αρµόδιο µηχανικό.
γγ) Κάτοψη των χώρων υπογεγραµµένη και σφραγι-

σµένη από αρµόδιο µηχανικό.
δδ) Κατάσταση µε τις ακριβείς διευθύνσεις και τα τη-

λέφωνα των σταθµών παραµονής και µεταφόρτωσης
που διαθέτει η επιχείρηση.
δ) Για τα οχήµατα: 
αα) Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχηµά-

των µικτού βάρους άνω των 4 τόνων που διαθέτει
ββ) Πίνακας µε τους αριθµούς πλαισίου ή τους αριθ-

µούς κυκλοφορίας των οχηµάτων άνω των τεσσάρων (4)
τόνων που διαθέτει κατανεµηµένα κατά περιοχή και υ-
πεύθυνη δήλωση ότι η ελάχιστη προβλεπόµενη κατανο-
µή των οχηµάτων είναι συνεχής και σύµφωνη προς τις
διατάξεις του παρόντος νόµου.

4. Σε περίπτωση που υπάρχουν µεταβολές στα ανωτέ-
ρω δικαιολογητικά, εντός του µηνός Νοεµβρίου κάθε έ-
τους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από το φυσικό πρό-
σωπο ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου
µε την οποία δηλώνονται οι όποιες µεταβολές.

5. Οι συνεργάτες υποχρεούνται να χρησιµοποιούν στα
οχήµατα οδικής βοήθειας και στους σταθµούς παραµο-
νής και µεταφόρτωσης το διακριτικό τίτλο και τα σήµατα
που κατέχουν οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας, µε τις ο-
ποίες συνεργάζονται, σύµφωνα µε τη σύµβαση που έχει
υπογραφεί µεταξύ τους.
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6. Η παροχή οδικής βοήθειας από συνεργάτη επιτρέ-
πεται είτε για λογαριασµό της επιχείρησης οδικής βοή-
θειας σύµφωνα µε τη σύµβαση που έχει υπογραφεί µε-
ταξύ τους, είτε µετά από κλήση για συγκεκριµένο περι-
στατικό.»

6. Το άρθρο 7 του ν. 3651/2008, αναριθµείται σε 5 και
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 5
Επιχειρήσεις οδικής βοήθειας βαρέων οχηµάτων

1. Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας βαρέων οχηµάτων
ασφαλιστικές ή µη ασφαλιστικές, υποχρεούνται να δια-
θέτουν την οργάνωση που προβλέπεται στο άρθρο 2, ε-
κτός από τα οχήµατα της παραγράφου 2 αντί των οποί-
ων πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) φορτηγό
αυτοκίνητο άνω των δεκαεννέα (19) τόνων (πλατφόρµα,
γερανοφόρο). 

2. Σε περίπτωση που το έργο της επιχείρησης δεν πε-
ριορίζεται µόνο στην παροχή οδικής βοήθειας βαρέων ο-
χηµάτων, εφαρµόζονται οι λοιπές διατάξεις του παρό-
ντος νόµου ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης.»

7. Στην παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3651/2008, διαγρά-
φονται όλα τα εδάφια πλην των δύο τελευταίων.

8. Στο άρθρο 11 του ν. 3651/2008, διαγράφεται η πα-
ράγραφος 2 και οι παράγραφοι 3 και 4 αναριθµούνται σε
2 και 3 αντίστοιχα.

9. Στον τίτλο του άρθρου 13 του ν. 3651/2008, η λέξη
«χορήγηση αδειών» αντικαθίσταται από τις λέξεις «όροι
λειτουργίας».

10. Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3651/2008, οι λέ-
ξεις «Οι άδειες οδικής βοήθειας, που προβλέπονται από
τον παρόντα νόµο, δεν χορηγούνται» αντικαθίσταται α-
πό τις λέξεις «Απαγορεύεται η λειτουργία επιχείρησης
οδικής βοήθειας ή συνεργάτη οδικής βοήθειας» και προ-
στίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 1 ως εξής
«Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
καθορίζεται η διαδικασία διακοπής της λειτουργίας σε
περίπτωση συνδροµής της προϋπόθεσης του παραπάνω
εδαφίου.»

11. Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3651/2008, οι λέ-
ξεις «νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων» αντικαθίσταται από
τις λέξεις «Περιφερειακών Ενοτήτων».

12. Τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 12 και 13 του ν. 3651/2008,
αναριθµούνται σε 6, 7, 8, 9, 10 και 11 αντίστοιχα.

13. Το άρθρο 14 του ν. 3651/2008, αναριθµείται σε 12
και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 12
Κυρώσεις

1. Τιµωρούνται µε διοικητικό πρόστιµο φυσικά ή νοµι-
κά πρόσωπα:
α) από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πενήντα χιλιάδες

(50.000) ευρώ, που προσφέρουν οδική βοήθεια οχηµά-
των χωρίς τη σχετική βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας,
β) από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δέκα χιλιάδες

(10.000) ευρώ, που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στις αρµό-
διες υπηρεσίες,
γ) από δύο χιλιάδες (2.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000)

ευρώ οι συνεργάτες της παραγράφου 6 του άρθρου 1,
που δηλώνουν ψευδή στοιχεία προς την επιχείρηση οδι-
κής βοήθειας µε την οποία έχουν συµβληθεί,
δ) από πέντε χιλιάδες (5.000) έως είκοσι χιλιάδες

(20.000) ευρώ και οριστική αφαίρεση της άδειας κυκλο-

φορίας του οχήµατος για κάθε παράβαση της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 1,
ε) από πέντε χιλιάδες (5.000) έως είκοσι χιλιάδες

(20.000) ευρώ για κάθε παράβαση των διατάξεων του
άρθρου 8,
στ) από πέντε χιλιάδες (5.000) έως είκοσι χιλιάδες

(20.000) ευρώ, οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οιαδήπο-
τε µορφής, καθώς και οι τυχόν συνεργάτες τους, εφό-
σον δεν εκπληρώνουν τις κατά νόµο υποχρεώσεις τους
ή τις εκπληρώνουν κατά τρόπο πληµµελή.

2. Σε περίπτωση υποτροπής τα πρόστιµα της παραγρά-
φου 1 διπλασιάζονται.

3. Τα διοικητικά πρόστιµα αποτελούν έσοδα του κρατι-
κού προϋπολογισµού και εισπράττονται κατά τις διατά-
ξεις του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90). Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφο-
ρών µπορεί να καθορίζονται λεπτοµέρειες της διαδικα-
σίας για την διαπίστωση των παραβάσεων, τον καταλογι-
σµό, την επιβολή και είσπραξη των διοικητικών προστί-
µων και την απόδοσή τους στον κρατικό προϋπολογισµό,
καθώς και µπορούν να καθορίζονται και άλλα αρµόδια
όργανα για τη διαπίστωση των παραβάσεων.

4. Αρµόδιο όργανο για τη διαπίστωση και την επιβολή
των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων είναι ο οικείος Πε-
ριφερειάρχης ή η Τράπεζα της Ελλάδος προκειµένου για
ασφαλιστική εταιρεία.»

14. Το άρθρο 15 του ν. 3651/2008, αναριθµείται σε 13.
15. Το άρθρο 16 του ν.3651/2008, αναριθµείται σε 14.
16. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται οι

υπουργικές αποφάσεις Α7/οικ42961/3496/2008 (Β΄
1632) και Α7/οικ.69835/ 5832/2008 (Β΄ 2592). Οι επιχει-
ρήσεις που ήδη λειτουργούν οφείλουν να προσαρµο-
στούν στις διατάξεις του παρόντος εντός προθεσµίας έ-
ξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 217
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Παρακολούθησης 

Τεχνικών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.)

1.α. Συνιστάται στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών
(Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών Κε-
ντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Παρακολούθησης Τεχνι-
κών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.) του συνόλου των ιδιωτικών
και δηµοσίων έργων. Σκοπός του παρόντος είναι η θέσπι-
ση νοµοθετικού πλαισίου εκσυγχρονισµού της λειτουρ-
γίας της δηµόσιας διοίκησης µέσω της δηµιουργίας ηλε-
κτρονικού συστήµατος παρακολούθησης της παραγω-
γής έργων, µε σκοπό τη διαφάνεια, την επιτάχυνση των
διοικητικών διαδικασιών, την εξοικονόµηση δηµοσίων
πόρων και τον εξορθολογισµό του κόστους παραγωγής
δηµοσίων και ιδιωτικών έργων. Οι, κατά τις κείµενες δια-
τάξεις, διοικητικές διαδικασίες συνεχίζουν να ισχύουν,
όπως προβλέπονται σε αυτές, χωρίς να δηµιουργούν πε-
ραιτέρω διοικητικό βάρος και νέες υποχρεώσεις ιδιωτών
ή δηµοσίου, απλώς επαναδιοργανώνουν µέσω του παρό-
ντος ηλεκτρονικού συστήµατος τη διαδικασία.
β. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται: α) στα δη-

µόσια και ιδιωτικά έργα, που ανατίθενται από αναθέτου-
σες αρχές και φορείς του Βιβλίου Ι και ΙΙ του ν. 4412/
2016 (Α΄ 147), από λοιπούς φορείς του δηµοσίου τοµέα
της παραγράφου 1 α του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α΄
του Μέρους Β΄ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και από ιδιώ-
τες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και β) στα έργα παραχώ-
ρησης του ν. 4413/2016 (Α΄148). 
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γ. Για τους σκοπούς του παρόντος ως «δηµόσιο έρ-
γο», «ιδιωτικό έργο», και «έργο παραχώρησης» νοείται
το δηµόσιο και ιδιωτικό έργο και το έργο παραχώρησης
κατά τους ορισµούς της παρ.1 του άρθρου 118 του ν.
4472/2017 (Α΄ 74). 
δ. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται: 
A) Οι δηµόσιες συµβάσεις που εµπίπτουν στους τοµείς

της Άµυνας και της Ασφάλειας του Μέρους Δεύτερου
του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) και οι δηµόσιες συµβάσεις
στις οποίες δεν εφαρµόζεται το Μέρος Δεύτερο του ν.
3978/2011 (Α΄137), σύµφωνα µε το άρθρο 17 και το άρ-
θρο 24 του εν λόγω νόµου.
Β) Οι συµβάσεις του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.), συµπε-
ριλαµβανοµένων και των συµβάσεων που συνάπτονται
από τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ε-
ξωτερικών και από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών και χαρακτηρίζονται ως απόρρητες ή
η σύναψη και εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύονται α-
πό ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας. 

2. α. Στο Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. καταχωρούνται σε ηλεκτρονι-
κή διαδικτυακή φόρµα για κάθε δηµόσιο και ιδιωτικό έρ-
γο όλα τα επιµέρους στοιχεία που το προσδιορίζουν σε
τεχνικό και οικονοµικό επίπεδο από το σχετικό αίτηµα
προγραµµατισµού µέχρι και την οριστική παραλαβή του
για το δηµόσιο έργο ή την ηλεκτροδότησή του για το ι-
διωτικό έργο. Η καταχώρηση των στοιχείων στο
Κ.Η.Σ.Π.Α.Τ.Ε. γίνεται είτε αυτοµάτως µέσω της ηλε-
κτρονικής διασύνδεσης των ηλεκτρονικών συστηµάτων
της παρ. 3 είτε µε την ηλεκτρονική µεταφόρτωση του εγ-
γράφου, που αντικαθιστά τη τήρηση της έγγραφης διοι-
κητικής διαδικασίας ή την υποχρέωση του πολίτη να
προσέλθει στην αρµόδια διοικητική αρχή για τη διεκπε-
ραίωση της υπόθεσής του.
β. Ενδεικτικά, καταχωρούνται µέσω της ηλεκτρονικής

διασύνδεσης των ηλεκτρονικών συστηµάτων της παρα-
γράφου 3: ο κύριος του έργου, ο φορέας υλοποίησης, οι
αναθέτουσες αρχές ή φορείς, ο αναθέτων ιδιώτης, η ο-
µάδα µελέτης, το αντικείµενο και ο χρόνος απασχόλη-
σης του κάθε µέλους της οµάδας µελέτης, η οµάδα επί-
βλεψης, το αντικείµενο και ο χρόνος απασχόλησης του
κάθε µέλους της οµάδας επίβλεψης, η οµάδα τεχνικού
συµβούλου, το αντικείµενο και ο χρόνος απασχόλησης
του κάθε µέλους της οµάδας τεχνικού συµβούλου, οι συ-
ντελεστές παραγωγής του έργου (ανάδοχοι, κατασκευα-
στές, υπεργολάβοι, προµηθευτές, συνεργεία, µηχανήµα-
τα), οι συντελεστές διοίκησης του έργου (επιβλέποντες,
διευθύνουσα υπηρεσία, προϊσταµένη αρχή κ.λπ.), η κα-
τηγορία του, ο τίτλος, το φυσικό αντικείµενο (κατηγορία
έργου και βασικά χαρακτηριστικά), ο χρονικός προγραµ-
µατισµός υλοποίησής του, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο
προϋπολογισµός του, η σύµβαση ανάθεσης του έργου,
τα εγκεκριµένα στοιχεία της µελέτης, συµπεριλαµβανο-
µένης και της µελέτης εφαρµογής και οποιαδήποτε τρο-
ποποίηση αυτών, οι εγκεκριµένοι λογαριασµοί (πιστοποι-
ήσεις) και οι πληρωµές, αποφάσεις της διευθύνουσας υ-
πηρεσίας και προϊσταµένης αρχής (εγκεκριµένο χρονο-
διάγραµµα, παρατάσεις, εγκρίσεις επιµετρήσεων, πρω-
τόκολλα αφανών εργασιών, πρωτόκολλα κανονισµού τι-
µών µονάδων νέων εργασιών - Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., των Ανακε-
φαλαιωτικών Πινάκων, συµπληρωµατικών συµβάσεων, α-
ποφάσεις έκπτωσης κ.λπ.), οι διοικητικές πράξεις ελέγ-

χου, οι διακοπές εργασιών και εν γένει όλα τα στοιχεία
των περιπτ. α΄ έως και ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 45 του
ν. 4412/2016. Η ηλεκτρονική βάση δεδοµένων της παρα-
γράφου 6 του άρθρου 45 του ν. 4412/2016, εµπεριέχεται
στην ηλεκτρονική εφαρµογή του παρόντος. Οι χρήστες
του συστήµατος έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε συγκε-
κριµένα δεδοµένα του συστήµατος, που αφορούν στο
έργο, τα οποία τους διευκολύνουν στην παρακολούθηση
της εξέλιξης της όλης διαδικασίας και τους ενηµερώ-
νουν για τυχόν αλλαγές αυτής, που καθορίζεται µε την
παράγραφο 7 του παρόντος.
γ. Στο ηλεκτρονικό σύστηµα ο ανάδοχος δηµοσίου έρ-

γου αναρτά τις τριµηνιαίες συνοπτικές ανακεφαλαιωτι-
κές εκθέσεις του για την πορεία του έργου της παρ. 15
του άρθρου 138 του ν. 4412/2016, το περιεχόµενο των ο-
ποίων είναι ανάλογο των αντίστοιχων εκθέσεων της δι-
ευθύνουσας Υπηρεσίας της παρ. 8 του άρθρου 136 του ν.
4412/2016, καθώς επίσης τηρεί και το ηµερολόγιο του
έργου κατά το άρθρο 146 του ν. 4412/2016. 
δ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-

ρών, που εκδίδεται εντός εννέα (9) µηνών από την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος, προσδιορίζονται οι τεχνικές λε-
πτοµέρειες και τα ειδικότερα στοιχεία των προηγούµε-
νων εδαφίων που εντάσσονται στο Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε..

3. Το Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. για την αποτελεσµατικότερη πα-
ρακολούθηση των τεχνικών έργων, σε όλα τα στάδια
προγραµµατισµού και υλοποίησής τους, διασυνδέεται
λειτουργικά ιδίως: α) µε την ηλεκτρονική εφαρµογή του
τρόπου έκδοσης οικοδοµικών αδειών του ν. 4495/2017
(Α΄ 167), από την οποία αντλούνται τα απαραίτητα στοι-
χεία για τα κτιριακά έργα, δηµόσια και ιδιωτικά, β) µε το
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και µε το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) των άρθρων 37 και
38 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), γ) µε την εφαρµογή της Η-
λεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου του ν. 4495/2017 (Α΄
167), δ) µε την εφαρµογή Ηλεκτρονικoύ Συστήµατος Κα-
ταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δηµοσίων και Ι-
διωτικών Έργων κατά τις κείµενες διατάξεις, ε) µε την ε-
φαρµογή Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Αδειοδο-
τήσεων κατά τις κείµενες διατάξεις, στ) µε την εφαρµο-
γή του Ηλεκτρονικού µητρώου συντελεστών παραγωγής
δηµοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (ΜΗ.Τ.Ε.) του
άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (A΄ 74), ζ) µε το σύστηµα
αµοιβών και το µητρώο µελών του Τ.Ε.Ε., η) µε το πρό-
γραµµα Διαύγεια, θ) µε το Μητρώο Δεσµεύσεων, ι) µε τη
Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και τη
Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονοµικών (σύστηµα TAXIS) και ια) µε τα συστήµατα
των φορέων που τα µέλη τους εγγράφονται στα µητρώα
του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).

4. Η άντληση των στοιχείων µέσω των ηλεκτρονικών
συστηµάτων της προηγούµενης, γίνεται για τα δηµόσια
έργα µε ευθύνη των αρµοδίων οργάνων της αναθέτου-
σας αρχής. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η διαλει-
τουργικότητα για τεχνικούς λόγους, η καταχώρηση γίνε-
ται µε την ηλεκτρονική µεταφόρτωση του εγγράφου που
αντικαθιστά την τήρηση της έγγραφης διοικητικής διαδι-
κασίας ή την υποχρέωση του πολίτη να προσέλθει στην
αρµόδια διοικητική αρχή για τη διεκπεραίωση της υπόθε-
σής του.

5. Τα στοιχεία της εφαρµογής παραµετροποιούνται
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κατά τρόπο ώστε να είναι διαχειρίσιµα σε διάφορες κλί-
µακες εθνικού, περιφερειακού, ή τοπικού επιπέδου, κα-
θώς και µε κριτήρια τεχνικού αντικειµένου, γεωγραφικού
προσδιορισµού, αναδόχου, αναθέτουσας αρχής ή φο-
ρέα, προϋπολογισµού ή οποιασδήποτε άλλης παραµέ-
τρου αναζήτησης.

6. Μέσα σε διάστηµα έξι (6) µηνών από την έναρξη
λειτουργίας του Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. καταχωρούνται, κατά
προτεραιότητα, τα εν εξελίξει δηµόσια έργα για τα ο-
ποία δεν έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή και τα ι-
διωτικά για τα οποία δεν έχει γίνει η ηλεκτροδότηση.

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών και των κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουρ-
γών, που εκδίδεται εντός δώδεκα (12) µηνών από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, ρυθµίζονται τα ειδικότερα
τεχνικά ζητήµατα που αφορούν στη λειτουργία και δια-
χείριση του Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. και συγκεκριµένα οι όροι και
τεχνικές λεπτοµέρειες διασύνδεσής του µε άλλες εφαρ-
µογές, οι όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης
των πληροφοριών, οι παραµετροποιήσεις της παραγρά-
φου 5, καθώς και κάθε άλλο θέµα συναφές µε τα ανωτέ-
ρω. 

8. Στις διαδικτυακές πύλες του συστήµατος του παρό-
ντος, τα θέµατα ασφαλείας και προστασίας των προσω-
πικών δεδοµένων αντιµετωπίζονται, σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στις παραγράφους 11 και 13 του Παραρτήµατος Ι
της ΥΑΠ/Φ.40.4/989/2012 (Β΄ 1301) «Κύρωση Πλαισίου
Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»
στην οποία περιλαµβάνεται και η ασφαλής αποθήκευση
του αρχειακού υλικού σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά
σηµεία και µε τα οριζόµενα στο π.δ. 25/2014 (Α΄ 44) «η-
λεκτρονικό αρχείο και ψηφιοποίηση εγγράφων», ενώ
διασφαλίζεται η προσβασιµότητα σε αυτά των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες κατά τις διατάξεις του ν. 3979/2011
(Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές
διατάξεις».

Άρθρο 218
Σώµα Ειδικών Επιµετρητών δηµοσίων 

και ιδιωτικών έργων

1. Συνιστάται Σώµα Ειδικών Επιµετρητών δηµοσίων
και ιδιωτικών έργων για την επιβοήθηση διενέργειας των
απαραίτητων κατά τις κείµενες διατάξεις επιµετρήσεων
και συναφών προς αυτές υπηρεσιών δηµοσίων έργων,
καθώς και της προαιρετικής επιµέτρησης ιδιωτικού έρ-
γου, εφόσον το επιθυµεί ο αναθέτων. 

2. Οι Ειδικοί Επιµετρητές Δηµοσίων και Ιδιωτικών έρ-
γων εγγράφονται σε καταλόγους Σώµατος Ειδικών Επι-
µετρητών δηµοσίων και ιδιωτικών έργων που τηρούνται
στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και στο Γεω-
τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, κατόπιν αδειοδότησής
τους, που πραγµατοποιείται µετά την παρακολούθηση
σχετικών σεµιναρίων και επιτυχούς συµµετοχής σε εξε-
τάσεις που διενεργούνται στο Τ.Ε.Ε.. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών, µετά από γνώµη των νοµικών προσώπων της παρα-
γράφου 2, που εκδίδεται εντός προθεσµίας τριών (3) µη-
νών από τη δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζονται τα
απαραίτητα προσόντα, όπως ιδίως η απαιτούµενη εµπει-
ρία, οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν το έργο τους, η
διάρκεια των απαραίτητων σεµιναρίων της παραγράφου
2, ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησής τους, τα κριτή-
ρια κατηγοριοποίησής τους για την επιλογή τους µέσω

ηλεκτρονικής κλήρωσης, οι ιδιότητες που είναι ασυµβί-
βαστες µε το έργο τους, τα όργανα επιβολής κυρώσεων
σε περίπτωση µη εφαρµογής των σχετικών µε το έργο
τους διατάξεων, η αµοιβή για την παροχή των υπηρεσιών
τους η οποία βαρύνει την αναθέτουσα αρχή, το είδος της
σύµβασης µεταξύ των Ειδικών Επιµετρητών και της ανα-
θέτουσας αρχής, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε
τα ανωτέρω. Εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών µετά α-
πό την έκδοση της Υπουργικής απόφασης, τα νοµικά
πρόσωπα της παραγράφου 2 συγκροτούν το Σώµα Ειδι-
κών Επιµετρητών.

4. Ειδικά για συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ έρ-
γα ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυµάτων
και διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όταν η αξία σύµβα-
σης είναι ανώτερη του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων
(500.000) ευρώ, και αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέ-
ας είναι δήµος µε πληθυσµό έως δέκα χιλιάδες (10.000)
κατοίκους ή νοµικό πρόσωπο αυτού, µε αρµοδιότητα υ-
λοποίησης έργων των ανωτέρω κατηγοριών η επιλογή
ειδικού επιµετρητή είναι υποχρεωτική. Η επιλογή ειδικού
επιµετρητή είναι υποχρεωτική και για τα έργα του προη-
γούµενου εδαφίου που κατά την έναρξη λειτουργίας του
Σώµατος έχουν ανεκτέλεστο τµήµα σύµβασης ανώτερο
των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. 

Άρθρο 219

Η προθεσµία του άρθρου 31 του ν. 4474/2017 (Α΄ 80)
περί προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατά-
ξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις,
παρατείνεται έως την 30ή Απριλίου 2018 και στους υ-
παλλήλους- εξεταστές υποψηφίων οδηγών και οδηγών
θα καταβάλλεται µηνιαία αποζηµίωση, όπως αυτή έχει
καθορισθεί στην κ.υ.α. 75186/10428/15.11.2016
(Β΄4080).

Άρθρο 219Α

Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία
ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις περιπτώ-
σεις γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014
(Α΄ 155), και σε εταιρείες και συνεταιρισµούς Επιβατη-
γών Δηµόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων, που έχουν συστα-
θεί σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α` 38) και
το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), η ολική εκµίσθωση
µε οδηγό µέσω προκρατήσεως µε αντίστοιχη σύµβαση ε-
λαχίστου διάρκειας τριών (3) ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτι-
κής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) Αυτοκινήτων απαγορευοµένης της
µεταφοράς επιβατών µε κόµιστρο µε τα αυτοκίνητα αυ-
τά.

Άρθρο 219Β
Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου 

του ν. 4388/2016 (Α΄ 93)

Μετά το τέλος της παραγράφου 13 του άρθρου δεύτε-
ρου του ν. 4388/2016 (Α΄ 93) προστίθεται παράγραφος
14 ως ακολούθως:

«14. Η συσταθείσα µε το π.δ. 123/2017 «Οργανισµός
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών» (Α΄ 210)
Ειδική Υπηρεσία Δηµοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοι-
νωνιακών Έργων µε Σύµβαση Παραχώρησης (ΕΥΔΕ/
ΚΣΕΣΠ), ασκεί τα καθήκοντα και υποχρεώσεις της Ανα-
θέτουσας Αρχής έως την κατακύρωση και υπογραφή της

151



υπό δηµοπράτηση σύµβασης για την εγκατάσταση πλή-
ρους ηλεκτρονικού συστήµατος αναλογικής χρέωσης
διοδίων τελών, δορυφορικής τεχνολογίας µε οπτική ανα-
γνώριση, καθώς και σε κάθε άλλη συναφθείσα ή προς
σύναψη σύµβαση αναγκαίας υποστηρικτικής δράσης στα
πλαίσια της υπόψη δηµοπράτησης και για το ίδιο χρονικό
διάστηµα.»

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ 

Άρθρο 220
Έννοια και λειτουργία 

ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθµών επίγειας ψηφιακής 
ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης

1. Η λειτουργία των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθµών
που µεταδίδουν το πρόγραµµά τους σε ελεύθερη λήψη
µέσω επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής, υπόκειται σε α-
δειοδότηση, η οποία γίνεται κατόπιν διαγωνιστικής δια-
δικασίας µέσω δηµοπρασίας. Η διαδικασία αδειοδότησης
διενεργείται από το Ε.Σ.Ρ., το οποίο εκδίδει τη σχετική
προκήρυξη. 

2. Oι άδειες διακρίνονται σε εθνικής και περιφερειακής
εµβέλειας. Εθνικής εµβέλειας είναι οι άδειες που καλύ-
πτουν πληθυσµιακά την επικράτεια και περιφερειακής
εµβέλειας οι άδειες που καλύπτουν πληθυσµιακά τις Πε-
ριοχές Απονοµής, όπως καθορίζονται µε τον εκάστοτε ι-
σχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ραδιο-
φωνικής ευρυεκποµπής. 

3. Οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί επίγειας ψηφια-
κής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης διακρίνονται ανα-
λόγως του χαρακτήρα του προγράµµατός τους σε ενη-
µερωτικούς και µη ενηµερωτικούς και βάσει αυτού αδει-
οδοτούνται αντιστοίχως.

Άρθρο 221
Πλαίσιο διαδικασίας αδειοδότησης 

1. Η διενέργεια και η ολοκλήρωση της διαδικασίας α-
δειοδότησης του παρόντος νόµου γίνεται σύµφωνα µε
τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων επίγειας ψη-
φιακής ραδιοφωνικής ευρυεκποµπής. 

2. Ο Χάρτης Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ραδιοφω-
νικής ευρυεκποµπής της παραγράφου 1 εκδίδεται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του άρ-
θρου 13 του ν. 3592/2007 (Α΄ 61), όπως ισχύει. 

3. Για τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνο-
τήτων επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκποµπής
ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρ-
θρου 13 του ν. 3592/ 2007 (Α΄ 61).

4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µετά από σύµφωνη
γνώµη του Ε.Σ.Ρ. και δηµόσια διαβούλευση, καθορίζεται
ο αριθµός των δηµοπρατούµενων αδειών ιδιωτικών ρα-
διοφωνικών σταθµών επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής
ελεύθερης λήψης ανά κατηγορία εµβέλειας (εθνικής και
περιφερειακής) και προγράµµατος (ενηµερωτικού ή µη
ενηµερωτικού). 

5. H τιµή εκκίνησης των δηµοπρατούµενων αδειών α-
νά κατηγορία εµβέλειας και προγράµµατος, καθώς και α-
νά Περιοχή Απονοµής, καθορίζεται µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µετά από
σύµφωνη γνώµη του Ε.Σ.Ρ. 

6. Η χρονική διάρκεια των αδειών ιδιωτικών ραδιοφω-
νικών σταθµών επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής ελεύ-
θερης λήψης είναι δέκα (10) έτη από την ηµεροµηνία της
έκδοσής τους.

7. Η διαδικασία της αδειοδότησης µέσω δηµοπρασίας
διεξάγεται µε την έκδοση προκήρυξης από το Ε.Σ.Ρ.,
σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος. Προκηρύξεις α-
πό το Ε.Σ.Ρ. είναι δυνατό να εκδίδονται ξεχωριστά ανά
κατηγορία αδειών.

8. Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού ρα-
διοφωνικού σταθµού επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής
ελεύθερης λήψης υποχρεούνται να δηλώσουν µε την κα-
τατεθείσα αίτηση συµµετοχής τους στη διαδικασία αδει-
οδότησης την εµβέλεια για την οποία ζητούν να τους χο-
ρηγηθεί η άδεια (εθνική ή περιφερειακή) και το είδος
προγράµµατος (ενηµερωτικού ή µη ενηµερωτικού).

Άρθρο 222
Προϋποθέσεις συµµετοχής - 
Νοµική µορφή υποψηφίων 

1. Δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης
που διεξάγεται µέσω δηµοπρασίας έχουν: 
α) Κεφαλαιουχικές εταιρίες οποιασδήποτε µορφής της

ηµεδαπής ή κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του Ε.Ο.Χ., οι οποίες δραστηριοποιούνται στον το-
µέα των µέσων ενηµέρωσης και έχουν ως εταιρικό σκο-
πό την λειτουργία ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού επί-
γειας ψηφιακής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης. 
β) Οι επιχειρήσεις των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης (Ο.Τ.Α.), µε ειδικό σκοπό την λειτουργία ιδιωτικού
ραδιοφωνικού σταθµού επίγειας ψηφιακής ευρυεκπο-
µπής ελεύθερης λήψης και έδρα εντός της Περιοχής Α-
πονοµής, για την οποία προκηρύσσονται οι αντίστοιχες
άδειες. Για τη σύσταση, την οργάνωση και τη λειτουργία
των επιχειρήσεων αυτών εφαρµόζονται οι διατάξεις του
ν. 3463/2006 (Α΄ 114), όπως ισχύει, τηρουµένων των
διατάξεων του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
γ) Κοινοπραξίες, που δραστηριοποιούνται αποκλειστι-

κά στον τοµέα των µέσων ενηµέρωσης και έχουν ως ε-
ταιρικό σκοπό την λειτουργία ιδιωτικού ραδιοφωνικού
σταθµού επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης. Το κοινοπρακτικό έγγραφο σύστασης κατατίθε-
ται κατά την υποβολή της υποψηφιότητας. Σε περίπτωση
που χορηγηθεί άδεια ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού ε-
πίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης σε
κοινοπραξία, τα µέλη της οφείλουν, µετά την ανάδειξή
της ως αδειούχου, να συστήσουν εταιρία, να την υποβά-
λουν στις προβλεπόµενες κατά νόµο διατυπώσεις δηµο-
σιότητας και να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα, εντός
προθεσµίας τριών (3) µηνών από την χορήγηση της άδει-
ας λειτουργίας. Εταίροι της συσταθησόµενης, από τα
µέλη της κοινοπραξίας, εταιρίας µπορούν να είναι µόνο
όσοι συµµετείχαν στην υποψηφιότητα, κατά την υποβο-
λή της.

2. Οι υποψήφιοι οφείλουν, µε την αίτηση συµµετοχής
τους, να συνυποβάλουν τα προβλεπόµενα νοµιµοποιητι-
κά έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύσταση της εταιρίας
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ή της κοινοπραξίας και των µελών αυτής, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό έγγραφο που καθορίζεται µε την προκήρυ-
ξη του Ε.Σ.Ρ.. 

Άρθρο 223
Εταιρικό κεφάλαιο υποψηφίων 

1. Το ελάχιστο καταβεβληµένο εταιρικό κεφάλαιο των
υποψηφίων για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού ραδιοφω-
νικού σταθµού επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής ελεύ-
θερης λήψης, καθορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης ανάλογα µε την
κατηγορία εµβέλειας και προγράµµατος, µετά από σύµ-
φωνη γνώµη του Ε.Σ.Ρ..

2. Οι υποψήφιοι των οποίων το καταβεβληµένο κεφά-
λαιο, στο σύνολο του ή µερικώς, δεν αντιστοιχεί στο ε-
λάχιστο απαιτούµενο κατά τα ως άνω κεφάλαιο, υποχρε-
ούνται να προσκοµίσουν µε την υποψηφιότητά τους εγ-
γυητική επιστολή για το συνολικό ή το υπολειπόµενο πο-
σό, η οποία προέρχεται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή
πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο, που λειτουρ-
γεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και έχει το δικαίωµα
έκδοσης εγγυητικών επιστολών, σύµφωνα µε τη νοµοθε-
σία των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ε.Ο.Χ.. Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται οι λε-
πτοµέρειες έκδοσης, τύπου, διάρκειας, υποβολής, επι-
στροφής και κατάπτωσης της ως άνω εγγυητικής επι-
στολής. 

3. Οι υποψήφιοι οφείλουν, µε την αίτηση συµµετοχής
τους, να συνυποβάλουν τα κατά νόµο έγγραφα που πι-
στοποιούν την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου σε µε-
τρητά καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που καθο-
ρίζεται µε την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.. 

Άρθρο 224
Ιδιοκτησιακό καθεστώς υποψηφίων

1. Οι εταιρίες που υποβάλλουν αίτηση είτε αυτοτελώς
είτε ως µέλη κοινοπραξίας για χορήγηση άδειας ιδιωτι-
κού ραδιοφωνικού σταθµού επίγειας ψηφιακής ευρυεκ-
ποµπής ελεύθερης λήψης, καθώς και οι συµµετέχουσες
σε αυτές εταιρίες, ανήκουν σε τελικό βαθµό σε φυσικά
πρόσωπα. Εφόσον οι ανωτέρω εταιρίες είναι ανώνυµες,
οι µετοχές τους είναι ονοµαστικές στο σύνολό τους µέ-
χρι φυσικού προσώπου. 

2. Οι υποψήφιοι οφείλουν, µε την αίτηση συµµετοχής
τους, να συνυποβάλουν έγγραφα που αποδεικνύουν τη
σύνθεση του εταιρικού ή µετοχικού κεφαλαίου τους και
το ποσοστό συµµετοχής του κάθε εταίρου ή µετόχου µέ-
χρι φυσικού προσώπου, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο
που σχετίζεται µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των υποψη-
φίων και την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων, όπως
καθορίζεται µε την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.. Στην περίπτω-
ση ανωνύµων εταιριών που δεν προβλέπεται υποχρέωση
ονοµαστικοποίησης των µετοχών κατά το δίκαιο της χώ-
ρας στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκοµίζεται
σχετική βεβαίωση από αρµόδια αρχή της χώρας αυτής,
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προ-
σκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Η υποχρέ-
ωση ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ι-
σχύει για τις µετοχές των εισηγµένων στα Χρηµατιστή-
ρια των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του

Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(Ο.Ο.Σ.Α.) εταιριών.

Άρθρο 225
Αρνητικές προϋποθέσεις - Ασυµβίβαστες ιδιότητες -

Πόθεν έσχες υποψηφίων 

1. Οι εταίροι ή οι µέτοχοι, οι νόµιµοι εκπρόσωποι των
εταιριών που συµµετέχουν στη διαδικασία αδειοδότησης
καθώς και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου σε περί-
πτωση που η αίτηση υποβάλλεται από ανώνυµη εταιρία,
πρέπει να µην έχουν καταδικαστεί µε τελεσίδικη δικαστι-
κή απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,
για δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή ε-
γκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότη-
τες, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότη-
τες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, κατά την έν-
νοια του άρθρου 57 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ό-
πως ισχύει και η οποία έχει ενσωµατωθεί στο εσωτερικό
δίκαιο µε το άρθρο 73 του ν. 4412/2016. Επίσης δεν θα
πρέπει να έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για
υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δό-
λια χρεωκοπία. Το Ε.Σ.Ρ. στο πλαίσιο της διαδικασίας α-
δειοδότησης οφείλει να ζητά και να λαµβάνει αντίγραφα
ποινικού µητρώου για τα πρόσωπα που έχουν τις ως άνω
ιδιότητες είτε από τους υποψηφίους είτε από τις αρµό-
διες αρχές. 

2. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο συµµετοχή
των άνω προσώπων σε επιχειρήσεις ερευνών της ραδιο-
τηλεοπτικής αγοράς και σε διαφηµιστικές επιχειρήσεις,
τα πρόσωπα δε αυτά οφείλουν, προκειµένου να αποδεί-
ξουν τη συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής, να προσκο-
µίσουν αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις, µε θεωρηµένο
το γνήσιο της υπογραφής τους ή των νοµίµων εκπροσώ-
πων τους από αρµόδια αρχή, όπως καθορίζεται ειδικότε-
ρα µε την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. Οι υποβληθείσες δηλώ-
σεις θα ελέγχονται µέσω των στοιχείων του Μητρώου
Διαφάνειας που τηρεί το Ε.Σ.Ρ. 

3. Οι εταιρίες και οι µέτοχοι ή οι εταίροι των εταιριών
που συµµετέχουν στη διαδικασία αδειοδότησης, υπόκει-
νται σε έλεγχο για τη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθε-
στώτος των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. που λειτουργούν στην
ηµεδαπή, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 5 του ν.
3592/2007, τηρουµένων των ενωσιακών κανόνων για
την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και την ελευ-
θερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών. Οι εν λόγω
εταίροι ή µέτοχοι πρέπει να είναι πραγµατικοί δικαιούχοι
των οικονοµικών µέσων που διέθεσαν για τη συµµετοχή
τους στο κεφάλαιο της υποψήφιας εταιρίας, συµπερι-
λαµβανοµένων και των δανείων που αποκτήθηκαν από α-
ναγνωρισµένους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. Τα
οικονοµικά µέσα που διέθεσαν οι µέτοχοι ή οι εταίροι για
τη συµµετοχή τους στο κεφάλαιο της υποψήφιας εται-
ρίας δεν επιτρέπεται να αποτελούν προϊόν εγκληµατι-
κής δραστηριότητας, κατά την έννοια της παραγράφου
1, που διαπιστώνεται µε δικαστική απόφαση που έχει ι-
σχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 3414/2005 (Α΄ 279).

4. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας συνοδεύεται από
στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν τον τρόπο απόκτησης
των οικονοµικών µέσων που διατέθηκαν ή προγραµµατί-
ζεται να διατεθούν για τη λειτουργία του ιδιωτικού ρα-
διοφωνικού σταθµού από την υποψήφια εταιρία και τους
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εταίρους ή µετόχους της. Τα απαιτούµενα δικαιολογητι-
κά για τον ανωτέρω έλεγχο προσδιορίζονται µε την προ-
κήρυξη του Ε.Σ.Ρ..

Άρθρο 226
Τεχνολογικός εξοπλισµός 

1. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση οφείλουν να διαθέ-
τουν κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισµό που τους εξα-
σφαλίζει την άρτια και υψηλή τεχνική εκποµπή του προ-
γράµµατός τους και τη µεταφορά του σήµατός τους στις
εγκαταστάσεις του παρόχου δικτύου.

2. Για το σύνολο του εγκατεστηµένου τεχνολογικού ε-
ξοπλισµού οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τηρούν τους
εκάστοτε ισχύοντες κανονισµούς ηλεκτροµαγνητικής
συµβατότητας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών
(International Telecommunication Union – ITU) και τους
σχετικούς κανόνες ασφάλειας του προσωπικού. 

3. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση υποχρεούνται να υ-
ποβάλουν υπεύθυνη δήλωση µε την οποία βεβαιώνουν
ότι εντός χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών από τη χο-
ρήγηση της άδειας θα διαθέτουν τον τεχνολογικό εξο-
πλισµό της παραγράφου 1.

Άρθρο 227
Περιεχόµενο µεταδιδόµενου προγράµµατος

1. Η διάρκεια του προγράµµατος που υποχρεούται να
µεταδίδει ηµερησίως ο υποψήφιος προς αδειοδότηση
ραδιοφωνικός σταθµός πρέπει να καλύπτει το σύνολο
του εικοσιτετραώρου. 

2. Η κύρια γλώσσα µετάδοσης είναι η ελληνική. 
3. Το ελάχιστο περιεχόµενο του προγράµµατος ενηµε-

ρωτικού σταθµού, περιλαµβάνει:
α) Καθηµερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων, συ-

νολικής ηµερήσιας διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60)
λεπτών, εκ της οποίας, ως προς τους σταθµούς περιφε-
ρειακής εµβέλειας, ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις
εκατό (50%) αφορά σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος,
που αφορούν το σύνολο των γεωγραφικών και διοικητι-
κών ενοτήτων που καλύπτει ο σταθµός. 
β) Είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον ώρες εβδοµαδιαίως

ενηµερωτικών εκποµπών και σχολιασµού της πολιτικής,
κοινωνικής και οικονοµικής επικαιρότητας (ελληνικής και
διεθνούς), εκ των οποίων, ως προς τους σταθµούς περι-
φερειακής εµβέλειας, ποσοστό τουλάχιστον πενήντα
τοις εκατό (50%) αφορά σε θέµατα τοπικού ενδιαφέρο-
ντος, που αφορούν το σύνολο των γεωγραφικών και δι-
οικητικών ενοτήτων που καλύπτει ο σταθµός. 

4. Το ελάχιστο περιεχόµενο του προγράµµατος µη ε-
νηµερωτικού σταθµού, περιλαµβάνει θεµατολογία του
ειδικού προσανατολισµού του σταθµού.

5. Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται τα απαι-
τούµενα δικαιολογητικά έγγραφα που υποχρεούνται να
υποβάλουν οι υποψήφιοι προς απόδειξη των ανωτέρω
προϋποθέσεων ανά κατηγορία εµβέλειας και προγράµ-
µατος. 

6. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση υποχρεούνται να
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση µε την οποία βεβαιώνουν
ότι εντός χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών από τη χο-
ρήγηση της άδειας θα µεταδίδουν το κατά τις ανωτέρω
διακρίσεις πρόγραµµα. 

Άρθρο 228
Οικονοµική βιωσιµότητα

1. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση πρέπει να είναι οι-
κονοµικά βιώσιµοι, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν
στην εκ του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Συντάγµατος
αποστολή για την παροχή υψηλού επιπέδου ραδιοφωνι-
κών υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την ποιότητα, την πολυ-
φωνία και την αντικειµενικότητα στην ενηµέρωση. 

2. Η οικονοµική βιωσιµότητα των υποψηφίων προς α-
δειοδότηση αποδεικνύεται από το επιχειρησιακό τους
σχέδιο, µε βάση την οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότη-
τας της επιχείρησής τους για τα έτη της χρονικής διάρ-
κειας ισχύος της άδειας, που αξιολογείται ως προς την
αξιοπιστία του και την αποδοτικότητα της σχεδιαζόµε-
νης επένδυσης. Η οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας
περιλαµβάνει την προσδοκώµενη ακροαµατικότητα, τις
προβλεπόµενες λειτουργικές δαπάνες, τα προσδοκώµε-
να έσοδα, την προβλεπόµενη κερδοφορία, την αποδοτι-
κότητα των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές. 

3. Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. εξειδικεύονται τα κρι-
τήρια και οι παράµετροι, βάσει των οποίων αξιολογείται
η βιωσιµότητα των υποψηφίων, η αποδοτικότητα και η α-
ξιοπιστία της σχεδιαζόµενης επένδυσης, καθορίζονται
όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να
προσκοµίσουν οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση, κάθε άλ-
λη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρό-
ντος άρθρου.

Άρθρο 229
Λοιποί όροι συµµετοχής

1. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση και οι εταίροι ή µέ-
τοχοι των υποψηφίων δεν πρέπει να τελούν υπό πτώ-
χευση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή να έχουν υπαχθεί
στην προπτωχευτική διαδικασία του άρθρου 99 του Πτω-
χευτικού Κώδικα ή ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη α-
πό το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους,
ούτε να τελούν υπό εκκαθάριση και υπό αναγκαστική
διαχείριση. 

2. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση, οι εταίροι ή µέτο-
χοι των υποψηφίων και οι νόµιµοι εκπρόσωποι των υπο-
ψηφίων, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής
τους, πρέπει να είναι ασφαλιστικά, φορολογικά και τρα-
πεζικά ενήµεροι.

3. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση δεν πρέπει να εµπί-
πτουν στην απαγόρευση συγκέντρωσης ελέγχου που
προβλέπεται στα άρθρα 3 και 5 του ν. 3592/2007.

4. Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται όλα τα
δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να προσκοµίσουν οι
υποψήφιοι προς αδειοδότηση, προκειµένου να αποδεί-
ξουν τη συνδροµή των ανωτέρω οριζοµένων στις παρα-
γράφους 1 έως 3, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο-
µέρεια για την εφαρµογή των άρθρων αυτών. 

5. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση οφείλουν να κατα-
βάλουν για την εξέταση της υποψηφιότητάς τους παρά-
βολο του Ελληνικού Δηµοσίου, το ποσό του οποίου κα-
θορίζεται µε την προκήρυξη. Σε περίπτωση που δεν υπο-
βληθεί το σχετικό παράβολο η αίτηση συµµετοχής του υ-
ποψηφίου δεν γίνεται δεκτή.

6. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση, µε την υποβολή αί-
τησης συµµετοχής τους στη διαδικασία, αποδέχονται α-
νεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και δη-
λώνουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους της δηµο-
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πρασίας και της άδειας που θα τους χορηγηθεί.

Άρθρο 230
Όροι Προκήρυξης Ε.Σ.Ρ.

1. Η διαδικασία αδειοδότησης των ιδιωτικών ραδιοφω-
νικών σταθµών επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής ελεύ-
θερης λήψης αρχίζει µε τη δηµοσίευση της σχετικής
προκήρυξης από το Ε.Σ.Ρ.. 

2. Στην προκήρυξη καθορίζονται οι όροι και η διαδικα-
σία χορήγησης των αδειών και ειδικότερα κατ’ ελάχι-
στον τα εξής:
α) Ο αριθµός των προκηρυσσόµενων αδειών ανά κατη-

γορία εµβέλειας.
β) Η κατηγορία του προγράµµατος που αφορούν οι

προκηρυσσόµενες άδειες. 
γ) Η χρονική διάρκεια της άδειας. 
δ) Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων.
ε) Το χρονοδιάγραµµα, τα στάδια και ο τρόπος διενέρ-

γειας της διαδικασίας χορήγησης των αδειών µέσω της
δηµοπρασίας.
στ) Η τιµή εκκίνησης των δηµοπρατούµενων αδειών.
ζ) Οι προϋποθέσεις συµµετοχής των υποψηφίων στη

διαδικασία τόσο της προεπιλογής όσο και της τελικής
φάσης της δηµοπρασίας και η διαδικασία ελέγχου της
συνδροµής αυτών.
η) Τα έγγραφα που απαιτείται να υποβάλλουν οι υπο-

ψήφιοι προκειµένου να αποδείξουν τη συνδροµή των
προβλεπόµενων από τον παρόντα νόµο θετικών και αρ-
νητικών προϋποθέσεων, βάσει των οποίων θα γίνει η
προεπιλογή τους για να αποκτήσουν το δικαίωµα συµµε-
τοχής στην τελική φάση της δηµοπρασίας.
θ) Ο τρόπος ανακήρυξης των αδειούχων και οι υπο-

χρεώσεις αυτών.
3. Προκηρύξεις από το Ε.Σ.Ρ. είναι δυνατόν να εκδίδο-

νται ξεχωριστά ανά κατηγορία αδειών, καθώς και ανά
Περιοχή Απονοµής. Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. και της Γενικής Γραµµατείας Ενη-
µέρωσης και Επικοινωνίας και δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η συµµετοχή στη διαδικασία χορήγησης αδειών ι-
διωτικών ραδιοφωνικών σταθµών επίγειας ψηφιακής ευ-
ρυεκποµπής ελεύθερης λήψης συνεπάγεται πλήρη απο-
δοχή των όρων της σχετικής προκήρυξης και δεν είναι ε-
πιτρεπτή η συµµετοχή µε επιφύλαξη ή υπό αίρεση. Όλα
τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικα-
σίας χορήγησης αδειών, θεωρούνται δεσµευτικά για
τους υποψήφιους καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαγωνιστι-
κής διαδικασίας µέχρι την ανακήρυξη υπερθεµατιστή συ-
µπεριλαµβανοµένων των υποβαλλόµενων οικονοµικών
προσφορών.

Άρθρο 231
Προεπιλογή αιτήσεων συµµετοχής

1. Το Ε.Σ.Ρ. εξετάζει στο στάδιο της προεπιλογής τις
αιτήσεις συµµετοχής των υποψηφίων και τα δικαιολογη-
τικά έγγραφα που τις συνοδεύουν προκειµένου να διαπι-
στώσει τη συνδροµή των θετικών και των αρνητικών
προϋποθέσεων του δικαιώµατος συµµετοχής στη δηµο-
πρασία (ανά κατηγορία εµβέλειας και προγράµµατος), ό-

πως αυτές ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 222 έως
και 229. Ακολούθως το Ε.Σ.Ρ. συντάσσει κατάλογο των
υποψηφίων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις συµ-
µετοχής στην κάθε δηµοπρασία, καθώς και εκείνων οι ο-
ποίοι αποκλείονται της περαιτέρω συµµετοχής τους στη
διαδικασία αυτή. Οι κατάλογοι αυτοί αναρτώνται στην ι-
στοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. και ταυτόχρονα ενηµερώνονται και
οι υποψήφιοι µε συστηµένη επιστολή. 

2. Το Ε.Σ.Ρ. µπορεί να καλέσει τους υποψήφιους να υ-
ποβάλουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινί-
σεις σχετικά µε τα ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά έγ-
γραφα. 

3. Κατόπιν της κοινοποίησης του καταλόγου των προε-
πιλεγέντων που συµµετέχουν στην κάθε δηµοπρασία, το
Ε.Σ.Ρ. αποστέλλει προς καθένα από αυτούς δελτίο συµ-
µετοχής στη δηµοπρασία, µε το οποίο τους γνωστοποιεί
την ηµεροµηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δηµοπρα-
σίας, καθώς και το σχετικό πρόγραµµά της.

4. Συµµετέχοντες οι οποίοι αποκλείονται από την προ-
επιλογή έχουν δικαίωµα υποβολής ένστασης στο Ε.Σ.Ρ.
Η προθεσµία υποβολής ένστασης καθώς και η προθεσµία
εντός της οποίας το Ε.Σ.Ρ. υποχρεούται να κρίνει επ΄
αυτής, καθορίζονται µε την προκήρυξη.

5. Εφόσον ο αριθµός των προεπιλεγέντων είναι ίσος ή
µικρότερος του αριθµού των προκηρυσσόµενων αδειών,
το τίµηµα που καταβάλουν οι υπερθεµατιστές ισούται µε
την τιµή εκκίνησης.

Άρθρο 232
Διαδικασία δηµοπρασίας

1. Η διεξαγωγή της δηµοπρασίας γίνεται µέσω διαδι-
κασίας πολλαπλών γύρων µε αυξανόµενο τίµηµα επί
της, σύµφωνα µε το άρθρο 221 παράγραφος 4, καθοριζό-
µενης τιµής εκκίνησης. Η διεξαγωγή της δηµοπρασίας
αρχίζει από την ηµεροµηνία εκκίνησής της και ολοκλη-
ρώνεται την ηµεροµηνία ανακήρυξης των υπερθεµατι-
στών αδειούχων. Η διάρκεια του κάθε γύρου, ο καθορι-
σµός της προσαύξησης της τιµής προσφοράς ανά γύρο,
οι υποχρεώσεις των συµµετεχόντων, ο τρόπος υποβο-
λής των προσφορών από τους συµµετέχοντες, η ανακή-
ρυξη των υπερθεµατιστών, ο τρόπος καταβολής του τι-
µήµατος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διε-
ξαγωγή της καθορίζονται από την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ..

2. Πριν την ανακήρυξη των υπερθεµατιστών για κάθε
δηµοπρατούµενη άδεια διεξάγεται από το Ε.Σ.Ρ., ως
προς την υψηλότερη υποβληθείσα προσφορά, έλεγχος
της προέλευσης και του τρόπου απόκτησης των οικονο-
µικών µέσων που θα διαθέσει ο υποψήφιος για την κατα-
βολή της. Ο έλεγχος διενεργείται µε βάση τα στοιχεία
που περιλαµβάνονται στο φάκελο που ήδη έχει καταθέ-
σει ο υποψήφιος µε την αίτησή του. Σε περίπτωση που το
Ε.Σ.Ρ. κρίνει ότι από τα στοιχεία αυτά δεν δικαιολογείται
ο τρόπος απόκτησης των οικονοµικών µέσων του υπο-
ψηφίου, υποχρεούται να ζητήσει από τον υποψήφιο πρό-
σθετα δικαιολογητικά. Με την προκήρυξη καθορίζεται
κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρού-
σας παραγράφου, καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης του
ως άνω ελέγχου, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβεί τις σα-
ράντα πέντε (45) ηµέρες από την υποβολή της προσφο-
ράς. Σε περίπτωση που δεν δικαιολογείται η υποβληθεί-
σα οικονοµική προσφορά, ο ως άνω υποψήφιος δεν ανα-
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κηρύσσεται υπερθεµατιστής και τη θέση του λαµβάνει ο
επόµενος πλειοδότης, κατόπιν του προβλεπόµενου ε-
λέγχου του προηγούµενου εδαφίου. 

3. Το τίµηµα κάθε άδειας καταβάλλεται από τον υπερ-
θεµατιστή σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, µε ισάριθµες
τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου, εντός των κατωτέρω προθεσµιών: 
α. Η πρώτη δόση εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από

την ανακήρυξή του σύµφωνα µε την προηγούµενη παρά-
γραφο, β. η δεύτερη δόση εντός δώδεκα (12) µηνών από
την ηµεροµηνία χορήγησης της άδειας και γ. η τρίτη δό-
ση εντός είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την ηµεροµη-
νία χορήγησης της άδειας. Σε περίπτωση που ο υπερθε-
µατιστής δεν καταβάλλει την πρώτη δόση του τιµήµατος
εντός της ανωτέρω οριζόµενης προθεσµίας, εκπίπτει και
τη θέση του λαµβάνει ο επόµενος πλειοδότης. Σε περί-
πτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής οιασδήποτε εκ των
επόµενων δόσεων του τιµήµατος, ανακαλείται αυτοδι-
καίως η χορηγηθείσα άδεια.

4. Μέρος του καταβαλλόµενου τιµήµατος αδείας κατά
τη διαδικασία του παρόντος νόµου αποδίδεται µέσω του
Κρατικού Προϋπολογισµού στο Ε.Σ.Ρ.. Για κάθε άδεια α-
ποδίδεται ποσοστό 1,5 επί τοις εκατό (1,5%) του κατα-
βαλλόµενου τιµήµατος. 

5. Μετά τη λήξη της διαδικασίας ανακοινώνονται στην
ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. οι υπερθεµατιστές στην κάθε δη-
µοπρασία ανά κατηγορία εµβέλειας και προγράµµατος,
στους οποίους χορηγείται η αντίστοιχη άδεια. 

6. Η µη υποβολή ή µη προεπιλογή υποψηφιότητας για
τη συµµετοχή σε κάθε δηµοπρασία ή η υποβολή λιγότε-
ρων υποψηφιοτήτων σε σχέση µε τις προκηρυσσόµενες
άδειες συνεπάγεται την εν όλω ή εν µέρει µαταίωση της
αντίστοιχης διαδικασίας αδειοδότησης από το Ε.Σ.Ρ. για
τις συγκεκριµένες άδειες και την επαναπροκήρυξή τους.
Σε κάθε περίπτωση το Ε.Σ.Ρ. µπορεί να µαταιώσει τη δια-
γωνιστική διαδικασία αναφέροντας τους λόγους µαταίω-
σης, χωρίς το γεγονός αυτό να επιφέρει οποιαδήποτε α-
παίτηση των υποψηφίων.

7. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζηµίωσης για δα-
πάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχεί-
ων που απαιτούνται για τη συµµετοχή τους σε κάθε στά-
διο της διαδικασίας αδειοδότησης.

8. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διενέργεια της
διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), οι οποίες εφαρµόζονται ανα-
λογικά. Οι προβλεπόµενες από το ν. 4412/2016 προδικα-
στικές προσφυγές των υποψηφίων ασκούνται ενώπιον
του Ε.Σ.Ρ.. Η αποκλειστική αρµοδιότητα για την εκδίκα-
ση όλων των διαφορών που αναφύονται κατά τη διαγω-
νιστική διαδικασία ανήκει στο Συµβούλιο της Επικρατεί-
ας.

Άρθρο 233
Όροι χορηγούµενων αδειών 

1. Οι αποφάσεις µε τις οποίες χορηγούνται άδειες,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, καταχωρούνται
κατά χρονολογική σειρά έκδοσης σε ειδικό βιβλίο που
τηρείται στο Ε.Σ.Ρ., στο οποίο τηρούνται τα πρωτότυπα
στελέχη αυτών. Αντίγραφα των αδειών αποστέλλονται
στην Ε.Ε.Τ.Τ. και στην αρµόδια Περιφέρεια κάθε αδειού-
χου εταιρίας.

2. Στις άδειες πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον

τα κάτωθι:
α. ο φορέας της άδειας,
β. ο καθορισµός της υπηρεσίας,
γ. ο διακριτικός τίτλος του σταθµού και το λογότυπό

του,
δ. η χρονική διάρκεια της άδειας,
ε. η κατηγορία της άδειας και η εµβέλειά της,
στ. η ελάχιστη διάρκεια του εκπεµπόµενου προγράµ-

µατος.
3. Η άδεια τελεί υπό τους ακόλουθους όρους:
α) Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης της άδειας, κα-

θώς και η µεταβίβαση της. Η µεταβίβαση της επιχείρη-
σης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθµού ή των µε-
τοχών ή εταιρικών µεριδίων αυτής γνωστοποιείται µέσα
σε δέκα (10) ηµέρες στο Ε.Σ.Ρ. µε κατάθεση αντιγράφου
της σχετικής σύµβασης και πρέπει να περιβάλλεται το
συµβολαιογραφικό τύπο. 
β) Ο αδειούχος ραδιοφωνικός σταθµός υποχρεούται

να συµβληθεί εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία
χορήγησης της άδειας µε πάροχο δικτύου, ο οποίος ανα-
λαµβάνει την υποχρέωση να καλύπτει πληθυσµιακά την
Περιοχή Απονοµής για την οποία χορηγείται η άδεια σε
ποσοστό που καθορίζεται µε τον εκάστοτε ισχύοντα
Χάρτη Συχνοτήτων. 
γ) Ο αδειούχος ραδιοφωνικός σταθµός υποχρεούται

να παραδίδει τεχνικά άρτια το ψηφιακό σήµα του στις ε-
γκαταστάσεις του παρόχου δικτύου και σύµφωνα µε τα
τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον ισχύοντα
Χάρτη Συχνοτήτων.
δ) Οι αδειούχοι ραδιοφωνικοί σταθµοί πρέπει να δια-

σφαλίζουν την αδιάλειπτη µετάδοση και µεταφορά του
προγράµµατός τους προς τον πάροχο δικτύου. Κάθε δια-
κοπή του προγράµµατός τους που γίνεται µε ευθύνη του
αδειούχου ραδιοφωνικού σταθµού πέραν της µίας ώρας
εντός ενός εικοσιτετραώρου πρέπει να αιτιολογείται ε-
παρκώς µε την υποβολή σχετικής έκθεσης στο Ε.Σ.Ρ. ε-
ντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών. 

4. Οι αδειούχοι ραδιοφωνικοί σταθµοί δεν µπορούν να
αναθέτουν τη διαχείριση ή την εκµετάλλευση του ραδιο-
φωνικού σταθµού ή της επιχείρησης σε τρίτους, µπο-
ρούν όµως να αναθέτουν την παραγωγή του προγράµµα-
τός τους σε εταιρίες του ίδιου οµίλου, κατά την έννοια
της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007. Επιτρέπεται
επίσης η ανάθεση παραγωγής συγκεκριµένων προγραµ-
µάτων σε επιχειρήσεις παραγωγής προγράµµατος, κα-
θώς και η ανάθεση παραγωγής εκποµπών σε ανεξάρτη-
τους παραγωγούς.

5. Οι ραδιοφωνικοί σταθµοί υποχρεούνται: 
α. να τηρούν τις γενικές αρχές ραδιοφωνικών µεταδό-

σεων και να συµµορφώνονται προς τις διατάξεις του πα-
ρόντος νόµου, του άρθρου 8 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159),
του π.δ. 109/2010 (Α΄ 190) και τους ισχύοντες κώδικες
δηµοσιογραφικής δεοντολογίας, δεοντολογίας προ-
γραµµάτων και διαφηµίσεων, καθώς και κάθε άλλης διά-
ταξης της κείµενης ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας,
β. να τηρούν τις υφιστάµενες υποχρεώσεις τους που

απορρέουν από την ευρωπαϊκή και ηµεδαπή νοµοθεσία
για την πνευµατική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώ-
µατα, ιδίως ως προς τη σύναψη συµβάσεων µε τους ορ-
γανισµούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας των
δικαιωµάτων αυτών,
γ. να καταθέτουν, κατά την έναρξη της ραδιοφωνικής

περιόδου στο Ε.Σ.Ρ. περίληψη των κατηγοριών των προ-
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γραµµάτων που θα µεταδίδουν την εκάστοτε τρέχουσα
περίοδο.

6. Επιτρέπεται η δικτύωση παρόχων περιεχοµένου πε-
ριφερειακής εµβέλειας µε όχι περισσότερους από τρεις
παρόχους περιεχοµένου περιφερειακής εµβέλειας, µετά
από ειδική άδεια του Ε.Σ.Ρ., στο οποίο υποβάλλεται α-
ντίγραφο της συµφωνίας δικτύωσης. Δεν µπορεί να απο-
τελέσει αντικείµενο συµφωνίας δικτύωσης πρόγραµµα,
το οποίο ο πάροχος περιεχοµένου αναµεταδίδει µέσω
δικτύωσης από έτερο πάροχο περιεχοµένου περιφερεια-
κής εµβέλειας. Οι πάροχοι περιεχοµένου που δικτυώνο-
νται µπορούν να µεταδίδουν το πρόγραµµα του παρόχου
ή των παρόχων µε τους οποίους τελούν σε δικτύωση,
για πέντε (5) ώρες ηµερησίως κατ’ ανώτατο όριο και υπό
την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο της δικτύωσης θα α-
ναφέρεται ανά µισή ώρα εκποµπής ο διακριτικός τίτλος
του παρόχου περιεχοµένου µε τον οποίο υπάρχει δι-
κτύωση και εφόσον δεν αναιρείται ο χαρακτήρας του
προγράµµατος.

7. Οι ραδιοφωνικοί σταθµοί υποχρεούνται καθ’ όλη τη
διάρκεια της άδειάς τους να διατηρούν εγκατάσταση
στην ελληνική επικράτεια ή σε άλλο κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ.. Υποχρεούνται, επί-
σης, να δηλώνουν αντίκλητο εγκατεστηµένο στην ελλη-
νική επικράτεια για την κοινοποίηση των, απευθυνόµε-
νων στο ραδιοφωνικό σταθµό, εγγράφων.

8. Τροποποίηση των όρων της άδειας απαγορεύεται. 
9. Η παράβαση των όρων της άδειας ελέγχεται από το

Ε.Σ.Ρ. σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του
ν. 2863/2000 (Α΄ 262). 

Άρθρο 234
Λόγοι ανάκλησης αδειών

1. Ανάκληση της άδειας των ραδιοφωνικών σταθµών
χωρεί υποχρεωτικά µε απόφαση του Ε.Σ.Ρ. στις ακόλου-
θες περιπτώσεις:
α) Μη εµπρόθεσµη υποβολή των απαιτούµενων κατ’

άρθρο 222 παράγραφος 1 δικαιολογητικών σύστασης
των υποψηφίων εταιριών ή κοινοπραξιών.
β) Μείωση του ελάχιστου καταβεβληµένου εταιρικού

κεφαλαίου κάτω από τα προβλεπόµενα από τη διάταξη
της παραγράφου 1 του άρθρου 223 όρια.
γ) Τροποποίηση της χρήσης της χορηγηθείσας άδειας

κατά παράβαση της διάταξης της περίπτωσης α΄ της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 233.
δ) Μη εµπρόθεσµη σύναψη σύµβασης µε πάροχο δι-

κτύου, όπως προβλέπεται από τη διάταξη της περίπτω-
σης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 233.

2. Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. ανακαλείται η άδεια σε πε-
ρίπτωση µη εµπρόθεσµης συµµόρφωσης µε τις υποχρε-
ώσεις, που ανέλαβαν οι υποψήφιοι δια των υπευθύνων
δηλώσεων, που προβλέπονται στις διατάξεις της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 226 και της παραγράφου 6 του άρ-
θρου 227.

3. Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας κατά τα ανωτέρω,
το Ε.Σ.Ρ. δύναται να την επαναπροκηρύξει.

Άρθρο 235
Μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή ευρυεκποµπή

1. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,

Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µετά από σύµφωνη
γνώµη της Ε.Ε.Τ.Τ. και δηµόσια διαβούλευση, καθορίζε-
ται η διαδικασία µετάβασης στην ψηφιακή ραδιοφωνική
ευρυεκποµπή. Ειδικότερα καθορίζονται τα στάδια µετά-
βασης, η έναρξη και ολοκλήρωσή καθενός από αυτά, τα
κριτήρια υλοποίησης κάθε σταδίου βάσει της επίτευξης
συγκεκριµένων ποσοστώσεων υλοποίησης του δικτύου
του ψηφιακού παρόχου, πληθυσµιακής και γεωγραφικής
κάλυψης και διείσδυσης του ψηφιακού ραδιοφώνου στο
κοινό, καθώς και οι απαιτούµενες σε κάθε στάδιο ενέρ-
γειες προς υλοποίηση.

2. Μετά από σύµφωνη γνώµη του Ε.Σ.Ρ. και δηµόσια
διαβούλευση, µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης ρυθµίζονται
τα θέµατα που αφορούν στη λειτουργία των ραδιοφωνι-
κών σταθµών κατά τη διαδικασία µετάβασης στην ψη-
φιακή ραδιοφωνική ευρυεκποµπή, κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο 1.

3. Μετά την ολοκλήρωση από το Ε.Σ.Ρ. της αδειοδοτι-
κής διαδικασίας των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθµών
επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης και
την πιστοποίηση από την Ε.Ε.Τ.Τ. της ολοκλήρωσης του
τελικού σταδίου της µετάβασης στην ψηφιακή ραδιοφω-
νική ευρυεκποµπή, µε απόφαση του Υπουργού Ψηφια-
κής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µετά
από σύµφωνη γνώµη του Ε.Σ.Ρ., διακόπτεται η αναλογι-
κή εκποµπή των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθµών. 

Άρθρο 236
Καταργούµενες διατάξεις

Καταργούνται οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 13
του ν. 3592/2007 και οι παράγραφοι 7, 8, 9 του άρθρου
13 αναριθµούνται σε 4, 5 και 6 αντίστοιχα.

Άρθρο 237

Καταργείται η παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 3592/2007
(Α΄ 161).

Άρθρο 238
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Τµήµατος αρχίζει από τη δηµο-
σίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΤΜΗΜΑ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 239

Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ των παραγράφων 7 και 8
του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (A΄ 26), προστίθεται ε-
δάφιο ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοπο-
θέτησης ολοκληρώνεται εντός τριών (3) µηνών από την
έναρξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.»

Άρθρο 240

1. Το τέταρτο, πέµπτο, έκτο και έβδοµο εδάφιο της
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παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) αντικαθί-
στανται ως εξής:

«Έως τις 30.6.2018 ολοκληρώνεται η πλήρωση όλων
των θέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6, καθώς και
η πλήρωση όλων των θέσεων των Τοµεακών και Ειδικών
Τοµεακών Γραµµατέων της παραγράφου 2 του άρθρου 6,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.»

2. Η παρ. 1Α του άρθρου 13 του ν. 4369/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1Α. Οι κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος υ-
πηρετούντες Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων, Αναπλη-
ρωτές Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων, Γενικοί και Ειδι-
κοί Γραµµατείς, προϊστάµενοι Γενικών και Ειδικών Γραµ-
µατειών, εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους µέχρι
την παύση τους µε απόφαση του Πρωθυπουργού, η ο-
ποία πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριµήνου από την το-
ποθέτηση των επιλεγµένων στις θέσεις των παραγρά-
φων 1 και 2 του άρθρου 6 εκτός και αν οι θέσεις αυτές έ-
χουν ήδη καταργηθεί κατά την αναµόρφωση της νοµοθε-
σίας περί Κυβέρνησης και κυβερνητικών οργάνων. Σε πε-
ρίπτωση κένωσης µε οποιονδήποτε τρόπο θέσης Γενικού
Γραµµατέα Υπουργείου, Αναπληρωτή Γενικού Γραµµα-
τέα Υπουργείου, Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα, προϊστα-
µένου Γενικής ή Ειδικής Γραµµατείας, πριν την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας επιλογής και διορισµού κατά τα ο-
ριζόµενα στο άρθρο 7 του παρόντος, αυτή πληρούται
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και οι τοποθε-
τούµενοι σε αυτές εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά
τους µέχρι την παύση τους ή την κατάργηση της θέσης
τους σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο. Σε περίπτω-
ση που οι θητείες των επιλεγµένων στις θέσεις των πα-
ραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 συµπέσουν χρονικά µε
τις θητείες των Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων, Ανα-
πληρωτών Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων, Γενικών
και Ειδικών Γραµµατέων, προϊσταµένων Γενικών και Ειδι-
κών Γραµµατειών, οι αρµοδιότητες των τελευταίων συνί-
στανται στην εξασφάλιση του πολιτικού συντονισµού
και στην αποτελεσµατική υιοθέτηση της κυβερνητικής
πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση
και τα όργανά της.»

3. Προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 13 του ν. 4369/2016,
ως εξής:

«5. Από τις διατάξεις του Μέρους Α΄ του παρόντος ε-
ξαιρούνται κατά περίπτωση Γενικοί και Αναπληρωτές Γε-
νικοί Γραµµατείς καθώς και οι γενικές και κατά περίπτω-
ση ειδικές γραµµατείες και οι προϊστάµενοι αυτών των
Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας και του πρώην
Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
(τοµέας Δηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη του
Υπουργείου Εσωτερικών)».

Άρθρο 241

1. Για το έτος 2018, ο µέσος όρος του έκτακτου προ-
σωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, µίσθωσης έργου και ωριαίας αποζηµίωσης, που
απασχολείται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (A΄ 143), πλην
των φορέων που υπάγονται στο Κεφάλαιο Α΄ του ν.
3429/ 2005 (Α΄ 314), και η µισθοδοσία του οποίου επιβα-

ρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Κράτους, όπως α-
ποτυπώνεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναµικού Ελλη-
νικού Δηµοσίου, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα οριζόµενα
στον ακόλουθο πίνακα:

2016 2018 2018

Μέσος όρος Μάρτιος Ιούνιος Μέσος όρος

έτους έτους 

Συµβάσεις 47584 48598 48126 45922

έκτακτου 

προσωπικού

2. Από τον περιορισµό της παραγράφου 1 εξαιρούνται
και δεν συνυπολογίζονται οι προσλήψεις έκτακτου προ-
σωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών, όπως ι-
δίως οι ανάγκες που απορρέουν από τις προσφυγικές
και µεταναστευτικές ροές ή την αντιµετώπιση φυσικών
καταστροφών. Ο αριθµός του προσωπικού που υπάγεται
στο προηγούµενο εδάφιο αποτυπώνεται ειδικά στο Μη-
τρώο Ανθρώπινου Δυναµικού Ελληνικού Δηµοσίου. 

Άρθρο 242

1. Οι διορισµοί και οι προσλήψεις προσωπικού στους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 4270/2014 (A΄ 143), σε περιπτώσεις:
α) συµµόρφωσης σε δικαστικές αποφάσεις, µε τις ο-

ποίες αναγνωρίζεται η ορισµένης διάρκειας εργασιακή
σχέση του υπαλλήλου ως αορίστου χρόνου, ή
β) κάλυψης οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού ή

προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου που συστήνονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύ-
ουσες διατάξεις και µε ταυτόχρονη αναπροσαρµογή του
µέσου όρου της παραγράφου 1 του άρθρου 241,

µπορούν να διενεργούνται αρκούσης της τήρησης των
ορίων δαπανών για µισθούς και συντάξεις που προβλέ-
πονται στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2018-2021 (ν. 4472/2017, Α΄ 74).
Για την τήρηση της προϋπόθεσης αυτής αναπροσαρµό-
ζεται ανάλογα ο µέσος όρος της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 241 µε κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών, κατόπιν έκθεσης που
συντάσσεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 

2. Απαγορεύεται η µετατροπή των εργασιακών σχέσε-
ων του έκτακτου προσωπικού που προσλαµβάνεται µε
οιαδήποτε σχέση ορισµένης διάρκειας που καταρτίζεται
κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου σε συµβάσεις
αόριστης διάρκειας. Οι προσλήψεις αυτές διενεργούνται
µε διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία τηρουµένων των
ισχυόντων κανόνων για τις προκηρύξεις και τις διαγωνι-
στικές διαδικασίες του δηµοσίου, περιλαµβανοµένου
του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

Άρθρο 243

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4369/
2016 (Α΄ 33) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Καθηγητές όλων των βαθµίδων και λέκτορες Πανε-
πιστηµίων και µέλη ΕΠ Τ.Ε.Ι., καθώς και µέλη Ε.ΔΙ.Π. και
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Ε.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή µέ-
λη ΔΕΠ και ΕΠ οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, ε-
φόσον κατέχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας,
καθώς και οι ερευνητές και οι ειδικοί λειτουργικοί επι-
στήµονες του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 των Ερευνητι-
κών Κέντρων και Ινστιτούτων, καθώς και των Ερευνητι-
κών Κέντρων της Ακαδηµίας Αθηνών.»

ΤΜΗΜΑ Η΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 244
Ρύθµιση θεµάτων για την άσκηση των επαγγελµάτων

του κοµµωτή - κουρέα και τεχνίτη περιποίησης 
χεριών – ποδιών

Το άρθρο 239 του ν. 4281/2014 (Α΄160), όπως αντικα-
ταστάθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 42 του ν. 4386/2016
(Α΄83) και τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 42
του ν. 4403/2016 (Α΄ 125), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 239
Προσόντα και διαδικασία 

για την άσκηση επαγγέλµατος

1. Για την άσκηση των επαγγελµάτων του κοµµωτή-
κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών απαι-
τείται η κατοχή ενός από τους κατωτέρω τίτλους εκπαί-
δευσης και κατάρτισης.

2. Για Κοµµωτή – Κουρέα:
α) Πτυχίο επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτι-

σης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τεχνικής Ε-
παγγελµατικής Σχολής «Κοµµώσεων και Βαφής Μαλ-
λιών» ή Πτυχίο επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Α΄
Κύκλου σπουδών «Κοµµωτικής Τέχνης» ή ισότιµος τίτ-
λος σπουδών και εννέα (9) µήνες προϋπηρεσία.

β) Πτυχίο επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης επιπέδου 3 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Β΄
Κύκλου σπουδών «Κοµµωτικής Τέχνης» ή ισότιµος τίτ-
λος σπουδών και έξι (6) µήνες προϋπηρεσία.

γ) Πτυχίο επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης του ν. 3475/2006 ειδικότητας ΕΠΑ.Σ. «Κοµµωτικής
Τέχνης» ή ισότιµος τίτλος σπουδών αλλοδαπής και έξι
(6) µήνες προϋπηρεσία.

δ) Πτυχίο επαγγελµατικής ειδικότητας εκπαίδευσης
και κατάρτισης, επιπέδου 3, που χορηγείται στους απο-
φοίτους των Σχολών Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Σ.Ε.Κ.) µετά από πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνί-
της Κοµµωτικής Τέχνης» ή ισότιµος τίτλος σπουδών της
αλλοδαπής. 
ε) Πτυχίο επαγγελµατικής ειδικότητας, εκπαίδευσης

και κατάρτισης, «Κοµµωτικής Τέχνης», επιπέδου 4 που
χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ τάξης των Επαγ-
γελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) µετά από ενδοσχολικές ε-
ξετάσεις και Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυ-
κείου, επιπέδου 4 που χορηγείται στους αποφοίτους της
Γ΄ Τάξης των Λυκείων και έξι (6) µήνες προϋπηρεσία.
στ) Πτυχίο επαγγελµατικής ειδικότητας, εκπαίδευσης

και κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους απο-
φοίτους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας»

των ΕΠΑ.Λ. µετά από πιστοποίηση ή δίπλωµα επαγγελ-
µατικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέ-
δου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. µετά από
πιστοποίηση ή ισότιµος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

ζ) Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µετά από πα-
ρακολούθηση προγράµµατος συνεχιζόµενης επαγγελ-
µατικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων
(600) ωρών σε πιστοποιηµένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
(Κ.Δ.Β.Μ.), συµβατό µε το εκάστοτε ισχύον επαγγελµα-
τικό περίγραµµα και το οποίο συνοδεύεται από αποδε-
δειγµένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) µηνών στο
οικείο επάγγελµα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή µετά από
την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και
πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Επιτρέπεται η συµ-
µετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους µη
έχοντες τίτλο σπουδών εµπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως
τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και
άνω ή εννιακόσια (900) ηµεροµίσθια, µε εξαρτηµένη ή µη
εργασία, σε κοµµωτήριο ή κουρείο ή προσκοµίζουν πι-
στοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισµό Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης.

3. Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών:
α) Πτυχίο επαγγελµατικής ειδικότητας εκπαίδευσης

και κατάρτισης επιπέδου 3, ειδικότητας Σ.Ε.Κ., «Τεχνί-
της Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισµού νυχιών και
Ονυχοπλαστικής» ή ισότιµος τίτλος σπουδών της αλλο-
δαπής. 

β) Δίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, επιπέδου
Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ειδι-
κότητας Ι.Ε.Κ. «Αισθητικός Ποδολογίας και καλλωπι-
σµού νυχιών» ή Δίπλωµα Επαγγελµατικής Ειδικότητας
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, ειδικότητας
Ι.Ε.Κ. «Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισµού
Νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιµος τίτλος σπουδών
της αλλοδαπής.

γ) Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µετά από
παρακολούθηση προγράµµατος συνεχιζόµενης επαγ-
γελµατικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακο-
σίων (600) ωρών σε πιστοποιηµένο Κέντρο Δια Βίου Μά-
θησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συµβατό µε το εκάστοτε ισχύον επαγ-
γελµατικό περίγραµµα και το οποίο συνοδεύεται από α-
ποδεδειγµένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) µηνών
στο οικείο επάγγελµα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή µετά
από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτη-
σης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Επιτρέπεται
η συµµετοχή στις παραπάνω εξετάσεις πιστοποίησης
στους µη έχοντες τίτλο σπουδών εµπειροτεχνίτες, οι ο-
ποίοι έως τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών
(3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ηµεροµίσθια, µε ε-
ξαρτηµένη ή µη εργασία, σε κοµµωτήριο ή κουρείο ή
προσκοµίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανι-
σµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.»

Άρθρο 245

Η παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«8. Oι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης παραµένουν υποχρεω-
τικά στο σχολείο τους στις εργάσιµες ηµέρες, πέρα από
τις ώρες διδασκαλίας, όχι όµως πέρα από έξι (6) ώρες
την ηµέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδοµάδα και µε την
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επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του
άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που
ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και
συνδέονται µε το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η
προετοιµασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και
των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και
διαγωνισµάτων, η καταχώρηση-ενηµέρωση της αξιολό-
γησης των µαθητών, η συµµετοχή στην προετοιµασία και
την πραγµατοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτι-
στικών εκδηλώσεων, ο προγραµµατισµός και η αποτίµη-
ση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία µε δοµές υ-
ποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία µε
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τµήµα ή που δι-
δάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείµενα, οι παιδαγωγικές
συναντήσεις για την κατάρτιση οµαδικών ή εξατοµικευ-
µένων προγραµµάτων υποστήριξης συγκεκριµένων µα-
θητικών οµάδων ή µαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευ-
µάτων, η ενηµέρωση των γονέων και κηδεµόνων, η τήρη-
ση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών ερ-
γασιών. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 2
του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α΄ 112), από τις πρό-
σθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδι-
ού µέχρι δύο ετών.» 

Άρθρο 246

1. Στο άρθρο 11 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147) προστίθεται
παρ. 6 ως εξής: 

«6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, οι υπουργι-
κές αποφάσεις των παραγράφων 2 και 4 που αφορούν
συγχωνεύσεις σχολικών µονάδων εκδίδονται ύστερα α-
πό γνώµη των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης,
η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων έως το τέλος Νοεµβρίου κάθε έτους,
ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, η
οποία εκδίδεται έως το τέλος Οκτωβρίου και η οποία
λαµβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια, βεβαιώνοντας
και τα αντίστοιχα πραγµατικά δεδοµένα:
α) την οργανικότητα, προκειµένου για σχολικές µονά-

δες της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο ν. 1566/1985 (άρθρο 4, παράγραφος 6)
β) το υφιστάµενο µαθητικό δυναµικό, καθώς και το

προβλεπόµενο για τα επόµενα σχολικά έτη,
γ) τον αριθµό των µαθητών της σχολικής µονάδας που

θα προκύψει από τη συγχώνευση,
δ) τη συστέγαση στο ίδιο κτήριο ή συγκρότηµα κτη-

ρίων σχολικών µονάδων ίδιου τύπου και βαθµίδας, 
ε) τη δυνατότητα στέγασης της σχολικής µονάδας που

θα προκύψει από τη συγχώνευση,
στ) τον αριθµό των µεταφερόµενων µαθητών,
ζ) τις δυνατότητες µεταφοράς των µαθητών, µε βάση

τη χιλιοµετρική απόσταση της µεταφοράς, καθώς και τις
ιδιαίτερες γεωγραφικές και κλιµατολογικές συνθήκες
και
η) τις ιδιαίτερες κοινωνικές και δηµογραφικές επιπτώ-

σεις,
θ) το χρόνο µετακίνησης και την ύπαρξη ή πρόβλεψη

µέσων µεταφοράς από και προς τις σχολικές µονάδες
δεδοµένου ότι κατά κανόνα ο µέγιστος χρόνος της κάθε
µετακίνησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τριάντα (30)
λεπτά.
Οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται έως το

τέλος Δεκεµβρίου κάθε έτους και ισχύουν από το επόµε-

νο σχολικό έτος.» 
2. Κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσας παραγρά-

φου, οι προθεσµίες που προβλέπονται στην προηγούµε-
νη περίπτωση καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που θα δηµοσιευ-
τεί δύο µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

ΤΜΗΜΑ Θ΄ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Άρθρο 247 
Σύσταση και Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας Επιτροπή Αξιολό-
γησης και Αποζηµίωσης Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης
(Επιτροπή Αξιολόγησης), όπως αυτά ορίζονται στο άρ-
θρο 2 της υπ΄ αριθµ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 απόφασης
του Υπουργού Υγείας (Β΄ 1049) η οποία συγκροτείται µε
απόφαση του Υπουργού Υγείας, έχει έδρα στον Εθνικό
Οργανισµό Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ), και υπάγεται στον Υ-
πουργό Υγείας.

2. Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η έκδοση
γνωµοδότησης στον Υπουργό Υγείας, κατόπιν αξιολόγη-
σης των φαρµάκων, τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλο-
φορίας και κυκλοφορούν στην Ελλάδα, όταν αυτός απο-
φασίζει σχετικά µε:
α) Την ένταξη ή απένταξη φαρµάκων από τον Θετικό

Κατάλογο του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄6) (Κατά-
λογος Αποζηµιούµενων Φαρµάκων) και 
β) Την αναθεώρηση του Καταλόγου Αποζηµιούµενων

Φαρµάκων του ως άνω άρθρου.
Ο Υπουργός Υγείας µπορεί να αποφασίζει διαφορετι-

κά από τη γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε ειδική
αιτιολογία, που εδράζεται στα κριτήρια του άρθρου 249.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Κα-
νονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής µε τον οποίο ρυθ-
µίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα και οι τεχνικές λεπτο-
µέρειες της διαδικασίας της αξιολόγησης, της µεθοδο-
λογίας εφαρµογής τους, του τρόπου λειτουργίας της,
των ειδικών υποχρεώσεων των µελών και κάθε άλλη α-
ναγκαία λεπτοµέρεια για την άσκηση του έργου της. 

Άρθρο 248
Σύνθεση, Ορισµός και Παύση των µελών 

της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από έντεκα
(11) τακτικά µέλη, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο
Αντιπρόεδρος. Ανάµεσά τους ευρίσκονται πρόσωπα µε
αποδεδειγµένη επιστηµονική εξειδίκευση ή αποδεδειγ-
µένη επαγγελµατική εµπειρία σε τουλάχιστον έναν από
τους κάτωθι τοµείς: α) φαρµακολογία, β) κλινική φαρµα-
κολογία, γ) φαρµακοεπιδηµιολογία, δ) αξιολόγηση κλινι-
κών µελετών ή αναλύσεων κόστους/αποτελεσµατικότη-
τας στην Τεχνολογία της Υγείας, ε) φαρµακοοικονοµία,
και στ) κατάρτιση θεραπευτικών πρωτοκόλλων ή µητρώ-
ου παθήσεων. Κατά τον καθορισµό των µελών της Επι-
τροπής διασφαλίζεται η επαρκής αναλογία µεταξύ των
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ειδικοτήτων που προβλέπονται αφενός στις περιπτώσεις
α΄, β΄, γ΄ και αφετέρου στις περιπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπήςδύναται να συµµετέχει
το εκάστοτε τακτικό µέλος της Επιτροπής Φαρµάκων για
Ανθρώπινη Χρήση που έχει διορίσει η Ελλάδα στον Ευ-
ρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων (European Medicines
Agency), χωρίς δικαίωµα ψήφου, καθώς και ένας εκπρό-
σωπος από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).χωρίς δικαίωµα ψήφου,
επί ζητηµάτων ζήτηµα τεχνικής υποστήριξης.

2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποστηρίζεται γραµµατει-
ακά από δέκα (10) Γραµµατείς, οι οποίοι είναι πρόσωπα
που διαθέτουν επιστηµονική εξειδίκευση ή επαγγελµατι-
κή εµπειρία σε κάποιους από τους τοµείς της παραγρά-
φου 1, εργάζονται σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστι-
κής απασχόλησης σε αυτήν και είτε τοποθετούνται για
τον σκοπό αυτό από τους υπαλλήλους του Υπουργείου
Υγείας, είτε προσλαµβάνονται ειδικά για τον σκοπό αυτό
από το Υπουργείο Υγείας, µε διαδικασία που υπάγεται
στον έλεγχο του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προ-
σωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),είτε αποσπώνται για τον σκοπό αυτό
από οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο υπάγεται στην Επο-
πτεία του Υπουργείου Υγείας, ύστερα από πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και
τα κριτήρια αξιολόγησης για την τοποθέτηση, πρόσληψη
ή απόσπαση των υπαλλήλων αυτών, καθώς και κάθε άλ-
λη σχετική λεπτοµέρεια.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συγκροτείται η
Επιτροπή Αξιολόγησης και η Γραµµατεία της Επιτροπής.
Ο Υπουργός Υγείας επιλέγει τα µέλη της ανωτέρω Επι-
τροπής ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος, η οποία δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουρ-
γείου Υγείας και οι ενδιαφερόµενοι υποβάλουν αιτήσεις
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την ανωτέρω
δηµοσίευση. Για την επιλογή των υποψηφίων συστήνε-
ται Επιτροπή Επιλογής µε απόφαση του Υπουργού Υγεί-
ας η οποία αποτελείται από έναν Καθηγητή που ορίζεται
από την Σύγκλητο της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας
(Ε.Σ.Δ.Υ.), τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Φ. και τον Πρόεδρο του
Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.). Η Επιτροπή του
προηγούµενου εδαφίου δεν αποζηµιώνεται, και έργο της
είναι η σύνταξη πίνακα κατάταξης µε τους τρεις (3) επι-
κρατέστερους υποψήφιους από κάθε τοµέα της παρα-
γράφου 1, ήτοι συνολικά δεκαοκτώ (18) επικρατέστε-
ρους υποψήφιους. Σε περίπτωση που σε κάποιον από
τους τοµείς οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τρεις (3), ή
στην περίπτωση που συνολικά οι υποψήφιοι είναι λιγότε-
ροι από δεκαοκτώ (18), η Επιτροπή υποβάλλει πρακτικό
επιλογής – κατάταξης προς τον Υπουργό Υγείας µε λι-
γότερους επικρατέστερους υποψήφιους κατά περίπτω-
ση, εφόσον συγκεντρώνουν τα εκ του νόµου και της
σχετικής πρόσκλησης προσόντα. Με απόφαση του Υ-
πουργού Υγείας καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋπο-
θέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των µε-
λών της Επιτροπής Αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια.

4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης επικουρείται στο έργο της
από εξωτερικούς εµπειρογνώµονες – αξιολογητές, οι ο-
ποίοι επιλέγονται µεταξύ των καταχωρηµένων σε ειδικό
κατάλογο που τηρείται στον Ε.Ο.Φ., ως πιστοποιηµένοι
σε σχέση µε την επιστηµονική εξειδίκευσή τους. Στο

πλαίσιο κάθε ενεργούµενης αξιολόγησης, οι εξωτερικοί
αξιολογητές επιλέγονται µε κριτήριο την επιστηµονική
ειδίκευσή τους και τις αποδεδειγµένες επιστηµονικές ι-
κανότητες τους στη θεραπευτική κατηγορία στην οποία
ανήκει το υπό αξιολόγηση φάρµακο. Η Επιτροπή Αξιολό-
γησης µπορεί να αναθέσει την προεισήγηση για την α-
ξιολόγηση του φαρµάκου και σε πανεπιστηµιακούς ή ε-
ρευνητικούς φορείς.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικο-
νοµικών καθορίζεται η αποζηµίωση των τακτικών µελών
της Επιτροπής Αξιολόγησης σύµφωνα µε όσα ισχύουν
στον ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και στις κείµενες διατάξεις
περί ενιαίου µισθολογίου στο δηµόσιο τοµέα. Με την ίδια
απόφαση καθορίζεται και η αµοιβή των αξιολογητών.

6. Τα µέλη της Επιτροπής έχουν τριετή θητεία. Με α-
πόφαση του Υπουργού Υγείας η θητεία των µελών δύνα-
ται να ανανεωθεί άπαξ ύστερα από γνώµη της Επιτροπής
της παραγράφου 3, η οποία υποβάλει πρακτικό αξιολό-
γησης των εν ενεργεία µελών σε σχέση µε νέους υπο-
ψηφίους. Στην αξιολόγηση αυτή λαµβάνονται υπόψη τα
προσόντα της παραγράφου 1, καθώς και η κτηθείσα ε-
µπειρία και η απόδοση των µελών κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους.

7. Ο Υπουργός Υγείας παύει πρόωρα και αντικαθιστά
τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης για σπουδαίο λόγο
που σχετίζεται µε την άσκηση των καθηκόντων τους. Ο
Υπουργός Υγείας οφείλει να παύσει πρόωρα και να αντι-
καταστήσει το µέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης, στο
οποίο συντρέχει µία από τις κάτωθι περιπτώσεις: α) πα-
ράβαση των διατάξεων περί αρχής αµεροληψίας, ασυµ-
βίβαστου µελών και καθήκοντος εχεµύθειας, ή β) απου-
σία σε περισσότερες από έξι (6) συνεδριάσεις εντός ε-
ξαµήνου, ανεξαρτήτως αιτιολογίας. 

Άρθρο 249 
Κριτήρια και Μεθοδολογία Αξιολόγησης

1. Τα βασικά κριτήρια που χρησιµοποιούνται από την
Επιτροπή για την αξιολόγηση των φαρµάκων είναι: α) το
κλινικό όφελος όπως αυτό αποτιµάται λαµβάνοντας υ-
πόψη την σοβαρότητα και το φορτίο της νόσου, την επί-
δραση πάνω στους δείκτες θνητότητας και νοσηρότη-
τας, καθώς και τα δεδοµένα ασφάλειας και ανεκτικότη-
τας, β) η σύγκριση µε τις ήδη διαθέσιµες αποζηµιούµε-
νες θεραπείες φαρµάκων, γ) ο βαθµός αξιοπιστίας των
δεδοµένων των κλινικών µελετών, δ) ο λόγος κόστους /
αποτελεσµατικότητας και ε) η επίπτωση στον προϋπολο-
γισµό. Η γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης προς τον Υ-
πουργό Υγείας για ένταξη ενός φαρµάκου στον Κατάλο-
γο Αποζηµιούµενων Φαρµάκων περιλαµβάνει την συγκε-
κριµένη θεραπευτική ένδειξη ή τις συγκεκριµένες θερα-
πευτικές ενδείξεις για την οποία ή τις οποίες θα αποζη-
µιώνεται, τις φαρµακευτικές µορφές, τις δοσολογίες και
τις περιεκτικότητες. Μαζί µε κάθε θεραπευτική ένδειξη
αναφέρονται υποχρεωτικά τα κλινικά χαρακτηριστικά
των ασθενών για τους οποίους το φάρµακο προτείνεται
να αποζηµιώνεται, το στάδιο της θεραπευτικής γραµµής
(του θεραπευτικού αλγορίθµου) για το οποίο το φάρµακο
προτείνεται να αποζηµιώνεται, καθώς επίσης και το µέ-
γεθος του πληθυσµού, στο οποίο είναι δυνατόν να εφαρ-
µοστεί η θεραπεία για να αξιολογηθεί η επίπτωση στον
προϋπολογισµό.
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2. Tα φάρµακα που τελούν σε περίοδο προστασίας
των δεδοµένων τους και έχουν πάρει άδεια κυκλοφο-
ρίας, σύµφωνα µε την εθνική διαδικασία ή την αποκε-
ντρωµένη διαδικασία ή την διαδικασία αµοιβαίας ανα-
γνώρισης ή την κεντρική διαδικασία του Κανονισµού
726/2004/ΕΚ (EE L 136), υπάγονται σε αξιολόγηση και ε-
ντάσσονται στην Κατάλογο Αποζηµιούµενων Φαρµάκων,
µόνον εφόσον αποζηµιώνονται τουλάχιστον στα δύο
τρίτα (2/3) των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που κυκλοφορούν, τα κράτη στα οποία κυκλοφορούν δεν
µπορεί να είναι λιγότερα από εννέα (9) και από τα ανω-
τέρω κράτη που αποζηµιώνουν το φάρµακο, τουλάχι-
στον τα µισά περιλαµβάνονται στα κάτωθι ειδικώς ανα-
φερόµενα κράτη - µέλη που διαθέτουν µηχανισµό Αξιο-
λόγησης Τεχνολογιών Υγείας για τα φάρµακα ανθρώπι-
νης χρήσης, ήτοι: η Αυστρία, το Βέλγιο, η Μεγάλη Βρε-
τανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η
Σουηδία και η Φινλανδία. Από την εφαρµογή της παρού-
σας παραγράφου εξαιρούνται: α) τα φάρµακα που έχουν
λάβει άδεια κυκλοφορίας ως ορφανά, µόνο εφόσον κα-
λύπτονται από διεθνή πρωτόκολλα, β) τα φάρµακα της
µεσογειακής αναιµίας, γ) τα εµβόλια που αναφέρονται
στην παρ. 5 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθµ. Δ.ΥΓ3α/
Γ.Π.32221/2013 (Β΄1049) κ.υ.α., δ) τα φάρµακα µε βάση
το ανθρώπινο αίµα ή το πλάσµα του αίµατος, όπως ορί-
ζονται στην παρ. 11 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθµ.
Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 (Β΄1049) κ.υ.α., ε) τα φάρµακα
συνδυασµών γνωστών δραστικών ουσιών, που ορίζονται
ως φάρµακα τα οποία συνδυάζουν δραστικές ουσίες, ως
προς τις οποίες έχει παρέλθει το χρονικό διάστηµα προ-
στασία των δεδοµένων τους, εφόσον η τιµή αποζηµίω-
σης τους είναι χαµηλότερη από τις τιµές αποζηµίωσης
των φαρµάκων που εµπεριέχουν τις επιµέρους δραστι-
κές ουσίες αθροιστικά, στ) τα φάρµακα-«κλώνοι», που ο-
ρίζονται ως φάρµακα µε διαφορετική εµπορική ονοµα-
σία, ίδια φαρµακοτεχνική µορφή, ίδια ποιοτική και ποσο-
τική σύνθεση τόσο σε δραστική ουσία όσο και σε έκδοχα
και τα οποία έλαβαν άδεια κυκλοφορίας µε την ίδια φαρ-
µακοχηµική, προκλινική και κλινική τεκµηρίωση σε σχέση
µε φάρµακα τα οποία περιλαµβάνονται ήδη στον Κατά-
λογο Αποζηµιούµενων Φαρµάκων και ζ) τα «βιο-οµοει-
δή» φάρµακα, δηλαδή τα φάρµακα βιολογικής προέλευ-
σης τα οποία έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε το άρθρο 10
παρ. 4 της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ, µε αναφορά σε φάρµα-
κα βιολογικής προέλευσης, τα οποία περιλαµβάνονται ή-
δη στον Κατάλογο Αποζηµιούµενων Φαρµάκων.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται
µετά την 1η.6.2018, µετά από γνώµη της Επιτροπής Α-
ξιολόγησης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Ε.Ο.Φ., δύναται να αναθεωρείται ο προαναφερόµενος
κατάλογος των χωρών της Ε.Ε. που διαθέτουν µηχανι-
σµό Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας. Η απόφαση του
προηγούµενου εδαφίου δεν µπορεί να τροποποιηθεί
πριν την παρέλευση έτους από την έναρξη ισχύος της. 

4. Τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και οι εξωτερι-
κοί εµπειρογνώµονες – αξιολογητές έχουν πρόσβαση σε
κάθε πληροφορία που διαθέτει ο Ε.Ο.Φ., ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. σχετικά µε το υπό αξιολόγηση και έντα-
ξη φάρµακο, και γενικώς, σχετικά µε κάθε φάρµακο.

5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης µπορεί να λαµβάνει υπό-
ψη της τις αξιολογήσεις και τις αποφάσεις οργανισµών

αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας άλλων ευρωπαϊκών
χωρών, ενώ λαµβάνει υποχρεωτικά υπόψη τις αξιολογή-
σεις που διενεργούνται στο πλαίσιο του δικτύου Αξιολό-
γησης Τεχνολογιών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(EUnetHTA).

Άρθρο 250
Διαδικασία Αξιολόγησης

1. Για την αξιολόγηση ενός φαρµάκου από την Επιτρο-
πή Αξιολόγησης και την ένταξή του στον κατάλογο της
του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, ο Κάτοχος Άδειας Κυ-
κλοφορίας (ΚΑΚ): α) υποβάλλει στην Επιτροπή Αξιολό-
γησης σχετική αίτηση, συνοδευόµενη από πλήρη φάκε-
λο µε τα πληροφοριακά στοιχεία και τα έγγραφα και β)
καταβάλλει εφάπαξ τέλος αξιολόγησης, το οποίο καθο-
ρίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδι-
κεύονται ο τύπος της αίτησης, τα πληροφοριακά στοι-
χεία και τα έγγραφα που υποβάλλονται από τους ΚΑΚ.
Το καταβαλλόµενο ως άνω τέλος αποτελεί δηµόσιο έσο-
δο, που αποδίδεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υ-
γείας και Οικονοµικών στο Υπουργείο Υγείας, οι πιστώ-
σεις του οποίου βαρύνονται µε τις δαπάνες της αποζη-
µίωσης των µελών, των εξωτερικών αξιολογητών, των υ-
παλλήλων της γραµµατείας και εν γένει των εξόδων λει-
τουργίας της Επιτροπής Αξιολόγησης και της Επιτροπής
Διαπραγµάτευσης του παρόντος νόµου.

2. Για την εκτίµηση της επίπτωσης στον προϋπολογι-
σµό από την ένταξη ενός φαρµάκου στον Κατάλογο Α-
ποζηµιούµενων Φαρµάκων, η Επιτροπή Αξιολόγησης,
παραπέµπει υποχρεωτικά όλες τις αιτήσεις, οι οποίες έ-
χουν λάβει καταρχάς θετικής αξιολόγηση βάσει των κρι-
τηρίων α΄ έως γ΄ της παραγράφου 1 του προηγούµενου
άρθρου, προς την Επιτροπή Διαπραγµάτευσης του άρ-
θρου 254. Η Επιτροπή Διαπραγµάτευσης εκκινεί και ολο-
κληρώνει την διαδικασία διαπραγµάτευσης του φαρµά-
κου και γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα, βάσει του αποτελέ-
σµατος της διαδικασίας διαπραγµάτευσης σχετικά µε
την επίπτωση στον προϋπολογισµό από την ένταξη ή την
διατήρηση ενός φαρµάκου στον Κατάλογο Αποζηµιού-
µενων Φαρµάκων. Σε οποιαδήποτε αναθεώρηση του κα-
ταλόγου, η επίπτωση στον προϋπολογισµό ή οι τιµές α-
ποζηµίωσης φαρµάκων δεν µπορούν να αυξηθούν. Σε κά-
θε περίπτωση, η Επιτροπή Αξιολόγησης λαµβάνει υπόψη
αιτιολογηµένη εισήγηση της Επιτροπής Διαπραγµάτευ-
σης, ως προς την επίπτωση στον προϋπολογισµό της α-
ποζηµίωσης των φαρµάκων είτε βάσει επιτυχούς ολο-
κλήρωσης της διαπραγµάτευσης, είτε βάσει της µη έ-
ναρξης ή της µη ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαπραγ-
µάτευσης, για την τελική της γνώµη προς τον Υπουργό
Υγείας σχετικά µε την ένταξη ή απένταξη φαρµάκων και
την αναθεώρηση του Καταλόγου Αποζηµιούµενων Φαρ-
µάκων.

3. Σε περίπτωση απόφασης απόρριψης αίτησης ένταξη
ενός φαρµάκου στον Κατάλογο Αποζηµιούµενων Φαρ-
µάκων, ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας µπορεί να υπο-
βάλει νέα αίτηση µόνο µετά την παρέλευση εξαµήνου α-
πό την έκδοση της ως άνω απόφασης, και µόνον εφόσον
συνυποβάλει πληροφοριακά στοιχεία και έγγραφα κλινι-
κής και οικονοµικής τεκµηρίωσης που δικαιολογούν νέα
ουσιαστική αξιολόγηση του φαρµάκου µε τα κριτήρια α-
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ξιολόγησης τεχνολογιών υγείας του παρόντος. 
4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, στο πλαίσιο του έργου

της, υποχρεωτικά αξιολογεί και γνωµοδοτεί στον Υ-
πουργό Υγείας, σχετικά µε την διατήρηση της ένταξης ή
την απένταξη: α) όλων των φαρµάκων που βρίσκονται σε
περίοδο προστασίας των δεδοµένων τους και έχουν ε-
νταχθεί στον Κατάλογο Αποζηµιούµενων Φαρµάκων ε-
ντός της τελευταίας τριετίας πριν την έκδοση της πρώ-
της Υπουργικής Απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής.
Η αξιολόγηση αυτή ολοκληρώνεται εντός δύο ετών από
την έκδοση της ως άνω απόφασης. Η ανωτέρω διαδικα-
σία αξιολόγησης πρέπει να εκκινείται κάθε τρία χρόνια
από την λήξη της προηγούµενης αξιολόγησης και να πε-
ραιώνεται εντός χρονικού διαστήµατος ενός (1) έτους
για όλα τα φάρµακα που βρίσκονται σε περίοδο προστα-
σίας των δεδοµένων τους και έχουν ενταχθεί στον Κα-
τάλογο Αποζηµιούµενων Φαρµάκων από την λήξη της
προηγούµενης αξιολόγησης και β) όλων των φαρµάκων
που βρίσκονται ήδη στον Κατάλογο Αποζηµιούµενων
Φαρµάκων και είναι θεραπευτικά ισοδύναµα µε τα φάρ-
µακα, για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση ένταξης. Η Ε-
πιτροπή Αξιολόγησης µπορεί να προβαίνει σε επαναξιο-
λόγηση όλων των φαρµάκων του Καταλόγου Αποζηµιού-
µενων Φαρµάκων και να γνωµοδοτεί προς τον Υπουργό
Υγείας, για να λάβει απόφαση σχετικά µε την αναθεώρη-
ση του καταλόγου και την διατήρηση της ένταξης ή την
απένταξή τους.

5. Με απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται
ένα από τα µέλη της, πλην του Προέδρου, ως Εισηγητής
του φακέλου αξιολόγησης, καθώς και τουλάχιστον δύο
(2) εξωτερικοί αξιολογητές, από τα µητρώα εξωτερικών
αξιολογητών. 

6. Περίληψη των γνωµοδοτήσεων της Επιτροπής Αξιο-
λόγησης, που γίνονται αποδεκτές από τον Υπουργό Υ-
γείας, που περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο το σκεπτικό τους,
δηµοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ. αφού έ-
χουν απαλειφθεί πληροφορίες που αφορούν: α) το εµπο-
ρικό απόρρητο και β) προσωπικά δεδοµένα. Στον Κανονι-
σµό Λειτουργίας της Επιτροπής περιλαµβάνεται σχετικό
πρότυπο έγγραφο. 

7. Η Επιτροπή Αξιολόγησης µπορεί να καλεί εκπροσώ-
πους συλλόγων ασθενών και επιστηµονικών σωµατείων
ή εταιρειών ιατρικών ειδικοτήτων για να εκφράσουν τις
απόψεις τους.

Άρθρο 251
Αναθεώρηση και Κατάρτιση του Καταλόγου 

Αποζηµιούµενων Φαρµάκων 

1. Οι γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης, που
λαµβάνουν υπόψη τις εισηγήσεις της Επιτροπής Δια-
πραγµάτευσης, αποστέλλονται προς τον Υπουργό Υγεί-
ας, ο οποίος µε απόφασή του εντάσσει ή απεντάσσει ένα
φάρµακο από τον Κατάλογο Αποζηµιούµενων Φαρµάκων
και αναθεωρεί τον κατάλογο. Σύµφωνα µε την ανωτέρω
απόφαση, συντάσσεται ο αναθεωρηµένος Κατάλογος Α-
ποζηµιούµενων Φαρµάκων από την αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Υγείας και αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Ε.Ο.Φ., µόνο για τη διόρθωση λαθών για χρονικό διά-
στηµα τριών (3) ηµερών. Ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφο-
ρίας υποβάλει έγγραφη αναφορά για τα τυχόν υφιστά-

µενα λάθη, και η διόρθωση των λαθών γίνεται από τη
Γραµµατεία της Επιτροπής, η οποία και αποστέλλει τις
διορθώσεις προς την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Υγείας, προκειµένου να εκδοθεί αναθεωρηµένη απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας.

2. Η απόφαση του Υπουργού Υγείας περί ένταξης ή
µη, ενός φαρµάκου στον Κατάλογο Αποζηµιούµενων
Φαρµάκων, εκδίδεται και κοινοποιείται µε κάθε πρόσφο-
ρο µέσο προς τον αιτούντα Κάτοχο Άδειας Κυκλοφο-
ρίας, που τον αφορά, εντός αποκλειστικής προθεσµίας
εκατόν ογδόντα (180) ηµερών από την κατάθεση της αί-
τησης του. Η ανάρτηση στο διαδίκτυο λογίζεται ως πρό-
σφορος τρόπος κοινοποίησης προς τον αιτούντα. Σε πε-
ρίπτωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσµίας, η αίτηση
θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρώς.

3. Η προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου ανα-
στέλλεται για όσο χρονικό διάστηµα ο Κάτοχος Άδειας
Κυκλοφορίας: α) δεν καταβάλει το τέλος αξιολόγησης
της παραγράφου 1 του άρθρου 250 ή β) δεν προσκοµίζει
τα πληροφοριακά στοιχεία και τα έγγραφα που προβλέ-
πονται από τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της
Επιτροπής. Μετά την παρέλευση εξήντα (60) ηµερών α-
πό την έγγραφη γνωστοποίηση προς τον ΚΑΚ των ανω-
τέρω παραλείψεών του, η σχετική αίτηση απορρίπτεται
µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώµη
της Επιτροπής Αξιολόγησης.

4. Όλες οι αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, που λαµ-
βάνονται ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγη-
σης αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο, όπως προ-
βλέπεται στο ν. 3861/2010 (Α΄ 112) και στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Υγείας και ισχύουν από την ηµεροµηνία
ανάρτησής τους σύµφωνα µε τον ανωτέρω νόµο, εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση. Δεν δηµοσιεύ-
εται το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης. 

5. Οι πράξεις του παρόντος άρθρου προσβάλλονται µε
αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Τριµελούς Διοικητικού Ε-
φετείου, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του
ο αιτών ΚΑΚ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 18/1989
(Α΄8) και του ν. 702/1977 (Α΄268). Τα προβλεπόµενα έν-
δικα βοηθήµατα και η προθεσµία άσκησης αυτών ανα-
γράφονται υποχρεωτικά στην σχετική απόφαση του Υ-
πουργού Υγείας. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από πρό-
ταση της Επιτροπής του άρθρου 15 της υ.α. οικ.3457/
2014 (Β΄ 64), η οποία υποχρεωτικά ενσωµατώνει τους
συνταγογραφικούς περιορισµούς της Επιτροπής Αξιολό-
γησης, για µεµονωµένα φάρµακα ή οµάδες φαρµάκων,
εκδίδονται πρωτόκολλα συνταγογράφησης, η τήρηση
των οποίων καθίσταται υποχρεωτική για την αποζηµίωση
των φαρµακευτικών αυτών προϊόντων και ενσωµατώνο-
νται στο σύστηµα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.. Η ως άνω επιτροπή
για την ανάπτυξη των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης
λαµβάνει υπόψη της επιστηµονικά κριτήρια, συµπεριλαµ-
βανοµένων στοιχείων επιδηµιολογικής συχνότητας (επι-
πολασµός και επίπτωση) και αναγκών κάλυψης σε νό-
σους και νοσηλείες, καθώς επίσης και οικονοµικά κριτή-
ρια, στα οποία συµπεριλαµβάνεται η επίπτωση στον προ-
ϋπολογισµό της αποζηµίωσης του φαρµάκου βάσει της
τιµής αποζηµίωσης, όπως εκάστοτε καθορίζεται. Με α-
πόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι λεπτοµέ-
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ρειες της διαδικασίας ενσωµάτωσης των συνταγογραφι-
κών περιορισµών και των πρωτοκόλλων συνταγογράφη-
σης των προηγούµενων εδαφίων στο σύστηµα της
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..

Άρθρο 252 
Αρχή Αµεροληψίας – Ασυµβίβαστα Μελών

1. Κατά την άσκηση του έργου τους τα τακτικά µέλη
και η Γραµµατεία της Επιτροπής Αξιολόγησης δεσµεύο-
νται από τις αρχές της αντικειµενικότητας και της αµε-
ροληψίας, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 7 του ν. 2690/1999
και του άρθρου 36 του ν. 3528/2007 (Α΄26).

2. Σε κάθε περίπτωση, τα µέλη της Επιτροπής Αξιολό-
γησης απαγορεύεται να έχουν οι ίδιοι ή οι συγγενείς
τους έως δεύτερο βαθµό εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας
τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν τον διορισµό τους, κατά το
διορισµό τους και καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης των
καθηκόντων τους άµεσο οικονοµικό συµφέρον µε επιχεί-
ρηση που είναι Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) ή
παραγωγού ή χονδρικής πώλησης φαρµάκων. Ως άµεσο
οικονοµικό συµφέρον νοείται: α) οποιαδήποτε σχέση ε-
ξαρτηµένης εργασίας ή έργου ή παροχής ανεξαρτήτων
υπηρεσιών, β) οποιαδήποτε σχέση παροχής συµβουλών,
γ) οικονοµικά δικαιώµατα επί των επιχειρήσεων, όπως
κατοχή κεφαλαίου, µετοχών και µεριδίων, οµολόγων, δι-
καιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών, αποζηµιώσεις,
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, δ) ιδιότητα µέλους
Διοικητικού Συµβουλίου ή νοµίµου εκπροσώπου των
προαναφερόµενων επιχείρησεων. Καθ’ όλη τη διάρκεια
της άσκησης των καθηκόντων τους τα ίδια ως άνω πρό-
σωπα απαγορεύεται να έχουν οποιαδήποτε άλλα συµφέ-
ροντα σχετιζόµενα µε τον ΚΑΚ, του οποίου η αίτηση α-
ξιολογείται.

3. Τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν µπορούν
να έχουν οποιαδήποτε έννοµη σχέση µε φαρµακευτικές
επιχειρήσεις, προϊόντα των οποίων έχουν αξιολογηθεί
από την Επιτροπή, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ε-
νός (1) έτους µετά την λήξη καθ’ οιονδήποτε τρόπο της
θητείας τους.

4. Τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης υποχρεούνται
να δηλώνουν εγγράφως, κατά την υποβολή της αίτησης
για το διορισµό τους και κατά τη διάρκεια της θητείας
τους και εντός χρονικού διαστήµατος πέντε (5) ηµερών
από την ηµεροµηνία που έλαβαν γνώση, συµφέροντα ή
ασυµβίβαστα σύµφωνα µε το παρόν άρθρο και οι σχετι-
κές έγγραφες δηλώσεις τους καταχωρούνται σε αρχείο
που τηρείται ειδικά για το σκοπό αυτό στη Γραµµατεία
της Επιτροπής.

5. Στον υπαίτιο της παράβασης των παραγράφων 1, 2
ή 3, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών µη-
νών και χρηµατικό πρόστιµο 5.000 ευρώ. Στον υπαίτιο
της παράβασης της παραγράφων 4 επιβάλλεται ποινή
φυλάκισης έως ένα (1) έτος και χρηµατικό πρόστιµο
1.000 ευρώ.

6. Το αξιόποινο της πράξης των παραγράφων 1 ή 2 αί-
ρεται στην περίπτωση που υποβληθεί η δήλωση της πα-
ραγράφου 4 και το µέλος υποβάλει ταυτόχρονα δήλωση
παραίτησης και απέχει περαιτέρω από την άσκηση των
καθηκόντων του.

7. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στους εξωτερικούς ή

εσωτερικούς αξιολογητές, στα µέλη της Γραµµατείας
της Επιτροπής Αξιολόγησης, καθώς και στα µέλη της Ε-
πιτροπής Διαπραγµάτευσης.

8. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται
τα λοιπά, µη άµεσα οικονοµικά συµφέροντα, της παρα-
γράφου 2 και η έγγραφη δήλωση της παραγράφου 4.

Άρθρο 253
Καθήκον Εχεµύθειας – Ευθύνη Μελών

1. Τα µέλη της Επιτροπής, οι εισηγητές, τα µέλη της
Γραµµατείας και όσοι παρίστανται στις συνεδριάσεις της
Επιτροπής έχουν την υποχρέωση να τηρούν εχεµύθεια
για πληροφορίες των οποίων λαµβάνουν γνώση κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους, ιδίως αυτών που ά-
πτονται του εµπορικού και βιοµηχανικού απορρήτου, και
δεσµεύονται µε την υπογραφή και υποβολή έγγραφης
δήλωσης εµπιστευτικότητας πριν από την ανάληψη των
καθηκόντων τους ή την έναρξη της συνεδρίασης στην ο-
ποία µετέχουν αντιστοίχως. Η υποχρέωση δεσµεύει
τους ανωτέρω και µετά την παύση των καθηκόντων τους
για οποιονδήποτε λόγο από το ανωτέρω συλλογικό όρ-
γανο.

2. Τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν ευθύνο-
νται αστικά έναντι τρίτων, πλην του Ελληνικού Δηµοσίου
και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για ενέργειες ή παραλείψεις κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 3 του ν. 4208/2013, εκτός αν ενήργησαν µε δόλο ή
βαρειά αµέλεια ή παραβίασαν το απόρρητο των πληρο-
φοριών και στοιχείων, που περιήλθαν σε γνώση τους κα-
τά την άσκηση των καθηκόντων τους, ή παρέβησαν το
καθήκον εχεµύθειας του άρθρου 26 του ν. 3528/2007. Οι
διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 3528/2007 εφαρ-
µόζονται σε όλα τα παραπάνω πρόσωπα.

3. Η παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 (Α΄ 146) ε-
φαρµόζεται για τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, κα-
τά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύεται το
πρότυπο της έντυπης δήλωσης εµπιστευτικότητας της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

5. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στους εξωτερικούς ή
εσωτερικούς αξιολογητές, στα µέλη της Γραµµατείας
της Επιτροπής Αξιολόγησης καθώς και στα µέλη της Επι-
τροπής Διαπραγµάτευσης.

Άρθρο 254 
Επιτροπή Διαπραγµάτευσης Τιµών Φαρµάκων

1. Συστήνεται Επιτροπή Διαπραγµάτευσης Τιµών Φαρ-
µάκων (Επιτροπή Διαπραγµάτευσης), η οποία έχει έδρα
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και υπάγεται στον Υπουργό Υγείας.

2. Η Επιτροπή Διαπραγµάτευσης έχει την αρµοδιότητα
να διαπραγµατεύεται τις τιµές ή τις εκπτώσεις των φαρ-
µάκων, τα οποία αποζηµιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή
προµηθεύονται τα δηµόσια νοσοκοµεία, να συνάπτει
συµφωνίες µε τους ΚΑΚ που συµµετέχουν στην σχετική
διαδικασία διαπραγµάτευσης ως προς το ανωτέρω αντι-
κείµενο της διαπραγµάτευσης και να εισηγείται στην Ε-
πιτροπή Αξιολόγησης σχετικά µε την επίπτωση στον
προϋπολογισµό της αποζηµίωσης των φαρµάκων. Οι
συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ της Επιτροπής Απο-
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ζηµίωσης και των ΚΑΚ καθίστανται δεσµευτικές για τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τους ΚΑΚ και τα δηµόσια νοσοκοµεία µετά
την έναρξη ισχύος της απόφασης του Υπουργού Υγείας
περί ένταξης ή απένταξης ή αναθεώρησης του Καταλό-
γου Αποζηµιούµενων Φαρµάκων, εφόσον στην σχετική
απόφαση ο Υπουργός Υγείας αποδέχεται την γνώµη της
Επιτροπής Αξιολόγησης που ενσωµατώνει την ανωτέρω
εισήγηση της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης.

3. Η Επιτροπή Διαπραγµάτευσης είναι εννεαµελής συ-
γκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και αποτε-
λείται από πέντε (5) µέλη, εκ των οποίων τρία (3) µε ειδί-
κευση ή εµπειρία στη φαρµακοοικονοµία ή φαρµακευτι-
κή αγορά ή φαρµακευτική νοµοθεσία,έναν (1) νοσοκο-
µειακό φαρµακοποιό και έναν (1) Διοικητή ή Υποδιοικητή
Υγειονοµικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), που ορίζονται από
τον Υπουργό Υγείας, δύο (2) µέλη που ορίζονται από τον
ΕΟΠΠΥ, ένα (1) µέλος που ορίζεται από τον Ε.Ο.Φ. και έ-
να (1) µέλος που ορίζεται από τον ΙΦΕΤ ΑΕ. Τα µέλη ορί-
ζονται µε τριετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεωθεί µία
φορά µε απόφαση του Υπουργού Υγείας. Κατά τη λήξη
της πρώτης θητείας και µε απόφαση του Υπουργού Υγεί-
ας, υποχρεωτικά ανανεώνεται η θητεία τουλάχιστον
τριών (3) τακτικών µελών της Επιτροπής Διαπραγµάτευ-
σης Τιµών Φαρµάκων.

4. Τα µέλη της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης Τιµών
Φαρµάκων δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων, πλην
του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για ενέρ-
γειες ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, εκτός αν
ενήργησαν µε δόλο ή βαριά αµέλεια ή παραβίασαν το α-
πόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων, που περιήλθαν
σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
ή παρέβησαν το καθήκον εχεµύθειας του άρθρου 26 του
ν. 3528/2007 (Α΄26). Οι διατάξεις των άρθρων 26, 27 και
36 του ν. 3528/2007 εφαρµόζονται αναλογικά σε όλα τα
παραπάνω πρόσωπα.

5. Η παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 (Α΄ 146) ε-
φαρµόζεται για τα µέλη, τακτικά και αναπληρωµατικά,
της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης, κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους.

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο
τρόπος και η διαδικασία της διαπραγµάτευσης και της
λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης, ο τρόπος
σύναψης των συµφωνιών µε τους ΚΑΚ και ο Κανονισµός
Λειτουργίας της, καθώς και ο τρόπος ορισµού των τιµών
αναφοράς (ΤΑ), που αποτελούν ασφαλιστικές τιµές απο-
ζηµίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ)
και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Υγείας καθορίζεται η αποζηµίωση των
µελών της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης που βαρύνει
τον προϋπολογισµό του Υπουργείου, καθώς και κάθε άλ-
λη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρού-
σας παραγράφου. 

Άρθρο 255
Επιτροπή Διαπραγµάτευσης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η παράγραφος 4 του άρθρου 29 του ν. 3918/2011
(Α΄31), αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επιτροπή Διαπραγµά-
τευσης Αµοιβών και Τιµών Ιατροτεχνολογικών Προϊό-
ντων, προκειµένου να διαπραγµατεύεται µε όλους τους
συµβαλλόµενους παρόχους τις αµοιβές τους, τους ό-

ρους των συµβάσεων του Οργανισµού, και τις τιµές των
ιατροτεχνολογικών υλικών, καθώς και να εισηγείται στο
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τη διατήρηση ή την τροποποίηση ό-
λων των ανωτέρω. Στα µέλη της Επιτροπής δεν κατα-
βάλλεται αποζηµίωση. Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Υγείας καθορίζεται η σύνθεση, η συγκρότηση, ο τρόπος,
η διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής, εγκρίνεται ο
Κανονισµός Λειτουργίας της, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας πα-
ραγράφου.»

Άρθρο 256
Μεταβατικές - Καταργούµενες διατάξεις 

1. Έως την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ.
3 του άρθρου 248, η προβλεπόµενη εκ του άρθρου 12
του ν. 3816/2010 (Α΄6) Επιτροπή Θετικού Καταλόγου ε-
ξακολουθεί να ασκεί τα προβλεπόµενα εκ του νόµου κα-
θήκοντά της και εισπράττεται µόνον το τέλος της παρα-
γράφου 4 του άρθρου αυτού.

2. Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 248, όλες οι εκ του νόµου αρ-
µοδιότητες της Επιτροπής Θετικού Καταλόγου του άρ-
θρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄6), έστω κι αν δεν κατονο-
µάζονται ρητά στο παρόν, περιέρχονται στην Επιτροπή
Αξιολόγησης Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης του παρό-
ντος νόµου, εισπράττεται µόνο το προβλεπόµενο τέλος
της παραγράφου 1 του άρθρου 250 για την εισαγωγή
των νέων φαρµάκων στον Κατάλογο Αποζηµιούµενων
Φαρµάκων και οι αναφορές των κείµενων διατάξεων
στην Επιτροπή Θετικού Καταλόγου του άρθρου 12 του ν.
3816/2010, θεωρούνται ότι γίνονται στην Επιτροπή Αξιο-
λόγησης του παρόντος νόµου.

3. Έως την έκδοση της υπουργικής απόφασης της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 254, η προβλεπόµενη εκ του άρ-
θρου 29 του ν. 3918/2011 (Α΄31) Επιτροπή Διαπραγµά-
τευσης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξακολουθεί να ασκεί τα προ-
βλεπόµενα εκ του νόµου καθήκοντά της, καθώς και όσα
καθήκοντα προβλέπονται από τον παρόντα νόµο για την
Επιτροπή Διαπραγµάτευσης του άρθρου 254.

4. Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 254 του παρόντος νόµου, όλες
οι εκ του νόµου αρµοδιότητες της Επιτροπής Διαπραγ-
µάτευσης του άρθρου 29 του ν. 3918/2011 (Α΄31), οι ο-
ποίες αφορούν στη διαπραγµάτευση τιµών φαρµάκων, έ-
στω κι αν δεν κατονοµάζονται ρητά στο παρόν, περιέρ-
χονται στην Επιτροπή Διαπραγµάτευσης Τιµών Φαρµά-
κων του παρόντος νόµου και οι αναφορές των κείµενων
διατάξεων στην Επιτροπή Διαπραγµάτευσης του άρθρου
29 του ν. 3918/2011 (Α΄31), ως προς τη διαπραγµάτευση
τιµών φαρµάκων, θεωρούνται ότι γίνονται στην Επιτρο-
πή Διαπραγµάτευσης του άρθρου 254.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Άρθρο 257
Ωράριο Λειτουργίας Φαρµακείων

1. Το άρθρο 9 του ν.1963/1991 (Α΄138), πλην της πα-
ραγράφου 3, η οποία διατηρείται σε ισχύ και αναριθµεί-
ται σε παρ. 8 του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 9 
Ωράριο Λειτουργίας Φαρµακείων

1.Τα φαρµακεία λειτουργούν υποχρεωτικά κατ’ ελάχι-
στον σαράντα (40) ώρες εβδοµαδιαίως. Με απόφαση του
αρµόδιου κατά τόπον Περιφερειάρχη που εκδίδεται ύ-
στερα από την σύµφωνη γνώµη του οικείου φαρµακευτι-
κού συλλόγου, κατανέµονται, ανάλογα µε τις ανάγκες
του τοπικού πληθυσµού, οι ως άνω 40 ώρες εντός της ε-
βδοµάδας, οι οποίες δεν θα µπορούν να υπερβαίνουν τα
κάτωθι ανώτατα χρονικά όρια, τα οποία πρέπει να συ-
ντρέχουν σωρευτικά: α) από Δευτέρα έως Παρασκευή ε-
ντός της εβδοµάδας και β) από τις 08:00 π.µ. έως τις
21:00 µ.µ. εντός της ηµέρας. Επίσης τα φαρµακεία δεν
είναι υποχρεωτικό να λειτουργούν στις κάτωθι αργίες ε-
κάστου έτους: την 25η Μαρτίου, την Μεγάλη Παρα-
σκευή, τη Δευτέρα του Πάσχα, την 15η Αυγούστου, την
25η και την 26η Δεκεµβρίου, την 1η Ιανουαρίου, την 6η
Ιανουαρίου, την Καθαρά Δευτέρα, την 1η Μαΐου, την 28η
Οκτωβρίου και του Αγίου Πνεύµατος, την ηµέρα εορτής
του Πολιούχου Αγίου της πόλης και την ηµέρα Απελευ-
θέρωσης της πόλης. 

2. Όλα τα φαρµακεία συµµετέχουν υποχρεωτικά στις
καθοριζόµενες σύµφωνα µε το παρόν διηµερεύσεις και
διανυκτερεύσεις. Η διηµέρευση διαρκεί από τις 08:00
π.µ. έως τις 21:00 µ.µ. και η διανυκτέρευση από τις 21:00
µ.µ. έως τις 08:00 π.µ. κάθε ηµέρας. Με απόφαση του κα-
τά τόπον αρµόδιου Περιφερειάρχη κατόπιν σύµφωνης
γνώµης του οικείου φαρµακευτικού συλλόγου, καθορίζε-
ται ανά περιφερειακή ενότητα ή ανά δήµο, ο αριθµός
των φαρµακείων που διηµερεύουν και διανυκτερεύουν
κάθε έτος και η σειρά διηµέρευσης και διανυκτέρευσης
αυτών. Σύµφωνα µε αυτή την απόφαση συντάσσονται α-
πό τον κατά τόπον αρµόδιο φαρµακευτικό σύλλογο σχε-
τικοί πίνακες διηµέρευσης και διανυκτέρευσης, οι οποίοι
ισχύουν για ένα έτος και είναι υποχρεωτικοί για τα µέλη
τους. Για τον ως άνω καθορισµό των φαρµακείων που
διηµερεύουν ή διανυκτερεύουν πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη ως κριτήρια: α) η ισόρροπη γεωγραφική κατανοµή
όλων των διηµερευόντων και διανυκτερευόντων φαρµα-
κείων, ώστε να καλύπτονται εύκολα οι ανάγκες πρόσβα-
σης των πολιτών στο φάρµακο ανά δήµο όλο το 24ωρο,
β) η ισοµερής συµµετοχή όλων των φαρµακείων στις
διανυκτερεύσεις και τις διηµερεύσεις. Οι πίνακες διηµε-
ρεύσεως και διανυκτερεύσεως των φαρµακείων συντάσ-
σονται µε ευθύνη και φροντίδα του οικείου φαρµακευτι-
κού συλλόγου, αναρτώνται επί των προσόψεων των
φαρµακείων κατά τις ηµέρες και ώρες που αυτά παραµέ-
νουν κλειστά, µε ευθύνη του φαρµακοποιού, καθώς και
στις ιστοσελίδες, εφόσον υφίστανται, των αρµόδιων Πε-
ριφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων και Φαρµακευτι-
κών Συλλόγων. Το προσωπικό των φαρµακείων, που ερ-
γάζονται κατά το χρόνο διηµέρευσης η διανυκτέρευσης,
τουλάχιστον επί πέντε ώρες, δικαιούται πλήρη ανάπαυ-
ση την επόµενη ηµέρα. Το τµήµα του χρόνου εργασίας
που παρέχεται σε διηµέρευση ή διανυκτέρευση και που
δεν συµψηφίζεται µε το χρόνο ανάπαυσης του προηγού-
µενου εδαφίου θεωρείται ως υπερωριακή εργασία και ε-
φαρµόζονται για αυτό οι ισχύουσες διατάξεις για την α-
µοιβή υπερωριακής εργασίας.

3. Κάθε επιχείρηση νόµιµου φαρµακείου, διά του νοµί-
µου εκπροσώπου της, δύναται να επιλέξει ωράριο λει-

τουργίας του φαρµακείου του, καθ’ υπέρβαση των χρονι-
κών ορίων της παραγράφου 1, πλην της Κυριακής, µε την
επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 22 του
ν. 1483/1984 (Α' 153) που παραµένουν σε ισχύ. Η επιχεί-
ρηση φαρµακείου που επιλέγει το κατά το προηγούµενο
εδάφιο διευρυµένο ωράριο εξακολουθεί να έχει τις υπο-
χρεώσεις που συνεπάγονται οι παράγραφοι 1 και 2 του
παρόντος. Ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης υπο-
χρεωτικά δηλώνει ανά δίµηνο κάθε έτος και τουλάχιστον
ένα µήνα πριν την έναρξη του διµήνου αυτού, τις ώρες
και ηµέρες σε εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό, που επιλέ-
γει σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο να λειτουργή-
σει πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, στους κατά τόπον
αρµόδιους φαρµακευτικούς συλλόγους και στον κατά
τόπον αρµόδιο Περιφερειάρχη. Η δήλωση µπορεί να γί-
νει µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ήτοι ακόµη και
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αλλά πάντοτε εγγρά-
φως. Σε περίπτωση λειτουργίας φαρµακείου, πέραν των
χρονικών ορίων της παραγράφου 1, κατά παράλειψη της
δήλωσης των προηγούµενων εδαφίων ή καθ’ υπέρβαση
των δηλωθέντων χρονικών ορίων αυτής, επιβάλλεται µε
Απόφαση του κατά τόπον αρµόδιου Περιφερειάρχη,
πρόστιµο έως 3.000 ευρώ. Ο κατά τόπον αρµόδιος φαρ-
µακευτικός σύλλογος καταρτίζει διµηνιαίους χωριστούς
πίνακες φαρµακείων που λειτουργούν πέραν του κατ΄ ε-
λάχιστον υποχρεωτικού ωραρίου, σύµφωνα µε την πα-
ρούσα παράγραφο, οι οποίοι αναρτώνται επί των προσό-
ψεων των φαρµακείων κατά τις ηµέρες και ώρες που αυ-
τά παραµένουν κλειστά, καθώς και στις ιστοσελίδες, ε-
φόσον υφίστανται, των αρµόδιων Περιφερειών και Φαρ-
µακευτικών Συλλόγων. Στο επάνω τµήµα των πινάκων
αυτών, θα αναγράφεται ευκρινώς και µε κεφαλαία γράµ-
µατα η πρόταση: «ΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩ-
ΣΗ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ Ω-
ΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ.»

4. Με απόφαση του κατά τόπον αρµόδιου Περιφερει-
άρχη, δύνανται να απαλλάσσονται της υποχρέωσης διη-
µερεύσεων ή διανυκτερεύσεων φαρµακεία, µόνον για
τους εξής λόγους: α) για σοβαρούς λόγους υγείας που
αφορούν στο πρόσωπο του λειτουργούντος το φαρµα-
κείο φαρµακοποιού, οι οποίοι αποδεικνύεται µε γνωµά-
τευση από αρµόδια υγειονοµική επιτροπή, ή β) για σοβα-
ρούς οικονοµικούς λόγους, ύστερα από γνώµη του κατά
τόπον αρµόδιου φαρµακευτικού συλλόγου, οι οποίοι
πρέπει να αποδεικνύονται εγγράφως, βάσει των οποίων
είναι αδύνατος ο εφοδιασµός του φαρµακείου µε το α-
παραίτητο φαρµακευτικό υλικό για την ανταπόκρισή του
στις ανάγκες της εφηµερίας ή της διανυκτέρευσης. Με
απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται ειδικότε-
ρα, τα ανωτέρω κριτήρια απαλλαγής καθώς και καθορί-
ζεται ή συγκροτείται η υγειονοµική επιτροπή η οποία θα
αποφαίνεται επ’ αυτών. Έως την δηµοσίευση της υπουρ-
γικής απόφασης της παρούσας παραγράφου, µε απόφα-
ση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από γνώµη του
οικείου Φαρµακευτικού Συλλόγου, απαλλάσσονται της
υποχρέωσης διηµερεύσεων και διανυκτερεύσεων προ-
σκαίρως ή οριστικώς, οι φαρµακοποιοί, για τους οποίους
συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, αποδεικνυόµενοι µε
πιστοποιητικό νοσηλευτικών ιδρυµάτων ή άλλοι σοβαροί
λόγοι, για τους οποίους θα εκφέρει γνώµη ο οικείος
φαρµακευτικός σύλλογος. Μετά τη δηµοσίευση του υ-
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πουργικής απόφασης της παρούσας παραγράφου, επα-
νεξετάζονται όλες οι περιπτώσεις της απαλλαγής από
τις διηµερεύσεις και τις διανυκτερεύσεις σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην απόφαση αυτή.

5. Σε φαρµακοποιούς ή φαρµακεία, που δηλώνουν ότι
θα τηρήσουν σύµφωνα µε την παράγραφο 3 της παρού-
σας διευρυµένο πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, δεν
επιτρέπεται η χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέω-
ση: α) διηµέρευσης, εφόσον το διευρυµένο ωράριο δη-
λώθηκε για το χρονικό πλαίσιο της εφηµερίας από 08:00
π.µ. έως 20:00 µ.µ. και για όσο χρόνο τηρεί το ωράριο
αυτό, και β) διανυκτερεύσεων, εφόσον διευρυµένο ωρά-
ριο δηλώθηκε για το χρονικό πλαίσιο της διανυκτέρευ-
σης από 20:00 µ.µ. έως 08:00 π.µ. και για όσο χρόνο τη-
ρεί το ωράριο αυτό.

6. Οι νόµιµοι εκπρόσωποι και οι υπεύθυνοι φαρµακο-
ποιοί των επιχειρήσεων φαρµακείων που παραβιάζουν
τις διατάξεις των περί διηµερεύσεων και διανυκτερεύσε-
ων τιµωρούνται: α) µε φυλάκιση έως έξι (6) µηνών και β)
µε απόφαση του αρµόδιου Περιφερειάρχη µε χρηµατικό
πρόστιµο από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως είκοσι χι-
λιάδες (20.000) ευρώ, και σε περίπτωση υποτροπής µε
πρόσκαιρο κλείσιµο του φαρµακείου από δύο (2) έως έξι
(6) µήνες.

7. Με απόφαση του αρµόδιου Περιφερειάρχη µετά από
έλεγχο από το Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας, ή
από την αρµόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας, στις επι-
χειρήσεις φαρµακείων οι οποίοι από υπαιτιότητα τους
δεν τηρούν το υποχρεωτικό ωράριο που ορίζεται µε την
Απόφαση του Περιφερειάρχη επιβάλλεται χρηµατικό
πρόστιµο από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως είκοσι χι-
λιάδες (20.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής µε
πρόσκαιρο κλείσιµο του φαρµακείου από δύο (2) έως έξι
(6) µήνες.»

2. Το άρθρο 11 του ν. 5607/1932 (Α΄ 300), αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 11
Προσωρινό Κλείσιµο Φαρµακείου

1. Φαρµακείο που βρίσκεται σε λειτουργία δε µπορεί
να µείνει κλειστό, χωρίς άδεια του αρµόδιου Περιφερει-
άρχη. Άδεια για προσωρινό κλείσιµο του φαρµακείου χο-
ρηγείται: α) Για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι (6) µήνες µό-
νον στις κάτωθι περιπτώσεις: αα) Για µεταφορά ή ανα-
καίνιση του φαρµακείου, ή ββ) για λόγους υγείας του
φαρµακοποιού, ή γγ) για οικονοµικούς ή άλλους σοβα-
ρούς λόγους, αν κατά την κρίση της αρµόδιας Αρχής εί-
ναι αδύνατη για το φαρµακοποιό η ανεύρεση αντικατα-
στάτη. β) Για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα µήνα το χρόνο,
χωρίς ειδική αιτιολογία, µετά από γνώµη του αρµόδιου
Φαρµακευτικού Συλλόγου. Επίσης κατάστηµα φαρµακεί-
ου δεν µπορεί να αλλάξει τη χρήση του για όσο χρονικό
διάστηµα λειτουργεί ως φαρµακείο.

2. Με απόφαση του αρµόδιου Περιφερειάρχη, οι παρα-
βάτες των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου τι-
µωρούνται µε πρόστιµο µέχρι 5.000 ευρώ που εισπράτ-
τεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου που ισχύει για
τη είσπραξη δηµοσίων εσόδων. Σε περίπτωση παύσης
της λειτουργίας του φαρµακείου χωρίς άδεια του αρµό-
διου Περιφερειάρχη, για περισσότερο από τρεος (3) µή-
νες, ή αλλαγής χρήσης του καταστήµατος που στεγάζει
φαρµακείο, ανακαλείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
του φαρµακείου µε απόφαση του κατά τόπον αρµόδιου
Περιφερειάρχη.

3. Κωφάλαλοι πτυχιούχοι φαρµακοποιοί, που έχουν ά-
δεια άσκησης επαγγέλµατος φαρµακοποιού, µπορούν
να πάρουν την άδεια ίδρυσης φαρµακείου εάν έχουν ικα-
νοποιητική δυνατότητα χειλεανάγνωσης και σχετική ικα-
νότητα οµιλίας, βεβαιούµενες από Κρατικό Νοσοκοµείο.
Αν οι φαρµακοποιοί που περιγράφονται στην παράγραφο
αυτή δεν έχουν τις ουσιαστικές δυνατότητες για την ε-
ξυπηρέτηση του κοινού, τότε παίρνουν την άδεια ίδρυ-
σης φαρµακείου αν στο φαρµακείο συνυπηρετεί βοηθός
φαρµακείου.»

2. Η περίπτωση 35 της παρ. ΙΙ του άρθρου 75 του ν.
3463/2006 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Η λήψη απόφασης σχετικά µε τον καθορισµό των
ωρών ανοίγµατος, µεσηµβρινής διακοπής και κλεισίµα-
τος των φαρµακαποθηκών.»

4. Η υποπαράγραφος 3 της παρ. 7 του άρθρου 95 του
ν.4172/2013 (Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα φαρµακεία λειτουργούν υπό τη διαρκή παρουσία
και επίβλεψη αδειούχου φαρµακοποιού. Εφόσον, κατό-
πιν ελέγχου των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων, διαπι-
στωθεί ότι φαρµακείο δεν λειτουργεί υπό την παρουσία
και επίβλεψη αδειούχου φαρµακοποιού, επιβάλλεται
στον κάτοχο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
φαρµακείου χρηµατικό πρόστιµο πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, µε απόφαση
του Δ.Σ του Ε.Ο.Φ., ανάλογα µε τη σοβαρότητα και τη
συχνότητα της παράβασης.»

Άρθρο 258
Χρήση Πράσινου Σταυρού και Φαρµακείου

1. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση και εµπορική εκµε-
τάλλευση. α) της λέξεως «φαρµακείο» (αυτούσια ή των
παραγώγων της) σε οποιαδήποτε γλώσσα, και β) του
σταυρού πρασίνου χρώµατος, σε οποιαδήποτε µορφή, ε-
πιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο στα νοµίµως λειτουρ-
γούντα φαρµακεία. 

2. Οι παραβάτες της προηγούµενης παραγράφου τιµω-
ρούνται µε χρηµατικό πρόστιµο δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής τριάντα χι-
λιάδες (30.000) ευρώ µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ..
Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά µε οποιαδή-
ποτε άλλη προβλεπόµενη ποινή.

Άρθρο 259
Κατάργηση Επιτροπής Τιµών Φαρµάκων

1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 17 του ν.δ.
96/1973 (Α΄ 172) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Οι ανώτατες τιµές λιανικής, χονδρικής, νοσοκοµει-
ακής πώλησης, οι τιµές παραγωγού (ex-factory) και οι τι-
µές κάθε άλλης ειδικής πώλησης φαρµάκων, πλην των
Μη Συνταγογραφούµενων Φαρµάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.), κα-
θορίζονται µε Δελτία Τιµών, που εκδίδει ο Υπουργός Υ-
γείας, ύστερα από γνώµη του Εθνικού Οργανισµού Φαρ-
µάκων (Ε.Ο.Φ.). Τα Δελτία Τιµών τίθενται σε ισχύ την ε-
πόµενη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Υ-
πουργείου Υγείας, εκτός αν στο Δελτίο Τιµών ορίζεται
µεταγενέστερα η έναρξη ισχύος τους, η οποία δεν µπο-
ρεί να υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) πλήρεις ηµέρες
µετά την ανάρτηση.

2. Ο Ε.Ο.Φ. πριν την διατύπωση της γνώµης του προς
τον Υπουργό Υγείας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, α-
ναρτά το Δελτίο Τιµών στην ιστοσελίδα του, επί του ο-
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ποίου υποβάλλονται παρατηρήσεις µόνον επί προδήλου
σφάλµατος του Δελτίου εντός τριών (3) εργασίµων ηµε-
ρών από επόµενη ηµέρα της ανάρτησης, από οποιονδή-
ποτε έχει έννοµο συµφέρον. Ο Ε.Ο.Φ. αποδέχεται ή α-
πορρίπτει τις παρατηρήσεις και τελικώς διαµορφώνει και
υποβάλει την γνώµη του προς τον Υπουργό Υγείας. 

3. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να υ-
ποβάλει ενώπιον του Υπουργού Υγείας ένσταση κατά
της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών, η ο-
ποία αρχίζει από την επόµενη της ανάρτησης στην ιστο-
σελίδα του Υπουργείου Υγείας. Η ένσταση υποβάλλεται
ηλεκτρονικά στον Ε.Ο.Φ.. Μόνο σε περίπτωση ανωτέρας
βίας, η ένσταση του προηγούµενου εδαφίου υποβάλλε-
ται εγγράφως στον Ε.Ο.Φ.. Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, ύστερα από γνώµη του Ε.Ο.Φ., απορρίπτονται ή
γίνονται δεκτές οι ενστάσεις και εκδίδεται τροποποιηµέ-
νο Δελτίο Τιµών, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Υγείας και ισχύει από την ηµεροµηνία
της ανάρτησής του, κατά το µέρος της τροποποίησης.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθµίζεται κάθε άλ-
λο σχετικό θέµα σχετικά µε την διαδικασία τιµολόγησης
των φαρµάκων.»

2. Εκκρεµείς διαδικασίες τιµολόγησης φαρµάκων,
πλην των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., συνεχίζονται σύµφωνα µε τις κεί-
µενες διατάξεις πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 260
Συναισθηµατικός Δότης - Κάρτα Δότη Ε.Ο.Μ.

1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.
3984/2011 (Α΄150) αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) σε πρόσωπο µε το οποίο έχει προσωπική σχέση και
συνδέεται συναισθηµατικά. Για τη µεταµόσχευση απαι-
τείται άδεια από τον Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσε-
ων (Ε.Ο.Μ.) ύστερα από σύµφωνη γνώµη µη αµειβόµε-
νης Επιτροπής που αποτελείται από έναν πρωτοδίκη,
που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλί-
ου Διοίκησης του κατά τόπον αρµόδιου Πρωτοδικείου,
στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο λήπτης, έναν εκ-
πρόσωπο του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων
(Ε.Ο.Μ.), έναν ψυχίατρο και έναν κοινωνικό λειτουργό.
Η Επιτροπή στα πλαίσια της γνωµοδοτικής της αρµοδιό-
τητας συντάσσει τεκµηριωµένη έκθεση περί της ύπαρ-
ξης προσωπικής σχέσης και συναισθηµατικού συνδέ-
σµου, που δικαιολογεί το αίτηµα για µεταµόσχευση. Τα
µέλη της Επιτροπής έχουν το δικαίωµα, από κοινού ή
χωριστά, µε την έγγραφη συγκατάθεση του δωρητή και
λήπτη να προβαίνουν σε επεξεργασία, κατά την έννοια
του άρθρου 2 του ν. 2472/1997 (Α΄50) και σε πλήρη έ-
λεγχο και αξιολόγηση κάθε είδους προσωπικών δεδοµέ-
νων του δωρητή και λήπτη, όπως των συνθηκών της κα-
θηµερινής διαβίωσής τους, των κοινωνικών σχέσεων και
της εργασίας τους και του ιατρικού φακέλου τους, κα-
θώς και πληροφορίες οποιασδήποτε διαβάθµισης που
λαµβάνονται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
για το εάν συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφά-
λειας ως προς τα ανωτέρω πρόσωπα, που µπορεί να
σχετίζονται µε την αιτηθείσα µεταµόσχευση, λαµβάνο-
ντας υπόψη κάθε αποδεικτικό µέσο, όπως αυτοψία, έγ-
γραφα ιδιωτικά ή δηµόσια και καταθέσεις ατόµων του οι-

κογενειακού, φιλικού, κοινωνικού ή εργασιακού περι-
βάλλοντός τους. Η ανωτέρω έγγραφη συγκατάθεση για
την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων του δωρη-
τή και λήπτη αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την
έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης της µεταµόσχευ-
σης. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας και έχει τριετή θητεία. Με απόφαση του Υ-
πουργού Υγείας µπορεί να ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες
εφαρµογής της παρούσας διάταξης.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.3984/2011 (Α΄ 150), α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων, ιστών
και κυττάρων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγµατο-
ποιείται: α) µε τη σύµφωνη γνώµη της οικογένειας εφό-
σον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του, β)
µε την κάρτα δότη, η οποία εκφράζει την ελεύθερη δή-
λωση βούλησης του προσώπου εν ζωή για την δωρεά ε-
νός ή περισσοτέρων οργάνων, ιστών και κυττάρων, χω-
ρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή η συναίνεση της
οικογένειας. Η κάρτα δότη µπορεί να καταργηθεί ανά
πάσα στιγµή µε την έγγραφη συναίνεση του δότη. Στην
περίπτωση που ο θανών έχει ενταχθεί στο Μητρώο Αρ-
νητών που τηρεί ο Ε.Ο.Μ., δεν πραγµατοποιείται δωρεά
οργάνων, ιστών και κυττάρων. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας καθορίζεται και εξειδικεύεται ο τρόπος και
κάθε τεχνική λεπτοµέρεια σχετικά µε τις ανωτέρω εκδη-
λώσεις θετικής ή αρνητικής δήλωσης του κάθε ατόµου
και ο τρόπος συγκέντρωσης αυτών από τον Ε.Ο.Μ..»

Άρθρο 261
Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

1. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α΄ της
παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 181/1974 (Α΄347), αντικαθί-
στανται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας µπορεί να καθορί-
ζονται πρόσθετα κριτήρια, όπως κοινωνικά, χωροταξικά,
συµπεριλαµβανοµένου του κριτηρίου πληθυσµιακής κά-
λυψης, υγειονοµικά και οικονοµικά και να ρυθµίζεται κά-
θε αναγκαία λεπτοµέρεια για την έκδοση της άδειας
σκοπιµότητας. Ως πληθυσµιακή κάλυψη ορίζεται ο πλη-
θυσµός στον οποίο αντιστοιχεί κάθε είδος συστήµατος.
Ως πληθυσµιακή µονάδα µπορούν να θεωρούνται είτε οι
Δήµοι είτε οι Περιφερειακές Ενότητες είτε οι Περιφέρει-
ες, είτε συνδυασµός των ανωτέρω κατά περίπτωση, που
ειδικώς θα ορίζεται στην ανωτέρω απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας. Εκκρεµείς αιτήσεις για νέα άδεια σκοπιµό-
τητας, σε οποιοδήποτε στάδιο, κατά την ηµέρα δηµοσί-
ευσης της προαναφερόµενης απόφασης του Υπουργού
Υγείας, επανεξετάζονται ως νέες αιτήσεις, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην απόφαση αυτή.»

2. Η απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος, εκδί-
δεται εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος.

Άρθρο 262
Μεταβατικές διατάξεις Μονάδων Υποβοηθούµενης 

Αναπαραγωγής

Στο άρθρο 16 του π.δ.10/2016 (Α΄20) προστίθεται πα-
ράγραφος 5, η οποία έχει ως εξής:

«5. Οι Μ.Ι.Υ.Α. οι οποίες λειτουργούσαν σε δηµόσια
νοσοκοµεία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προε-
δρικού διατάγµατος, µπορούν να υποβάλλουν αίτηση για
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τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, που εξετά-
ζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος άρ-
θρου, εντός έξι (6) µηνών από την δηµοσίευση του παρό-
ντος νόµου. Οι µονάδες αυτές θεωρούνται ότι λειτουρ-
γούν σύννοµα έως τη έκδοση απόφασης της παραγρά-
φου 4 του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 263
Καταργούµενες διατάξεις

1. Από τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης της
παρ.3 του άρθρου 248 του παρόντος νόµου, καταργού-
νται οι διατάξεις: α) της παραγράφου 4 και των περιπτώ-
σεων β΄, γ΄, δ΄, ε΄, η΄, θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 και
του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 και β) της υπ’ αριθµ.
ΔΥΓ3(α)/ οικ.104744/25-10-2012 απόφασης του Υπουρ-
γού Υγείας (Β΄ 2912).

2. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται:
α) Η παρ. 2α) και 2β) του άρθρου 36 του ν. 3918/2011

(Α΄31), 
β) το άρθρο 22 του ν.1483/1984 (Α΄153), πλην των πα-

ραγράφων 5 και 6 που παραµένουν σε ισχύ,
γ) η περίπτωση ζ΄ της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.δ.

96/1973, 
δ) η παρ. 6 και 6α του άρθρου 39 του ν. 3918/2011

(Α΄3).

Άρθρο 264
Θεραπεία µε φάρµακα που δεν κυκλοφορούν 
στην Ελλάδα και φάρµακα υψηλού κόστους 

ειδικών παθήσεων

Για την αναγκαιότητα θεραπείας µε φάρµακα που δεν
κυκλοφορούν στην Ελλάδα και µε φάρµακα υψηλού κό-
στους ειδικών παθήσεων της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.
3816/2010 (Α΄ 6) και για την αποζηµίωση αυτών αποφα-
σίζει το ΔΣ του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρε-
σιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), µετά από γνώµη τριών (3) ια-
τρών ειδικότητας σχετικής µε τη νόσο για την οποία συ-
νταγογραφείται το φάρµακο και σύµφωνα µε τη διαδικα-
σία που προβλέπεται στα επόµενα άρθρα. Τα ανωτέρω
φάρµακα παρέχονται µόνο από τα φαρµακεία του Οργα-
νισµού ή των κρατικών νοσοκοµείων.

Άρθρο 265
Σύστηµα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.)

1. Δηµιουργείται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίο Σύστηµα Ηλε-
κτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.), µέσω του οποίου θα γί-
νεται η ηλεκτρονική διαχείριση και η εξέταση των αιτη-
µάτων σχετικά µε την αναγκαιότητα αποζηµίωσης φαρ-
µάκων για τις οποίες λαµβάνει απόφαση ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και που ανήκουν στις
παρακάτω κατηγορίες:
α) Φάρµακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων της

παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6).
β) Φάρµακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα (εξω-

τερικού) και θα χορηγηθούν µέσω έκτακτων εισαγωγών
ή ατοµικών αιτηµάτων.
γ) Φάρµακα που χορηγούνται εκτός εγκεκριµένων εν-

δείξεων.
δ) Φάρµακα που δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο

αποζηµιούµενων φαρµάκων (θετικό κατάλογο), δεν έ-
χουν αξιολογηθεί και ζητείται να χορηγηθούν κατ’ εξαί-

ρεση, για νόσους ή παθολογικές καταστάσεις, άµεσα α-
πειλητικές για τη ζωή ή ικανές να προκαλέσουν ανήκε-
στο βλάβη στην υγεία.
ε) Φάρµακα πρώιµης πρόσβασης που δεν χορηγούνται

δωρεάν από τον ΚΑΚ ή τον τοπικό αντιπρόσωπο και για
τα οποία ζητείται η χορήγηση προσωρινής ατοµικής ά-
δειας από τον Ε.Ο.Φ..

2. Η υποβολή αιτηµάτων στο Σ.Η.Π. και η επεξεργασία
αυτών εντάσσεται στα πλαίσια της επεξεργασίας ειδι-
κών κατηγοριών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, η
οποία είναι απαραίτητη για λόγους δηµόσιου συµφέρο-
ντος στον τοµέα της Δηµόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης,
χωρίς τη συναίνεση του υποκειµένου των δεδοµένων. Η
εν λόγω επεξεργασία υπόκειται σε κατάλληλα και ειδικά
µέτρα για την προστασία των δικαιωµάτων και ελευθε-
ριών των φυσικών προσώπων. Απαγορεύεται αυστηρά η
επεξεργασία των ανωτέρω δεδοµένων που σχετίζονται
µε την υγεία για λόγους δηµόσιου συµφέροντος να έχει
ως αποτέλεσµα την επεξεργασία δεδοµένων προσωπι-
κού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς από οποιονδήποτε
τρίτο πλην του Οργανισµού. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας
ή εκτελούντες την επεξεργασία υπέχουν υποχρέωση τή-
ρησης του επαγγελµατικού απορρήτου. 

Άρθρο 266
Κατάλογος γνωµοδοτούντων ιατρών

1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εκδίδεται κατά-
λογος γνωµοδοτούντων ιατρών, ο οποίος ανανεώνεται
κάθε δύο χρόνια και περιλαµβάνει τουλάχιστον πέντε ια-
τρούς από κάθε µία από τις κάτωθι ειδικότητες:
α) Αιµατολογία
β) Ακτινοθεραπευτική/Ογκολογική
γ) Αναισθησιολογία
δ) Γαστρεντερολογία
ε) Γυναικολογία
στ) Δερµατολογία
ζ) Ενδοκρινολογία
η) Καρδιολογία
θ ) Νευρολογία
ι) Νεφρολογία
ια) Παθολογική Ογκολογία
ιβ) Ορθοπαιδική
ιγ) Ουρολογία
ιδ) Οφθαλµολογία
ιε) Παθολογία
ιστ) Παιδιατρική
ιζ) Πνευµονολογία
ιη) Ρευµατολογία
ιθ) Ψυχιατρική.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας θα καθορίζονται τα

κριτήρια επιλογής των ιατρών, οι οποίοι θα επιλέγονται
µετά από πρόταση των Διοικητών Υ.ΠΕ.. Για τους γνω-
µοδοτούντες ιατρούς ισχύουν τα ασυµβίβαστα που προ-
βλέπονται για τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και
Αποζηµίωσης Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης.

2. Η συµµετοχή των ιατρών είναι υποχρεωτική και η έ-
γκαιρη εκτέλεση των καθηκόντων τους εντός των προ-
θεσµιών του παρόντος συνιστά προσήκουσα εκπλήρωση
υπηρεσιακού καθήκοντος, η παράβαση του οποίου συνι-
στά πειθαρχικό παράπτωµα.
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Άρθρο 267
Πιστοποίηση στο Σ.Η.Π.

1. Οι γνωµοδοτούντες ιατροί, οι οποίοι περιλαµβάνο-
νται στον σχετικό κατάλογο, καθώς και κάθε θεράπων
ιατρός που προωθεί αιτήµατα έγκρισης αποζηµίωσης
φαρµάκων για τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέ-
ρω εγγράφονται ηλεκτρονικά και πιστοποιούνται στο
Σ.Η.Π., σύµφωνα µε τις οδηγίες που εκδίδονται µε από-
φαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Τα ε-
λάχιστα πεδία που θα πρέπει να προβλέπονται για την η-
λεκτρονική εγγραφή και την πιστοποίηση των ιατρών εί-
ναι το ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, τα στοι-
χεία διεύθυνσης εργασίας και επικοινωνίας, ο αριθµός
µητρώου ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ), ο ΑΜΚΑ, η ιατρική ειδικότητα/ε-
ξειδίκευση και η ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε ιατρού.

2. Επίσης εγγράφονται ηλεκτρονικά και πιστοποιού-
νται στο Σ.Η.Π. δύο υπάλληλοι του Ε.Ο.Φ., που ορίζονται
από τον Πρόεδρο του Οργανισµού και δύο τουλάχιστον
Γραµµατείς της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζηµίω-
σης Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης, οι οποίοι ορίζονται
µε απόφαση της ίδιας Επιτροπής, καθώς και ειδικώς ε-
ντεταλµένοι υπάλληλοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που ορίζονται µε
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Άρθρο 268
Διαδικασία υποβολής, διαχείρισης και εξέτασης αιτη-

µάτων

1. Οι θεράποντες ιατροί, µετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας πιστοποίησης, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αί-
τηση. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται
τα στοιχεία που πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαµβάνο-
νται στα πεδία υποχρεωτικής συµπλήρωσης, καθώς και
τα στοιχεία της αναγκαίας αιτιολογίας στην αίτηση του
ιατρού. Κατά την υποβολή των αιτηµάτων από τους θε-
ράποντες ιατρούς θα πρέπει να αναφέρεται, εκτός από
την ιατρική αναγκαιότητα, το τεκµηριωµένο όφελος για
τον ασθενή, η εξάντληση όλων των διαθεσίµων αποζηµι-
ούµενων θεραπειών, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο
στοιχείο. Τα επιµέρους πρότυπα γνωµάτευσης ανά νό-
σο– φάρµακο εγκρίνονται µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

2. Τα αιτήµατα που αφορούν σε φάρµακα υψηλού κό-
στους ειδικών παθήσεων διαβιβάζονται άµεσα από το
διαχειριστή του Σ.Η.Π. σε τρεις ιατρούς ειδικότητας σχε-
τικής µε τη νόσο, οι οποίοι επιλέγονται τυχαία από τον
ως άνω κατάλογο και γνωµοδοτούν µέσα σε πέντε ηµέ-
ρες σχετικά µε την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήµα-
τος, λαµβάνοντας υπόψη το θεραπευτικό πρωτόκολλο,
και αποστέλλουν τη γνώµη τους προς το ΔΣ του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προκειµένου να λάβει την τελική του απόφα-
ση. 

3. Τα αιτήµατα που αφορούν σε φάρµακα που δεν κυ-
κλοφορούν στην Ελλάδα (εξωτερικού) και θα χορηγη-
θούν µέσω έκτακτων εισαγωγών ή ατοµικών αιτηµάτων
διαβιβάζονται άµεσα από το διαχειριστή του Σ.Η.Π. ηλε-
κτρονικά στον αρµόδιο υπάλληλο του Ε.Ο.Φ.. Ο Ε.Ο.Φ. ε-
νηµερώνει ηλεκτρονικά µέσα σε πέντε ηµέρες σχετικά
µε την άδεια κυκλοφορίας και αν επιτρέπει τη διακίνηση
του συγκεκριµένου φαρµάκου, προκειµένου στη συνέ-
χεια ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να προχωρήσει σε έγκριση ή µη της α-

ποζηµίωση αυτού. Μετά τη λήψη της ηλεκτρονικής ενη-
µέρωσης από τον Ε.Ο.Φ., το αίτηµα µαζί µε το ενηµερω-
τικό σηµείωµα του Ε.Ο.Φ. διαβιβάζονται άµεσα από το
διαχειριστή του Σ.Η.Π. σε τρεις (3) ιατρούς ειδικότητας
σχετικής µε τη νόσο, οι οποίοι επιλέγονται τυχαία και
που γνωµοδοτούν µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, λαµβάνο-
ντας υπόψη το θεραπευτικό πρωτόκολλο, σχετικά µε την
έγκριση ή την απόρριψη του αιτήµατος και αποστέλλουν
τη γνώµη τους προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προκειµένου
να λάβει την τελική του απόφαση.

4. Σε περιπτώσεις κατεπείγουσας αιτιολογηµένης ανά-
γκης (άµεσος κίνδυνος για τη ζωή ή για πρόκληση ανή-
κεστης βλάβης στην υγεία του ασθενή) χορήγησης σε
νοσηλευόµενους ασθενείς φαρµάκων που δεν κυκλοφο-
ρούν στην Ελλάδα, ο πιστοποιηµένος θεράπων ιατρός υ-
ποβάλλει το αίτηµα µε ένδειξη «Κατεπείγουσα χορήγη-
ση», η οποία θα περιλαµβάνεται στο Σ.Η.Π., καθώς και τη
συναίνεση του ασθενή, όποτε αυτή είναι δυνατό να δο-
θεί ότι αποδέχεται την περίπτωση το αίτηµα για αποζη-
µίωση να απορριφθεί. Το φάρµακο χορηγείται άµεσα από
το φαρµακείο του νοσηλευτικού ιδρύµατος και το σχετι-
κό αίτηµα εγκρίνεται ή απορρίπτεσαι εκ των υστέρων κα-
τά την προπεριγραφείσα διαδικασία και σε περίπτωση α-
πόρριψης του αιτήµατος το φάρµακο δεν αποζηµιώνεται
από τον Ε.Ο.Π.Π.Υ..

5. Τα αιτήµατα που αφορούν σε φάρµακα που χορη-
γούνται εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων διαβιβάζονται ά-
µεσα από το διαχειριστή του Σ.Η.Π. ηλεκτρονικά σε αρ-
µόδιο υπάλληλο του Ε.Ο.Φ.. Ο Ε.Ο.Φ. ενηµερώνει ηλε-
κτρονικά µέσα σε πέντε ηµέρες σχετικά µε την άδεια κυ-
κλοφορίας και τις εγκεκριµένες ενδείξεις του συγκεκρι-
µένου φαρµάκου. Μετά τη λήψη της ενηµέρωσης το αί-
τηµα µαζί µε το ενηµερωτικό σηµείωµα του Ε.Ο.Φ. διαβι-
βάζονται άµεσα από το διαχειριστή του Σ.Η.Π. σε τρεις
ιατρούς ειδικότητας σχετικής µε τη νόσο, οι οποίοι επι-
λέγονται τυχαία, προκειµένου να γνωµοδοτήσουν εντός
πέντε ηµερών, λαµβάνοντας υπόψη το θεραπευτικό
πρωτόκολλο, σχετικά µε την έγκριση ή την απόρριψη
του αιτήµατος και αποστέλλουν τη γνώµη τους προς το
ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προκειµένου να λάβει την τελική του
απόφαση.

6. Τα αιτήµατα που αφορούν σε φάρµακα που δεν πε-
ριλαµβάνονται στον κατάλογο αποζηµιούµενων φαρµά-
κων και θα χορηγηθούν κατ’ εξαίρεση διαβιβάζονται άµε-
σα από το διαχειριστή του Σ.Η.Π. ηλεκτρονικά προς την
Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζηµίωσης Φαρµάκων Αν-
θρώπινης Χρήσης για την έκφραση αιτιολογηµένης γνώ-
µης. Η γνώµη της Επιτροπής αποστέλλεται ηλεκτρονικά
εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε ηµερών. Σε περί-
πτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας του προη-
γούµενου εδαφίου τεκµαίρεται η αρνητική γνώµη της Ε-
πιτροπής. Στη συνέχεια το αίτηµα µαζί µε τη γνώµη της
Επιτροπή Αξιολόγησης αποστέλλεται άµεσα προς το ΔΣ
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προκειµένου να λάβει την τελική του α-
πόφαση. Για το αίτηµα της παρούσας περίπτωσης η από-
φαση του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πρέπει να αποστέλλεται
στον αιτούντα θεράποντα ιατρό µέσα σε δέκα (10) ηµέ-
ρες από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.

7. Τα αιτήµατα που αφορούν σε φάρµακα πρώιµης
πρόσβασης που δεν χορηγούνται δωρεάν από τον ΚΑΚ ή
τον τοπικό αντιπρόσωπο και για τα οποία ζητείται η χο-
ρήγηση προσωρινής ατοµικής άδειας από τον Ε.Ο.Φ. δια-
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βιβάζονται άµεσα από το διαχειριστή του Σ.Η.Π. ηλε-
κτρονικά σε αρµόδιο εντεταλµένο προς τούτο υπάλληλο
του Ε.Ο.Φ.. Ο Ε.Ο.Φ. ενηµερώνει ηλεκτρονικά µέσα σε
πέντε ηµέρες σχετικά µε την άδεια κυκλοφορίας, τη συ-
νταγογράφηση εντός ή εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων
και την ύπαρξη ή µη σχετικού προγράµµατος δωρεάν χο-
ρήγησης του συγκεκριµένου φαρµάκου. Στη συνέχεια το
αίτηµα µαζί µε το ενηµερωτικό σηµείωµα του Ε.Ο.Φ. δια-
βιβάζονται άµεσα από το διαχειριστή του Σ.Η.Π. σε τρεις
(3) ιατρούς ειδικότητας σχετικής µε τη νόσο, οι οποίοι ε-
πιλέγονται τυχαία και γνωµοδοτούν σχετικά µε την έ-
γκριση ή την απόρριψη του αιτήµατος, λαµβάνοντας υ-
πόψη το θεραπευτικό πρωτόκολλο και αποστέλλουν τη
γνώµη τους προς το ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προκειµένου να
λάβει την τελική του απόφαση.

Άρθρο 269
Ολοκλήρωση διαδικασίας

1. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνεδριάζει µία κατ’ ελάχι-
στον φορά την εβδοµάδα για να αποφασίσει σχετικά µε
την έγκριση ή απόρριψη αιτηµάτων.

2. Η απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία δέχεται
ή απορρίπτει το κάθε αίτηµα, δυνάµει και των γνωµοδο-
τήσεων των τριών ιατρών, επικυρώνεται αυθηµερόν και
σε κάθε περίπτωση µέσα σε δύο (2) ηµέρες, διαβιβάζεται
ηλεκτρονικά µέσω του Σ.Η.Π. στον θεράποντα ιατρό που
υπέβαλλε το αίτηµα. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτή-
µατος, νέο αίτηµα µπορεί να υποβληθεί µόνο σε περί-
πτωση ουσιώδους µεταβολής των περιστάσεων, µε ειδι-
κή προς τούτο αιτιολογία του θεράποντος ιατρού.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο
τρόπος και οι λεπτοµέρειες της ηλεκτρονικής καταχώρι-
σης των φαρµάκων για τα οποία τα αιτήµατα έχουν ε-
γκριθεί.

Άρθρο 270
Μεταβατικές - Καταργούµενες διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης µε την
οποία εκδίδεται ο κατάλογος των γνωµοδοτούντων ια-
τρών, οι επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί και λειτουρ-
γούν δυνάµει της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου
30 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) εξακολουθούν να ασκούν τα
προβλεπόµενα εκ του νόµου καθήκοντά τους.

2. Από την έκδοση της υπουργικής απόφασης της µε
την οποία εκδίδεται ο κατάλογος των γνωµοδοτούντων
ιατρών καταργείται η διάταξη της περίπτωσης γ΄ της
παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 3918/2011, καθώς και κάθε
γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις
του παρόντος ή ρυθµίζει τα θέµατα αυτά µε άλλο τρόπο.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Άρθρο 271
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.)

1. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) αποτελεί
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου σωµατειακού χαρα-

κτήρα, µε έδρα την Αθήνα. Αποτελεί το κεντρικό συντο-
νιστικό όργανο και την εποπτεύουσα οργάνωση όλων
των Ιατρικών Συλλόγων και των ιατρών της χώρας. Απο-
τελεί το ανώτατο θεσµικό όργανο των ιατρών και συµ-
βουλευτικό όργανο της πολιτείας για θέµατα υγείας και
κοινωνικής ασφάλισης.

2. Ο Π.Ι.Σ. έχει σκοπό τη διαχείριση ζητηµάτων υγείας
στην επικράτεια. Ιδίως δε έχει ως σκοπούς:
α) Το να επικουρεί τον Υπουργό Υγείας στη διαχείριση

των ζητηµάτων υγείας, στην εξασφάλιση καλής ιατρικής
περίθαλψης του πληθυσµού και διαφύλαξη και προαγω-
γή της δηµόσιας υγείας µε διαρκή ανταλλαγή γνώσης
και εµπειρίας µεταξύ των Ιατρικών Συλλόγων και τον α-
ντίστοιχο συντονισµό των σκοπών και δραστηριοτήτων
τους.
β) Την προστασία των εννόµων συµφερόντων όλων

των ιατρών που είναι εγγεγραµµένοι στους Ιατρικούς
Συλλόγους, µέλη του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου,
και παροχή συµβουλών, ενηµέρωσης και συνεχιζόµενης
ιατρικής εκπαίδευσης σε σηµαντικούς τοµείς που αφο-
ρούν τον ιατρό, τους χώρους υγειονοµικής περίθαλψης
αλλά και τον κοινωνικό βίο.
γ) Τη συνεργασία µε τις πανεπιστηµιακές αρχές και τα

θεσµικά όργανα του κράτους για τον αριθµό εισακτέων
στις ιατρικές σχολές, των µεταγραφών, την αναγνώριση
πανεπιστηµιακών τίτλων και σπουδών στην αλλοδαπή,
καθώς και τη διαµόρφωση προγραµµάτων σπουδών.
δ) Τη συνεργασία για τη θέσπιση µιας κατά το δυνατόν

ενιαίας νοµοθετικής ρύθµισης µε προτάσεις προς την
πολιτική ηγεσία σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υπο-
χρεώσεις των ιατρών και τις βασικές αρχές που πρέπει
να διέπουν την άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος σε ό-
λους τους τοµείς.
ε) Τη διασφάλιση των επαγγελµατικών εννόµων συµ-

φερόντων των ιατρών σε όλους τους τοµείς, την προά-
σπιση και διασφάλιση της αξιοπρεπούς επαγγελµατικής
και επιστηµονικής άσκησης του ιατρικού λειτουργήµα-
τος-επαγγέλµατος σε κάθε ιδιωτική ή δηµόσια σχέση ερ-
γασίας, τη συλλογική εκπροσώπηση ιατρών για σύναψη
συµβάσεων µε οργανισµούς ή άλλους φορείς για παρο-
χή ιατρικών υπηρεσιών και τη σύναψη των συµβάσεων
αυτών.
στ) Την εκπροσώπηση και υποστήριξη των θέσεων της

ιατρικής κοινότητας σε ζητήµατα ιατρικά και πολιτικής υ-
γείας. 
ζ) Την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη δια βίου

συνεχιζόµενη ιατρική εκπαίδευση, καθώς και τη συνεχι-
ζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση. 
η) Τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων ια-

τρικών υπηρεσιών.
θ) Την ανάπτυξη σχέσεων µε δηµόσιους και ιδιωτικούς

φορείς της ιατρικής επιστήµης και µε Εθνικούς Ιατρικούς
Συλλόγους της αλλοδαπής.
ι) Την επεξεργασία και πρόταση κωδίκων ιατρικής δεο-

ντολογίας και άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος κα-
θώς και τη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα ευρωπαϊ-
κών και διεθνών κωδίκων και διακηρύξεων ιατρικής ηθι-
κής και δεοντολογίας του Παγκόσµιου Ιατρικού Συλλό-
γου και της Μόνιµης Επιτροπής Ευρωπαίων Ιατρών.
ια) Τη ρύθµιση ζητηµάτων συνεχιζόµενης ιατρικής εκ-

παίδευσης καθώς και της αξιολόγησης µε κριτήρια που
προτείνονται από τον Π.Ι.Σ., που αφορούν το περιεχόµε-
νο, τη διάρκεια και τους σκοπούς της µετεκπαίδευσης
και των ιατρικών ειδικοτήτων.
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Μέσα για την πραγµατοποίηση των ως άνω σκοπών εί-
ναι ιδίως:
α) Ο συντονισµός των επί γενικών θεµάτων ενεργειών

των Ιατρικών Συλλόγων και η συνεργασία µε αυτούς
προς διευκόλυνση της κανονικής και νόµιµης λειτουρ-
γίας τους.
β) Η εποπτεία της τήρησης των κανόνων της ιατρικής

δεοντολογίας και της προαγωγής των ηθικών και δεο-
ντολογικών κανόνων του ιατρικού επαγγέλµατος.
γ) Η προβολή θέσεων και απόψεων επί ζητηµάτων που

αφορούν στη δηµόσια υγεία, το περιβάλλον, την εκπαί-
δευση, τη συνεχιζόµενη ιατρική εκπαίδευση, την επαγ-
γελµατική κατάρτιση των ιατρών και την ιατρική δεοντο-
λογία.
δ) Η έκφραση γνώµης επί νοµοσχεδίων, σχεδίων προ-

εδρικών διαταγµάτων και κανονιστικών διατάξεων, σχε-
τικών µε την δηµόσια υγεία ή το ιατρικό επάγγελµα. 
ε) Η παρακολούθηση της ποιότητας παροχής περίθαλ-

ψης σε επίπεδο πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας ή τριτο-
βάθµιας φροντίδας υγείας στο δηµόσιο και ιδιωτικό το-
µέα.
στ) Η µελέτη υγειονοµικών θεµάτων και οργάνωση ε-

πιστηµονικών ιατρικών συνεδρίων µε επιτροπές εµπει-
ρογνωµόνων.
ζ) Η έκδοση περιοδικών δελτίων και η τήρηση διαδι-

κτυακών ιστοσελίδων και ιστοτόπων µε επιστηµονικό ή
συνδικαλιστικό περιεχόµενο προς πληρέστερη επιστη-
µονική και επαγγελµατική ενηµέρωση των ιατρών και ε-
πικοινωνία µε τους Ιατρικούς Συλλόγους.
η) Η εκπροσώπηση των ιατρών της χώρας ή η πρόταση

εκπροσώπων σε όλους τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς
οργανισµούς, φορείς και οργανώσεις για την προάσπιση
και αναβάθµιση του ιατρικού επαγγέλµατος, στους οποί-
ους συµµετέχουν εκπρόσωποι ιατρών από κάθε χώρα,
και ιδίως στον Παγκόσµιο Ιατρικό Σύλλογο (WMA), τη
Μόνιµη Επιτροπή των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME) και
την Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευµένων Ιατρών
(UEMS/EACCME), καθώς και όλες τις άλλες διεθνείς ορ-
γανώσεις που θα κρίνει εκάστοτε το Διοικητικό Συµβού-
λιο του Π.Ι.Σ..
θ) Η πρόταση εκπροσώπων στον Παγκόσµιο Οργανι-

σµό Υγείας.
ι) Η συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές υγείας

που αφορούν ζητήµατα ιατρών και δηµόσιας υγείας, ό-
ταν προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις. 
ια) Ο ορισµός επιστηµονικών επιτροπών για επεξεργα-

σία ζητηµάτων που αφορούν τους ιατρούς και ζητηµά-
των δηµόσιας υγείας.
ιβ) Η συµµετοχή µε εκπρόσωπο που ορίζεται από το

Διοικητικό Συµβούλιο του Π.Ι.Σ. στα Διοικητικά Συµβού-
λια του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όλων των ασφαλιστικών οργανι-
σµών.
ιγ) Η χορήγηση των αδειών ή βεβαιώσεων, κατά περί-

πτωση, άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος.
ιδ) Η χορήγηση των αδειών ή βεβαιώσεων, κατά περί-

πτωση, χρησιµοποίησης τίτλου ειδικότητας.
ιε) Η εκπροσώπηση των ιατρών προς προάσπιση των

εννόµων συµφερόντων τους ενώπιον των πολιτικών,
ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων και κάθε αρχής της
χώρας και της αλλοδαπής, ιδίως του Ευρωπαϊκού Δικα-
στηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Για τον ίδιο λόγο εκ-
προσωπεί τα έννοµα συµφέροντα των πολιτών ενώπιον

κάθε αρµόδιου δικαστηρίου και αρχής όσον αφορά στην
προστασία της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
ιστ) Η άσκηση εποπτείας και συντονισµού βάσει των

σκοπών του ως ανώτατο επιστηµονικό και θεσµικό όργα-
νο, σύµφωνα µε τους σκοπούς του, των Ιατρικών Συλλό-
γων, των ιατρικών εταιρειών και των επαγγελµατικών ε-
νώσεων των ειδικευµένων ιατρών, ιδίως αυτών που εκ-
προσωπούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευµένων Ια-
τρών (U.E.M.S.) ή στέλνουν εκπρόσωπο ή εκπροσώπους
στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευµένων Ιατρών (U.E.M.S.)
µετά από έγκριση του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ..
ιζ) Η παρακολούθηση, ο συντονισµός και η άσκηση ε-

ποπτείας επί των ιατρικών συνεδρίων και εκδηλώσεων ή
µαθηµάτων συνεχιζόµενης ιατρικής εκπαίδευσης, καθώς
και επί των συναφών δραστηριοτήτων Ιατρικών Συλλό-
γων, επιστηµονικών εταιρειών και άλλων ιδιωτικών φο-
ρέων. 
ιη) Η ίδρυση επιστηµονικών επιτροπών για ζητήµατα υ-

γείας ή ζητήµατα εννόµων συµφερόντων των ιατρών. 
ιθ) Η ίδρυση Ινστιτούτων µε σκοπό τη µελέτη ζητηµά-

των προαγωγής υγείας και συνεχιζόµενης ιατρικής εκ-
παίδευσης. 

3. Τα Διοικητικά Συµβούλια των Ιατρικών Συλλόγων ο-
φείλουν να συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις της Γενι-
κής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συµβουλίου του Πα-
νελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. 

Άρθρο 272
Σφραγίδα – Αλληλογραφία

1. Η σφραγίδα του Π.Ι.Σ. αποτελείται από τρεις (3) ε-
πάλληλους και οµόκεντρους κύκλους, ο εξωτερικός των
οποίων έχει διάµετρο τέσσερα εκατοστά του µέτρου,
στο κέντρο αυτών φέρεται το έµβληµα της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, γύρω από αυτό κυκλικά στο άνω µέρος α-
ναγράφονται οι λέξεις «Υπουργείο Υγείας», στο κάτω
µέρος οι λέξεις «Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος» και
στον εξωτερικό κύκλο οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΑ».

2. Ο Π.Ι.Σ. αλληλογραφεί απευθείας µε όλες τις αρχές.
Τα έγγραφα υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γε-
νικό Γραµµατέα του και σφραγίζονται µε τη σφραγίδα
του.

Άρθρο 273
Οργανισµός και Εσωτερικός Κανονισµός

Ο οργανισµός και ο εσωτερικός κανονισµός του Π.Ι.Σ.
προτείνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο και εγκρίνεται
από τη Γενική Συνέλευση. 

Άρθρο 274
Πιστοποιητικό ορθής άσκησης 
του ιατρικού επαγγέλµατος

1. Το πιστοποιητικό ορθής άσκησης του ιατρικού επαγ-
γέλµατος, το οποίο εκδίδεται από τον Π.Ι.Σ., σύµφωνα
µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν.4461/2017
(Α΄38), πιστοποιεί ότι ο ιατρός έχει συµπεριφερθεί και
συµπεριφέρεται σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες
κανόνες της νοµοθεσίας, της ιατρικής επιστήµης και της
ιατρικής δεοντολογίας.

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση

172



του πιστοποιητικού ορθής άσκησης του ιατρικού επαγ-
γέλµατος είναι τα ακόλουθα:
α) αίτηση του ιατρού σε έντυπο του Π.Ι.Σ.,
β) βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου του οποίου ο ια-

τρός είναι µέλος, για την εγγραφή του στο µητρώο µε-
λών αυτού, τις µεταβολές και τις τυχόν πειθαρχικές κα-
ταδίκες του, καθώς και αντίστοιχη βεβαίωση των άλλων
Ιατρικών Συλλόγων, στο ειδικό µητρώο των οποίων είναι
εγγεγραµµένος ο ιατρός,
γ) αντίγραφο πτυχίου, καθώς και επίσηµη µετάφρασή

του αν πρόκειται για πανεπιστηµιακό ίδρυµα της αλλο-
δαπής, 
δ) αντίγραφο αναγνώρισης πτυχίου ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑ-

ΤΣΑ, αν πρόκειται για πανεπιστηµιακό ίδρυµα της αλλο-
δαπής, 
ε) αντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλ-

µατος, 
στ) αντίγραφο λήψης τίτλου ειδικότητας (αν υπάρχει)

και 
ζ) αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 
Τα ως άνω απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται

στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο και µέσω αυτού διαβιβάζο-
νται στον Π.Ι.Σ., πρέπει δε να είναι επικυρωµένα σύµφω-
να µε την εκάστοτε νοµοθεσία. Δεν απαιτείται η επανυ-
ποβολή δικαιολογητικών που ήδη διαθέτει στο αρχείο
του ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος, εφόσον δεν είναι ανα-
γκαία η επικαιροποίησή τους. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από γνώ-
µη του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, µπορεί να αυξά-
νεται ή να µειώνεται ο αριθµός των απαιτούµενων δικαι-
ολογητικών για τη χορήγηση πιστοποιητικού ορθής ά-
σκησης ιατρικού επαγγέλµατος.

4. Κάθε Ιατρικός Σύλλογος είναι υποχρεωµένος να α-
ποστέλλει αµελλητί προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλ-
λογο κάθε καταδικαστική απόφαση και µεταβολή στο µη-
τρώο κάθε ιατρού. Κάθε τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση
του Ιατρικού Συλλόγου, που εγγράφεται στο µητρώο του
ιατρού, βεβαιώνεται και στο πιστοποιητικό ορθής άσκη-
σης ιατρικού επαγγέλµατος. 

Άρθρο 275
Όργανα του Π.Ι.Σ.

Όργανα του Π.Ι.Σ. είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικη-
τικό Συµβούλιο, η Ολοµέλεια των Προέδρων µε το Διοι-
κητικό Συµβούλιο του Π.Ι.Σ., το Ανώτατο Πειθαρχικό
Συµβούλιο Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.) και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 276
Γενική Συνέλευση – Μέλη

Η Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. αποτελείται από εκπρο-
σώπους που εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις
των Ιατρικών Συλλόγων, µε βάση τον αριθµό των µελών
τους κατά την ακόλουθη αναλογία:
α) Σύλλογοι που αριθµούν µέχρι πενήντα (50) µέλη, ε-

κλέγουν έναν (1) εκπρόσωπο. 
β) Σύλλογοι που αριθµούν µέχρι διακόσια (200) µέλη,

εκλέγουν δύο (2) εκπροσώπους.

γ) Σύλλογοι που αριθµούν µέχρι πεντακόσια (500) µέ-
λη, εκλέγουν τέσσερις (4) εκπροσώπους. 
δ) Σύλλογοι που αριθµούν µέχρι χίλια (1.000) µέλη, ε-

κλέγουν έξι (6) εκπροσώπους. 
ε) Σύλλογοι που αριθµούν µέχρι δύο χιλιάδες (2.000)

µέλη, εκλέγουν δέκα (10) εκπροσώπους. 
στ) Σύλλογοι που αριθµούν µέχρι τρεις χιλιάδες

(3.000) µέλη, εκλέγουν δεκαπέντε (15) εκπροσώπους. 
ζ) Σύλλογοι που αριθµούν άνω των τριών χιλιάδων

(3.000) µελών, εκλέγουν έναν (1) επί πλέον εκπρόσωπο
για κάθε χίλια (1.000) πέραν των τριών χιλιάδων (3.000),
µέλη.
Στις γενικές συνελεύσεις του Πανελληνίου Ιατρικού

Συλλόγου συµµετέχουν επίσης και οι πρόεδροι όλων
των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας ή οι νόµιµοι αναπλη-
ρωτές τους, µετά ψήφου. 

Άρθρο 277
Γενική Συνέλευση - Αρµοδιότητα

Η Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. αποφασίζει για κάθε θέ-
µα που άπτεται των σκοπών του και ιδίως εκλέγει τα µέ-
λη του Διοικητικού Συµβουλίου του Π.Ι.Σ., καθώς και τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, και τα µέλη του Ανώτατου
Πειθαρχικού Συµβουλίου Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.) µε τους ανα-
πληρωτές τους, µε διαδικασία που προβλέπεται σε επό-
µενα άρθρα, ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συµ-
βουλίου και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό και απο-
λογισµό του Π.Ι.Σ., τον οργανισµό για την οργάνωση και
λειτουργία των υπηρεσιών του καθώς και τους εσωτερι-
κούς κανονισµούς λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης,
του Διοικητικού Συµβουλίου, της Ολοµέλειας των Προέ-
δρων και της εν γένει λειτουργίας του Π.Ι.Σ.. 

Άρθρο 278
Γενική Συνέλευση – Συνεδριάσεις

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν πα-
ρίστανται τα µισά πλέον ενός των µελών αυτής. Σε περί-
πτωση µη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση ανα-
βάλλεται για την επόµενη ηµέρα, οπότε θεωρείται ότι
βρίσκεται σε απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθ-
µός των παρόντων µελών αυτής.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά µία φορά
κάθε έτος, εκτάκτως δε εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο
το Διοικητικό Συµβούλιο ή ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3)
των µελών αυτής µε έγγραφη αίτηση, που υποβάλλεται
στο Διοικητικό Συµβούλιο και στην οποία αναγράφονται
ο λόγος της έκτακτης σύγκλησης της Γενικής Συνέλευ-
σης, καθώς και τα θέµατα που πρέπει να συζητηθούν.

3. Τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζει
το Διοικητικό Συµβούλιο, τα µέλη δε αυτής καλούνται α-
πό τον Πρόεδρο του Π.Ι.Σ. µε ατοµικές προσκλήσεις ή
προσκλήσεις που απευθύνονται προς τους Ιατρικούς
Συλλόγους, οι οποίες αποστέλλονται τουλάχιστον πριν
από δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες, ταχυδροµι-
κά, µε απόδειξη αποστολής, µπορούν δε να σταλούν τη-
λεοµοιοτυπικά (φαξ) ή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυ-
δροµείου (email), εφόσον αποδεικνύεται η αποστολή και
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βεβαιώνεται η ηµέρα και χρονολογία αυτής και η υπο-
γραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση. Στις
προσκλήσεις ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνε-
δρίασης και τα προς συζήτηση θέµατα. Πέρα από τα ανα-
γραφόµενα στην πρόσκληση θέµατα, µπορεί να συζητη-
θεί και άλλο θέµα, εφόσον αυτό προταθεί και γίνει δεκτό
προς συζήτηση από την πλειοψηφία των παρισταµένων
µελών.

4. Των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης προε-
δρεύει ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ.. Όταν κωλύεται ο Πρόε-
δρος, αναπληρώνεται από τον Α΄ Αντιπρόεδρο και, όταν
κωλύεται και αυτός, αναπληρώνεται από τον Β΄ Αντιπρό-
εδρο.

5. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. λαµ-
βάνονται κατ΄ αρχήν µε ανάταση της χειρός. Για τα γενι-
κά και σοβαρά ζητήµατα, οι αποφάσεις λαµβάνονται µε
φανερή ψηφοφορία κατόπιν ονοµαστικής κλήσης, εφό-
σον υποβληθεί σχετική έγγραφη ή προφορική -µε ανάτα-
ση της χειρός- πρόταση από το ένα τρίτο (1/3) των παρό-
ντων µελών. Όταν πρόκειται για εκλογή προσώπων ή
προσωπικά ζητήµατα, καθώς και όταν κρίνει αυτό ανα-
γκαίο η Γενική Συνέλευση, οι αποφάσεις λαµβάνονται µε
µυστική ψηφοφορία µέσω ψηφοδελτίων.

6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται
µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Αν υ-
πάρχει ισοψηφία επί περισσοτέρων προτάσεων, γίνεται
νέα ψηφοφορία, κατά την οποία οι µειοψηφούσες προ-
τάσεις απορρίπτονται και σε ψηφοφορία τίθενται οι δύο
επικρατέστερες. 

7. Κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τηρού-
νται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο
και τον Γενικό Γραµµατέα και στα οποία µνηµονεύονται,
ιδίως, τα ονόµατα και η ιδιότητα των παρισταµένων µε-
λών και αυτών που έλαβαν το λόγο, ο τόπος και ο χρό-
νος της συνεδρίασης, τα θέµατα που συζητήθηκαν µε
συνοπτική, αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόµενό
τους, η µορφή και τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας και
οι αποφάσεις που ελήφθησαν. Στο πρακτικό καταχωρίζο-
νται οι γνώµες των µελών που µειοψήφησαν, σε περί-
πτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ονόµατα αυτών.

8. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να λειτουργήσει, όχι ό-
µως πέρα από ένα τρίµηνο, αν το ήµισυ (½) των µελών
της εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ή αν
τα µέλη απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας εκλέ-
χθηκαν και δεν αναπληρωθούν, εφόσον κατά τις συνε-
δριάσεις της τα λοιπά µέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει
απαρτία κατά την παράγραφο 1 του παρόντος.

9. Η τυχόν κατά παράνοµο τρόπο κτήση της ιδιότητας,
µε την οποία κάποιος ορίστηκε µέλος της Γενικής Συνέ-
λευσης, δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα της συγκρότησης
του οργάνου.

10. Το µέλος της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον κρίνει
ότι συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος που επιβάλλει
την αποχή του, οφείλει να το δηλώσει αµέσως στο Διοι-
κητικό Συµβούλιο του Π.Ι.Σ. και να απέχει από οποιαδή-
ποτε ενέργεια. Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό
Συµβούλιο αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατόν.

11. Αίτηση εξαίρεσης µέλους της Γενικής Συνέλευσης
του Π.Ι.Σ. µπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι σε
όλα τα στάδια της διαδικασίας. Η αίτηση υποβάλλεται
στο Διοικητικό Συµβούλιο του Π.Ι.Σ., το οποίο την εισά-
γει στη Γενική Συνέλευση για λήψη απόφασης. 

12. Η εξαίρεση µέλους αποφασίζεται από τη Γενική
Συνέλευση µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µε-
λών.

13. Τα οριζόµενα στις προηγούµενες παραγράφους
δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση που δηλώνεται αποχή ή
ζητείται η εξαίρεση τόσων µελών της Γενικής Συνέλευ-
σης ώστε τα αποµένοντα να µη σχηµατίζουν την προ-
βλεπόµενη απαρτία.

14. Μέλη της Γενικής Συνέλευσης που απουσιάζουν α-
δικαιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές ή έκτακτες
Γενικές Συνελεύσεις εκπίπτουν αυτοδικαίως και αντικα-
θίστανται από τον πρώτο επιλαχόντα του ψηφοδελτίου,
µε το οποίο είχαν εκλεγεί.

Άρθρο 279
Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ.

1. Η εκλογή των εκπροσώπων των Ιατρικών Συλλόγων
στη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. γίνεται ανά τετραετία
συγχρόνως µε την εκλογή των µελών των Διοικητικών
και Πειθαρχικών τους Συµβουλίων. Όσοι επιθυµούν να α-
νακηρυχθούν για τις θέσεις εκπροσώπων υποβάλλουν
σχετική αίτηση στον Ιατρικό Σύλλογο, του οποίου είναι
µέλη. 

2. Οι υποψήφιοι εκπρόσωποι πρέπει να έχουν διατελέ-
σει µέλη σε Ιατρικό Σύλλογο για έναν (1) τουλάχιστον
χρόνο πριν την υποβολή της υποψηφιότητάς τους και να
έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους
στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.

3. Δεν επιτρέπεται υποψήφιο µέλος του Διοικητικού
Συµβουλίου του Π.Ι.Σ. να είναι ταυτοχρόνως και υποψή-
φιο µέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συµβουλίου Ια-
τρών (Α.Π.Σ.Ι.) ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

4. Δεν έχουν δικαίωµα να θέσουν υποψηφιότητα για
να εκλεγούν εκπρόσωποι του Π.Ι.Σ. οι βουλευτές και οι
ευρωβουλευτές.

5. Οι υποψήφιοι για θέσεις εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ. α-
ναγράφονται σε ξεχωριστά ψηφοδέλτια είτε εντασσόµε-
νοι σε συνδυασµούς είτε ως µεµονωµένοι υποψήφιοι.

6. Για την προθεσµία υποβολής των αιτήσεων υποψη-
φιότητας, την ανακήρυξη υποψηφίων, τα εκλογικά τµή-
µατα, την ψηφοφορία και διαλογή ψήφων και την εν γέ-
νει διαδικασία εκλογής, το εκλογικό σύστηµα, την κρίση
των ενστάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέµα, εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις των άρθρων 305 επ. του παρόντος για
την εκλογή των µελών των Διοικητικών και Πειθαρχικών
Συµβουλίων των Ιατρικών Συλλόγων.

7. Οι εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ. υποχρεούνται να παρευ-
ρίσκονται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου
του Ιατρικού Συλλόγου, όταν καλούνται για ενηµέρωσή
τους.

8. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν δικαιούται να συµµετέχει
µε εκπροσώπους στον στη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ.,
αν, τριάντα (30) ηµέρες πριν τις αρχαιρεσίες, δεν είναι
οικονοµικά τακτοποιηµένος.

Άρθρο 280
Εκλογή Διοικητικού Συµβουλίου και Ανώτατου 

Πειθαρχικού Συµβουλίου Ιατρών

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του Π.Ι.Σ. απαρτίζε-
ται από δεκαπέντε (15) µέλη που εκλέγονται από τη Γε-
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νική Συνέλευση µεταξύ των µελών της µε το σύστηµα
της απλής αναλογικής. Τα µέλη του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. απα-
γορεύεται να κατέχουν: α) οποιαδήποτε κυβερνητική θέ-
ση, συµπεριλαµβανοµένων και των θέσεων των συµβού-
λων των µελών της κυβέρνησης και των γενικών και ειδι-
κών γραµµατέων των υπουργείων, β) τη θέση των γενι-
κών γραµµατέων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, των
αιρετών περιφερειαρχών, των δηµάρχων, και των γενι-
κών γραµµατέων των δήµων, γ) έµµισθες θέσεις σε διε-
θνείς οργανισµούς ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, δ) θέση προέδρων, αντιπροέδρων ή διοικητών σε
οργανισµούς και νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµό-
σιου τοµέα, ανεξάρτητα από την ιδιότητα ή τον αντίστοι-
χο χαρακτηρισµό της θέσης τους, και ε) σε κάθε άλλη
περίπτωση που προβλέπεται από ειδική διάταξη τυπικού
νόµου ή του Κανονισµού της Βουλής. 

2. Εντός µηνός από την επικύρωση από τους οικείους
Περιφερειάρχες των αρχαιρεσιών προς ανάδειξη Διοικη-
τικών Συµβουλίων των Ιατρικών Συλλόγων και εκλογή
των εκπροσώπων αυτών στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλ-
λογο, ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. συγκαλεί Γενική Συνέλευση
για την εκλογή Διοικητικού Συµβουλίου και Ανωτάτου
Πειθαρχικού Συµβουλίου Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.).

3. Οι προσκλήσεις για την εκλογή του Διοικητικού Συµ-
βουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και του Α-
νωτάτου Πειθαρχικού Συµβουλίου Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.) απο-
στέλλονται στους ενδιαφεροµένους τουλάχιστον δεκα-
πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες πριν τη Γενική Συνέ-
λευση ταχυδροµικά µε απόδειξη αποστολής, µπορούν δε
να σταλούν και µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
(email) ή τηλεοµοιοτυπικά (φαξ), εφόσον αποδεικνύεται
η αποστολή και βεβαιώνεται η ηµέρα και χρονολογία αυ-
τής και η υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρό-
σκληση.

4. Τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης που επιθυµούν να
εκλεγούν στο Διοικητικό Συµβούλιο και το Α.Π.Σ.Ι., εκτί-
θενται σε ψηφοφορία µε τη συµµετοχή τους σε συνδυα-
σµούς ή ως µεµονωµένοι υποψήφιοι. Ο αριθµός των υπο-
ψηφίων κάθε συνδυασµού δεν µπορεί να υπερβαίνει τον
αριθµό των εκλεγοµένων συν πέντε (5) για το Διοικητικό
Συµβούλιο και συν δύο (2) για το Α.Π.Σ.Ι.. Τα ονόµατα
των υποψηφίων για το Διοικητικό Συµβούλιο αναγράφο-
νται σε ξεχωριστό για κάθε συνδυασµό ψηφοδέλτιο κατ’
αλφαβητική σειρά. Ξεχωριστό είναι το ψηφοδέλτιο κάθε
µεµονωµένου υποψηφίου. Τα ψηφοδέλτια για το
Α.Π.Σ.Ι., είτε συνδυασµών είτε µεµονωµένων υποψη-
φίων, είναι ξεχωριστά από τα ψηφοδέλτια για το Διοικη-
τικό Συµβούλιο. Στο κάθε ψηφοδέλτιο αναγράφονται τα
ονόµατα των υποψηφίων του συνδυασµού ή οι µεµονω-
µένοι υποψήφιοι. Στα ψηφοδέλτια των συνδυασµών προ-
τάσσονται τα ονόµατα των υποψηφίων για τις θέσεις του
Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Α.Π.Σ.Ι., οι οποίες
και σηµειώνονται δίπλα ή κάτω από το όνοµά τους, και α-
κολουθούν, κατ΄ αλφαβητική σειρά, τα ονόµατα των υ-
ποψηφίων για τις θέσεις των µελών. Μεµονωµένοι υπο-
ψήφιοι µπορούν να είναι υποψήφιοι για τη θέση είτε του
Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου είτε µέλους του
Α.Π.Σ.Ι..

5. Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα, φέρουν γραµµατοσει-
ρά µελανού χρώµατος και τυπώνονται µε µέριµνα και δα-
πάνη του Π.Ι.Σ., ο οποίος φροντίζει και για την προµή-
θεια ικανού αριθµού φακέλων.

6. Οι συνδυασµοί υποβάλλονται µε έγγραφη δήλωση,

η οποία υπογράφεται από όλους τους υποψηφίους που
αποτελούν τον συνδυασµό και κατατίθεται στον Πρόε-
δρο του Π.Ι.Σ. δύο (2) τουλάχιστον ηµερολογιακές ηµέ-
ρες πριν την εκλογή. Κατά τον ίδιο χρόνο πρέπει να κα-
τατεθούν και οι έγγραφες δηλώσεις των µεµονωµένων
υποψηφίων. 

7. Κατά την ηµέρα της ψηφοφορίας ο εκλογέας, προ-
σερχόµενος στην αίθουσα διεξαγωγής της ψηφοφορίας,
αφού επιβεβαιωθούν τα στοιχεία της ταυτότητάς του α-
πό τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής, παραλαµβάνει
από την εφορευτική επιτροπή δύο φακέλους σφραγισµέ-
νους µε τη σφραγίδα του Π.Ι.Σ. (έναν για το Διοικητικό
Συµβούλιο και έναν για το Α.Π.Σ.Ι.) και σειρά ψηφοδελ-
τίων, στα οποία περιλαµβάνονται και λευκά ψηφοδέλτια,
και αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο, ώστε να εξασφαλίζε-
ται το απόρρητο της ψηφοφορίας. Η υπέρ των υποψη-
φίων προτίµηση εκφράζεται µε σταυρούς, που τίθενται
δίπλα στο όνοµα του υποψηφίου για το Διοικητικό Συµ-
βούλιο ή το Α.Π.Σ.Ι.. Σταυροί τίθενται τόσοι, κατ’ ανώτα-
το όριο, όσα είναι τα µέλη που προβλέπονται για κάθε
όργανο. Μπορούν να εκλέγονται και οι Πρόεδροι ή Αντι-
πρόεδροι ψηφοδελτίων των µειοψηφησάντων συνδυα-
σµών. Αν δεν τεθούν σταυροί προτίµησης, το ψηφοδέλ-
τιο προσµετράται υπέρ του συνδυασµού ή του µεµονω-
µένου υποψηφίου. Οι υποψήφιοι των συνδυασµών για τη
θέση Προέδρου και Αντιπροέδρου του Α.Π.Σ.Ι. δεν χρειά-
ζονται σταυρό προτίµησης και θεωρείται ότι έλαβαν το
σύνολο των ψηφοδελτίων του συνδυασµού που ανή-
κουν. Σε περίπτωση που λάβουν σταυρό, το ψηφοδέλτιο
δεν θεωρείται άκυρο για το λόγο αυτόν. Ακολούθως, τα
ψηφοδέλτια εγκλείονται στους οικείους φακέλους, οι ο-
ποίοι ρίχνονται στις τοποθετηµένες ψηφοδόχους ιδιο-
χείρως από τον εκλογέα. Πριν αποχωρήσει ο εκλογέας,
υπογράφει ως ψηφίσας στον εκλογικό κατάλογο και δια-
γράφεται από την εφορευτική επιτροπή.

8. Η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας ορίζεται
µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Π.Ι.Σ. που
γνωστοποιείται κατάλληλα. Με απόφαση της Εφορευτι-
κής Επιτροπής, η οποία λαµβάνεται πριν την έναρξη της
ψηφοφορίας ή κατά τη διάρκεια αυτής, µπορεί να παρα-
τείνεται η ώρα λήξης της ψηφοφορίας, εφόσον αιτιολο-
γείται ειδικά η παράταση αυτή.

9. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας γίνεται η διαλογή
των ψηφοδελτίων, τα οποία αριθµούνται και µονογράφο-
νται από τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής. Τα λευκά
και τα άκυρα ψηφοδέλτια λαµβάνουν δική τους αρίθµη-
ση.

10. Άκυρα είναι τα ψηφοδέλτια που: α) δεν είναι έντυ-
πα και µε µελανή γραµµατοσειρά, β) φέρουν διαγραφές,
προσθήκες ονοµάτων υποψηφίων από άλλους συνδυα-
σµούς και εν γένει αλλοιώσεις στο περιεχόµενό τους, γ)
φέρουν λέξεις, φράσεις, υπογραµµίσεις, στίγµατα ή άλ-
λα σηµεία, εφόσον δύνανται να θεωρηθούν διακριτικά
γνωρίσµατα, που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφο-
φορίας, δ) ο φάκελος, στον οποίο περιέχονται, δεν φέ-
ρει τη σφραγίδα του Π.Ι.Σ., ε) εκτυπώθηκαν σε χαρτί, το
οποίο ολοφάνερα διαφέρει στο χρώµα από αυτό που χο-
ρήγησε ο Π.Ι.Σ. ή µε τυπογραφικά στοιχεία πρόδηλα δια-
φορετικά, στ) έχουν σχήµα ή διαστάσεις διαφορετικά α-
πό αυτά που χορηγήθηκαν από τον Π.Ι.Σ., ζ) βρίσκονται
στον ίδιο φάκελο µε άλλα ψηφοδέλτια του ίδιου ή άλλου
συνδυασµού.

11. Τα λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια δεν προσµετρώ-
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νται στα έγκυρα. 
12. Από κάθε συνδυασµό εκλέγονται κατά σειρά αυτοί

που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης
και σε περίπτωση ισοσταυρίας ενεργείται κλήρωση από
την Εφορευτική Επιτροπή. Για το σκοπό αυτόν ο συνολι-
κός αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται µε τον
αριθµό των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και του
Ανωτάτου Πειθαρχικού Συµβουλίου Ιατρών. Το πηλίκο
που προκύπτει από την κάθε διαίρεση (αφαιρουµένων
των δεκαδικών ψηφίων) είναι το εκλογικό µέτρο και ό-
σες φορές χωράει αυτό στον αριθµό των ψηφοδελτίων
που έλαβε ο κάθε συνδυασµός για κάθε όργανο, τόσους
υποψηφίους του και εκλέγει. Μεµονωµένος υποψήφιος,
που έλαβε αριθµό ψήφων ίσο µε το εκλογικό µέτρο ή µε-
γαλύτερο από αυτό, εκλέγεται µόνος. Αν από την πρώτη
κατανοµή παραµείνουν αδιάθετες θέσεις για το Διοικητι-
κό Συµβούλιο και το Α.Π.Σ.Ι., τότε για την πλήρωση των
θέσεων αυτών ακολουθεί δεύτερη κατανοµή, που γίνε-
ται µε τη χρησιµοποίηση των υπολοίπων που έχουν οι
συνδυασµοί που µετείχαν στην πρώτη κατανοµή και των
ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν οι συνδυασµοί και οι
µεµονωµένοι υποψήφιοι που δεν έλαβαν θέση από την
πρώτη κατανοµή. Για το λόγο αυτόν αθροίζονται όλα αυ-
τά και το άθροισµά τους διαιρείται µε τον αριθµό των α-
διάθετων θέσεων. Το πηλίκο δίνει το νέο εκλογικό µέτρο
και όσες φορές χωράει αυτό στο σύνολο των υπολοίπων
κάθε συνδυασµού που πήρε θέση από την πρώτη κατα-
νοµή ή στο σύνολο των ψηφοδελτίων που έλαβαν οι
συνδυασµοί ή µεµονωµένοι υποψήφιοι που δεν πήραν
θέση από την πρώτη κατανοµή, τόσες θέσεις δίνονται σε
αυτόν. Στη δεύτερη κατανοµή συµµετέχουν όλοι οι συν-
δυασµοί και οι µεµονωµένοι υποψήφιοι που δεν έχουν ε-
κλεγεί από την πρώτη κατανοµή. Αν και µετά τη δεύτερη
κατανοµή παραµείνουν αδιάθετες θέσεις ή κανείς συν-
δυασµός ή µεµονωµένος υποψήφιος δεν πάρει θέση, γί-
νεται τρίτη κατανοµή. Σε αυτή λαµβάνουν µέρος όλοι οι
συνδυασµοί και οι µεµονωµένοι υποψήφιοι που πήραν
µέρος στις εκλογές. Την αδιάθετη ή αδιάθετες θέσεις
παίρνουν οι συνδυασµοί ή µεµονωµένοι υποψήφιοι, των
οποίων ο αριθµός των υπόλοιπων ψηφοδελτίων για τους
συνδυασµούς που πήραν έδρα από την πρώτη ή δεύτερη
κατανοµή και το σύνολο των ψηφοδελτίων για τους συν-
δυασµούς που δεν πήραν έδρα στην πρώτη και δεύτερη
κατανοµή και για τους µεµονωµένους, είναι πιο κοντά
στο µέτρο της πρώτης κατανοµής, µε τη σειρά, µέχρι να
διατεθεί και η τελευταία θέση.

13. Ο Υπουργός Υγείας επικυρώνει τα αποτελέσµατα
των αρχαιρεσιών του Διοικητικού Συµβουλίου και του
Α.Π.Σ.Ι. του Π.Ι.Σ. κατόπιν διαβίβασης σε αυτόν των σχε-
τικών εγγράφων και καταστάσεων της εκλογικής διαδι-
κασίας. 

Άρθρο 281
Εφορευτική Επιτροπή

1. Η εκλογή του Διοικητικού Συµβουλίου του Πανελλη-
νίου Ιατρικού Συλλόγου και του Α.Π.Σ.Ι. ενεργείται ενώ-
πιον τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής, τα µέλη της ο-
ποίας ορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
µε ισάριθµα αναπληρωµατικά τους µέλη κατά την τελευ-
ταία, πριν τις αρχαιρεσίες, συνεδρίαση αυτού. Κατά την
εκλογή, η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειο-

ψηφία για τις κατ’ αυτήν υποβαλλόµενες ενστάσεις, κα-
θώς και για κάθε ζήτηµα που προκύπτει.

2. Για την έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας, καθώς και
για τη διαλογή των ψήφων, συντάσσεται από την Εφο-
ρευτική Επιτροπή πρακτικό, στο οποίο αποτυπώνονται
τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας. 

Άρθρο 282
Διοικητικό Συµβούλιο – Συγκρότηση σε σώµα

Εντός οκτώ (8) ηµερολογιακών ηµερών από την εκλο-
γή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του Π.Ι.Σ., ο
πλειοψηφών εκλεγείς από το ψηφοδέλτιο που έλαβε τις
περισσότερες ψήφους καλεί τους εκλεγέντες συµβού-
λους προς εκλογή Προέδρου, Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρων,
Γενικού Γραµµατέα και Ταµία. Αυτοί εκλέγονται µε µυ-
στική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων µε την απόλυτη πλει-
οψηφία των µελών του Δ.Σ., στις δύο πρώτες συνεδριά-
σεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειο-
ψηφία, η εκλογή επαναλαµβάνεται σε τρίτη συνεδρίαση,
στην οποία ο Πρόεδρος εκλέγεται µε σχετική πλειοψη-
φία µεταξύ των δύο πλειοψηφησάντων. Η ίδια διαδικασία
εφαρµόζεται και για τις υπόλοιπες θέσεις.

Άρθρο 283
Διοικητικό Συµβούλιο – Σύγκληση, 

Αρµοδιότητες, Λειτουργία

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόε-
δρο αυτού. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου καλού-
νται από τον Πρόεδρο µε ατοµικές προσκλήσεις, οι οποί-
ες αποστέλλονται πριν από τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
ηµερολογιακές ηµέρες ταχυδροµικά µε απόδειξη απο-
στολής, µπορούν δε να σταλούν και τηλεοµοιοτυπικά
(φαξ) ή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email),
εφόσον αποδεικνύεται η αποστολή και βεβαιώνεται η η-
µέρα και χρονολογία αυτής και η υπογραφή του προσώ-
που που έκανε την πρόσκληση. Στις προσκλήσεις ορίζε-
ται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης και τα προς
συζήτηση θέµατα. Πέραν των αναγραφοµένων στην
πρόσκληση θεµάτων, µπορεί να συζητηθεί και άλλο θέ-
µα, εφόσον προταθεί αυτό και γίνει δεκτό προς συζήτη-
ση από την πλειοψηφία των παρισταµένων µελών.

2. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικη-
τικό Συµβούλιο εντός οκτώ (8) ηµερολογιακών ηµερών,
εφόσον ζητηθεί τούτο εγγράφως τουλάχιστον από πέ-
ντε (5) µέλη αυτού.

3. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν
παρίστανται οκτώ (8) τουλάχιστον µέλη αυτού, λαµβάνει
δε αποφάσεις µε την πλειοψηφία των παρόντων. Σε πε-
ρίπτωση µη επίτευξης απαρτίας, το Διοικητικό Συµβού-
λιο αναβάλλεται και συγκαλείται µε νέα πρόσκληση. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέ-
δρου.

4. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για κάθε θέµα
του Π.Ι.Σ., εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευ-
σης και αποφασίζει για κάθε θέµα που ανατίθεται σε αυ-
τό από τη Γενική Συνέλευση. 

5. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός αν ζητηθεί να γί-
νει µυστική ψηφοφορία µέσω ψηφοδελτίων από την
πλειοψηφία των παρισταµένων µελών.

6. Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου τη-
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ρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από όλους τους
παρισταµένους και στα οποία µνηµονεύονται, ιδίως, τα
ονόµατα και η ιδιότητα των παρισταµένων µελών και αυ-
τών που έλαβαν το λόγο, ο τόπος και ο χρόνος της συ-
νεδρίασης, τα θέµατα που συζητήθηκαν, µε συνοπτική
αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόµενό τους, η µορ-
φή και τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας και οι αποφά-
σεις που λήφθηκαν, οι εκατέρωθεν απόψεις και η διαλο-
γική συζήτηση που έλαβε χώρα. Στο πρακτικό καταχωρί-
ζονται οι γνώµες των µελών που µειοψήφησαν, σε περί-
πτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ονόµατα αυτών. 

7. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να λειτουργήσει, ό-
χι όµως πέρα από ένα τρίµηνο, αν κάποια από τα µέλη
του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή
απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, ε-
φόσον κατά τις συνεδριάσεις του τα λοιπά µέλη επαρ-
κούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

8. Η τυχόν κατά παράνοµο τρόπο κτήση της ιδιότητας
υπό την οποία κάποιος ορίστηκε µέλος του Διοικητικού
Συµβουλίου δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα της συγκρότη-
σης του οργάνου.

9. Το µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, εφόσον κρί-
νει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος που επιβάλλει
την αποχή του, οφείλει να το δηλώσει αµέσως στον
Πρόεδρο του Π.Ι.Σ. και να απέχει από οποιαδήποτε ενέρ-
γεια. Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό Συµβούλιο α-
ποφαίνεται το ταχύτερο δυνατόν, χωρίς να συµµετέχει
στην εν λόγω συνεδρίαση το µέλος που αιτείται να εξαι-
ρεθεί.

10. Αίτηση εξαίρεσης µέλους του Διοικητικού Συµβου-
λίου του Π.Ι.Σ. µπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόµε-
νοι σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Η αίτηση υποβάλ-
λεται στον Πρόεδρο του Π.Ι.Σ.. Κατά τα λοιπά, εφαρµό-
ζονται και στην περίπτωση αυτή, τα οριζόµενα στην τε-
λευταία περίοδο της προηγούµενης παραγράφου.

11. Η εξαίρεση µπορεί να διατάσσεται και αυτεπαγ-
γέλτως από το Διοικητικό Συµβούλιο του Π.Ι.Σ..

12. Τα οριζόµενα στις προηγούµενες παραγράφους
δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση που δηλώνεται αποχή ή
ζητείται η εξαίρεση τόσων µελών του Διοικητικού Συµ-
βουλίου του Π.Ι.Σ. ώστε τα αποµένοντα µέλη να µη σχη-
µατίζουν την προβλεπόµενη απαρτία.

13. Όταν κωλύεται ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από
τον Α΄ Αντιπρόεδρο, όταν κωλύεται ο τελευταίος ανα-
πληρώνεται από τον Β΄ Αντιπρόεδρο, όταν κωλύεται και
αυτός αναπληρώνεται από άλλο µέλος του Διοικητικού
Συµβουλίου που ορίζεται µε απόφασή του.

14. Ο Γενικός Γραµµατέας έχει την εποπτεία και την
ευθύνη της οµαλής λειτουργίας των Υπηρεσιών του
Π.Ι.Σ., καθώς και της τήρησης των πρακτικών της Γενικής
Συνέλευσης και του Διοικητικού Συµβουλίου.

15. Ο Ταµίας φυλάσσει τη χρηµατική και κάθε άλλη πε-
ριουσία του Π.Ι.Σ., παραλαµβάνει τις εισφορές των Συλ-
λόγων, τηρεί βιβλίο απογραφής της περιουσίας του Συλ-
λόγου και τα τακτικά βιβλία εσόδων και εξόδων, των ο-
ποίων οφείλει να υποβάλει κατάσταση, εφόσον ζητηθεί
από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συµβούλιο, και δίνει α-
κριβή απολογισµό κατά το τέλος κάθε οικονοµικού έ-
τους. Κάθε είσπραξη στο όνοµα και για λογαριασµό του
Π.Ι.Σ. ενεργείται από τον Ταµία ή τον εντεταλµένο υπάλ-
ληλο του Π.Ι.Σ.. Κάθε πληρωµή ενεργείται µετά από έγ-
γραφη εντολή του Προέδρου και του Γενικού Γραµµα-
τέα. Σε περίπτωση κωλύµατος ο Ταµίας αναπληρώνεται
από άλλο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, που υπο-

δεικνύεται από αυτό. Αν τα εισπραττόµενα υπερβαίνουν
τα συνήθη µηνιαία έξοδα του Π.Ι.Σ., υποχρεούται ο Τα-
µίας να καταθέσει το επιπλέον ποσό στην Τράπεζα της
Ελλάδος ή σε άλλη τράπεζα αναγνωρισµένη στην Ελλά-
δα, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συµβούλιο.

16. Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου του Π.Ι.Σ. που
απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχείς τακτι-
κές συνεδριάσεις εκπίπτει αυτοδίκαια. Η έκπτωση επικυ-
ρώνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.

17. Το Διοικητικό Συµβούλιο του Π.Ι.Σ. αποφασίζει για
τη διεξαγωγή των εκλογών στους Ιατρικούς Συλλόγους,
οι οποίες διενεργούνται σε κοινή τακτή ηµεροµηνία σε
πανελλήνια κλίµακα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση α-
ναστολής των εκλογών µε απόφαση του Υπουργού Υγεί-
ας κατόπιν πρότασης του Π.Ι.Σ..

Άρθρο 284
Πρόεδρος του Π.Ι.Σ.

1. Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. εκπροσωπεί αυτόν ενώπιον
κάθε Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής.

2. Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. δεν µπορεί να είναι συγχρό-
νως Πρόεδρος τοπικού Ιατρικού Συλλόγου ή συνδικαλι-
στικού οργάνου ούτε να κατέχει τις θέσεις που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 280. 

3. Εφόσον ο εκλεγείς Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. τυγχάνει
Πρόεδρος τοπικού Ιατρικού Συλλόγου ή συνδικαλιστικού
οργάνου ή κατέχει θέσεις που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 1 του άρθρου 280, επιλέγει εντός τριών (3) ηµε-
ρολογιακών ηµερών το αξίωµα ή τη θέση, την οποία επι-
θυµεί να διατηρήσει. Εάν η προθεσµία αυτή παρέλθει ά-
πρακτη, θεωρείται ως παραιτηθείς του αξιώµατος του
Προέδρου του Π.Ι.Σ..

Άρθρο 285
Έξοδα µετακίνησης

1. Τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού
Συµβουλίου του Π.Ι. Σ. που δεν κατοικούν στην περιφέ-
ρεια Αττικής δικαιούνται εξόδων µετακίνησης και ηµερή-
σιας αποζηµίωσης για τη συµµετοχή τους στις συνεδριά-
σεις. Τα σχετικά ποσά ορίζονται µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και κα-
ταβάλλονται από αυτόν.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Π.Ι.Σ.
µπορεί να παρέχεται αποζηµίωση για κάθε συνεδρίαση
και στα λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του
Π.Ι.Σ., της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και στα µέλη του
Ανωτάτου Πειθαρχικού Συµβουλίου Ιατρών, η οποία κα-
ταβάλλεται από τον Π.Ι.Σ..

Άρθρο 286
Άδειες των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται οι άδειες
των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του Π.Ι.Σ..

Άρθρο 287
Ολοµέλεια των Προέδρων και Διοικητικού Συµβουλίου

του Π.Ι.Σ.

Οι Πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας ή οι
νόµιµοι αναπληρωτές τους και το Διοικητικό Συµβούλιο
του Π.Ι.Σ. συγκροτούν την Ολοµέλεια των Προέδρων και
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Διοικητικού Συµβουλίου του Π.Ι.Σ.. Η Ολοµέλεια συγκα-
λείται µετά από πρόσκληση του Προέδρου του Π.Ι.Σ. και
λαµβάνει αποφάσεις επί των θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης, όπως αυτά καθορίζονται από το Διοικητικό
Συµβούλιο του Π.Ι.Σ..

Άρθρο 288
Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.)

1. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο Ιατρών (Α.Π.Σ.I.),
το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, είναι αρµόδιο να εκδικάζει
τις εφέσεις κατά αποφάσεων των Πειθαρχικών Συµβου-
λίων των Ιατρικών Συλλόγων κατά τις διατάξεις του πα-
ρόντος, καθώς και την εκδίκαση σε πρώτο βαθµό των
πειθαρχικών αδικηµάτων των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.).

2. Το Α.Π.Σ.Ι. είναι πενταµελές. Αποτελείται από τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία (3) µέλη, µε τους νό-
µιµους αναπληρωτές τους. Όλοι είναι µέλη της Γενικής
Συνέλευσης του Π.Ι.Σ. και εκλέγονται από αυτήν µαζί µε
τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών του Διοικη-
τικού Συµβουλίου του Π.Ι.Σ.. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόε-
δρος και τα µέλη του Α.Π.Σ.Ι. πρέπει, για να καταλάβουν
το σχετικό αξίωµα, να ασκούν τουλάχιστον είκοσι (20) έ-
τη το ιατρικό επάγγελµα.

3. Τον Πρόεδρο του Α.Π.Σ.I., όταν κωλύεται, αναπλη-
ρώνει ο Αντιπρόεδρος, ενώ τα λοιπά µέλη, όταν κωλύο-
νται, αναπληρώνονται από τα αναπληρωµατικά µέλη που
εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση µαζί µε τα τακτικά
κατά τη σειρά της εκλογής.

4. Χρέη Γραµµατέα του Α.Π.Σ.Ι. εκτελεί ο Γραµµατέας
του Π.Ι.Σ..

5. Όταν κωλύεται ο Γραµµατέας, αναπληρώνεται µέ-
λος του Δ.Σ. το οποίο οφείλει να υποδείξει εγγράφως,
άλλως αναπληρώνεται από το νεότερο σε θητεία µέλος
του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισ-
σότερα του ενός νέα µέλη του Δ.Σ. τότε διενεργείται
κλήρωση.

Άρθρο 289
Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Η Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. εκλέγει ταυτόχρονα
µε τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών του Διοι-
κητικού Συµβουλίου και του Πειθαρχικού Συµβουλίου και
τρεις (3) ελεγκτές εκ των µελών του Συλλόγου, καθώς
και ισάριθµους αναπληρωµατικούς, οι οποίοι αποτελούν
την Εξελεγκτική Επιτροπή που ελέγχει τα βιβλία και την
εν γένει οικονοµική διαχείριση του Διοικητικού Συµβου-
λίου και υποβάλλει την έκθεσή της στον Πρόεδρο του
Π.Ι.Σ. δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες τουλάχι-
στον πριν τη Συνέλευση, στην οποία θα λογοδοτήσει το
Διοικητικό Συµβούλιο.

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, συγκαλείται από τον Πρό-
εδρο του Διοικητικού Συµβουλίου του Π.Ι.Σ. µετά την επι-
κύρωση των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη οργάνων του
Π.Ι.Σ., συνέρχεται στα γραφεία του Συλλόγου και εκλέ-
γει τον Πρόεδρο από τα µέλη της. Ο Πρόεδρος καλεί τα
µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία προβαίνει σε
έλεγχο της διαχείρισης του Συλλόγου, όταν το κρίνει
αυτό αναγκαίο. Η σχετική έκθεση υποβάλλεται κατά τα
οριζόµενα στην παράγραφο 1.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου υποχρεού-
ται να υποβάλλει την έκθεση αυτή εντός δεκαπέντε (15)
ηµερολογιακών ηµερών και στη Γενική Συνέλευση του
Π.Ι.Σ. και να παρέχει αντίγραφο σε κάθε αιτούντα. Η έκ-
θεση αναγιγνώσκεται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης
του Π.Ι.Σ. κατά την ετήσια λογοδοσία του Διοικητικού
Συµβουλίου του. 

Άρθρο 290
Περιουσιακή αυτοτέλεια Π.Ι.Σ. και Ιατρικών Συλλόγων

1. Ο Π.Ι.Σ. και οι Ιατρικοί Σύλλογοι δεν υπάγονται
στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και δεν χρηµατοδο-
τούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Έχουν δική
τους περιουσία, οικονοµική, διοικητική και διαχειριστική
αυτοτέλεια. Τα έσοδά τους προέρχονται από τις εισφο-
ρές των µελών τους, τη διαχείριση της περιουσίας τους
και κάθε άλλο νόµιµο πόρο. 

2. Η διαχείριση των οικονοµικών και της περιουσίας
του Π.Ι.Σ. και των Ιατρικών Συλλόγων υπόκειται στον έ-
λεγχο του Διοικητικού Συµβουλίου τους και της Γενικής
Συνέλευσής τους που εγκρίνει στην Εκλογοαπολογιστι-
κή Συνέλευση τα πεπραγµένα και ασκεί τον οικονοµικό
έλεγχο µέσω και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3. Ο Υπουργός εποπτεύει τον Π.Ι.Σ. και τους Ιατρικούς
Συλλόγους ως Ν.Π.Δ.Δ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Άρθρο 291
Ιατρικοί Σύλλογοι
Έδρα – Επωνυµία

1. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσί-
ου δικαίου σωµατειακού χαρακτήρα.

2. Ο Ιατρικός Σύλλογος εδρεύει στην έδρα της αυτοδι-
οικητικής περιφερειακής ενότητας και λαµβάνει την ε-
πωνυµία του από αυτήν την περιφερειακή. Μπορεί σε µία
περιφερειακή ενότητα να υπάρχουν πλέον του ενός Ια-
τρικοί Σύλλογοι, από τους οποίους ο σύλλογος που δεν
εδρεύει στην έδρα της περιφερειακής ενότητας λαµβά-
νει την επωνυµία του από την πόλη, που αποτελεί έδρα
του δήµου, στον οποίο εδρεύει. 

3. Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στην παράγραφο 2: 
α) Στο Δήµο Αγρινίου της περιφερειακής ενότητας Αι-

τωλοακαρνανίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ε-
δρεύει ο Ιατρικός Σύλλογος, µε την επωνυµία «Ιατρικός
Σύλλογος Αγρινίου», 
β) στο Δήµο Αθηναίων της περιφερειακής ενότητας

του Κεντρικού Τοµέα της περιφέρειας Αττικής εδρεύει ο
Ιατρικός Σύλλογος, µε την επωνυµία «Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών»,
γ) στο Δήµο Σύρου της περιφερειακής ενότητας Σύρου

της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εδρεύει ο Ιατρικός Σύλ-
λογος, µε την επωνυµία «Ιατρικός Σύλλογος Κυκλά-
δων»,
δ) στο Δήµο Λεβαδέων της περιφερειακής ενότητας

Βοιωτίας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εδρεύει ο
Ιατρικός Σύλλογος, µε την επωνυµία «Ιατρικός Σύλλογος
Λειβαδιάς»,
ε) στο Δήµο Πατρέων της περιφερειακής ενότητας Α-
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χαΐας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εδρεύει ο Ιατρι-
κός Σύλλογος, µε την επωνυµία «Ιατρικός Σύλλογος Πα-
τρών». 

4. Η τοπική αρµοδιότητα κάθε Ιατρικού Συλλόγου κα-
θορίζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Π.Ι.Σ., που επικυρώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υ-
γείας.

Άρθρο 292
Σκοπός

1. Σκοπός των Ιατρικών Συλλόγων είναι η µέριµνα για
τη διατήρηση του ιατρικού σώµατος ικανού από επιστη-
µονικής και ηθικής απόψεως να εξυπηρετεί µε προθυµία
και αυταπάρνηση τη δηµόσια υγεία και τους ασθενείς κα-
θώς και η εναρµόνιση των αντικρουόµενων συµφερό-
ντων µεταξύ των µελών τους και όλα αυτά προς το γενι-
κότερο συµφέρον της κοινωνίας. 

2. Οι σκοποί αυτοί επιδιώκονται ιδιαίτερα µέσω: 
α) Της εποπτείας της τήρησης των κανόνων της ιατρι-

κής δεοντολογίας και της προαγωγής των ηθικών και δε-
οντολογικών κανόνων του ιατρικού επαγγέλµατος στην
περιφέρειά τους.
β) Της προβολής θέσεων και απόψεων επί ζητηµάτων

που αφορούν στη δηµόσια υγεία, το περιβάλλον, την εκ-
παίδευση, τη συνεχιζόµενη ιατρική εκπαίδευση, την ε-
παγγελµατική κατάρτιση των ιατρών και την ιατρική δεο-
ντολογία στην περιοχή της ευθύνης τους.
γ) Της παρακολούθησης της ποιότητας παροχής περί-

θαλψης σε επίπεδο πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας ή
τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας στο δηµόσιο και ιδιωτικό
τοµέα στην περιφέρειά τους.
δ) Της µελέτης υγειονοµικών θεµάτων και οργάνωσης

επιστηµονικών ιατρικών συνεδρίων µε επιτροπές εµπει-
ρογνωµόνων, καθώς και της υποβολής προτάσεων, ειση-
γήσεων και γνωµών που αφορούν στην αποτελεσµατικό-
τητα ή τη βελτίωση των µέτρων αυτών και της υγειονοµι-
κής εν γένει νοµοθεσίας.
ε) Της έκδοσης περιοδικού δελτίου και διατήρησης

διαδικτυακών ιστοσελίδων και ιστοτόπων µε επιστηµονι-
κό ή συνδικαλιστικό περιεχόµενο προς πληρέστερη επι-
στηµονική και επαγγελµατική ενηµέρωση των ιατρών και
επικοινωνία µε τους άλλους Συλλόγους και τον Π.Ι.Σ..
στ) Της εκπροσώπησης των ιατρών προς προάσπιση

των εννόµων συµφερόντων τους ενώπιον των πολιτι-
κών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων και κάθε αρ-
χής της χώρας και της αλλοδαπής.
ζ) Της σύναψης συµβάσεων, για λογαριασµό µελών

τους συλλογικά, µε την Πολιτεία και µε οργανισµούς ή
άλλα νοµικά πρόσωπα, έναντι των οποίων υπάρχει δέ-
σµευση ενός ή περισσοτέρων ιατρών περί παροχής ια-
τρικών υπηρεσιών.
η) Της µέριµνας για την αρτιότερη επιστηµονική µόρ-

φωση των ιατρών. 
θ) Της περιφρούρησης της αξιοπρέπειας των µελών

αυτών και της άσκησης πειθαρχικής εξουσίας επί εκεί-
νων που συµπεριφέρονται τυχόν µη σύννοµα.
ι) Της δηµιουργίας κοινού συναδελφικού πνεύµατος

και οµαλών σχέσεων µεταξύ των ιατρών, µε σκοπό την
εξυπηρέτηση των ασθενών και της δηµόσιας υγείας.

3. Οι αποφάσεις των Ιατρικών Συλλόγων είναι υποχρε-

ωτικές για τα µέλη τους, κάθε δε παράβαση αυτών απο-
τελεί πειθαρχικό παράπτωµα.

4. Οι φορείς και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτι-
κού δικαίου που προτίθενται να πραγµατοποιήσουν συ-
νέδρια ή εκδηλώσεις ιατρικού ενδιαφέροντος ενηµερώ-
νουν, πριν την οποιαδήποτε αναγγελία της πραγµατο-
ποίησής τους, τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. 

5. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι συνεργάζονται µε τους αρµόδι-
ους φορείς για το σχεδιασµό της κάλυψης των υγειονο-
µικών αναγκών της περιφέρειάς τους.

Άρθρο 293
Μέλη

1. Κάθε ιατρός που ασκεί το ιατρικό επάγγελµα στην
ελληνική επικράτεια υποχρεούται να είναι εγγεγραµµέ-
νος ως µέλος σε έναν Ιατρικό Σύλλογο. Ειδικότερα οι ια-
τροί, οι οποίοι είναι επαγγελµατικώς εγκατεστηµένοι σε
υπηρεσίες δηµόσιας υγείας, δηλαδή οι ιατροί Ε.Σ.Υ., νο-
σοκοµειακοί ή πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, οι ιατροί
υπηρεσίας υπαίθρου, οι πανεπιστηµιακοί ιατροί, οι στρα-
τιωτικοί ιατροί, οι ιατροί σταθερών δοµών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ή ασφαλιστικών οργανισµών, εγγράφονται υποχρεωτικά
στον Ιατρικό Σύλλογο, όπου ασκούν το επάγγελµά τους
και βρίσκεται η υπηρεσία τους. Απαγορεύεται η απασχό-
ληση ιατρών που δεν έχουν την ιδιότητα µέλους Ιατρι-
κού Συλλόγου ή δεν είναι εγγεγραµµένοι στα ειδικά µη-
τρώα, είτε σε µονάδες Πρωτοβάθµιας είτε Δευτεροβάθ-
µιας είτε Τριτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας.

2. Ιατροί που ασκούν το επάγγελµα σε περιφέρεια άλ-
λου Ιατρικού Συλλόγου από αυτόν που είναι εγγεγραµ-
µένοι υποχρεούνται:
α) να εγγράφονται στο ειδικό µητρώο µελών του ανω-

τέρω Ιατρικού Συλλόγου, καταβάλλοντας σε αυτόν ποσό
που καθορίζεται εκάστοτε µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου του, το οποίο δεν µπορεί να είναι κατώτερο
της εισφοράς που καταβάλλουν τα τακτικά µέλη, και 
β) να λαµβάνουν βεβαίωση ή άδεια λειτουργίας φορέα

παροχής Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στον Ιατρικό
Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου ασκούν παράλλη-
λα το ιατρικό επάγγελµα. 
Μέρος του ποσού της περίπτωσης α΄, ανάλογο εκεί-

νου που καταβάλλεται για τους ιδιώτες ιατρούς-τακτικά
µέλη, καταβάλλεται από τον Ιατρικό Σύλλογο στον
Π.Ι.Σ.. 
Τα µέλη που εγγράφονται στο ειδικό µητρώο δεν έ-

χουν δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
3. Απαγορεύεται η πλανοδιακή παροχή υπηρεσιών σε

Πρωτοβάθµιες ή Δευτεροβάθµιες δοµές υγείας. Επιτρέ-
πεται µόνο υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι µπορούν να πα-
ρέχουν άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας για χρονικό διά-
στηµα τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών, σε νοµικά και
φυσικά πρόσωπα. Παράβαση του ιατρού σχετιζόµενη µε
την άδεια ή βεβαίωση που του έχει παρασχεθεί από τον
Ιατρικό Σύλλογο, και ιδίως παράβαση ως προς το χρόνο
διάρκειάς της, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα αυτού.
Ταυτοχρόνως, ο Ιατρικός Σύλλογος µπορεί, λόγω της
παράβασης, να ανακαλέσει την άδεια ή βεβαίωση λει-
τουργίας και να αρνηθεί τη χορήγηση νέας. 

4. Ιατροί του δηµοσίου, που απασχολούνται µε από-
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σπαση στην περιφέρεια άλλου Ιατρικού Συλλόγου, πρέ-
πει να εγγραφούν στα ειδικά µητρώα του Ιατρικού Συλ-
λόγου, στην περιφέρεια του οποίου έχουν αποσπασθεί
χωρίς υποχρέωση καταβολής εισφοράς.

Άρθρο 294
Μέλη - Αλλοδαποί

Αλλοδαποί που δικαιούνται, κατά τις κείµενες διατά-
ξεις, να ασκούν την ιατρική στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως
ιθαγένειας και εθνικότητας, εγγράφονται υποχρεωτικά
ως µέλη των Ιατρικών Συλλόγων και έχουν τα ίδια µε τα
λοιπά µέλη δικαιώµατα και υποχρεώσεις, καθώς επίσης
και το δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 295
Μητρώα Ιατρικού Συλλόγου – Εγγραφή

1. Ο Ιατρικός Σύλλογος τηρεί: 
α) µητρώο των µελών αυτού µε βάση τον ΑΜΚΑ, το ο-

ποίο κάθε µήνα επικαιροποιείται και κοινοποιείται προς
τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο µε όλες τις µεταβολές,
ιδίως νέες εγγραφές, µετεγγραφές, πειθαρχικά παρα-
πτώµατα ιατρών, έως ότου λειτουργήσει σύστηµα ηλε-
κτρονικής απευθείας (online) διασύνδεσης µε τον Π.Ι.Σ.,
στο οποίο υποχρεωτικά θα ενταχθούν όλοι οι Ιατρικοί
Σύλλογοι,
β) ειδικό µητρώο µελών για τα µέλη που είναι εγγε-

γραµµένα σε άλλους Ιατρικούς Συλλόγους,
γ) µητρώο εταιρειών που παρέχουν ιατρικές υπηρε-

σίες και 
δ) µητρώο ιδιωτικών κλινικών. 
Ακριβή αντίγραφα των µητρώων των περιπτώσεων β΄,

γ΄ και δ΄ υποχρεούται ο Ιατρικός Σύλλογος να υποβάλει
στον Π.Ι.Σ. και να τα επικαιροποιεί µε τις επερχόµενες ε-
κάστοτε µεταβολές στο τέλος κάθε εξαµήνου (Ιούνιος-
Δεκέµβριος). Η µη εµπρόθεσµη υποβολή των µητρώων
και αµελλητί των επερχόµενων µεταβολών στους τιθέ-
µενους χρόνους θεωρείται πειθαρχικό παράπτωµα του
Προέδρου και του Γραµµατέα του Ιατρικού Συλλόγου και
τιµωρείται πειθαρχικά. Με την εγγραφή στα ειδικά µη-
τρώα κλινικών ή εταιρειών παροχής ιατρικών υπηρεσιών,
υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφοράς για κάθε έτος
προς τον Ιατρικό Σύλλογο και αναλογικά προς τον Π.Ι.Σ.,
ανάλογα µε τον αριθµό των ιατρών που απασχολούν. Η
εισφορά αυτή ορίζεται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
Οι εταιρείες που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες και εγ-
γράφονται στα µητρώα των περιπτώσεων γ΄ και δ΄υπό-
κεινται σε όλες τις κείµενες διατάξεις της ιατρικής δεο-
ντολογίας και νοµοθεσίας, για την ορθή εφαρµογή των
οποίων ελέγχονται από το Υπουργείο Υγείας. 

2. Η µη εγγραφή σε Ιατρικό Σύλλογο ή στα ειδικά µη-
τρώα Ιατρικού Συλλόγου ή η παράλειψη δήλωσης παρο-
χής υπηρεσιών σε ιδιωτική κλινική ή εταιρεία παροχής
ιατρικών υπηρεσιών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα. Η
παράλειψη εγγραφής κλινικής ή εταιρείας παροχής ια-
τρικών υπηρεσιών στα ειδικά µητρώα του Ιατρικού Συλ-
λόγου επισύρει ποινή προστίµου χιλίων (1.000) έως δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ που εισπράττονται από αυτόν
κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και αποδίδονται στον Ιατρι-
κό Σύλλογο.
Τα γραφεία προσωπικού των δηµοσίων δοµών υγείας

καθώς και τα γραφεία προσωπικού ή οι εργοδότες των ι-

διωτικών δοµών υγείας υποχρεούνται να ζητούν από τον
ιατρό, πριν την ανάληψη υπηρεσίας από αυτόν, βεβαίω-
ση εγγραφής του στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.

3. Στο µητρώο του Ιατρικού Συλλόγου εγγράφεται ο
ιατρός, µε αίτησή του, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας
δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση της βεβαίωσης άσκη-
σης ιατρικού επαγγέλµατος. Πριν την εγγραφή στον οι-
κείο Ιατρικό Σύλλογο απαγορεύεται η από τον ιατρό ά-
σκηση του επαγγέλµατος αυτού. Η ίδια απαγόρευση ι-
σχύει και για τους ιατρούς που εγγράφονται στο ειδικό
µητρώο µελών, καθώς και για τις ιατρικές εταιρείες και ι-
διωτικές κλινικές που εγγράφονται στο αντίστοιχο µη-
τρώο.

4. Για την εγγραφή απαιτείται:
α) αίτηση του ιατρού σε έντυπο του οικείου Ιατρικού

Συλλόγου, 
β) υπεύθυνη δήλωση αυτού ότι δεν είναι µέλος άλλου

Ιατρικού Συλλόγου ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγ-
γεγραµµένος στο ειδικό µητρώο άλλων Ιατρικών Συλλό-
γων ή, σε περίπτωση µετεγγραφής, υπεύθυνη δήλωση
σε ποια ειδικά µητρώα άλλων Ιατρικών Συλλόγων είναι
εγγεγραµµένος, καθώς και επίσηµη βεβαίωση εγγραφής
και µεταβολών του προηγούµενου Ιατρικού Συλλόγου,
στον οποίον ήταν εγγεγραµµένος, στην οποία θα αναφέ-
ρονται και πιθανές ποινικές ή πειθαρχικές καταδίκες,
γ) επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου καθώς και επίσηµη

µετάφρασή του αν πρόκειται για πανεπιστηµιακό ίδρυµα
της αλλοδαπής,
δ) επικυρωµένο αντίγραφο αναγνώρισης πτυχίου

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙΚΑΤΣΑ, αν πρόκειται για πανεπιστηµια-
κό ίδρυµα της αλλοδαπής, 
ε) επικυρωµένο αντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκη-

σης επαγγέλµατος, 
στ) επικυρωµένο αντίγραφο λήψης τίτλου ειδικότητας,

αν υπάρχει, 
ζ) αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας, 
η) βιογραφικό συνοδευόµενο από τίτλους ειδίκευσης

και εξειδίκευσης, µεταπτυχιακών σπουδών και κάθε άλ-
λης επιστηµονικής εµπειρίας και κατάρτισης στην Ελλά-
δα ή στο εξωτερικό, 
θ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι: θα) δεν έχει υ-

ποστεί στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων, θβ) δεν έχει α-
νακληθεί ή ανασταλεί για οποιοδήποτε λόγο η άδεια ή
βεβαίωση άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος, θγ) δεν
έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε ατιµωτικό αδίκηµα σύµ-
φωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της ποινικής
νοµοθεσίας, 
ι) βεβαίωση του επίσηµου ασφαλιστικού οργανισµού

ότι κατεβλήθη το ποσό εγγραφής του σε αυτόν:
ια) διεύθυνση της επαγγελµατικής εγκατάστασης του

ιατρού, η οποία θα πληροί τις εκάστοτε διατάξεις που ι-
σχύουν για τις µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγεί-
ας, αν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελµατία ιατρό, ή το
νοσοκοµείο ή κέντρο υγείας ή άλλη µονάδα δευτερο-
βάθµιας ή τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας, αν παρέχει ε-
ξαρτηµένες υπηρεσίες σε τέτοιες µονάδες, και 

ιβ) παράβολο που ορίζεται εκάστοτε µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, στον ο-
ποίο ο ιατρός αιτείται την εγγραφή. Το παράβολο, µε κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας,
µπορεί, να είναι ηλεκτρονικό. 

5. Σε περίπτωση µετεγγραφής, η εγγραφή στο νέο
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Σύλλογο γίνεται ταυτόχρονα µε τη διαγραφή του ιατρού
από τον προηγούµενο, ηλεκτρονικά. Ο ιατρός υποχρεού-
ται εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών να
προσέλθει αυτοπροσώπως για να επιβεβαιώσει τη µε-
τεγγραφή του. Σε διαφορετική περίπτωση, διαγράφεται
µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. 

Άρθρο 296
Ετήσια Δήλωση

1. Ο ιατρός, ο εγγεγραµµένος στα µητρώα του Ιατρι-
κού Συλλόγου, υποχρεούται κάθε έτος και µέχρι τέλους
Φεβρουαρίου να υποβάλει στο Σύλλογο, του οποίου εί-
ναι µέλος, δήλωση, η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία:
α) όνοµα, επώνυµο, όνοµα πατρός, όνοµα µητρός, τό-

πο γέννησης, ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας και του ια-
τρείου και την ιατρική ειδικότητα που ασκεί νοµίµως,
β) βεβαίωση ότι αυτός ασκεί πράγµατι το λειτούργηµα

του ιατρού, διατηρώντας προσωπικό ιατρείο ή από κοι-
νού µε άλλον ιατρό, του οποίου πρέπει να αναφέρει το
ονοµατεπώνυµο, ή άλλο ιδιωτικό φορέα παροχής Πρω-
τοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, καθώς και αν παρέχει τις
υπηρεσίες του σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε πάγια α-
ντιµισθία ή κατ΄ αποκοπήν ή ανά επίσκεψη, δηλώνοντας
και το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία του φυσικού ή
νοµικού προσώπου, τη διεύθυνση αυτού και το ποσό της
αντιµισθίας ή αµοιβής ανά επίσκεψη, όπως, επίσης, αν
λαµβάνει κάποια σύνταξη, τον ασφαλιστικό φορέα και το
ποσό αυτής,
γ) βεβαίωση σε ποιους άλλους Ιατρικούς Συλλόγους

παρέχει υπηρεσίες είτε Πρωτοβάθµιας είτε Δευτεροβάθ-
µιας Φροντίδας Υγείας, 
δ) βεβαίωση ότι ο δηλών δεν υπάγεται σε κάποιο από

τα κατά νόµο κωλύµατα και ασυµβίβαστα και ότι έχει δι-
καίωµα άσκησης της ιατρικής µε βάση πτυχία και τίτλους
ελληνικών ιατρικών σχολών ή κατά νόµο αναγνωρισµέ-
νων αλλοδαπών,
ε) βεβαίωση ότι δεν βρίσκεται σε αναστολή ιατρικού ε-

παγγέλµατος λόγω πειθαρχικών ποινών, όπως προβλέ-
πονται στο άρθρο 322, και δεν έχει στερηθεί της άδειας
λόγω µη καταβολής εισφορών, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 315 παράγραφος 2.

2. Η δήλωση δεν γίνεται δεκτή εφόσον δεν συνοδεύε-
ται από απλό αντίγραφο της απόδειξης περί καταβολής
της οφειλοµένης στον Ιατρικό Σύλλογο ετήσιας εισφο-
ράς. 

3. Ο ιατρός είναι υποχρεωµένος να ανακοινώνει προς
τον Ιατρικό Σύλλογο οποιαδήποτε µεταβολή των στοι-
χείων του εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από
την ηµέρα της µεταβολής.

4. Το Διοικητικό Συµβούλιο κάθε Ιατρικού Συλλόγου,
µε αιτιολογηµένη απόφασή του, µπορεί να διαγράφει α-
πό το µητρώο του τους ιατρούς, οι οποίοι, παρά τις επα-
νειληµµένες υποµνήσεις του Συλλόγου, δεν υπέβαλαν
τη δήλωση της παραγράφου 1 και την εισφορά τους. Ε-
πίσης, µπορεί να προβαίνει σε όλες τις νόµιµες ενέργει-
ες, εξωδικαστικές και δικαστικές, προκειµένου να ει-
σπράξει τις οφειλόµενες εισφορές, µε τις εκάστοτε νό-
µιµες προσαυξήσεις.
Η ανωτέρω διαγραφή του ιατρού από το µητρώο του

κύριου Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραµ-
µένος, επιφέρει την άµεση ανάκληση της άδειας άσκη-

σης του επαγγέλµατός του από το Διοικητικό Συµβούλιο
του Π.Ι.Σ..

5. Η δήλωση της παραγράφου 1 επισυνάπτεται στο µη-
τρώο του Συλλόγου και καταχωρείται στον ατοµικό φά-
κελο που τηρείται για κάθε ιατρό-µέλος του Συλλόγου.

6. Σε αυτούς που υποβάλλουν εµπροθέσµως πλήρη
δήλωση χορηγείται δελτίο ταυτότητας ιατρού, το οποίο
ισχύει µέχρι τέλους Φεβρουαρίου του εποµένου της έκ-
δοσης έτους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο
µπορεί να τους εξυπηρετεί στην άσκηση του λειτουργή-
µατός τους. Το δελτίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο
και το Γραµµατέα του Ιατρικού Συλλόγου και τον κάτοχο
και σφραγίζεται µε τη σφραγίδα του Συλλόγου, ενώ η ι-
σχύς του ανανεώνεται κάθε έτος. 

7. Σε περίπτωση απώλειας του ανωτέρω δελτίου, µπο-
ρεί το Διοικητικό Συµβούλιο του οικείου Ιατρικού Συλλό-
γου να επιτρέψει τη χορήγηση νέου δελτίου, που ισχύει
µέχρι τέλους Φεβρουαρίου του εποµένου της έκδοσης έ-
τους.

8. Η εκπρόθεσµη υποβολή δήλωσης, η δήλωση που
δεν πληροί όλους τους όρους του παρόντος καθώς και η
υποβολή ανειλικρινούς δήλωσης αποτελεί πειθαρχικό
παράπτωµα κατά άρθρο 319. Ο παραβάτης απαλλάσσε-
ται στην περίπτωση συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας.

Άρθρο 297
Μητρώο Μελών - Διαγραφή

1. Ο Ιατρικός Σύλλογος υποχρεούται να διαγράψει
τους εντός του έτους παραιτούµενους ιατρούς, τους µε-
τατιθέµενους ή µετοικούντες, τους θανόντες, τους λαµ-
βάνοντες σύνταξη γήρατος ή πρόσκαιρης ανικανότητας
από τον επίσηµο ασφαλιστικό τους οργανισµό, αυτούς
που τελεσιδίκως τους επεβλήθη η ποινή της οριστικής
παύσης και αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο απέβα-
λαν την ιδιότητα του ιατρού. Οι Εισαγγελείς των Δικα-
στηρίων και οι Ληξίαρχοι, καθώς και ο επίσηµος ασφαλι-
στικός οργανισµός τους, υποχρεούνται να αποστέλλουν
αµελλητί στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο αντίγραφα των
καταδικαστικών αποφάσεων κατά των ιατρών, των λη-
ξιαρχικών πράξεων αυτών, καθώς και της συνταξιοδότη-
σής τους, ολικής ή µερικής.

2. Οι ιατροί που επιθυµούν να µετοικήσουν στην αλλο-
δαπή ή να διαγραφούν, υποχρεούνται να υποβάλλουν
σχετική αίτηση προς τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, ο οποί-
ος αποδέχεται τη µετοίκηση ή τη διαγραφή µόνον εφό-
σον οι αιτούντες έχουν καταβάλλει το σύνολο των ει-
σφορών µε τις τυχόν νόµιµες προσαυξήσεις. Το ίδιο ι-
σχύει και για τη διαγραφή από το ειδικό µητρώο Ιατρικού
Συλλόγου, καθώς και για όσους επιθυµούν να τεθούν σε
αναστολή ιδιότητας ιατρού.
Η επαγγελµατική ιδιότητα του ιατρού δύναται να ανα-

σταλεί κατόπιν αίτησής του, µε απόφαση του Δ.Σ. του Ια-
τρικού Συλλόγου. Ο τελών σε αναστολή δεν υποχρεού-
νται σε καταβολή εισφοράς του άρθρου 315.

Άρθρο 298
Αλληλογραφία

1. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι αλληλογραφούν απευθείας µε
όλες τις τοπικές και κεντρικές Αρχές για ζητήµατα της
περιφέρειάς τους και τους ιδιώτες. Όταν αλληλογρα-
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φούν µε τις κεντρικές αρχές για ζητήµατα γενικής φύ-
σης, υποχρεούνται σε ταυτόχρονη γραπτή ενηµέρωση
του Π.Ι.Σ..

2. Τα έγγραφα υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το
Γραµµατέα και σφραγίζονται µε τη σφραγίδα του Ιατρι-
κού Συλλόγου.

Άρθρο 299
Συνεργασία µε Δηµόσιες Αρχές

Οι Δηµόσιες Αρχές οφείλουν να παρέχουν στους Ια-
τρικούς Συλλόγους κάθε δυνατή ενίσχυση, καθώς και
κάθε πληροφορία αναγκαία για την εκπλήρωση των σκο-
πών τους, ιδίως δε όταν αφορούν παραβατικές συµπερι-
φορές κατά την άσκηση της ιατρικής, ελεγχόµενες πρά-
ξεις, διώξεις ή επιβληθείσες κυρώσεις από άλλα αρµόδια
όργανα.

Άρθρο 300
Όργανα

Όργανα διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου είναι η Γενι-
κή Συνέλευση, η οποία είναι τακτική, έκτακτη και εκλο-
γοαπολογιστική, το Διοικητικό Συµβούλιο και η Εξελε-
γκτική Επιτροπή.

Άρθρο 301
Τακτική -Έκτακτη Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου συνέρ-
χεται τακτικά εντός διµήνου από τη λήξη του οικονοµι-
κού έτους, εκτάκτως δε όταν αποφασίζει τούτο το Διοι-
κητικό Συµβούλιο ή µετά από έγγραφη αίτηση, η οποία α-
ναγράφει και το λόγο της σύγκλησης, µελών του Συλλό-
γου µε την ακόλουθη αναλογία: σε Συλλόγους που αριθ-
µούν: α) µέχρι εκατό (100) µέλη, το ήµισυ πλέον ενός, β)
µέχρι πεντακόσια (500) µέλη, το ένα τρίτο (1/3), γ) µέχρι
χίλια (1000) µέλη, το ένα τέταρτο (1/4) και δ) άνω των χι-
λίων ενός (1001) µελών, το ένα όγδοο (1/8). 
Η έγγραφη αίτηση υποβάλλεται προς τον Πρόεδρο

του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος υποχρεούται να καλέ-
σει τη Συνέλευση εντός µηνός από την υποβολή της. Οι
αιτούντες πρέπει να είναι ταµειακώς τακτοποιηµένοι κα-
τά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και να έχουν
δικαίωµα ψήφου. 

2. α) Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου καλεί τα µέ-
λη του είτε µε προσωπικές ατοµικές προσκλήσεις, στις
οποίες αναγράφονται κατά σειρά και τα προς συζήτηση
θέµατα και οι οποίες αποστέλλονται, τουλάχιστον πριν
δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες για τις τακτικές και
πριν τρεις (3) ηµερολογιακές ηµέρες για τις έκτακτες Γε-
νικές Συνελεύσεις, ταχυδροµικά µε απόδειξη αποστολής
ή τηλεοµοιοτυπικά (φαξ) ή µε µήνυµα ηλεκτρονικού τα-
χυδροµείου (email) ή µε προσωπικό µήνυµα (SMS), εφό-
σον αποδεικνύεται η αποστολή και βεβαιώνεται η ηµέρα
και χρονολογία αυτής και η υπογραφή του προσώπου
που έκανε την πρόσκληση, είτε µε γενική πρόσκληση
που δηµοσιεύεται σε µία ή δύο ηµερήσιες τοπικές εφη-
µερίδες και τοιχοκολλάται στην έδρα του Ιατρικού Συλ-
λόγου.
β) Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της

συνεδρίασης καθώς και τα προς συζήτηση θέµατα. Πέ-

ραν των αναγραφοµένων στην πρόσκληση θεµάτων,
µπορεί να συζητηθεί και άλλο θέµα, εφόσον προταθεί
τούτο και γίνει δεκτό προς συζήτηση από την πλειοψη-
φία των παρισταµένων µελών. Στην έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση κατόπιν αιτήµατος µελών δεν µπορεί να συζητη-
θεί κανένα άλλο ζήτηµα εκτός από το θέµα για το οποίο
συνεκλήθη.
γ) Τα προσερχόµενα στη συνεδρίαση της Γενικής Συ-

νέλευσης µέλη υπογράφουν το ειδικό βιβλίο πρακτικών
Γενικών Συνελεύσεων.

3. α) Για τη συγκρότηση νόµιµης απαρτίας της Γενικής
Συνέλευσης απαιτείται επί αριθµού µελών που έχουν δι-
καίωµα ψήφου και είναι ταµειακά τακτοποιηµένα: αα) µέ-
χρι εκατό (100) να παρίσταται το ήµισυ πλέον ενός, ββ)
µέχρι πεντακόσια (500) να παρίσταται τουλάχιστον το έ-
να τρίτο (1/3) και γγ) άνω των πεντακοσίων (500) να πα-
ρίσταται το ένα τέταρτο (1/4) των εγγεγραµµένων και ε-
χόντων δικαίωµα ψήφου µελών.
β) Αν µαταιωθεί η συνεδρίαση λόγω έλλειψης απαρ-

τίας, η Γενική Συνέλευση καλείται εκ νέου σε πρώτη ε-
παναληπτική συνεδρίαση το αργότερο εντός εικοσιτεσ-
σάρων (24) ωρών, οπότε βρίσκεται σε απαρτία, εάν παρί-
σταται το ήµισυ τουλάχιστον του αριθµού των µελών
που ορίζεται στην περίπτωση α΄. 
γ) Αν δεν επιτυγχάνεται απαρτία στην πρώτη επανα-

ληπτική συνεδρίαση, καλείται δεύτερη επαναληπτική συ-
νεδρίαση, η οποία λαµβάνει χώρα εντός 24 ωρών από τη
µαταίωση της πρώτης, και η Γενική Συνέλευση βρίσκεται
πλέον σε απαρτία όταν παρίσταται το ένα τέταρτο (1/4)
του αριθµού των µελών που ορίζεται στην περίπτωση α΄. 
Για την απαιτούµενη απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

πρέπει να γίνεται µνεία στην πρόσκληση και τα πρακτι-
κά.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, µε εξαίρεση
τις αρχαιρεσίες, λαµβάνονται µε την πλειοψηφία των
παρόντων, ανακοινώνονται δε όλες στον Πανελλήνιο Ια-
τρικό Σύλλογο. Σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση α-
πορρίπτεται και µπορεί να επανασυζητηθεί µία φορά και
κατά την ίδια ακόµα συνεδρίαση, εφόσον υποστεί τρο-
ποποιήσεις. Αν δεν καθίσταται δυνατός ο σχηµατισµός
της πλειοψηφίας αυτής, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται
ωσότου σχηµατιστεί απόλυτη πλειοψηφία µε την υπο-
χρεωτική προσχώρηση, κάθε φορά εκείνων ή εκείνου
που διατυπώνει την ασθενέστερη γνώµη, σε µία από τις
επικρατέστερες. Αν και πάλι υπάρξει ισοψηφία, υπερι-
σχύει η ψήφος του Προέδρου, εκτός αν η ψηφοφορία εί-
ναι µυστική, οπότε αυτή επαναλαµβάνεται για µία ακόµη
φορά, η τυχόν δε νέα ισοψηφία ισοδυναµεί µε απόρριψη.

5. α) Των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης προ-
εδρεύει ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και, αν αυ-
τός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος.
β) Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση των Ιατρικών

Συλλόγων λαµβάνονται κατ΄ αρχήν µε ανάταση της χει-
ρός. Λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία κατόπιν ονο-
µαστικής κλήσης για τα γενικά και σοβαρά ζητήµατα, ε-
φόσον υποβλήθηκε σχετική έγγραφη ή προφορική πρό-
ταση του ενός τετάρτου (1/4) των παρόντων µελών, και
µε µυστική ψηφοφορία µέσω ψηφοδελτίων, όταν πρόκει-
ται για εκλογή προσώπων ή προσωπικά ζητήµατα και ό-
ταν κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συµβούλιο µετά
από αιτιολογηµένη απόφασή του.
γ) Κατά τη συνεδρίαση της Συνέλευσης τηρούνται

182



πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και
το Γραµµατέα και στα οποία µνηµονεύονται, ιδίως, ο τό-
πος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέµατα που συζη-
τήθηκαν, µε συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο πε-
ριεχόµενό τους, τα ονόµατα και η ιδιότητα των µελών
που έλαβαν το λόγο, η µορφή και τα αποτελέσµατα της
ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Στο πρα-
κτικό καταχωρίζονται οι γνώµες των µελών που µειοψή-
φησαν, σε περίπτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ο-
νόµατα τούτων.

6. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση συζητώνται υποχρε-
ωτικά:
α) ο απολογισµός πεπραγµένων του Διοικητικού Συµ-

βουλίου, 
β) ο οικονοµικός απολογισµός του προηγουµένου έ-

τους,
γ) ο προϋπολογισµός του τρέχοντος έτους,
δ) η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
ε) κάθε άλλο θέµα της ηµερήσιας διάταξης που ανάγε-

ται στους σκοπούς του Συλλόγου.

Άρθρο 302
Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

Η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση συγκαλείται
κάθε τέσσερα (4) χρόνια, δύο (2) τουλάχιστον µήνες
πριν από τις αρχαιρεσίες κάθε Ιατρικού Συλλόγου. Η η-
µερήσια διάταξη περιέχει τουλάχιστον τον απολογισµό
του Διοικητικού Συµβουλίου της προηγούµενης τετραε-
τίας αλλά και κάθε θέµα που αφορά στις αρχαιρεσίες
που έχουν ορισθεί µε απόφαση του Π.Ι.Σ..

Άρθρο 303
Εσωτερικός κανονισµός

Οι Ιατρικοί Σύλλογοι µπορούν να έχουν εσωτερικό κα-
νονισµό, στον οποίο ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες της
διεξαγωγής των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και
του Διοικητικού Συµβουλίου, ο αριθµός και οι θέσεις του
απαιτούµενου προσωπικού και κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε την καλή λειτουργία του Συλλόγου. Ο κανονισµός αυ-
τός καταρτίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο και εγκρί-
νεται από τη Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου
και, εν συνεχεία, από το Διοικητικό Συµβούλιο του Π.Ι.Σ..

Άρθρο 304
Διοικητικό Συµβούλιο

1. α) Το Διοικητικό Συµβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου
αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το
γραµµατέα, τον ταµία και ένα σύµβουλο, όταν ο αριθµός
των µελών του Συλλόγου είναι µέχρι πενήντα (50), τρεις
(3) συµβούλους όταν ο αριθµός των µελών είναι µέχρι ε-
κατόν πενήντα (150), πέντε (5) συµβούλους όταν ο αριθ-
µός των µελών είναι µέχρι διακόσια πενήντα (250), επτά
(7) συµβούλους όταν ο αριθµός των µελών είναι µέχρι
χίλια (1.000), εννέα (9) συµβούλους όταν ο αριθµός των
µελών είναι µέχρι τρεις χιλιάδες (3.000), έντεκα (11)
συµβούλους όταν ο αριθµός των µελών είναι µέχρι δέκα
χιλιάδες (10.000) και δεκατρείς (13) συµβούλους όταν ο
αριθµός των µελών υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες ένα
(10.001) µέλη. 
β) Ο αριθµός των κατά την περίπτωση α΄ εκλεκτέων

µελών του Διοικητικού Συµβουλίου υπολογίζεται µε βά-

ση τον αριθµό των εγγεγραµµένων µελών στο µητρώο
του Συλλόγου, όπως έχει αυτό τρεις (3) µήνες πριν τις
αρχαιρεσίες. Δικαίωµα να ψηφίσουν στις αρχαιρεσίες
για εκλογή του Διοικητικού Συµβουλίου έχουν οι εγγε-
γραµµένοι στο µητρώο ιατροί που δεν διατελούν σε προ-
σωρινή παύση και έχουν ανανεώσει το ετήσιο δελτίο
ταυτότητας. Προς βεβαίωση των ανωτέρω καταρτίζεται
από το Διοικητικό Συµβούλιο και εκτίθεται στα γραφεία
του Συλλόγου δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµερολογια-
κές ηµέρες πριν την ηµέρα των αρχαιρεσιών, κατάλογος
των εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών, ο οποίος υπόκειται
στον έλεγχο κάθε µέλους του Συλλόγου και διορθώνεται
από το Διοικητικό Συµβούλιο µετά από αιτιολογηµένη
και τεκµηριωµένη αίτηση µέλους ή οποιουδήποτε δικαιο-
λογεί ειδικό έννοµο συµφέρον. Η αίτηση για διόρθωση
του πίνακα υποβάλλεται στο Διοικητικό Συµβούλιο του
Συλλόγου πέντε (5) τουλάχιστον ηµερολογιακές ηµέρες
πριν την ηµεροµηνία των αρχαιρεσιών.

2. α) Δικαίωµα του εκλέγειν έχουν τα µέλη που είναι
οικονοµικώς τακτοποιηµένα στον Ιατρικό Σύλλογο οκτώ
(8) ηµερολογιακές µέρες πριν τις αρχαιρεσίες. Δικαίωµα
του εκλέγεσθαι στα όργανα των Ιατρικών Συλλόγων έ-
χουν τα µέλη που είναι οικονοµικώς τακτοποιηµένα στον
Ιατρικό Σύλλογο τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες
πριν τις αρχαιρεσίες και δεν έχουν τιµωρηθεί τελεσίδικα
µε την ποινή της προσωρινής παύσης άσκησης του επαγ-
γέλµατος. 
β) Όσοι έχουν τιµωρηθεί από πρωτοβάθµιο ή δευτερο-

βάθµιο πειθαρχικό όργανο του Ιατρικού Συλλόγου (εκτός
από την ποινή της επίπληξης) ή άλλο αρµόδιο όργανο ή
µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 63 και 67 Π.Κ. στε-
ρούνται του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι για µια πενταε-
τία από την τιµωρία τους. Σε περίπτωση που τελεσίδικα
αθωωθούν νωρίτερα, αυτοδίκαια επανακτούν το δικαίω-
µα αυτό.
γ) Στερούνται των δικαιωµάτων του εκλέγειν και εκλέ-

γεσθαι όσοι έχουν τιµωρηθεί τελεσίδικα από οποιοδήπο-
τε όργανο µε την ποινή της παύσης άσκησης του ιατρι-
κού επαγγέλµατος.
δ) Στερούνται του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι όσοι έ-

χουν εκκρεµή υπόθεση για ατιµωτικό αδίκηµα κατά τον
Ποινικό Κώδικα ή κακούργηµα. Αποκτούν και πάλι το δι-
καίωµα του εκλέγεσθαι εφόσον κοινοποιηθεί στο Ιατρικό
Σύλλογο, και µε επιµέλεια του ίδιου του ιατρού, τελεσί-
δικη αθωωτική απόφαση. 

Άρθρο 305
Ανακήρυξη υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι για τη θέση µέλους Διοικητικού Συµ-
βουλίου, Πειθαρχικού Συµβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτρο-
πής και εκπροσώπου στον Π.Ι.Σ. αναγράφονται σε ξεχω-
ριστά ψηφοδέλτια είτε εντασσόµενοι σε συνδυασµούς
είτε ως µεµονωµένοι υποψήφιοι. Ο αριθµός των υποψη-
φίων κάθε συνδυασµού δεν µπορεί να υπερβαίνει το δι-
πλάσιο του αριθµού των εκλεγοµένων για το Διοικητικό
Συµβούλιο, το Πειθαρχικό Συµβούλιο και τους εκπροσώ-
πους στον Π.Ι.Σ.. Yποψήφιο µέλος του Διοικητικού Συµ-
βουλίου δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιο
µέλος του Πειθαρχικού Συµβουλίου ή της Εξελεγκτικής
Επιτροπής.

2. Η ανακήρυξη υποψηφίων του Διοικητικού Συµβουλί-
ου, του Πειθαρχικού Συµβουλίου, της Εξελεγκτικής Επι-
τροπής και εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ. ενεργείται κατόπιν
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αίτησης των συνδυασµών ή µεµονωµένων υποψηφίων υ-
ποβαλλοµένης στον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου
τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες πριν την ηµέρα της
διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Όσον αφορά στους συν-
δυασµούς, η αίτηση υπογράφεται από όλους τους υπο-
ψηφίους του συνδυασµού. Εντός τριών (3) ηµερών από
την εκπνοή της προθεσµίας αυτής, το Διοικητικό Συµ-
βούλιο του Ιατρικού Συλλόγου ανακηρύσσει µε έγγραφη
ανακοίνωση, η οποία τοιχοκολλάται στο κατάστηµα του
Συλλόγου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου
στο διαδίκτυο, αν υπάρχει, τους συνδυασµούς και τους
µεµονωµένους υποψηφίους, για τους οποίους υπεβλή-
θησαν οι σχετικές αιτήσεις.

3. Η αίτηση είναι απαράδεκτη αν δεν συνοδεύεται από
βεβαίωση του Συλλόγου σχετικά µε την εγγραφή σε αυ-
τόν και την οικονοµική τακτοποίηση όλων των υποψη-
φίων των συνδυασµών και των µεµονωµένων υποψη-
φίων.

Άρθρο 306
Αρχαιρεσίες - Διαδικασία

1. Η εκλογή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου,
του Πειθαρχικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επι-
τροπής, καθώς και των εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ., ενερ-
γείται κάθε τετραετία, σε τακτή ηµεροµηνία, ηµέρα Κυ-
ριακή και µήνα Μάϊο, µε απόφαση του Διοικητικού Συµ-
βουλίου του Π.Ι.Σ. που λαµβάνει υπόψη και τις αιτήσεις
και ανάγκες των Ιατρικών Συλλόγων. Για Ιατρικούς Συλ-
λόγους που αριθµούν πάνω από χίλια (1.000) µέλη, η ψη-
φοφορία µπορεί να γίνεται δύο (2) συνεχόµενες ηµέρες,
Κυριακή και Δευτέρα. Η απόφαση αυτή τοιχοκολλάται
στο κατάστηµα του Συλλόγου και αναρτάται στην ιστο-
σελίδα του Συλλόγου στο διαδίκτυο, αν υπάρχει, σαρά-
ντα (40) τουλάχιστον ηµερολογιακές ηµέρες πριν την η-
µέρα της εκλογής. Σε αυτήν την απόφαση ορίζεται και ο
αριθµός των εκλεκτέων µελών.

2. Τα µέλη καλούνται µε ατοµικές προσκλήσεις, οι ο-
ποίες αποστέλλονται τουλάχιστον προ τριάντα (30) ηµε-
ρολογιακών ηµερών ταχυδροµικά µε απόδειξη αποστο-
λής, µπορούν δε να σταλούν τηλεοµοιοτυπικά (φαξ) ή µε
µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email), εφόσον α-
ποδεικνύεται η αποστολή και βεβαιώνεται η ηµέρα και
χρονολογία αυτής και η υπογραφή του προσώπου που έ-
κανε την πρόσκληση. Στις προσκλήσεις σηµειώνεται η η-
µέρα και η ώρα της έναρξης της συνεδρίασης, το κατά-
στηµα της ψηφοφορίας ή τα εκλογικά τµήµατα, αν υπάρ-
χουν περισσότερα, και ο αριθµός των εκλεκτέων µελών
του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συµβουλίου, της Εξελε-
γκτικής Επιτροπής, καθώς και των εκπροσώπων στον
Π.Ι.Σ..

3. Η εκλογή, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ε-
σωτερικού κανονισµού, γίνεται µε ευθύνη, µέριµνα και
δαπάνη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ιατρικού Συλλό-
γου (εκλογικοί κατάλογοι, προετοιµασία χώρων, καλπών,
ψηφοδελτίων, φακέλων κ.λπ.). Για τη διενέργεια των αρ-
χαιρεσιών αρµόδια είναι τριµελής Εφορευτική Επιτροπή,
η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της οικείας
Περιφέρειας, µε το νόµιµο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο
και δύο (2) µέλη, µη υποψηφίους, τα οποία ορίζονται µε
ισάριθµα αναπληρωµατικά, µε κλήρωση από τα µέλη του
Ιατρικού Συλλόγου που έχουν δικαίωµα ψήφου. Η κλή-
ρωση διενεργείται από το Διοικητικό Συµβούλιο πέντε

(5) ηµερολογιακές ηµέρες πριν τις εκλογές σε ειδική συ-
νεδρίαση, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του εσωτερι-
κού κανονισµού.
Στους Ιατρικούς Συλλόγους, στους οποίους η εκλογή

ενεργείται κατά τµήµατα, συγκροτείται µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, Κεντρι-
κή Εφορευτική Επιτροπή που απαρτίζεται από έναν (1)
εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας, ο οποίος προΐστα-
ται διεύθυνσης ή τµήµατος αυτής, ως πρόεδρο, µε το νό-
µιµο αναπληρωτή του, και από τέσσερα (4) µέλη του Ια-
τρικού Συλλόγου. Τα µέλη-ιατροί των εφορευτικών επι-
τροπών ορίζονται, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά τους, α-
πό το Διοικητικό Συµβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου µε
κλήρο, από τα µη υποψήφια µέλη.
Ζητήµατα εγκυρότητας ψηφοδελτίων καθώς και κάθε

άλλο ζήτηµα που αφορά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών
κρίνονται από τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

4. Η εκλογή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου,
του Πειθαρχικού Συµβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτρο-
πής και των εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ. γίνεται µε µυστική
ψηφοφορία µε χωριστά για κάθε όργανο ψηφοδέλτια και
φακέλους µε το ίδιο χρώµα κατά περίπτωση, µε το σύ-
στηµα της απλής αναλογικής. Τα ψηφοδέλτια είναι έντυ-
πα, φέρουν µελανό χρώµα γραµµατοσειράς και κατα-
σκευάζονται µε µέριµνα του Διοικητικού Συµβουλίου και
δαπάνη του Ιατρικού Συλλόγου, κατά τα ανωτέρω. 

5. Ο κάθε συνδυασµός και µεµονωµένος υποψήφιος ο-
ρίζει έναν (1) αντιπρόσωπο, µε έναν (1) αναπληρωτή, α-
πό τους ιατρούς που έχουν δικαίωµα ψήφου, ο οποίος
παρίσταται στο χώρο της ψηφοφορίας.

6. Κατά την ηµέρα της ψηφοφορίας ο εκλογέας που έ-
χει δικαίωµα ψήφου προσερχόµενος στην αίθουσα διε-
ξαγωγής της ψηφοφορίας, αφού επιβεβαιωθούν τα στοι-
χεία της ταυτότητάς του από τα µέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής, παραλαµβάνει από αυτήν τέσσερις φακέ-
λους σφραγισµένους µε τη σφραγίδα του Συλλόγου (ένα
για το Διοικητικό Συµβούλιο, ένα για το Πειθαρχικό Συµ-
βούλιο, ένα για την Εξελεγκτική Επιτροπή και ένα για
τους εκπροσώπους στον Π.Ι.Σ.) και σειρά ψηφοδελτίων,
στα οποία περιλαµβάνονται και λευκά ψηφοδέλτια, και
αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο, ώστε να εξασφαλίζεται
το απόρρητο της ψηφοφορίας. Η υπέρ των υποψηφίων
προτίµηση εκφράζεται µε σταυρό που τίθεται δίπλα στο
όνοµα του υποψηφίου για το Διοικητικό Συµβούλιο, την
Εξελεγκτική Επιτροπή, το Πειθαρχικό Συµβούλιο και ως
εκπροσώπου στον Π.Ι.Σ.. Ο κάθε εκλογέας µπορεί να
προτιµήσει κατ΄ ανώτατο όριο τόσους υποψηφίους και
να θέσει τόσους σταυρούς όσος και ο αριθµός των εκλε-
γόµενων µελών στο καθένα από τα παραπάνω όργανα.
Περισσότεροι σταυροί δεν λαµβάνονται υπόψη και το
ψηφοδέλτιο προσµετράται υπέρ του συνδυασµού. Αν
δεν τεθούν σταυροί προτίµησης, το ψηφοδέλτιο προσµε-
τράται υπέρ του συνδυασµού ή του µεµονωµένου υπο-
ψηφίου. Οι υποψήφιοι Πρόεδροι του Πειθαρχικού Συµ-
βουλίου του Ιατρικού Συλλόγου δεν χρειάζονται σταυρό
προτίµησης και θεωρείται ότι έλαβαν το σύνολο των ψη-
φοδελτίων του συνδυασµού που ανήκουν. Εάν λάβουν
σταυρό, το ψηφοδέλτιο δεν θεωρείται άκυρο για το λόγο
αυτό. Ακολούθως, τα ψηφοδέλτια εγκλείονται στους οι-
κείους φακέλους, οι οποίοι ρίχνονται στις προς τούτο
τοποθετηµένες ψηφοδόχους ιδιοχείρως από τον εκλο-
γέα. Πριν αποχωρήσει ο εκλογέας, υπογράφει ως ψηφί-
σας στον εκλογικό κατάλογο και διαγράφεται από την Ε-
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φορευτική Επιτροπή.
7. Κατά το χρόνο της ψηφοφορίας απαγορεύεται στην

αίθουσα ψηφοφορίας η παραµονή άλλων προσώπων ε-
κτός από τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, των αντι-
προσώπων των συνδυασµών ή των µεµονωµένων υπο-
ψηφίων και αυτών που ασκούν το εκλογικό τους δικαίω-
µα σύµφωνα µε τις εντολές της Εφορευτικής Επιτροπής.

8. Η ψηφοφορία λήγει µε την δύση του ηλίου, εκτός αν
η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά, λόγω
του ότι έχουν ψηφίσει όλοι οι εγγεγραµµένοι. Παράταση
της ψηφοφορίας πέρα από τη λήξης της µπορεί να υπάρ-
ξει µε προηγούµενη απόφαση της Εφορευτικής Επιτρο-
πής ειδικά αιτιολογηµένη. 

9. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή
των ψηφοδελτίων, τα οποία αριθµούνται και µονογράφο-
νται από τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και συ-
ντάσσεται πίνακας, στον οποίο αναγράφονται τα ονόµα-
τα των ψηφισθέντων και ο αριθµός των ψήφων που έλα-
βε ο καθένας. Τα λευκά και τα άκυρα ψηφοδέλτια λαµβά-
νουν δική τους αρίθµηση. Για τη διαλογή συντάσσεται ι-
διαίτερο πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη
της Εφορευτικής Επιτροπής.

10. Άκυρα είναι τα ψηφοδέλτια που: α) δεν είναι έντυ-
πα και µε µελανή γραµµατοσειρά, β) φέρουν διαγραφές,
προσθήκες ονοµάτων υποψηφίων από άλλους συνδυα-
σµούς και εν γένει αλλοιώσεις στο περιεχόµενό τους, γ)
φέρουν λέξεις, φράσεις, υπογραµµίσεις, στίγµατα ή άλ-
λα σηµεία, εφόσον δύνανται να θεωρηθούν διακριτικά
γνωρίσµατα που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφο-
ρίας, δ) ο φάκελος στον οποίο περιέχονται δεν φέρει τη
σφραγίδα του Συλλόγου, ε) εκτυπώθηκαν σε χαρτί, το ο-
ποίο ολοφάνερα διαφέρει στο χρώµα από αυτό που χο-
ρήγησε ο Σύλλογος ή µε τυπογραφικά στοιχεία πρόδηλα
διαφορετικά, στ) έχουν σχήµα ή διαστάσεις διαφορετικά
από αυτά που χορηγήθηκαν από το Σύλλογο, ζ) βρίσκο-
νται στον ίδιο φάκελο µε άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφο-
δέλτια του ίδιου ή άλλου συνδυασµού.

11. Τα λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια δεν προσµετρού-
νται στα έγκυρα.

12. Επιτυχόντες του συνδυασµού ή µεµονωµένου ψη-
φοδελτίου θεωρούνται αυτοί που έλαβαν τους περισσό-
τερους σταυρούς. Σε περίπτωση ισοσταυρίας διενεργεί-
ται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

13. Ο κάθε συνδυασµός παίρνει τόσες έδρες όσες α-
ναλογούν στον αριθµό των ψήφων που έλαβε. Για το
σκοπό αυτό, ο συνολικός αριθµός των έγκυρων ψηφο-
δελτίων διαιρείται µε τον αριθµό των µελών του Διοικητι-
κού Συµβουλίου, του Πειθαρχικού Συµβουλίου, της Εξε-
λεγκτικής Επιτροπής και των εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ..
Το πηλίκο που προκύπτει από την κάθε διαίρεση, παρα-
λειποµένου του τυχόν κλάσµατος, είναι το εκλογικό µέ-
τρο και όσες φορές διαιρεί αυτό τον αριθµό των ψηφο-
δελτίων που έλαβε ο κάθε συνδυασµός για κάθε όργανο,
τόσες έδρες και εκλέγει αυτός. Μεµονωµένος υποψή-
φιος, που έλαβε αριθµό ψήφων ίσο µε το εκλογικό µέτρο
ή µεγαλύτερο από αυτόν, εκλέγεται µόνος.
Αν από την πρώτη κατανοµή παραµείνουν αδιάθετες έ-

δρες (θέσεις για το Διοικητικό Συµβούλιο, το Πειθαρχικό
Συµβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και εκπροσώπων
στον Π.Ι.Σ.), ακολουθεί δεύτερη κατανοµή, που γίνεται
µε τη χρησιµοποίηση των υπολοίπων που έχουν οι συν-

δυασµοί που µετείχαν στην πρώτη κατανοµή και των ψη-
φοδελτίων που συγκέντρωσαν οι συνδυασµοί και οι µε-
µονωµένοι υποψήφιοι που δεν πήραν έδρα από την πρώ-
τη κατανοµή. Το άθροισµά τους διαιρείται µε τον αριθµό
των αδιάθετων εδρών. Το νέο πηλίκο, παραλειποµένου
του τυχόν κλάσµατος, δίνει το νέο εκλογικό µέτρο και ό-
σες φορές διαιρεί αυτό στο σύνολο των υπολοίπων κάθε
συνδυασµού που πήρε θέση από την πρώτη κατανοµή ή
στο σύνολο των ψηφοδελτίων που πήραν οι συνδυασµοί
ή µεµονωµένοι υποψήφιοι που δεν πήραν έδρα από την
πρώτη κατανοµή, τόσες έδρες και είναι ο αριθµός των ε-
δρών που δίνονται σε αυτόν.
Αν και µετά τη δεύτερη κατανοµή παραµείνουν αδιά-

θετες έδρες ή κανένας συνδυασµός ή µεµονωµένος υ-
ποψήφιος δεν πάρει έδρα, γίνεται τρίτη κατανοµή. Σ΄
αυτήν παίρνουν µέρος όλοι οι συνδυασµοί και οι µεµο-
νωµένοι υποψήφιοι που πήραν µέρος στις εκλογές. Την
αδιάθετη ή τις αδιάθετες έδρες παίρνουν οι συνδυασµοί
ή µεµονωµένοι υποψήφιοι, των οποίων ο αριθµός των υ-
πόλοιπων ψηφοδελτίων για τους συνδυασµούς και το
σύνολο των ψηφοδελτίων για τους συνδυασµούς που
δεν πήραν έδρα στην πρώτη και δεύτερη κατανοµή, και
για τους µεµονωµένους, είναι πιο κοντά στο µέτρο της
πρώτης κατανοµής, µε τη σειρά, µέχρι να διατεθεί και η
τελευταία έδρα.

14. Οι ενστάσεις κατά του κύρους των αρχαιρεσιών υ-
ποβάλλονται στον Ιατρικό Σύλλογο εντός προθεσµίας ο-
κτώ (8) ηµερών που αρχίζει την εποµένη της ηµέρα διε-
νέργειας των αρχαιρεσιών. 

15. Ο αρµόδιος Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκη-
σης, στον οποίο υποβάλλονται όλα τα έγγραφα των αρ-
χαιρεσιών, εκδίδει εντός µηνός απόφαση επικύρωσης
των αποτελεσµάτων. 

16. Σε περίπτωση µερικής ή ολικής ακύρωσης εκλογής
ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος διενεργεί νέα εκλογή το αρ-
γότερο σε δύο (2) µήνες, τηρουµένης της διαδικασίας
του παρόντος.

Άρθρο 307
Αρχαιρεσίες – Διαδικασία σε Εκλογικά Τµήµατα

1. Στους Συλλόγους στους οποίους υπάρχουν εγγε-
γραµµένα στο µητρώο περισσότερα από πεντακόσια
(500) µέλη µε δικαίωµα ψήφου, η εκλογή µπορεί να ε-
νεργηθεί κατά τµήµατα, τα οποία ορίζονται µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου του οικείου Ιατρικού Συλλό-
γου, καθένα δε από αυτά πρέπει να περιλαµβάνει µέχρι
πεντακόσιους (500) εκλογείς κατά σειρά του αύξοντος
αριθµού του εκλογικού καταλόγου. Υπόλοιπο εκλογέων,
εάν µεν υπερβαίνει τους διακόσιους πενήντα (250), απο-
τελεί ιδιαίτερο τµήµα, αλλιώς ενσωµατώνεται στο προη-
γούµενο.

2. Η εκλογή στα τµήµατα της παραγράφου 1 διενερ-
γείται µε µέριµνα του Διοικητικού Συµβουλίου του οικεί-
ου Ιατρικού Συλλόγου και λαµβάνονται µέτρα για τη δι-
ευκόλυνση της ψηφοφορίας και την εξασφάλιση του α-
πορρήτου και αδιάβλητου αυτής.

3. Ως εκλογικά τµήµατα µπορούν να ορίζονται µε από-
φαση του Διοικητικού Συµβουλίου του οικείου Ιατρικού
Συλλόγου και νοσηλευτικά ιδρύµατα καθώς και δηµόσια
κτίρια, κατάλληλα προς το σκοπό αυτό. Με την ίδια από-
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φαση ορίζεται και ο αριθµός των εκλογέων κάθε τµήµα-
τος, οι οποίοι αναγράφονται κατ΄ αλφαβητική σειρά, κα-
θώς και η διάρκεια της ψηφοφορίας. Η απόφαση αυτή
του Διοικητικού Συµβουλίου γνωστοποιείται προς τα µέ-
λη του Ιατρικού Συλλόγου µε ανάρτηση σχετικής ανακοί-
νωσης στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου και την ιστο-
σελίδα του, τουλάχιστον τέσσερις (4) ηµερολογιακές η-
µέρες πριν τις εκλογές. Εκλογικά τµήµατα, µε απόφαση
Διοικητικού Συµβουλίου, µπορεί να ιδρύονται και εκτός
της έδρας του Ιατρικού Συλλόγου. 

4. Το Διοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του µπορεί να
επιτρέψει την επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο, ορίζο-
ντας τις σχετικές προϋποθέσεις και λεπτοµέρειες, και
τον απαραίτητο εξοπλισµό, µε κριτήριο πάντοτε τη δια-
σφάλιση της αποφυγής νόθευσης του εκλογικού αποτε-
λέσµατος. 

5. Οι Εφορευτικές Επιτροπές των Τµηµάτων, µετά το
πέρας της ψηφοφορίας, διαβιβάζουν τα αποτελέσµατα
µε τα σχετικά πρακτικά και τις τυχόν υποβληθείσες εν-
στάσεις στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, για να α-
ποφανθεί σχετικά. 

6. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, µετά από έλεγχο
των αποτελεσµάτων, προβαίνει στην ανακήρυξη των ε-
κλεγοµένων και συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο
εµφαίνονται τα τελικά αποτελέσµατα της εκλογής.

7. Κατά τα λοιπά ακολουθείται και στα εκλογικά τµή-
µατα η διαδικασία του προηγούµενου άρθρου. 

Άρθρο 308
Διοικητικό Συµβούλιο – Συγκρότηση σε σώµα

1. Εντός οκτώ (8) ηµερολογιακών ηµερών από την επι-
κύρωση των αρχαιρεσιών σύµφωνα µε την παράγραφο
15 του άρθρου 306, ο πρώτος σε σταυρούς εκλεγείς από
το ψηφοδέλτιο που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, κα-
λεί τους εκλεγέντες συµβούλους προς εκλογή Προέ-
δρου, Αντιπροέδρων, Γενικού Γραµµατέα και Ταµία. Αυ-
τοί εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων
µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου, στις δύο (2) πρώτες συνεδριάσεις. Εάν δεν
επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, εφαρµόζονται τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 282.

2. Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου,
της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συµ-
βουλίου είναι τετραετής. Τα µέλη του Διοικητικού Συµ-
βουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχι-
κού Συµβουλίου είναι επανεκλέξιµα. 

3. Εντός οκτώ (8) ηµερολογιακών ηµερών από τη συ-
γκρότηση σε σώµα του Διοικητικού Συµβουλίου υποβάλ-
λεται στον Π.Ι.Σ. η σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου
καθώς και δείγµα υπογραφής όλων των µελών του Διοι-
κητικού Συµβουλίου και του Πειθαρχικού Συµβουλίου.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται οι ά-
δειες των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου των Ιατρι-
κών Συλλόγων.

Άρθρο 309
Διοικητικό Συµβούλιο - Αρµοδιότητα

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου: 
α) εκπροσωπεί τον Ιατρικό Σύλλογο και τους ιατρούς

µέλη του,
β) διοικεί και διαχειρίζεται και αποφασίζει για όλες τις

εν γένει τις υποθέσεις του Συλλόγου και εκτελεί όλες
τις δια του παρόντος ανατιθέµενες σε αυτό αρµοδιότη-
τες,
γ) καταρτίζει δικαιοπραξίες και συνάπτει συµβάσεις

για τα µέλη του Συλλόγου που συναινούν,
δ) εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του

Ιατρικού Συλλόγου και της Γενικής Συνέλευσης του
Π.Ι.Σ.,
ε) συµµετέχει, όπου ο νόµος προβλέπει, στις συνε-

δριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου των νοσοκοµείων
της περιφέρειας του Ιατρικού Συλλόγου, µε τον Πρόε-
δρό του ή µε εκπρόσωπο που ορίζεται µε απόφασή του.
Τα µέλη που ορίζονται στο Διοικητικό Συµβούλιο νοσο-
κοµείων υποχρεούνται να ενηµερώνουν άµεσα και κατά
τακτά διαστήµατα το Διοικητικό Συµβούλιο του Ιατρικού
Συλλόγου. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να ανακαλέ-
σει τον εκπρόσωπο, µε αιτιολογηµένη απόφασή του αν
αυτός δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του, και να ο-
ρίσει άλλον. 

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου υπόκει-
νται στον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης του Συλλό-
γου, του Διοικητικού Συµβουλίου του Π.Ι.Σ. και του Υ-
πουργείου Υγείας.

Άρθρο 310
Διοικητικό Συµβούλιο - Συνεδριάσεις

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκαλεί σε συνεδρίαση ο
Πρόεδρος. Η πρόσκληση των µελών του γίνεται µε ατο-
µικές προσκλήσεις, οι οποίες αποστέλλονται, τουλάχι-
στον προ τεσσάρων (4) ηµερολογιακών ηµερών από την
ηµέρα της συνεδρίασης, ταχυδροµικά µε απόδειξη απο-
στολής, µπορούν δε να σταλούν τηλεοµοιοτυπικά (φαξ)
ή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) ή και
τηλεφωνικά, µε βεβαίωση της γραµµατείας, ή και µε
SMS, εφόσον αποδεικνύεται η αποστολή και βεβαιώνε-
ται η ηµέρα και χρονολογία αυτής και η υπογραφή του
προσώπου που έκανε την πρόσκληση. Στην πρόσκληση
ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης και τα
προς συζήτηση θέµατα. Πέραν των αναγραφοµένων
στην πρόσκληση θεµάτων, στη συνεδρίαση του Διοικητι-
κού Συµβουλίου µπορεί να συζητηθεί και άλλο θέµα, ε-
φόσον προταθεί τούτο και γίνει δεκτό προς συζήτηση α-
πό την πλειοψηφία των µελών που παρίστανται. Για έ-
κτακτα ζητήµατα η προθεσµία της πρόσκλησης είναι εί-
κοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση, η ο-
ποία στην περίπτωση αυτή µπορεί να γίνει και µε τηλε-
διάσκεψη. 

2. Ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλεί το Διοικητικό Συµ-
βούλιο εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών, ό-
ταν ζητηθεί αυτό εγγράφως από το ένα τρίτο (1/3) των
µελών.

3. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν
ο αριθµός των παρισταµένων µελών είναι µεγαλύτερος
των απόντων. Σε περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας, το
Διοικητικό Συµβούλιο αναβάλλεται για την επόµενη ηµέ-
ρα, κατά την οποία θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ο-
σαδήποτε και αν είναι τα παρόντα µέλη. Οι αποφάσεις
λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία κατά πλειοψηφία, ε-
νώ επί ισοψηφίας υπερισχύει η γνώµη του Προέδρου. Οι
αποφάσεις λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία, όταν
πρόκειται περί προσωπικών ζητηµάτων.

4. Αν κενωθεί θέση συµβούλου, αυτή καταλαµβάνει ο
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κατά σειρά επιλαχών από το συνδυασµό µε τον οποίο ε-
κλέχθηκε. Αν είναι µεµονωµένος υποψήφιος χωρίς επι-
λαχόντα, την έδρα καταλαµβάνει η πλειοψηφούσα πα-
ράταξη.

5. Όποιο µέλος απέχει αδικαιολόγητα από τις συνε-
δριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου επί τρεις (3) συνε-
χείς συνεδριάσεις, αντικαθίσταται υποχρεωτικά µε από-
φαση του Διοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 4. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή
από τον αντικαθιστάµενο, εντός προθεσµίας οκτώ (8) η-
µερολογιακών ηµερών από την κοινοποίησή της σ΄ αυ-
τόν, ενώπιον του Διοικητικού Συµβουλίου του Π.Ι.Σ., το
οποίο αποφασίζει αµετακλήτως εντός δεκαπέντε (15) η-
µερολογιακών ηµερών.

6. Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου τη-
ρούνται πρακτικά, στα οποία µνηµονεύονται, ιδίως, τα ο-
νόµατα και η ιδιότητα των παρισταµένων µελών και αυ-
τών που έλαβαν το λόγο, ο τόπος και ο χρόνος της συ-
νεδρίασης, τα θέµατα που συζητήθηκαν µε συνοπτική
αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόµενό τους, η µορ-
φή και τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας και οι αποφά-
σεις που ελήφθησαν, οι εκατέρωθεν απόψεις και η δια-
λογική συζήτηση που έλαβε χώρα. Στο πρακτικό κατα-
χωρίζονται οι γνώµες των µελών που µειοψήφησαν, σε
περίπτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ονόµατα τού-
των. Η υπογραφή του Προέδρου ή του αναπληρωτή του
και του Γραµµατέα αρκεί για τη νόµιµη υπόσταση κάθε α-
πόφασης και πράξης του Διοικητικού Συµβουλίου. 

7. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να λειτουργήσει, ό-
χι όµως πέρα από ένα τρίµηνο, αν κάποια από τα µέλη
του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή
απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, ε-
φόσον κατά τις συνεδριάσεις του τα λοιπά µέλη επαρ-
κούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

8. Η αντικατάσταση µέλους πριν από τη λήξη της θη-
τείας του, εκτός από τα οριζόµενα στην παράγραφο 5,
είναι δυνατή µόνο για λόγο αναγόµενο στην άσκηση των
καθηκόντων του, ο οποίος πρέπει να βεβαιώνεται στη
σχετική πράξη.

9. Η τυχόν κατά παράνοµο τρόπο κτήση της ιδιότητας
µε την οποία κάποιος ορίστηκε µέλος του Διοικητικού
Συµβουλίου δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα της συγκρότη-
σης του οργάνου.

Άρθρο 311
Πρόεδρος

1. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικη-
τικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και εκπρο-
σωπεί το Διοικητικό Συµβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου ε-
νώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης αρχής και κάθε τρίτου.

2. Τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντι-
πρόεδρος και, όταν κωλύεται αυτός, ο αρχαιότερος κατά
την άσκηση του επαγγέλµατος από τα µέλη του Διοικητι-
κού Συµβουλίου.

Άρθρο 312
Γραµµατέας

1. Ο Γραµµατέας συντάσσει τα πρακτικά των συνε-
δριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής
Συνέλευσης, τα οποία υπογράφονται και από τον Πρόε-
δρο αυτού, τηρεί δε µητρώο των µελών και τα χρήσιµα
για τη λειτουργία του Συλλόγου βιβλία εκτός από αυτά

του Ταµείου.
2. Σε περίπτωση κωλύµατος ο Γραµµατέας αναπληρώ-

νεται από άλλο Σύµβουλο, ο οποίος υποδεικνύεται από
το Διοικητικό Συµβούλιο. 

Άρθρο 313
Ταµίας

1. Ο Ταµίας φυλάσσει τη χρηµατική και κάθε άλλη πε-
ριουσία του Ιατρικού Συλλόγου, παραλαµβάνει τις ει-
σφορές των µελών, τηρεί βιβλίο απογραφής της περιου-
σίας του Συλλόγου και τα τακτικά βιβλία εσόδων και εξό-
δων, των οποίων οφείλει να υποβάλει κατάσταση όταν
ζητηθεί και προς τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό
Συµβούλιο και να δίνει ακριβή απολογισµό κατά το τέλος
κάθε οικονοµικού έτους.

2. Κάθε είσπραξη στο όνοµα και για λογαριασµό του
Ιατρικού Συλλόγου ενεργείται από τον Ταµία ή τον εντε-
ταλµένο από το Διοικητικό Συµβούλιο υπάλληλο του
Συλλόγου.

3. Τα βιβλία αριθµούνται και µονογράφονται από τον
Πρόεδρο του Συλλόγου και τον Ταµία.

4. Κάθε πληρωµή ενεργείται µε έγγραφη εντολή του
Προέδρου και του Γραµµατέα.

5. Σε περίπτωση κωλύµατος ο Ταµίας αναπληρώνεται
από άλλο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, που υπο-
δεικνύεται από αυτό. Όταν τα εισπραττόµενα υπερβαί-
νουν τα συνήθη µηνιαία έξοδα του Συλλόγου, ο Ταµίας
υποχρεούται να καταθέσει αυτά στην Τράπεζα της Ελλά-
δος ή σε µία από τις αναγνωρισµένες στην Ελλάδα Τρά-
πεζες, που καθορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο.

Άρθρο 314
Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρείς (3)
ελεγκτές µέλη του Ιατρικού Συλλόγου, οι οποίοι εκλέγο-
νται από τη Γενική Συνέλευση ταυτόχρονα µε τις αρχαι-
ρεσίες προς ανάδειξη Διοικητικού Συµβουλίου, Πειθαρχι-
κού Συµβουλίου και εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ.. Αρµοδιότη-
τα της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος των βι-
βλίων, των στοιχείων και της εν γένει οικονοµικής δια-
χείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου καθώς και η σύντα-
ξη και υποβολή έκθεσης ελέγχου στον Πρόεδρο του Ια-
τρικού Συλλόγου δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµερολο-
γιακές ηµέρες πριν τη συνέλευση, στην οποία θα λογο-
δοτήσει το Διοικητικό Συµβούλιο.

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόε-
δρο του Ιατρικού Συλλόγου µετά την έγκριση των αρχαι-
ρεσιών από την Περιφέρεια, συνεδριάζει στα γραφεία
του Συλλόγου και εκλέγει Πρόεδρο από τα µέλη της. Ο
Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής συγκαλεί τα µέ-
λη της σε συνεδρίαση, όποτε απαιτείται. Η Εξελεγκτική
Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο της διαχείρισης του Συλ-
λόγου όταν κρίνει αυτό αναγκαίο. Η σχετική έκθεση υπο-
βάλλεται κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου υποχρεού-
ται να υποβάλλει την έκθεση των παραγράφων 1 και 2 ε-
ντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την υ-
ποβολή της σε αυτόν από τους ελεγκτές στον Π.Ι.Σ. και
να παρέχει αντίγραφο σε κάθε αιτούντα. Η έκθεση ανα-
γιγνώσκεται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης κατά την
ετήσια λογοδοσία του Διοικητικού Συµβουλίου.
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Άρθρο 315
Εισφορές – Υποχρεώσεις προς Π.Ι.Σ.

1. Τα µέλη του Ιατρικού Συλλόγου υποχρεούνται σε ε-
τήσια εισφορά, η οποία καθορίζεται κατ΄ έτος από το Δι-
οικητικό Συµβούλιο κάθε Ιατρικού Συλλόγου, κατά την έ-
ναρξη του νέου οικονοµικού έτους, ανάλογα µε τις τοπι-
κές συνθήκες. Οµοίως υποχρεούνται σε ετήσια εισφορά
αυτοί που έχουν εγγραφεί στο ειδικό µητρώο άλλου Ια-
τρικού Συλλόγου από εκείνον στον οποίο είναι εγγε-
γραµµένα µέλη. Για ιατρικές εταιρείες, ιατρούς µέλη
ΔΕΠ µπορεί να προβλέπεται κλιµάκωση των εισφορών. 

2. Οι εισφορές της παραγράφου 1 καταβάλλονται µέ-
χρι τέλος Φεβρουαρίου του εποµένου έτους. Ο ιατρός
που δεν κατέβαλε εµπρόθεσµα τις εισφορές του υπο-
χρεούται σε καταβολή εισφοράς προσαυξηµένης νοµί-
µως. Για καθυστέρηση πέραν των έξι (6) µηνών, ο ιατρός
παραπέµπεται µε εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου
και προσωπική ευθύνη του Ταµία του Ιατρικού Συλλόγου
στο Πειθαρχικό Συµβούλιο και τιµωρείται µε πρόστιµο
µέχρι του οφειλόµενου ποσού της εισφοράς του. Ιατρός
που δεν υπέβαλε εισφορά επί τριετία διαγράφεται από
τα µητρώα του Ιατρικού Συλλόγου µε αιτιολογηµένη α-
πόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, µετά από προη-
γούµενη ακρόαση του ιατρού. Ανάλογα ισχύουν και για
ιατρούς εγγεγραµµένους στα Ειδικά Μητρώα Ιατρικών
Συλλόγων στους οποίους δεν είναι µέλη. 

3. Από την εισφορά απαλλάσσονται οι νεοεγγραφέ-
ντες για το πρώτο έτος µετά την εγγραφή, τα µέλη που
υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και για όσο χρονι-
κό διάστηµα υπηρετούν τη θητεία τους, ή είναι αποδε-
δειγµένως άνεργοι. Για το χρονικό αυτό διάστηµα πρώ-
του έτους των νεοεγγραφέντων, θητείας ή ανεργίας δεν
παρακρατείται και δεν καταβάλλεται από τους Ιατρικούς
Συλλόγους η εισφορά τους προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο, όπως περιγράφεται στην επόµενη παράγραφο. 

4. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι καταβάλλουν στον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο, ως υποχρεωτική υπέρ αυτού εισφορά,
για τα τακτικά µέλη τους ποσό που προτείνεται µε από-
φαση της Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ιατρικού
Συλλόγου. Καταβάλλουν επίσης αντίστοιχη εισφορά
προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για τα µέλη, φυσι-
κά και νοµικά πρόσωπα, που είναι εγγεγραµµένα στα Ει-
δικά Μητρώα, όπως ανωτέρω περιγράφονται. 

5. Για την είσπραξη της εισφοράς αυτής είναι υπεύθυ-
νοι ο Πρόεδρος και ο Ταµίας κάθε Ιατρικού Συλλόγου, οι
οποίοι καταβάλλουν αυτή αµελλητί στον Πανελλήνιο Ια-
τρικό Σύλλογο. 
Αδικαιολόγητη καθυστέρηση της καταβολής πέραν

του ενός (1) έτους συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα για
τον Πρόεδρο και τον Ταµία κάθε Ιατρικού Συλλόγου που
εκδικάζεται από το Α.Π.Σ.Ι. µετά από παραποµπή από το
Διοικητικό Συµβούλιο του Π.Ι.Σ.. Η επιβαλλόµενη πειθαρ-
χική ποινή είναι αυτή του προστίµου µέχρι έκπτωσης από
το αξίωµα, οφείλεται δε νόµιµος τόκος υπερηµερίας. 

6. Κάθε Ιατρικός Σύλλογος υποχρεούται να υποβάλει
στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο την έκθεση των ελε-
γκτών, την ετήσια λογοδοσία του Διοικητικού Συµβουλί-
ου, καθώς και τον προϋπολογισµό του.

7. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι µπορούν να εισπράττουν «δι-
καίωµα εγγραφής» από τα νεοεγγραφόµενα στα µητρώα
τους µέλη. Το ποσό για το δικαίωµα εγγραφής ορίζεται
µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ιατρικού
Συλλόγου.

Άρθρο 316
Εποπτεία Υπουργού

Όλοι οι ανά το κράτος Ιατρικοί Σύλλογοι καθώς και ο
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος υπάγονται στην επο-
πτεία του Υπουργού Υγείας. 

Άρθρο 317
Αναστολή αρχαιρεσιών

Ο Υπουργός Υγείας µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφα-
σή του, µετά από πρόταση του Π.I.Σ., να αναστέλλει για
χρονικό διάστηµα, που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µή-
νες, τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικη-
τικών και Πειθαρχικών Συµβουλίων, Εξελεγκτικής Επι-
τροπής, εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ.
των Ιατρικών Συλλόγων καθώς και του Διοικητικού Συµ-
βουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Α.Π.Σ.Ι.
του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Άρθρο 318
Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση Π.Ι.Σ. 

και Ιατρικών Συλλόγων

Οι Ιατρικοί Σύλλογοι και ο Π.Ι.Σ. δικαιούνται δια των
Προέδρων τους ή των νοµίµων αναπληρωτών τους να α-
σκούν στο όνοµά τους και για λογαριασµό των ιατρών
κάθε ένδικο µέσο και βοήθηµα ενώπιον των πολιτικών,
ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων και οποιοδήποτε
νόµιµο µέσο ενώπιον κάθε αρχής για κάθε παράβαση της
κείµενης νοµοθεσίας, που αφορά στα δικαιώµατα και κα-
θήκοντα των ιατρών και συνάδει µε τους σκοπούς τους,
και εν γένει για κάθε προσβολή του ιατρικού επαγγέλµα-
τος. Ιδιαίτερα οι Ιατρικοί Σύλλογοι και ο Π.Ι.Σ. έχουν έν-
νοµο συµφέρον και δικαιούνται να παρίστανται ως πολι-
τικώς ενάγοντες σε ποινικές δίκες εναντίον ιατρών για
παραβάσεις της ιατρικής νοµοθεσίας ή τρίτων που προ-
σβάλλουν µε οποιονδήποτε τρόπο την τιµή και την υπό-
ληψη των ιατρών και το ιατρικό επάγγελµα εν γένει, α-
νεξαρτήτως αν οι θιγόµενοι ιατροί έχουν ασκήσει για
την ίδια αιτία τα κατά νόµο δικαιώµατά τους. Επιπλέον ο
Π.Ι.Σ. και οι Ιατρικοί Σύλλογοι δικαιούνται και νοµιµοποι-
ούνται ενεργητικά στο όνοµά τους ή ασκώντας τα δικαι-
ώµατα των ιατρών να εγείρουν απευθείας αιτήσεις ακυ-
ρώσεως ή προσφυγές ή αγωγές ή κάθε άλλο ένδικο µέ-
σο ή να προβαίνουν σε εξωδικαστικές ενέργειες για λο-
γαριασµό των ιατρών-µελών τους κατά του Δηµοσίου,
Ο.Τ.Α., νοσοκοµείων, ασφαλιστικών οργανισµών και λοι-
πών Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και κάθε άλλου προσώπου, µε τα ο-
ποία έχουν συµβληθεί οι ιατροί, ζητώντας την εκπλήρω-
ση των συµβατικών τους υποχρεώσεων απέναντι στους
ιατρούς, καθώς και τη διεκδίκηση των αξιώσεων που α-
φορούν στις αµοιβές των ιατρών, τις οποίες δικαιούνται
για την άσκηση του ιατρικού έργου τους. Επίσης ο Π.Ι.Σ.
και οι Ιατρικοί Σύλλογοι µπορούν να διενεργούν δια-
πραγµατεύσεις και να συνάπτουν συµβάσεις για λογα-
ριασµό των µελών τους συλλογικά. Με απόφαση της Γε-
νικής Συνέλευσης, ο Π.Ι.Σ. συνάπτει συµβάσεις εξ ονό-
µατος και για λογαριασµό των ιατρών της χώρας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 319
Πειθαρχικά παραπτώµατα

1. Ως πειθαρχικό παράπτωµα, το οποίο εκδικάζεται και
τιµωρείται από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου ή το
Πειθαρχικό Συµβούλιο αυτού µε πειθαρχική ποινή, ανε-
ξαρτήτως ποινικής ευθύνης ή άλλης συνέπειας κατά την
κείµενη νοµοθεσία, θεωρείται:
α) κάθε παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων

των ιατρών, όπως ορίζονται στο νόµο καθώς και στις νό-
µιµες αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου του Συλ-
λόγου και του Διοικητικού Συµβουλίου του Π.Ι.Σ.,
β) διαγωγή που δεν συνάδει µε την αξιοπρέπεια του

ιατρικού επαγγέλµατος,
γ) διαγωγή που είναι ασυµβίβαστη προς το λειτούργη-

µα του ιατρού,
δ) συµπεριφορά που δεν συνάδει µε την ιατρική ηθική,

επιστήµη και δεοντολογία ή που µπορεί να κλονίσει την
πίστη της κοινωνίας προς το ιατρικό λειτούργηµα.

2. Ιατροί διευθύνοντες σύµβουλοι ή νόµιµοι εκπρόσω-
ποι ιατρικών ανωνύµων εταιρειών, διαχειριστές εταιρει-
ών περιορισµένης ευθύνης, διαχειριστές και εταίροι ι-
διωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, οµόρρυθµοι εταίροι
ή εν γένει ιδιοκτήτες προσωπικών εταιρειών καθώς και ι-
διοκτήτες µονοπρόσωπων εταιρειών περιορισµένης ευ-
θύνης ευθύνονται ως φυσικά πρόσωπα για κάθε παρά-
πτωµα της ιατρικής νοµοθεσίας και δεοντολογίας που
διαπράττεται από τις εταιρείες που είναι ιδιοκτήτες ή δι-
ευθύνουν, κατά τα ανωτέρω. 

3. Ο επιστηµονικά υπεύθυνος ιατρός, εταιρείας παρο-
χής ιατρικών υπηρεσιών, οφείλει να τηρεί τους κανόνες
ιατρικής δεοντολογίας και είναι πειθαρχικά υπόλογος µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, εξ ονόµατος και για λο-
γαριασµό της εταιρείας. 

4. Ο Υπουργός Υγείας έχει δικαίωµα να ασκήσει πει-
θαρχική δίωξη στα µέλη Διοικητικού Συµβουλίου του Ια-
τρικού Συλλόγου και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλό-
γου. 

Άρθρο 320
Πειθαρχικά παραπτώµατα - Παραγραφή

1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα που δεν συνιστούν και
ποινικά αδικήµατα παραγράφονται τρία (3) έτη µετά την
τέλεσή τους, κάθε δε πράξη πειθαρχικής διαδικασίας πα-
ρατείνει την προθεσµία αυτή για τρία (3) ακόµα έτη. 

2. Πειθαρχικά παραπτώµατα που στοιχειοθετούν και
πληµµελήµατα κατά τον Ποινικό Κώδικα παραγράφονται
πέντε (5) έτη µετά την τέλεσή τους, κάθε δε πράξη πει-
θαρχικής διαδικασίας παρατείνει την προθεσµία αυτή για
τρία (3) ακόµα έτη. 

3. Πειθαρχικά παραπτώµατα που στοιχειοθετούν και
κακουργήµατα κατά τον Ποινικό Κώδικα δεν παραγρά-
φονται πριν την συµπλήρωση της κατά τον Π.Κ. προβλε-
ποµένης παραγραφής. 

4. Κάθε πράξη πειθαρχικής διαδικασίας, η υποβολή έ-
γκλησης καθώς και κάθε άσκηση ποινικής δίωξης διακό-
πτει την παραγραφή έως τα όρια που αναφέρονται, κατά
περίπτωση, στις παραγράφους 1, 2 και 3. Επίσης, η πα-
ραγραφή πειθαρχικού παραπτώµατος διακόπτεται µε την
τέλεση άλλου πειθαρχικού παραπτώµατος που αποσκο-

πεί στη συγκάλυψη του πρώτου ή στη µαταίωση έγερσης
πειθαρχικής δίωξης για αυτό.

5. Η παραγραφή των πειθαρχικών παραπτωµάτων, που
δεν συνιστούν και ποινικά αδικήµατα, αναστέλλεται για
όσο χρόνο διαρκεί η πειθαρχική διαδικασία.

6. Το Διοικητικό Συµβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου ή
το Πειθαρχικό Συµβούλιο, αν έχει επιληφθεί, µπορεί να
αναστείλει την πειθαρχική δίωξη, έως το πέρας της α-
σκηθείσας ποινικής διώξεως. Εάν ανασταλεί η πειθαρχι-
κή δίωξη λόγω εκκρεµούς ποινικής δίωξης, ο χρόνος της
παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώµατος, δεν συ-
µπληρώνεται πριν την πάροδο δύο (2) ετών από την επί-
σηµη γνωστοποίηση αµετάκλητης απόφασης του Ποινι-
κού Δικαστηρίου ή αµετάκλητου βουλεύµατος προς τον
Ιατρικό Σύλλογο. 

7. Για τις αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων ισχύ-
ουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας.

8. Η χάρη, η αποκατάσταση, καθώς και η µε οποιονδή-
ποτε άλλο τρόπο άρση του ποινικώς κολάσιµου της πρά-
ξης, που αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωµα, ή η ολική
ή µερική άρση των συνεπειών της ποινικής καταδίκης,
δεν αίρουν το πειθαρχικώς κολάσιµο της πράξης.

9. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας υποχρεούται να ανακοινώ-
νει αµελλητί στον Πρόεδρο του οικείου Ιατρικού Συλλό-
γου όλα τα βουλεύµατα κατά ιατρών και κάθε καταδικα-
στική ή απαλλακτική απόφαση, καθώς και κάθε άσκηση
ποινικής δίωξης ή έγκλησης κατά ιατρού. 

10. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Ιατρι-
κού Συλλόγου υποχρεούται να κοινοποιεί αµελλητί την
απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου προς τον Εισαγ-
γελέα Πληµµελειοδικών, εάν ο ιατρός καταδικασθεί από
το Πειθαρχικό Συµβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου για αδι-
κήµατα που στοιχειοθετούν και πληµµελήµατα ή κακουρ-
γήµατα κατά το ποινικό δίκαιο.

11. Κάθε ιατρός που κατηγορείται για αδίκηµα τεκµαί-
ρεται ότι είναι αθώος µέχρι της νόµιµης απόδειξης της ε-
νοχής του. Δικαστικές αποφάσεις, αλλά και αποφάσεις
πειθαρχικών οργάνων, που έπονται της τελεσίδικης αθώ-
ωσης διωκόµενου ιατρού δεν πρέπει να την παραβλέ-
πουν ηθεληµένα, έστω και ανεχώρησε λόγω αµφιβο-
λιών.

12. Κανένας δεν διώκεται για το ίδιο αδίκηµα δεύτερη
φορά, επιβάλλεται δε µόνο µία πειθαρχική ποινή. Διαφο-
ρετική νοµική υπαγωγή των ίδιων περιστατικών στο
πλαίσιο της ίδιας πειθαρχικής διαδικασίας δεν καθιστά
την πειθαρχική διαδικασία ή δίωξη νέα. 

Άρθρο 321
Πειθαρχικά όργανα

1. Σε κάθε Ιατρικό Σύλλογο συστήνεται Πειθαρχικό
Συµβούλιο για την εκδίκαση και την τιµωρία των πειθαρ-
χικών παραπτωµάτων των µελών του Συλλόγου. Σε περί-
πτωση καταγγελίας για πειθαρχικό παράπτωµα, το οποίο
έλαβε χώρα σε διαφορετικό Σύλλογο από το Σύλλογο
εγγραφής, αρµόδιο για την παραποµπή στο Πειθαρχικό
Συµβούλιο, καθώς και για την εκδίκαση και την επιβολή
ποινής ή την απαλλαγή είναι το Διοικητικό Συµβούλιο
του Ιατρικού Συλλόγου που τελέστηκε το παράπτωµα.
Τα χρηµατικά πρόστιµα εισπράττονται κατά τη διαδικα-
σία είσπραξης του ΚΕΔΕ από τον Ιατρικό Σύλλογο που ε-
πέβαλε την ποινή, ενώ κατά τα λοιπά οι αποφάσεις εκτε-
λούνται από τον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο είναι εγγε-
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γραµµένος ο ιατρός. Η αναστολή ή η παύση ιατρικού ε-
παγγέλµατος, ως ποινή, ισχύει για όλη την επικράτεια. 

2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου έ-
χει δυνατότητα όταν ιατροί καταδικάσθηκαν: α) για κα-
κούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαί-
ρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλα-
στογραφία, απιστία, δωροδοκία, δωροληψία, καταπίεση,
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’
υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οποι-
οδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έ-
γκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζω-
ής, β) έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για
κακούργηµα ή για πληµµέληµα της περίπτωσης α΄, έστω
και αν το αδίκηµα έχει παραγραφεί, γ) λόγω καταδίκης,
έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) υπάρχει κίνδυνος διά-
πραξης από τον ιατρό νέων αδικηµάτων, ε) υπάρχει κίν-
δυνος για την δηµόσια υγεία και στ) υπάρχει κίνδυνος
για τους ασθενείς, να διατάξει, µε αιτιολογηµένη από-
φασή του, την προσωρινή αναστολή της άσκησης του ια-
τρικού επαγγέλµατος-λειτουργήµατος του ιατρού. Την
απόφαση αυτή ο ιατρός µπορεί να προσβάλλει ενώπιον
του Α.Π.Σ.Ι., κατά τα οριζόµενα στις γενικές διατάξεις
περί εφέσεων. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο και το Α.Π.Σ.Ι.
υποχρεούνται να ανακαλέσουν την αναστολή, εάν εκδο-
θεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου
ή τελεσίδικο απαλλακτικό βούλευµα. 

3. Σε περίπτωση ελαφρών παραπτωµάτων οι Πρόεδροι
των Ιατρικών Συλλόγων µπορούν οίκοθεν, µετά από κλή-
ση σε απολογία, να επιβάλουν την ποινή της επίπληξης ή
του προστίµου µέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Έν-
σταση κατά της απόφασης αυτής µπορεί να ασκηθεί ε-
νώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου µέσα σε προθεσµία
δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινο-
ποίηση της απόφασης. 

4. Στους Ιατρικούς Συλλόγους που δεν συγκροτήθηκε,
δεν υφίσταται ή δεν λειτουργεί Πειθαρχικό Συµβούλιο, ή
παρουσιάζει δυσχέρειες λειτουργίας ή µέλη του συνδέο-
νται µε ιδιαίτερη σχέση φιλίας ή έχθρας µε τον καταγ-
γέλλοντα ή τον διωκόµενο, καθώς και για τα πειθαρχικά
παραπτώµατα µελών του Διοικητικού Συµβουλίου ή του
Πειθαρχικού Συµβουλίου κάποιου Συλλόγου, το Διοικητι-
κό Συµβούλιο του Π.Ι.Σ. ορίζει ως αρµόδιο το Πειθαρχικό
Συµβούλιο άλλου Ιατρικού Συλλόγου. Επιπλέον, ο Πα-
νελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος µπορεί µετά από απόφαση
των Διοικητικών Συµβουλίων ή Πειθαρχικών Συµβουλίων
των Ιατρικών Συλλόγων και αίτησή τους να αναθέσει την
εκδίκαση των παραπτωµάτων σε Πειθαρχικό Συµβούλιο
άλλου Συλλόγου από αυτόν που ανήκει ο ιατρός, είτε
αυτεπαγγέλτως είτε µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει
έννοµο συµφέρον. Ο τιµωρηθείς ιατρός ή και το Διοικητι-
κό Συµβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου µπο-
ρεί να εκκαλέσει την απόφαση του Πειθαρχικού Συµβου-
λίου αυτού ενώπιον του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συµβου-
λίου Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.), σε περίπτωση µη οµόφωνης απαλ-
λακτικής απόφασης.

5. Για τα παραπτώµατα µελών του Διοικητικού Συµβου-
λίου του Π.Ι.Σ. αρµόδιο είναι το Ανώτατο Πειθαρχικό
Συµβούλιο Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.), το οποίο στην περίπτωση
αυτή δικάζει σε πρώτο βαθµό. Κατά της πρωτοβάθµιας
αυτής απόφασης χωρεί έφεση ενώπιον του Υπουργού Υ-
γείας, ο οποίος αποφασίζει εντός µηνός.

6. Μετά την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ο Ιατρικός
Σύλλογος και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καθί-
στανται αυτόµατα διάδικοι ενώπιον παντός δικαστηρίου
µέχρι την έκδοση αµετάκλητης απόφασης. 

Άρθρο 322
Πειθαρχικές ποινές

1. Οι επιβαλλόµενες στους ιατρούς ποινές είναι:
α) Έγγραφη επίπληξη, η οποία καταχωρείται στο µη-

τρώο, όπως και κάθε άλλη ποινή. 
β) Πρόστιµο. Το κατώτατο πρόστιµο ορίζεται στο ποσό

των εκατόν πενήντα (150) ευρώ και το ανώτατο στο πο-
σό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 
γ) Προσωρινή παύση άσκησης του ιατρικού επαγγέλ-

µατος από ένα (1) µήνα µέχρι τρία (3) έτη.
δ) Οριστική παύση. Η οριστική παύση επιβάλλεται σε

περίπτωση βαρέων πειθαρχικών παραπτωµάτων, που α-
ποτελούν κατά το ποινικό δίκαιο κακουργήµατα ή τελού-
µενα καθ΄ υποτροπή πληµµελήµατα καθώς και εκείνα
που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου
321, και σε σοβαρά πειθαρχικά αδικήµατα, τελούµενα
κατ’ επάγγελµα ή καθ’ υποτροπή. 

2. Τελεσίδικη ποινή που επιβάλλει την προσωρινή παύ-
ση άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος συνεπάγεται
την έκπτωση του τιµωρηθέντος από όλα τα αξιώµατα τό-
σο του Διοικητικού Συµβουλίου, όσο και του Πειθαρχικού
Συµβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του εκπρο-
σώπου στον Π.Ι.Σ.. 

3. Κάθε τελεσίδικη πειθαρχική τιµωρία επιβαλλόµενη
από τα Πειθαρχικά Συµβούλια, πλην της επίπληξης, συ-
νεπάγεται την έκπτωση από τη θέση µέλους του Διοικη-
τικού Συµβουλίου, του Πειθαρχικού Συµβουλίου, της Ε-
ξελεγκτικής Επιτροπής και του εκπροσώπου στον Π.Ι.Σ..
Εφόσον αυτός που τελεί υπό πειθαρχική δίωξη άσκησε
νόµιµα ένδικα µέσα, δεν εκπίπτει µεν από τη θέση του,
αναπληρώνεται όµως προσωρινά στα καθήκοντά του κα-
τά το χρόνο αυτό από τον κατά σειρά επιλαχόντα.

Άρθρο 323
Εξαίρεση µελών Πειθαρχικού Συµβουλίου

1. Οι περί εξαίρεσης δικαστών διατάξεις της Διοικητι-
κής Δικονοµίας ισχύουν και για τα µέλη του Πειθαρχικού
Συµβουλίου.

2. Η περί εξαίρεσης αίτηση επιδίδεται στον Πρόεδρο
του Πειθαρχικού Συµβουλίου.

3. Όταν ζητείται η εξαίρεση ολόκληρου του Πειθαρχι-
κού Συµβουλίου ή τόσων µελών αυτού, ώστε να µην κα-
θίσταται εφικτή η συγκρότηση Πειθαρχικού Συµβουλίου,
η αίτηση υποβάλλεται στο Διοικητικό Συµβούλιο του
Π.Ι.Σ. από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου,
του οποίου ο αιτών ζητεί την εξαίρεση µελών, ενώ το
Πειθαρχικό Συµβούλιο αναστέλλει την ενέργεια αυτού
µέχρι την έκδοση της επί της αίτησης απόφασης.

4. Σε περίπτωση παραδοχής αποδοχής της αίτησης, αν
δεν υπολείπεται επαρκής αριθµός µελών για τη συγκρό-
τηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου, µε απόφαση του Δι-
οικητικού Συµβουλίου του Π.Ι.Σ. παραπέµπεται η υπόθε-
ση στο Πειθαρχικό Συµβούλιο άλλου Συλλόγου. που ορί-
ζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Π.Ι.Σ..
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5. Ιατρός, που διώκεται πειθαρχικά, µπορεί να ζητήσει
εξαίρεση µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου µόνο µία
(1) φορά σε κάθε βαθµό δικαιοδοσίας.

Άρθρο 324
Συγκρότηση Πειθαρχικών Συµβουλίων

1. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποτελείται από τον Πρό-
εδρο αυτού, τον Αντιπρόεδρο και τέσσερα (4) µέλη, µε
τα αναπληρωµατικά τους, εάν ο Ιατρικός Σύλλογος αριθ-
µεί µέχρι εκατό (100) µέλη, και έξι (6) µέλη, µε τα ανα-
πληρωµατικά τους, εάν ο Ιατρικός Σύλλογος αριθµεί πά-
νω από εκατό (100) µέλη. Τα µέλη του Πειθαρχικού Συµ-
βουλίου πρέπει να είναι µέλη του Ιατρικού Συλλόγου,
στην Περιφέρεια του οποίου εδρεύει το Πειθαρχικό Συµ-
βούλιο.

2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος των Πειθαρχικών
Συµβουλίων, καθώς και τα µέλη, εκλέγονται µεταξύ των
ιατρών της Περιφέρειας του Ιατρικού Συλλόγου που α-
σκούν το επάγγελµα. Απαιτείται να έχουν ασκήσει το ε-
πάγγελµα για είκοσι (20) τουλάχιστον έτη, στον ίδιο ή σε
άλλο ιατρικό σύλλογο. 

3. Η εκλογή γίνεται κάθε τέσσερα (4) έτη µε µυστική
διά ψηφοδελτίων ψηφοφορία, συγχρόνως µε την εκλογή
των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, και µε την ανα-
γραφή των υποψηφίων σε χωριστό ψηφοδέλτιο. Ο Πρόε-
δρος και ο Αντιπρόεδρος εκλέγονται από τον πλειοψη-
φήσαντα συνδυασµό. Από τους υπόλοιπους συνδυα-
σµούς, εφόσον εκλέγουν έδρα, την πρώτη έδρα από ε-
κείνες που τους αναλογούν καταλαµβάνει ο υποψήφιος
πρόεδρος του συνδυασµού, θεωρώντας ότι έλαβε ως
σταυρούς το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων. Τις υ-
πόλοιπες έδρες καταλαµβάνουν τα αµέσως επόµενα
πλειοψηφήσαντα υποψήφια µέλη του συνδυασµού. 

4. Όταν κωλύεται ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµ-
βουλίου, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. 

5. Καθήκοντα Γραµµατέα του Πειθαρχικού Συµβουλίου
εκτελεί ο Γενικός Γραµµατέας του Ιατρικού Συλλόγου
και εάν αυτός κωλύεται το νεότερο σε θητεία µέλος του
Πειθαρχικού Συµβουλίου. 

6. Μέλη Πειθαρχικού Συµβουλίου που δεν παρίστανται
αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις εκπί-
πτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους.

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί συλλογικών
οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.).

Άρθρο 325
Συνεδρίαση Πειθαρχικών Συµβουλίων

1. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεδριάζει µε νόµιµη α-
παρτία κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδι-
κασίας και αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία. Στη συ-
νεδρίαση τηρούνται πρακτικά, τα οποία είναι µυστικά για
τους τρίτους µη µετασχόντες στη διαδικασία. Στις συνε-
δριάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου µπορεί να συµµε-
τέχει χωρίς ψήφο ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. 

2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο οφείλει να εκδώσει την ο-
ριστική απόφασή του εντός έξι (6) µηνών σε περίπτωση
αυτεπάγγελτης έναρξης της πειθαρχικής δίωξης ή οκτώ
(8) µηνών σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Οι προθε-
σµίες αυτές, σε περίπτωση παραποµπής µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου του Π.Ι.Σ. ή µετά από κοινο-
ποίηση δικαστικής απόφασης ή βουλεύµατος, αρχίζουν

από την προς τον Πρόεδρο του Συλλόγου γνωστοποίηση
της απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου του Π.Ι.Σ. ή
του Δικαστηρίου.

Άρθρο 326
Πειθαρχική προδικασία

1. Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, αµέσως µετά
την υποβολή στον Ιατρικό Σύλλογο καταγγελίας κατά ια-
τρού ή τη διαπίστωση οποιουδήποτε παραπτώµατος, υ-
ποχρεούται να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στην
πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Το Διοι-
κητικό Συµβούλιο αποφαίνεται αιτιολογηµένα, µε την ε-
πιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 327, µέσα σε
εύλογο χρόνο, αν θα ασκηθεί πειθαρχική δίωξη ή όχι,
λαµβάνοντας υπόψη τους όρους παραγραφής και το τυ-
χόν πόρισµα της Ε.Δ.Ε.. Στην απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου αναγράφονται µε πληρότητα και σαφήνεια
τα συγκεκριµένα αδικήµατα βάσει των ενδείξεων και του
συλλεγέντος υλικού. 

2. Με την υποβολή κάθε καταγγελίας καταβάλλεται υ-
πέρ του οικείου Ιατρικού Συλλόγου ποσό πενήντα (50)
ευρώ, που µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση
του Υπουργού Υγείας. Σε Ιατρικούς Συλλόγους που α-
ριθµούν άνω των δύο χιλιάδων (2.000) µελών, είναι δυ-
νατή, µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου η
σύσταση µίας ή περισσότερων επιτροπών αποτελούµε-
νων αποκλειστικά από µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
για την εξέταση των καταγγελιών και την υποβολή σχε-
τικής εισήγησης στο Διοικητικό Συµβούλιο για την άσκη-
ση ή µη πειθαρχικής δίωξης. Σε καταφατική περίπτωση
διαβιβάζεται ο φάκελος στο Πειθαρχικό Συµβούλιο. Το ί-
διο πράττει και το Διοικητικό Συµβούλιο του Π.Ι.Σ. για τις
σε αυτό διαβιβαζόµενες καταγγελίες ή εν γένει αναφο-
ρές κατά µελών των Διοικητικών ή Πειθαρχικών Συµβου-
λίων των Ιατρικών Συλλόγων, τις οποίες διαβιβάζει στο
Α.Π.Σ.Ι..

3. Το Δ.Σ. ορίζει ένα (1) µέλος του Πειθαρχικού Συµ-
βουλίου ως εισηγητή, ο οποίος ενεργεί κάθε αναγκαία ε-
ξέταση και δικαιούται να καλεί και εξετάζει µάρτυρες ε-
νόρκως.

Άρθρο 327
Ένορκη διοικητική εξέταση

1. Ο Ιατρικός Σύλλογος µπορεί να διενεργεί ένορκη δι-
οικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.) όταν έχει σοβαρές υπόνοιες ή
σαφείς ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώ-
µατος. Η εξέταση αυτή αποσκοπεί στη συλλογή στοιχεί-
ων για τη διαπίστωση της τέλεσης πειθαρχικού παρα-
πτώµατος και τον προσδιορισµό των προσώπων που ευ-
θύνονται, καθώς και στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω
από τις οποίες αυτό έχει τελεστεί. Η ένορκη διοικητική
εξέταση δεν συνιστά άσκηση πειθαρχικής δίωξης. 

2. Η Ε.Δ.Ε. διατάσσεται µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, που έχει πειθαρχική
αρµοδιότητα, και ενεργείται από µέλος του Ιατρικού
Συλλόγου, που ορίζεται µε την ίδια απόφαση του Διοικη-
τικού Συµβουλίου. Η ένορκη διοικητική εξέταση περατώ-
νεται εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της ανά-
θεσής της στο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου. Αυτός
που διενεργεί την ένορκη διοικητική εξέταση µπορεί να
ζητήσει, µε πλήρως αιτιολογηµένη αίτησή του, παράτα-
ση της προθεσµίας αυτής έως ένα (1) µήνα.
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3. Ο ιατρός, στον οποίο αποδίδεται η διάπραξη πειθαρ-
χικού παραπτώµατος, καλείται υποχρεωτικά να εξετα-
στεί ανωµοτί και µπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως ή
και µε πληρεξούσιο δικηγόρο. Η µη προσέλευσή του ή η
άρνησή του να εξεταστεί δεν εµποδίζει την πρόοδο της
εξέτασης. Ο ιατρός, στον οποίο αποδίδεται πειθαρχικό
παράπτωµα, έχει δικαίωµα κατά τη διάρκεια της ένορκης
διοικητικής εξέτασης και µέχρι το πέρας αυτής να προ-
τείνει µάρτυρες προς εξέταση και ο διενεργών την
Ε.Δ.Ε. οφείλει να καλέσει τουλάχιστον πέντε (5) εξ αυ-
τών να εξεταστούν. 

4. Η ένορκη διοικητική εξέταση ολοκληρώνεται µε την
υποβολή αιτιολογηµένου πορίσµατος αυτού που τη διε-
νεργεί. Το πόρισµα υποβάλλεται, µε όλα τα στοιχεία που
συγκεντρώθηκαν, στο Διοικητικό Συµβούλιο του Ιατρικού
Συλλόγου, που διέταξε τη διενέργεια της εξέτασης. Ε-
φόσον µε το πόρισµα διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρ-
χικού παραπτώµατος από συγκεκριµένο ιατρό, το Διοι-
κητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παραπέµψει την υπό-
θεση στο Πειθαρχικό Συµβούλιο για την άσκηση πειθαρ-
χικής δίωξης. 

5. Η Ε.Δ.Ε. είναι µυστική, αλλά ο ιατρός, στον οποίον
αποδίδεται πειθαρχικό παράπτωµα, έχει δικαίωµα σε κά-
θε στάδιο της διαδικασίας να λαµβάνει γνώση όλων των
εγγράφων και εν γένει στοιχείων που έχουν συγκεντρω-
θεί και να υποβάλει υποµνήµατα. 

6. Η Ε.Δ.Ε. µπορεί να επεκταθεί στην έρευνα και άλ-
λων παραπτωµάτων του ίδιου ιατρού, εφόσον προκύ-
πτουν επαρκή στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει
να δοθεί διαταγή επέκτασης της Ε.Δ.Ε. από το Διοικητι-
κό Συµβούλιο που διέταξε αρχικά τη διενέργειά της.

Άρθρο 328
Ανακριτικές πράξεις

1. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο µπορεί να διενεργεί πει-
θαρχική ανάκριση. Αυτή διεξάγεται υποχρεωτικά κατά τη
διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου. Κατ΄
εξαίρεση δεν είναι υποχρεωτική η ανάκριση στις ακό-
λουθες περιπτώσεις: α) όταν τα πραγµατικά περιστατικά
που συνιστούν την αντικειµενική υπόσταση του πειθαρ-
χικού παραπτώµατος προκύπτουν από το φάκελο κατά
τρόπο αναµφισβήτητο, β) όταν ο ιατρός οµολογεί µε την
απολογία του κατά τρόπο µη επιδεχόµενο αµφισβήτηση
ότι διέπραξε το πειθαρχικό παράπτωµα, γ) όταν ο ιατρός
συλλαµβάνεται επ΄ αυτοφώρω κατά τη διάπραξη ποινι-
κού αδικήµατος που αποτελεί συγχρόνως και πειθαρχικό
παράπτωµα, δ) όταν έχει προηγηθεί ανάκριση ή προανά-
κριση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δι-
κονοµίας για ποινικό αδίκηµα που αποτελεί και πειθαρχι-
κό παράπτωµα, ε) όταν έχει διενεργηθεί, πριν την έκδο-
ση του παραπεµπτηρίου εγγράφου, Ε.Δ.Ε. ή άλλη ένορ-
κη εξέταση κατά την οποία διαπιστώθηκε διάπραξη πει-
θαρχικού παραπτώµατος από συγκεκριµένο ιατρό. Το ί-
διο ισχύει όταν η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος
προκύπτει από έκθεση δικαστικού οργάνου ή άλλου ελε-
γκτικού οργάνου της διοίκησης. 

2. Η πειθαρχική ανάκριση διεξάγεται από ιατρό που ο-
ρίζεται από το Πειθαρχικό Συµβούλιο και δεν αποτελεί
µέλος αυτού. 

3. Δεν ενεργούν πειθαρχική ανάκριση: α) τα πρόσωπα
στα οποία αποδίδεται το πειθαρχικό παράπτωµα, β) οι
πειθαρχικώς προϊστάµενοι που έχουν εκδώσει την πει-
θαρχική απόφαση η οποία κρίνεται κατ΄’ένσταση, γ) τα

πρόσωπα που έχουν ενεργήσει ένορκη διοικητική εξέτα-
ση και δ) τα πρόσωπα που έχουν ασκήσει την πειθαρχική
δίωξη. Ο καθ’ ου η πειθαρχική ανάκριση µπορεί να ζητή-
σει µε έγγραφη αίτηση µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την
κλήση του για εξέταση την εξαίρεση εκείνου που διεξά-
γει την ανάκριση. Στην αίτηση πρέπει να εκτίθενται κατά
τρόπο σαφή και συγκεκριµένο οι λόγοι της εξαίρεσης και
να αναφέρονται τα στοιχεία στα οποία θεµελιώνονται οι
προβαλλόµενοι ισχυρισµοί. Για την αίτηση εξαίρεσης α-
ποφασίζει το πειθαρχικό συµβούλιο χωρίς τη συµµετοχή
εκείνου, του οποίου ζητείται η εξαίρεση, που αναπληρώ-
νεται νοµίµως. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, οι ανακριτικές
πράξεις που στο µεταξύ ενεργήθηκαν, είναι άκυρες και
επαναλαµβάνονται εξαρχής. 

4. Όποιος διεξάγει ανάκριση δικαιούται να ενεργήσει
ανακριτικές πράξεις και εκτός της έδρας του. Επίσης, δι-
καιούται να ζητήσει την ενέργεια ανακριτικών πράξεων
και εκτός της έδρας του από οποιαδήποτε διοικητική αρ-
χή. 

5. Η πειθαρχική ανάκριση είναι µυστική. 
6. Η πειθαρχική ανάκριση περατώνεται εντός µηνός α-

πό την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφα-
σης του πειθαρχικού συµβουλίου στον υπάλληλο, που θα
τη διενεργήσει, ο οποίος µπορεί να ζητήσει µε πλήρως
αιτιολογηµένη αίτησή του, παράταση της προθεσµίας
αυτής. Η παράταση αυτή δεν υπερβαίνει τον ένα (1) µή-
να. 

7. Η πειθαρχική ανάκριση µπορεί να επεκταθεί στην έ-
ρευνα και άλλων παραπτωµάτων του ίδιου προσώπου ε-
φόσον προκύπτουν επαρκή στοιχεία. 

8. Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος ο οποίος
ορίζεται από τον ενεργούντα την ανάκριση. 

9. Ανακριτικές πράξεις είναι: 
α) η αυτοψία, 
β) η εξέταση µαρτύρων, 
γ) η πραγµατογνωµοσύνη, 
δ) η εξέταση του διωκοµένου. 
10. Δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο ανακριτικής

πράξης θέµα που κατά το νόµο καλύπτεται: α) από το α-
πόρρητο της υπηρεσίας, εκτός αν συµφωνεί η αρµόδια
Αρχή, ή β) από το κατά νόµο επαγγελµατικό ή άλλο α-
πόρρητο. 

11. Για την ανακριτική πράξη συντάσσεται έκθεση που
υπογράφεται από όσους συνέπραξαν. Αν κάποιος από
τους µάρτυρες είναι αναλφάβητος ή αρνείται να υπογρά-
ψει ή βρίσκεται σε φυσική αδυναµία να υπογράψει, γίνε-
ται σχετική µνεία στην έκθεση. 

12. Αυτοψία. Η αυτοψία διενεργείται αυτοπροσώπως
από εκείνον που διεξάγει την πειθαρχική ανάκριση µε
την παρουσία γραµµατέα. Η αυτοψία δηµόσιων εγγρά-
φων ή εγγράφων ιδιωτικών που έχουν κατατεθεί σε δη-
µόσια αρχή, διενεργείται στο γραφείο όπου φυλάσσο-
νται. Έγγραφα που κατέχονται από ιδιώτη, παραδίδονται
στον ανακριτή και επιστρέφονται υποχρεωτικώς µετά το
τέλος της πειθαρχικής διαδικασίας. Ο ανακριτής, ύστερα
από αίτηση του ιδιώτη, υποχρεούται να χορηγεί ατελώς
απόδειξη παραλαβής και επίσηµο αντίγραφο των εγγρά-
φων που παραλήφθηκαν. Κατ’ εξαίρεση η αυτοψία ιδιωτι-
κών εγγράφων, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για τη
διεκπεραίωση τρέχουσας υπόθεσης του κατόχου τους ή
άλλου προσώπου, διενεργείται από τον ανακριτή στον
τόπο όπου βρίσκονται. 

13. Μάρτυρες. Οι µάρτυρες εξετάζονται ενόρκως σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
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Η µη εµφάνιση ή η άρνηση κατάθεσης του µάρτυρα χω-
ρίς εύλογη αιτία αποτελεί πληµµέληµα και αν είναι υπάλ-
ληλος και πειθαρχικό παράπτωµα. Εύλογη αιτία θεωρεί-
ται και η συγγένεια του διωκοµένου µε το µάρτυρα σε
ευθεία γραµµή ή έως και το δεύτερο βαθµό σε πλάγια
γραµµή. Ο διωκόµενος δικαιούται κατά τη διάρκεια της
πειθαρχικής ανάκρισης και της ένορκης διοικητικής εξέ-
τασης και µέχρι το τέλος της εξέτασής του να ζητήσει
εγγράφως την εξέταση µαρτύρων. Ο ανακριτής υποχρε-
ούται να εξετάσει πέντε τουλάχιστον από τους προτει-
νόµενους µάρτυρες. Αν η ένορκη διοικητική εξέταση δεν
στρεφόταν κατά συγκεκριµένου προσώπου, το πειθαρχι-
κό συµβούλιο υποχρεούται να διενεργήσει συµπληρωµα-
τική ανάκριση, προκειµένου να παρασχεθεί η δυνατότη-
τα στον διωκόµενο να εξετασθεί ανωµοτί ή να προτείνει
την εξέταση µαρτύρων, εκτός εάν αυτός δηλώσει ενώ-
πιον του συµβουλίου ότι δεν επιθυµεί να εξετασθεί ανω-
µοτί ή να προτείνει την εξέταση µαρτύρων. 

13. Πραγµατογνωµοσύνη. Ως πραγµατογνώµονες ορί-
ζονται ιατροί δηµόσιοι υπάλληλοι, άλλοι δηµόσιοι λει-
τουργοί, υπάλληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαί-
ου και Ο.Τ.Α., καθώς και αξιωµατικοί των ενόπλων δυνά-
µεων, των σωµάτων ασφαλείας και του λιµενικού σώµα-
τος. Οι πραγµατογνώµονες, πριν από τη διενέργεια της
πραγµατογνωµοσύνης, ορκίζονται σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. 

14. Εξέταση διωκοµένου. Κατά την πειθαρχική ανάκρι-
ση καλείται οπωσδήποτε για εξέταση ο διωκόµενος ια-
τρός. Ο ιατρός εξετάζεται ανωµοτί και µπορεί να παρί-
σταται µετά δικηγόρου. Η µη προσέλευση του διωκοµέ-
νου ή η άρνηση του να εξετασθεί, δεν εµποδίζει την πρό-
οδο της ανάκρισης.

Άρθρο 329
Απολογία διωκόµενου ιατρού

1. Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται, εάν ο διωκόµε-
νος ιατρός δεν κληθεί προηγουµένως σε απολογία. Η ε-
ξέταση του διωκοµένου κατά το στάδιο της ένορκης δι-
οικητικής εξέτασης ή της πειθαρχικής ανάκρισης δεν α-
ναπληρώνει την κλήση σε απολογία. 

2. Στην κλήση σε απολογία καθορίζεται σαφώς το απο-
διδόµενο πειθαρχικό παράπτωµα και τάσσεται εύλογη
προθεσµία για απολογία, η οποία δεν µπορεί να είναι µι-
κρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες. Η προθεσµία για α-
πολογία µπορεί να παραταθεί µία (1) µόνο φορά και έως
το τριπλάσιο της αρχικής προθεσµίας µετά από αιτιολο-
γηµένη έγγραφη αίτηση του διωκοµένου. Εκπρόθεσµη
απολογία λαµβάνεται υποχρεωτικά υπόψη, εφόσον υπο-
βάλλεται πριν από την έκδοση της απόφασης. Η παρά-
λειψη της κλήσης σε απολογία καλύπτεται από την υπο-
βολή έγγραφης απολογίας. 

3. Όταν µετά την κλήση του διωκοµένου σε απολογία
ακολουθεί παραποµπή στο Πειθαρχικό Συµβούλιο, δεν α-
παιτείται νέα κλήση σε απολογία. 

4. Η απολογία υποβάλλεται εγγράφως. Ενώπιον συλ-
λογικού πειθαρχικού οργάνου επιτρέπεται στον διωκό-
µενο και η προφορική συµπληρωµατική απολογία. 

5. Η απολογία παραδίδεται µε απόδειξη στο όργανο το
οποίο καλεί σε απολογία. Μπορεί όµως και να αποσταλεί
ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή. Στην περίπτωση
του προηγούµενου εδαφίου το εµπρόθεσµο της υποβο-
λής της κρίνεται από το χρόνο της ταχυδρόµησης. 

6. Πριν από την απολογία ο διωκόµενος έχει δικαίωµα
να λάβει γνώση και αντίγραφα, µε δαπάνες του, του φα-
κέλου της πειθαρχικής υπόθεσης. Το γεγονός ότι έλαβε
γνώση αποδεικνύεται µε πράξη η οποία υπογράφεται α-
πό τον υπάλληλο, ο οποίος τηρεί το φάκελο και τον διω-
κόµενο ή µόνο από τον πρώτο, αν ο δεύτερος αρνηθεί να
υπογράψει. Αν ο διωκόµενος ιατρός δεν υπηρετεί στην
έδρα του οργάνου που τον καλεί σε απολογία, του χορη-
γείται σχετική άδεια. 

7. Με την απολογία του ο ιατρός έχει δικαίωµα να ζη-
τήσει εύλογη προθεσµία για να υποβάλει έγγραφα στοι-
χεία. Η παροχή της προθεσµίας και η διάρκεια της ενα-
πόκειται στην κρίση του οργάνου το οποίο τον καλεί σε
απολογία.

Άρθρο 330
Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου

1. Μετά την υποβολή της απολογίας ή την παρέλευση
της προθεσµίας υποβολής της, ο πρόεδρος του πειθαρχι-
κού συµβουλίου προσδιορίζει µε πράξη του την ηµέρα
κατά την οποία θα συζητηθεί η υπόθεση. Η ηµέρα, η ώρα
και ο τόπος της συνεδρίασης κοινοποιούνται µε δικαστι-
κό όργανο ή άλλο δηµόσιο υπάλληλο στον διωκόµενο
πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες. 

2. Ο διωκόµενος ιατρός έχει δικαίωµα να παραστεί εί-
τε αυτοπροσώπως είτε δια ή µετά πληρεξουσίου δικηγό-
ρου ενώπιον των πειθαρχικών συµβουλίων. Η µη προσέ-
λευση του διωκοµένου δεν εµποδίζει την πρόοδο της
διαδικασίας. 

3. Αν το πειθαρχικό συµβούλιο κρίνει ανεπαρκή τα α-
ποδεικτικά στοιχεία, αναβάλλει την κρίση της υπόθεσης
και διατάσσει συµπληρωµατική ανάκριση. 

4. Η υπηρεσία του διωκοµένου υποχρεούται να του χο-
ρηγεί ανάλογη άδεια για να προσέλθει ενώπιον συλλογι-
κού πειθαρχικού οργάνου κατά την κρίση της υπόθεσής
του.

5. Μέλη του πειθαρχικού συµβουλίου, που δεν δικαιού-
νται να διεξάγουν πειθαρχική ανάκριση ή έχουν διενερ-
γήσει πειθαρχική ανάκριση στην κρινόµενη υπόθεση, κω-
λύονται να µετάσχουν στη σύνθεσή του κατά την κρίση
της υπόθεσης αυτής. 

6. Ο διωκόµενος µπορεί µε έγγραφη αίτησή του να ζη-
τήσει την εξαίρεση µελών του πειθαρχικού συµβουλίου
µε την προϋπόθεση ότι µε τα υπόλοιπα µέλη, τακτικά και
αναπληρωµατικά, υπάρχει απαρτία. Η αίτηση αυτή που
υποβάλλεται δύο (2) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη
συζήτηση της υπόθεσης, πρέπει να περιέχει κατά τρόπο
σαφή και συγκεκριµένο τους λόγους της εξαίρεσης και
να συνοδεύεται από τα στοιχεία µε τα οποία αυτοί απο-
δεικνύονται. Για την αίτηση εξαίρεσης το πειθαρχικό
συµβούλιο αποφασίζει αιτιολογηµένα µε συµµετοχή των
νόµιµων αναπληρωτών των µελών των οποίων ζητείται η
εξαίρεση. Τα µέλη που εξαιρούνται αντικαθίστανται από
τα αναπληρωµατικά τους. Αν εξαιρεθεί το τακτικό και το
αναπληρωµατικό του µέλος, το συµβούλιο συνεδριάζει
µε τα υπόλοιπα µέλη του εφόσον έχει απαρτία. Η εξαί-
ρεση αναπληρωµατικού µέλους µπορεί να ζητηθεί και
την ηµέρα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή το
συµβούλιο αποφασίζει αµέσως επί της αιτήσεως εξαιρέ-
σεως µε τα υπόλοιπα µέλη του. 

7. Στην περίπτωση που έχει υπάρξει και πειθαρχική
προδικασία, αποκλείεται να µετάσχει στο πειθαρχικό
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συµβούλιο ο ανακριτής ή αυτός που συµµετείχε στο πει-
θαρχικό συµβούλιο κατά την πρώτη κρίση. 

8. Η κλήση σε απολογία και κάθε πρόσκληση ή ειδο-
ποίηση του διωκοµένου επιδίδονται µε δικαστικό επιµε-
λητή ή άλλο δηµόσιο όργανο στον ίδιο προσωπικά ή
στην κατοικία, που έχει δηλώσει στην υπηρεσία του, σε
πρόσωπο µε το οποίο συνοικεί. Για την επίδοση αυτή συ-
ντάσσεται αποδεικτικό. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επί-
δοση για οποιοδήποτε λόγο, συµπεριλαµβανοµένης και
της περιπτώσεως αγνώστου διαµονής του διωκοµένου,
το έγγραφο τοιχοκολλάται στο κατάστηµα της υπηρε-
σίας του υπαλλήλου και συντάσσεται πρωτόκολλο που
υπογράφεται από έναν µάρτυρα. Σε περίπτωση άρνησης
παραλαβής, αυτός που διενεργεί την επίδοση συντάσσει
πράξη στην οποία βεβαιώνεται η άρνηση. 

9. Το πειθαρχικό όργανο εκτιµά ελευθέρως τις αποδεί-
ξεις. Για να µορφώσει την κρίση του, µπορεί να λάβει υ-
πόψη του και αποδεικτικά στοιχεία που δεν προκύπτουν
από την πειθαρχική διαδικασία αλλά από άλλη νόµιµη
διαδικασία, εφόσον έλαβε γνώση τους ο διωκόµενος. 

10. Συναφή πειθαρχικά παραπτώµατα, τα οποία διαπι-
στώνονται κατά την εκτίµηση των αποδείξεων, µπορούν
να αποτελέσουν αντικείµενο της ίδιας πειθαρχικής κρί-
σης µόνον εφόσον ο διωκόµενος κληθεί σε απολογία και
για αυτά. 

11. Η κρίση πρέπει να στηρίζεται σε αποδεδειγµένα
πραγµατικά γεγονότα και να είναι ειδικώς αιτιολογηµέ-
νη. 

Άρθρο 331
Η πειθαρχική απόφαση

1. Η πειθαρχική απόφαση διατυπώνεται εγγράφως. 
2. Κατά την επιµέτρηση της ποινής το Πειθαρχικό Συµ-

βούλιο λαµβάνει υπόψη:
α) τη βαρύτητα του αδικήµατος και κυρίως τη βλάβη

που προκάλεσε το αδίκηµα, τη φύση, το είδος και το α-
ντικείµενο του αδικήµατος, τις περιστάσεις υπό τις οποί-
ες διαπράχθηκε αυτό, την ένταση του δόλου ή το βαθµό
αµέλειας του διωκόµενου, 
β) την προσωπικότητα του ιατρού, την πείρα του, τις α-

τοµικές, κοινωνικές περιστάσεις και την προηγούµενη
πορεία του, καθώς και τη διαγωγή του µετά την πράξη,
τη µετάνοια που επέδειξε και την προθυµία να επανορ-
θώσει τις συνέπειες αυτής.

3. Στην απόφαση µνηµονεύονται: 
α) ο τόπος και ο χρόνος έκδοσής της, 
β) το ονοµατεπώνυµο, η ιδιότητα και ο βαθµός του µο-

νοµελούς πειθαρχικού οργάνου ή των µελών του συλλο-
γικού πειθαρχικού οργάνου, 
γ) το ονοµατεπώνυµο, η ιδιότητα και ο βαθµός του κρι-

νόµενου, 
δ) τα πραγµατικά περιστατικά και στοιχεία που συνι-

στούν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του
πειθαρχικού παραπτώµατος, προσδιορισµένα κατά τόπο
και χρόνο,
ε) η υποβολή ή όχι απολογίας, 
στ) η αιτιολογία της απόφασης, 
ζ) η γνώµη των µελών του συλλογικού οργάνου που

µειοψήφησαν και 
η) η απαλλαγή του κρινόµενου ή η ποινή που του επι-

βάλλεται. Αν η πειθαρχική απόφαση περί της ενοχής του
διωκοµένου λαµβάνεται κατά πλειοψηφία, όλα τα µέλη

του πειθαρχικού συµβουλίου ψηφίζουν για την επιβλη-
τέα ποινή. Λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία
δεν επιτρέπεται. Η παράλειψη των στοιχείων που ανα-
φέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄, εκτός του ονο-
µατεπώνυµου του κρινόµενου, δεν συνεπάγεται ακυρό-
τητα της απόφασης, εφόσον αυτά προκύπτουν από το
φάκελο της υπόθεσης. 

4. Η πειθαρχική απόφαση υπογράφεται από το όργανο
που την εκδίδει. Όταν αυτή εκδίδεται από συλλογικό όρ-
γανο, υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραµµατέα. 

5. Η πειθαρχική απόφαση κοινοποιείται σε αντίγραφο
µε τη φροντίδα της υπηρεσίας στον ιατρό και γνωστο-
ποιείται στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένδι-
κα µέσα. Η κοινοποίηση της απόφασης στον ιατρό ενερ-
γείται από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου στον ο-
ποίο είναι εγγεγραµµένος. Στον ιατρό γνωστοποιείται ε-
πίσης η τυχόν δυνατότητα ασκήσεως ενδίκων µέσων και
η σχετική προθεσµία ασκήσεώς τους. 

6. Η πειθαρχική απόφαση δεν ανακαλείται.
7. Ο Ιατρικός Σύλλογος εισπράττει τα πρόστιµα κατά

τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Οι αποφάσεις που επιβάλλουν
οριστική ή προσωρινή παύση γνωστοποιούνται στον Υ-
πουργό Υγείας.

8. Ο ιατρός που τιµωρήθηκε οφείλει µέσα σε προθε-
σµία πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από τη γνωστο-
ποίηση σε αυτόν της τελεσίδικης καταδικαστικής απόφα-
σης και εφόσον του επιβλήθηκε ποινή οριστικής ή προ-
σωρινής παύσης να προσέλθει στα γραφεία του Συλλό-
γου, στον οποίο ανήκει, και να παραδώσει το δελτίο της
ιατρικής του ταυτότητας. Από την επόµενη ηµέρα της
παράδοσης του δελτίου αρχίζει η έκτιση της ποινής. Αν
δεν έχει εφοδιασθεί µε δελτίο ταυτότητας, τότε καταθέ-
τει σχετική υπεύθυνη δήλωση και από την επόµενη ηµέ-
ρα της κατάθεσης της δήλωσης αυτής, αρχίζει η έκτιση
της ποινής. Αν δεν κατατεθεί το δελτίο της ταυτότητάς
του ή η υπεύθυνη δήλωση, η έκτιση της ποινής αρχίζει
µε την παρέλευση της κατά τα άνω πενθήµερης προθε-
σµίας από τη γνωστοποίηση της τελεσίδικης καταδικα-
στικής απόφασης. Αν ο ιατρός τιµωρηθεί τελεσίδικα µε
την ποινή της οριστικής παύσης, αποβάλλει αυτοδίκαια
την ιδιότητα του ιατρού.

9. Αν η απόφαση για την οριστική παύση εξαφανισθεί
µε απόφαση του Α.Π.Σ.Ι. ή µε δικαστική απόφαση, οι ια-
τρικοί σύλλογοι οφείλουν να συµµορφωθούν αµέσως. 

Άρθρο 332
Έφεση

1. Ο τιµωρηθείς ιατρός, ο ασκήσας τη δίωξη Ιατρικός
Σύλλογος ή ο αιτήσας αυτήν (ιατρός ή ιδιώτης) δικαιού-
ται εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την επί-
δοση της απόφασης να εκκαλέσει αυτήν ενώπιον του Α-
νωτάτου Πειθαρχικού Συµβουλίου Ιατρών. 

2. Η έφεση κατατίθεται ενώπιον του Γραµµατέα του
Πειθαρχικού Συµβουλίου που εξέδωσε την απόφαση, και
συντάσσεται σχετική έκθεση που υπογράφεται από τον
εκκαλούντα και το Γραµµατέα. Ο Γραµµατέας υποχρεού-
ται εντός δέκα (10) ηµερών να διαβιβάσει αυτή µαζί µε ό-
λα τα σχετικά έγγραφα στη Γραµµατεία του Διοικητικού
Συµβουλίου του Π.Ι.Σ..

3. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο που εκδίδει την καταδικα-
στική απόφαση αποφαίνεται και για το αν η προθεσµία
της έφεσης και η άσκησή της έχουν ανασταλτικό αποτέ-
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λεσµα. Κατ’ εξαίρεση, ανάλογα µε τη σοβαρότητα του
παραπτώµατος, το Πειθαρχικό Συµβούλιο µπορεί να κρί-
νει, όταν πρόκειται για πειθαρχικά παραπτώµατα που α-
ποτελούν και πληµµελήµατα ή κακουργήµατα κατά τον
Ποινικό Κώδικα, µε πλήρως αιτιολογηµένη απόφασή του,
ότι η απόφαση είναι προσωρινώς εκτελεστή.

4. Η έφεση συνοδεύεται από καταβολή προς τη γραµ-
µατεία του εκδόσαντος την απόφαση Ιατρικού Συλλόγου
παραβόλου εκατό (100) ευρώ, εκτός εάν ο εκκαλών τυγ-
χάνει να είναι ο Ιατρικός Σύλλογος. Η καταβολή του ως
άνω ποσού εκδίδεται υπέρ του Ιατρικού Συλλόγου και α-
ποδίδεται στον εκκαλούντα σε περίπτωση αποδοχής της
έφεσης.

Άρθρο 333
Α.Π.Σ.Ι. – Εκδίκαση έφεσης

1. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο Ιατρών, όταν δι-
κάζει σε δεύτερο βαθµό, δικαιούται να διατάξει νέα
Ε.Δ.Ε. ή ανάκριση, η οποία ενεργείται σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 326 και 327 επ.. Καλεί τον τιµωρη-
θέντα ιατρό να απολογηθεί µε τη διαδικασία που ισχύει
για τα Πειθαρχικά Συµβούλια των Ιατρικών Συλλόγων.
Δύναται να µεταρρυθµίζει και να εξαφανίζει την εκκα-
λούµενη απόφαση.

2. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο Ιατρών συνε-
δριάζει µε νόµιµη απαρτία κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και αποφασίζει µε απόλυτη
πλειοψηφία. Στη συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά, τα ο-
ποία είναι µυστικά. Στις συνεδριάσεις του µπορεί να µε-
τέχει χωρίς ψήφο ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ.. Μπορεί στη συ-
νεδρίαση να µετέχει και ο νοµικός ή τεχνικός σύµβου-
λος, ο οποίος αποχωρεί κατά την ψηφοφορία.

3. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο Ιατρών αποφασί-
ζει τελεσίδικα και εκδίδει την απόφασή του το αργότερο
εντός τριών (3) µηνών από την εισαγωγή της σχετικής
πειθαρχικής δικογραφίας, η δε απόφαση αυτού διαβιβά-
ζεται προς τον Πρόεδρο του οικείου Ιατρικού Συλλόγου,
ο οποίος οφείλει αµελλητί να κοινοποιήσει αυτήν στον
τιµωρηθέντα. 

Άρθρο 334
Εκτέλεση – Δηµοσίευση αποφάσεων

1. Οι τελεσίδικες αποφάσεις εκτελούνται από τον
Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου.

2. Η επίπληξη ανακοινώνεται εγγράφως προς τον τι-
µωρηθέντα από τον Πρόεδρο του Συλλόγου.

3. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο Ιατρών µπορεί
να αποφασίσει τη δηµοσιοποίηση των αποφάσεών του:
α) αν ιατροί καταδικάσθηκαν για κακούργηµα και σε ο-
ποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δω-
ροδοκία, δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρε-
σία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική
δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµε-
τάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) έχει υπάρξει κίνδυ-
νος για την δηµόσια υγεία και γ) έχει υπάρξει κίνδυνος
για τους ασθενείς. 

4. Οι τελεσίδικες αποφάσεις των Πειθαρχικών Συµβου-
λίων εκτελούνται κατά το µέρος που αφορούν σε πρό-
στιµα και τα έξοδα της διαδικασίας κατά τις διατάξεις

του ΚΕΔΕ µε επιµέλεια του Προέδρου του Ιατρικού Συλ-
λόγου, όπου εδρεύει το Πειθαρχικό Συµβούλιο. Τα ίδια ι-
σχύουν και για τις αποφάσεις του Α.Π.Σ.Ι.. Τα έσοδα από
τα πρόστιµα αποδίδονται στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. 

Άρθρο 335
Εφαρµογή κανόνων και αρχών ποινικού δικαίου και

ποινικής δικονοµίας στο πειθαρχικό δίκαιο

Κανόνες και αρχές του ποινικού δικαίου και της ποινι-
κής δικονοµίας εφαρµόζονται και στο πειθαρχικό δίκαιο,
εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθµίσεις του παρόντος και
συνάδουν µε τη φύση και στο σκοπό της πειθαρχικής
διαδικασίας. Εφαρµόζονται ιδίως οι κανόνες και αρχές
που αφορούν: α) τους λόγους αποκλεισµού της υπαιτιό-
τητας και της ικανότητας προς καταλογισµό, β) τις ελα-
φρυντικές ή επιβαρυντικές περιστάσεις για την επιµέ-
τρηση της πειθαρχικής ποινής, γ) την έµπρακτη µετά-
νοια, δ) το δικαίωµα σιγής του πειθαρχικώς διωκόµενου,
ε) την πραγµατική και νοµική πλάνη, στ) το τεκµήριο της
αθωότητας του διωκόµενου, ζ) την επιείκεια υπέρ του
πειθαρχικώς διωκόµενου, η) την προστασία των δικαιο-
λογηµένων συµφερόντων ως λόγο που αίρει τον πειθαρ-
χικό χαρακτήρα δυσµενών κρίσεων, εκφράσεων και εκ-
δηλώσεων, εκτός εάν συνιστούν το πειθαρχικό παρά-
πτωµα της αναξιοπρεπούς ή ασυµβίβαστης προς το λει-
τούργηµα του ιατρού διαγωγής και θ) τα δικαιώµατα εµ-
φάνισης, εκπροσώπησης και υπεράσπισης του διωκόµε-
νου.

Άρθρο 336
Γενικές διατάξεις για την πειθαρχική διαδικασία

1. Την ιδιότητα του διωκόµενου αποκτά εκείνος ενα-
ντίον του οποίου έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, και ε-
κείνος στον οποίο, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικα-
σίας, αποδίδεται πειθαρχικό αδίκηµα.

2. Ο διωκόµενος και ο καταγγέλλων έχουν το δικαίω-
µα σε οποιοδήποτε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας
να αντιπροσωπεύονται ή να συµπαρίστανται µε πληρε-
ξούσιο δικηγόρο. Κατά τη συζήτηση στο Πειθαρχικό Συµ-
βούλιο, αν η µία πλευρά προσέλθει χωρίς πληρεξούσιο
δικηγόρο, αυτό δεν αφαιρεί από την άλλη πλευρά το δι-
καίωµα να εκπροσωπείται ή να συµπαρίσταται µε πληρε-
ξούσιο δικηγόρο.

Άρθρο 337
Πειθαρχικά παραπτώµατα ιατρών στην αλλοδαπή

1. Τα Πειθαρχικά Συµβούλια των Ιατρικών Συλλόγων
είναι αρµόδια και για την εκδίκαση παραπτωµάτων, τα ο-
ποία τέλεσε ο ιατρός στην αλλοδαπή, εάν στοιχειοθε-
τούν πειθαρχικά αδικήµατα κατά την ελληνική ιατρική
νοµοθεσία, εάν δεν έχει επιβληθεί στον ιατρό από αλλο-
δαπό Ιατρικό Σύλλογο ποινή για τις συγκεκριµένες πρά-
ξεις και παραλείψεις και εάν δεν έχουν παραγραφεί. 

2. Ιατρός, ο οποίος, λόγω πειθαρχικής ποινής, καταδι-
κάζεται σε προσωρινή ή οριστική παύση άσκησης επαγ-
γέλµατος σε ένα κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, στο οποίο ασκούσε το ιατρικό επάγγελµα, δεν έχει
το δικαίωµα να εγγραφεί σε Ιατρικό Σύλλογο της ηµεδα-
πής µέχρι να εκτίσει το σύνολο της ποινής που του έχει
επιβληθεί. Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. οφείλει αµελλητί και
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το αργότερο εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από τη
γνωστοποίησή της στον Π.Ι.Σ. να κοινοποιεί σε όλους
του Ιατρικούς Συλλόγους κάθε απόφαση επιβολής πει-
θαρχικής ποινής, που επιβάλλεται σε ιατρό από πειθαρ-
χικό όργανο κράτους-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Αν η πειθαρχική ποινή έχει επιβληθεί από Ιατρικό
Σύλλογο κράτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο ια-
τρός ασκούσε τα καθήκοντά του, η εκτέλεση της ποινής
και το δικαίωµα της εγγραφής αυτού σε Ιατρικό Σύλλογο
της χώρας αποφασίζεται από το Ανώτατο Πειθαρχικό
Συµβούλιο Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.), το οποίο κρίνει µε βάση το
αν η πράξη ή η παράλειψη για την οποία επιβλήθηκε η
ποινή τιµωρείται σύµφωνα µε το ελληνικό πειθαρχικό δί-
καιο. 

Άρθρο 338
Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας 

Οποιαδήποτε απόφαση αντίθετη µε τις διατάξεις του ν.
3418/2005 (Α΄287) είναι άκυρη. Αν στη λήψη των αποφά-
σεων αυτών έχουν συµµετάσχει ιατροί, υπέχουν πειθαρ-
χικές ευθύνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 339
Αντιποίηση ιατρικού λειτουργήµατος

1. Με φυλάκιση µέχρις ενός (1) έτους και µε χρηµατι-
κή ποινή µέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ τιµωρείται
όποιος µε σκοπό την αποκόµιση παράνοµου περιουσια-
κού οφέλους χρησιµοποιεί τον τίτλο του ιατρού χωρίς να
έχει πτυχίο ιατρικής σχολής ηµεδαπού πανεπιστηµίου ή
αναγνωρισµένο πτυχίο αλλοδαπού πανεπιστηµίου. 

2. Κάθε πρόσωπο, το οποίο, χωρίς να διαθέτει τα προ-
βλεπόµενα προσόντα προς άσκηση της ιατρικής, µε σκο-
πό να αποκοµίσει παράνοµο περιουσιακό όφελος είτε
του ιδίου είτε τρίτου επιλαµβάνεται έστω και µε την πα-
ρουσία ιατρού της διάγνωσης ή θεραπείας ασθενών είτε
µε προσωπικές ενέργειες είτε µε προφορικές ή γραπτές
συµβουλές είτε µε αλληλογραφία, τοιχοκόλληση αγγε-
λιών ή πάσης φύσεως δηµοσιεύσεις θεωρείται ότι ασκεί
παρανόµως την ιατρική και τιµωρείται µε τις ποινές της
παραγράφου 1. 

2. Θεωρείται ως θεραπευτική επέµβαση και τιµωρείται
µε τις ίδιες ποινές της παρ. 1 κάθε πράξη, η οποία τελεί-
ται για αισθητικούς λόγους, όταν για αυτή χρησιµοποι-
ούνται χειρουργικά µέσα ή µηχανήµατα, τα οποία µε φυ-
σικούς ή χηµικούς παράγοντες µπορούν να συντελέ-
σουν στον καθορισµό διαγνώσεως ή εφαρµογή θεραπεί-
ας. 

3. Με φυλάκιση µέχρις έξι (6) εβδοµάδων και χρηµατι-
κή ποινή µέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ τιµωρείται ε-
κείνος, ο οποίος, ενώ είναι πτυχιούχος ιατρικής σχολής
ηµεδαπού Πανεπιστηµίου ή άλλης ισότιµης Πανεπιστη-
µιακής Σχολής αλλοδαπού πανεπιστηµίου, ασκεί την ια-
τρική χωρίς την απαιτούµενη κατά τις διατάξεις του νό-
µου βεβαίωση ή ασκεί την ιατρική, ενώ η χορηγηθείσα σε
αυτόν βεβαίωση ανακλήθηκε ή βρίσκεται υπό αναστολή
ή αυτός είναι συνταξιούχος. 

Άρθρο 340
Μεταβατικές διατάξεις

Οι εσωτερικοί κανονισµοί των Ιατρικών Συλλόγων προ-
σαρµόζονται µε τις διατάξεις του παρόντος µέσα σε
προθεσµία δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος
του.

Άρθρο 341
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται ο
α.ν. 1565/1939 (Α΄16), το β.δ. 11.10/7.11.1957 (Α΄228),
το ν.δ. 4111/1960 (Α΄ 163) και ο ν. 727/1977 (Α΄308). 

Άρθρο 342
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

ΤΜΗΜΑ Ι΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Άρθρο 343

Στο άρθρο 19 του ν. 3028/2002 (Α΄153) προστίθεται
παράγραφος 11 ως ακολούθως: 

«11. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλη-
τισµού, κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης του Τµήµα-
τος Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης Ακινήτων και Αποζη-
µιώσεων του υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού,
δύναται να διαπιστώνεται ότι συντρέχει η περίπτωση κα-
ταβολής αποζηµίωσης κατά τις παραγράφους 1 έως 5
και να ορίζεται ότι το ύψος αυτής θα εκτιµάται από ανε-
ξάρτητο και πιστοποιηµένο εκτιµητή του ν. 4152/2013». 

Άρθρο 344
Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών

1. Ιδρύεται Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Ερ-
γασιών (Μ.Π.Α.Ε.) µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ορισµένου χρόνου απασχολούµενου σε αρχαιολογι-
κά έργα που εκτελούνται από υπηρεσίες του υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού µε την µέθοδο της αυτεπι-
στασίας, συµπεριλαµβανοµένων των πάσης φύσεως αρ-
χαιολογικών εργασιών που εκτελούνται στο πλαίσιο έρ-
γων τρίτων. Για την υποστήριξη της λειτουργίας του µη-
τρώου και της διαδικασίας προσλήψεων µέσω αυτού, δη-
µιουργείται ηλεκτρονική βάση δεδοµένων. 

2. Με απόφαση του υπουργού Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού που εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος ορίζονται οι ειδικότητες, οι κλά-
δοι και οι κατηγορίες εκπαίδευσης των µελών, τα απαι-
τούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και η σχετική
µοριοδότηση αυτών, τα τηρούµενα στοιχεία, η αρµόδια
για την κατάρτιση, τήρηση και επικαιροποίησή του υπη-
ρεσία, η διαδικασία εγγραφής στο µητρώο και επικαιρο-
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ποίησης των σχετικών στοιχείων, η διαδικασία επιλογής
προσωπικού µε χρήση του µητρώου, συµπεριλαµβανοµέ-
νης και διαδικασίας υποβολής ενστάσεων, οι τεχνικές
λεπτοµέρειες λειτουργίας και ασφάλειας της ηλεκτρονι-
κής βάσης δεδοµένων και της σχετικής διαδικτυακής ε-
φαρµογής και ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.

3. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης της προηγού-
µενης παραγράφου ξεκινά η εγγραφή µελών στο µη-
τρώο.

4. Από την 1.1.2020 η πρόσληψη προσωπικού µε σύµ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου απα-
σχολούµενου σε αρχαιολογικά έργα που εκτελούνται α-
πό υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού συµπεριλαµβανοµένων των πάσης φύσεως αρχαιο-
λογικών εργασιών που εκτελούνται στο πλαίσιο έργων
τρίτων διενεργείται αποκλειστικά µέσω του µητρώου
του παρόντος.

Άρθρο 345
Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκµηρίωσης

1. Κατά την φάση εκπόνησης του Προκαταρκτικού
Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ),
όταν προβλέπεται, και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Ε-
πιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), για τα δηµόσια έργα µε εκτιµώµενη
αξία σύµβασης µεγαλύτερη των 20.000.000 Ευρώ, κα-
θώς και για εκείνα των οποίων το σύνολο ή µέρος της
περιοχής µελέτης, όπως προκύπτει από την αναγνωρι-
στική µελέτη ή την προκαταρκτική µελέτη ή την προµε-
λέτη κατά περίπτωση, χωροθετείται σε περιοχές των άρ-
θρων 12 έως 17 του ν. 3028/2002 (Α΄153), εκπονείται
Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκµηρίωσης
(Ε.Α.Α.Τ.) από το Τµήµα Συντονισµού και Παρακολούθη-
σης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο
των Μεγάλων Δηµόσιων Έργων της Διεύθυνσης Προϊ-
στορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού µε την συνεργασία της κατά
τόπο αρµόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων. Εάν το ζητήσει ο
κύριος του έργου, Ε.Α.Α.Τ. εκπονείται και για έργα που
δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις. 

2. Με κοινή απόφαση των υπουργών Πολιτισµού και Α-
θλητισµού και Υποδοµών και Μεταφορών που εκδίδεται
εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος ορίζονται τα επίπεδα εξειδίκευσης της Ε.Α.Α.Τ., ο
χρόνος και η προθεσµία για την σύνταξη αυτών και κάθε
άλλο σχετικό θέµα. Η απόφαση του προηγούµενου εδα-
φίου εφαρµόζεται και για την Ε.Α.Α.Τ. που προβλέπεται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993
(Α΄118), για την δηµιουργία µαρίνων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 346

Η παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 4481/2017 (Α΄ 100) τρο-
ποποιείται ως εξής:

«8. Στις ανεξάρτητες οντότητες του άρθρου 50 τα µέ-
λη του εποπτικού συµβουλίου είναι εννέα (9) και εκλέγο-
νται από τη γενική συνέλευση σύµφωνα µε την περίπτω-
ση ε΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 9. Η διάρκεια της

θητείας του εποπτικού συµβουλίου είναι τρία (3) έτη, µε
εξαίρεση τη θητεία του πρώτου εποπτικού συµβουλίου η
οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. 
Κατ’ εξαίρεση στην υφιστάµενη, κατά την έναρξη ι-

σχύος του παρόντος, ανεξάρτητη οντότητα του άρθρου
50, τα µέλη του πρώτου εποπτικού συµβουλίου καθώς
και η διάρκεια της θητείας τους ορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, µετά από έγ-
γραφη εισήγηση προς αυτόν των µελών της ανεξάρτη-
της οντότητας του άρθρου 50, εφόσον αυτή υποβληθεί
µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος.» 

Άρθρο 347

1. Οι παρακάτω διατάξεις καταργούνται:
α) η υποπερίπτωση 6, της περίπτωσης α΄ της παρ. 1

του άρθρου 4 του ν. 1158/1981 (Α΄ 127), καθώς και το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του
ν. 1158/1981.
β) η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ.

370/1983 (Α΄ 130).
γ) η περίπτωση α΄, της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ.

372/1983 (Α΄ 131).
δ) η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ.

64/2009 (Α΄ 85).
ε) η υποπερίπτωση 6 της περίπτωσης α΄ της παραγρά-

φου 1 του άρθρου 2 και η περίπτωση δ΄ του άρθρου 3
του π.δ. 457/1983 (Α΄174)

2. Επίσης καταργούνται : 
α) η υποχρέωση υποβολής των υπ΄ αριθµ. 2 και 4 δι-

καιολογητικών του Παραρτήµατος της κ.υ.α. ΥΠ-
ΠΟΤ/107291/9.11.2011(Β΄ 2664) όταν ο αιτών είναι φυ-
σικό πρόσωπο ή Ν.Π.Ι.Δ., αντίστοιχα 
β) η υποχρέωση υποβολής των υπ΄αριθµ. 2 και 4 δικαι-

ολογητικών του Παραρτήµατος της κοινής υπουργικής
απόφασης ΥΠΠΟΤ/107296/9.11.2011(Β΄ 2665) όταν ο
αιτών είναι φυσικό πρόσωπο ή Ν.Π.Ι.Δ., αντίστοιχα. 

ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 348
Διατάξεις σχετικές µε τις Δηµοτικές Επιχειρήσεις 

Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)

1. Στο άρθρο 1 του ν. 1069/1980 (A΄ 191), προστίθεται
παράγραφος 5, ως εξής: 

«5. Οι διατάξεις του νόµου αυτού δεν εφαρµόζονται ε-
ντός της περιοχής δραστηριότητας της Ε.Υ.Δ.Α.Π., όπως
αυτή καθορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 2744/1999
(Α΄222), όπως ισχύει, ούτε εντός περιοχής δραστηριότη-
τας της ΕΥΑΘ, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 26 του
ν. 2937/2001 (Α΄ 169), όπως ισχύει». 

2. Το άρθρο 3 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Διοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης
1. Η Δ.Ε.Υ.Α. που συνιστάται από ένα µόνο Δήµο διοι-

κείται από Διοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από ε-
πτά (7) έως ένδεκα (11) µέλη, τα οποία ορίζονται µε α-
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πόφαση του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου. Από τα µέλη
αυτά, πέντε (5) τουλάχιστον µέλη, είναι αιρετοί εκπρό-
σωποι του Δήµου, ένα (1) µέλος είναι εκπρόσωπος των
εργαζοµένων στην επιχείρηση, οριζόµενος από την πλέ-
ον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των ερ-
γαζοµένων στην επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέτοια,
από το σύνολο των εργαζοµένων στην επιχείρηση, τους
οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου συγκα-
λεί σε γενική συνέλευση για το σκοπό αυτόν και ένα (1)
µέλος είναι εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού
φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ηµεδα-
πής ή ισότιµου τίτλου της αλλοδαπής, µε αποδεδειγµένη
εµπειρία ή γνώσεις συναφείς µε το αντικείµενο της επι-
χείρησης. Ο καθορισµός του περιβαλλοντικού ή κοινωνι-
κού φορέα του προηγούµενου εδαφίου και η διαπίστωση
της συνδροµής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του
προτεινόµενου από αυτόν µέλους, γίνεται µε απόφαση
του Δηµοτικού Συµβουλίου. Τα ανεξάρτητα µέλη, εφό-
σον στον οικείο Οργανισµό προβλέπονται περισσότερα
από επτά, είναι δηµότες ή µόνιµοι κάτοικοι του οικείου
Δήµου, µε αποδεδειγµένη εµπειρία ή γνώσεις συναφείς
µε το αντικείµενο της επιχείρησης και ορίζονται σύµφω-
να µε τη διαδικασία της επόµενης παραγράφου. Στην πε-
ρίπτωση των αιρετών µελών, ένα (1) τουλάχιστον µέλος
υποδεικνύεται από τη µειοψηφία. Με την ίδια απόφαση
του Δηµοτικού Συµβουλίου ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Α-
ντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου της επιχείρη-
σης.

2. Για την πλήρωση της θέσης των ανεξαρτήτων µε-
λών του Διοικητικού Συµβουλίου δηµοσιεύεται πρόσκλη-
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτάται στην
ιστοσελίδα του οικείου Δήµου ή όλων των Δήµων, σε πε-
ρίπτωση συµµετοχής στην επιχείρηση περισσότερων
του ενός Δήµων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ανωτά-
του Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π) για
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών. Το οι-
κείο Δηµοτικό Συµβούλιο ή το Δηµοτικό Συµβούλιο του
Δήµου της έδρας της επιχείρησης διαπιστώνει τη συν-
δροµή σε όλους τους υποψηφίους της ιδιότητας του δη-
µότη ή του µόνιµου κατοίκου, καθώς και της αποδεδειγ-
µένης εµπειρίας ή γνώσης συναφούς µε το αντικείµενο
της επιχείρησης. Το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Διοική-
σεων (Ε.Σ.Ε.Δ) του άρθρου 10 του ν. 4369/2016 αξιολο-
γεί τα προσόντα των υποψηφίων ανεξαρτήτων µελών
και υποβάλλει στο οικείο Δηµοτικό Συµβούλιο εισήγηση
µε τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηφίους. Το Δη-
µοτικό Συµβούλιο ή το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου
της έδρας της επιχείρησης επιλέγει υποχρεωτικά έναν
εκ των υποψηφίων που περιλαµβάνονται στην εισήγηση
του Ε.Σ.Ε.Δ και η απόφαση αυτή αναρτάται στο πρό-
γραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Για την επιλογή των τριών (3) επι-
κρατέστερων υποψηφίων, το Ε.Σ.Ε.Δ. λαµβάνει υπόψη
του τα βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων και, κυρίως,
τα τυπικά τους προσόντα, το εν γένει επιστηµονικό και
ερευνητικό έργο τους σε συνάφεια µε την προκηρυσσό-
µενη θέση και την πρότερη συνολικά διοικητική εµπειρία
τους. Το Ε.Σ.Ε.Δ. συνεκτιµά την εν γένει προσωπικότητα
των υποψηφίων, κατόπιν διενέργειας δοµηµένης συνέ-
ντευξης, στην οποία καλούνται υποχρεωτικά, εφόσον υ-
πάρχουν, τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι. Για τη συνέ-
ντευξη τηρείται σχετικό πρακτικό, το οποίο συνυποβάλ-
λεται µε την εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Δ. στο Δηµοτικό Συµ-
βούλιο. Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται και αν οι υπο-

ψήφιοι είναι λιγότεροι από τρεις (3). Οι παράγραφοι 3 έ-
ως 5 του άρθρου 7 του ν. 4369/2016 εφαρµόζονται κατ’
αναλογία και για τα ανεξάρτητα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου.

3. Σε περίπτωση συµµετοχής στην επιχείρηση περισ-
σότερων του ενός Δήµων, τα µέλη του Διοικητικού Συµ-
βουλίου προσαυξάνονται ανάλογα, µε την υπόδειξη,
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, τριών (3) αι-
ρετών εκπροσώπων από κάθε Δηµοτικό Συµβούλιο και,
σε περίπτωση, που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθµός
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, το Δηµοτικό Συµ-
βούλιο του Δήµου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύ-
ει έναν επιπλέον αιρετό εκπρόσωπο. Στην περίπτωση
διαδηµοτικών επιχειρήσεων, ο Πρόεδρος του Διοικητι-
κού Συµβουλίου, ο περιβαλλοντικός ή κοινωνικός φορέ-
ας που υποδεικνύει εκπρόσωπό του και τα ανεξάρτητα
µέλη που επιλέγονται µε τη διαδικασία της προηγούµε-
νης παραγράφου ορίζονται από το Δηµοτικό Συµβούλιο
του Δήµου της έδρας της επιχείρησης και ο Αντιπρόε-
δρος του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζεται από το Δηµο-
τικό Συµβούλιο του µεγαλύτερου σε πληθυσµό Δήµου
που συµµετέχει στην επιχείρηση, πλην του Δήµου της έ-
δρας της επιχείρησης.

4. Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί τη
θητεία του Δηµοτικού Συµβουλίου και, σε κάθε περίπτω-
ση, λήγει το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά τη συγκρό-
τηση του Δηµοτικού Συµβουλίου.

5. Τα αιρετά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είναι
δυνατόν να αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της θητεί-
ας τους, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Δηµοτικού Συµ-
βουλίου που τα όρισε, η οποία λαµβάνεται µε απόλυτη
πλειοψηφία του αριθµού των µελών του. Για την αντικα-
τάσταση του εκπροσώπου των εργαζοµένων και του πε-
ριβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, απαι-
τείται η σύµφωνη γνώµη του οργάνου που τους υπέδει-
ξε. Η αντικατάσταση των ανεξαρτήτων µελών του Διοι-
κητικού Συµβουλίου, δηµοτών ή µονίµων κατοίκων του
οικείου Δήµου, γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 2. 

6. Στο Διοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης µετέχει,
χωρίς δικαίωµα ψήφου, ως εισηγητής θεµάτων προς συ-
ζήτηση, ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης.

7. Καθήκοντα γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου
ασκεί υπάλληλος της επιχείρησης, που ορίζεται από τον
Πρόεδρο αυτού.

8. Για τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου που είναι
αιρετοί εκπρόσωποι Δηµοτικών Συµβουλίων, ισχύουν οι
διατάξεις του Δηµοτικού Κώδικα περί µη εκλογιµότητας
και ασυµβίβαστων.

9. Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δεν µπορεί να εί-
ναι συγγενείς µεταξύ τους εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας
µέχρι και τρίτου βαθµού, καθώς και οι µε οποιαδήποτε
µορφή εργολάβοι ή προµηθευτές της επιχείρησης ή µέ-
λη του Διοικητικού Συµβουλίου ή υπάλληλοι οµοειδούς
επιχείρησης.

10. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου, αν δεν
είναι Δήµαρχος, µπορεί να καταβάλλεται, για τις παρε-
χόµενες στην επιχείρηση υπηρεσίες του, αποζηµίωση
που καθορίζεται µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του
Διοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης. Η αποζηµίωση
αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%), του ποσού της αντιµισθίας του Δηµάρχου,
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σύµφωνα µε το άρθρο 92 του ν. 3852/2010. Σε περίπτω-
ση απουσίας του Πρόεδρου, λόγω ασθένειας ή άδειας,
πέραν του µηνός, η αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται εξ’
ηµισείας σε αυτόν και στον αναπληρωτή του.

11. Η αποζηµίωση του Προέδρου, των µελών και του
γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης
για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις, καθορίζεται
µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµέ-
νης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού
Συµβουλίου και δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση. Με όµοια απόφαση,
που εκδίδεται µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµ-
βουλίου, µπορεί να ορίζεται ότι ένα από τα µέλη αυτού
παρέχει πλήρη απασχόληση µε αµοιβή στην επιχείρηση
και να καθορίζονται οι αρµοδιότητες και το ύψος της α-
µοιβής, το οποίο πρέπει να είναι ανάλογο των τυπικών
του προσόντων και δεν µπορεί να υπερβαίνει το ύψος
της αποζηµίωσης του Προέδρου της επιχείρησης.»

3. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.
1069/1980 (Α΄ 191) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) διορίζει το Γενικό Διευθυντή, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 6.»

4. Το άρθρο 6 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Γενικός Διευθυντής
1. Των υπηρεσιών της επιχείρησης προΐσταται Γενικός

Διευθυντής.
2. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει:
α) να πληροί τουλάχιστον µία από τις προϋποθέσεις

για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελε-
χών Δηµόσιας Διοίκησης, όπως αυτές ορίζονται στην
παρ. 1 του άρθρου 2 του νόµου 4369/2016 (Α΄ 33), όπως
εκάστοτε ισχύει ή, σε περίπτωση που δεν απασχολείται
στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, να έχει του-
λάχιστον υπηρεσία πέντε (5) ετών στον τοµέα των υδά-
των.
β) να είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης σχολής της η-

µεδαπής ή της αλλοδαπής µε ειδικότητα Πολιτικού Μη-
χανικού, Χηµικού Μηχανικού, Οικονοµολόγου, Τοπογρά-
φου Μηχανικού ή Μηχανολόγου.
γ) να έχει τουλάχιστον προϋπηρεσία πέντε (5) ετών σε

θέση ευθύνης στο δηµόσιο, ευρύτερο δηµόσιο ή ιδιωτικό
τοµέα.
δ) να κατέχει άριστα τουλάχιστον µία ξένη γλώσσα.
3. Όσοι δεν δύνανται να εγγραφούν στο Εθνικό Μη-

τρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, σύµ-
φωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του νόµου 4369/2016,
δεν µπορούν να οριστούν στη θέση του Γενικού Διευθυ-
ντή.

4. Ο Γενικός Διευθυντής ορίζεται µετά από πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύµφωνα µε τη διαδικασία
των παραγράφων 5 και 6.

5. Για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή
το Διοικητικό Συµβούλιο δηµοσιεύει πρόσκληση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα
του αντίστοιχου Δήµου ή όλων των Δήµων, σε περίπτω-
ση συµµετοχής στην επιχείρηση περισσότερων του ενός
Δήµων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Συµ-
βουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π) για χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών. Το Ειδικό Συµ-
βούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ) του άρθρου 10

του νόµου 4369/2016 αξιολογεί τα προσόντα των υπο-
ψηφίων Γενικών Διευθυντών και υποβάλλει στο Δ.Σ εισή-
γηση µε τους τρεις επικρατέστερους υποψηφίους. Το
Δ.Σ. επιλέγει υποχρεωτικά έναν εκ των υποψηφίων που
περιλαµβάνονται στην εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Δ και η από-
φαση αυτή αναρτάται στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Για
την επιλογή των τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων,
το Ε.Σ.Ε.Δ. λαµβάνει υπόψη του τα βιογραφικά στοιχεία
των υποψηφίων και, κυρίως, τα τυπικά τους προσόντα,
το εν γένει επιστηµονικό και ερευνητικό έργο τους σε
συνάφεια µε την προκηρυσσόµενη θέση και την πρότερη
συνολικά διοικητική εµπειρία τους. Το Ε.Σ.Ε.Δ. συνεκτι-
µά την εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων, κατόπιν
διενέργειας δοµηµένης συνέντευξης, στην οποία καλού-
νται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν, τουλάχιστον τρεις
(3) υποψήφιοι. Για τη συνέντευξη τηρείται σχετικό πρα-
κτικό, το οποίο συνυποβάλλεται µε την εισήγηση του
Ε.Σ.Ε.Δ. στο Δ.Σ.. Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται και
αν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τρεις (3).

6. Οι παράγραφοι 3 έως 5 του άρθρου 7 του  ν.
4369/2016 εφαρµόζονται κατ΄ αναλογία και για τις υφι-
στάµενες θέσεις Γενικών Διευθυντών.

7. Όσοι επιλέγονται για την πλήρωση της θέσης του
Γενικού Διευθυντή διορίζονται µε θητεία τεσσάρων (4) ε-
τών, µε δικαίωµα ανανέωσης για µία φορά. Σε κάθε περί-
πτωση η συνολική θητεία στις ανωτέρω θέσεις δεν µπο-
ρεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη.

8. Ο Γενικός Διευθυντής ελέγχει την καθηµερινή ερ-
γασία της επιχείρησης, ασκεί εποπτεία στη διεξαγωγή
των εργασιών κάθε υπηρεσίας ασκώντας τη διοίκηση
του προσωπικού της, είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση
των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και των ε-
πιτροπών της παραγράφου 3 του άρθρου 5 και µεριµνά
για:

α) την εκτέλεση του σκοπού για τον οποίο ιδρύθηκε η
επιχείρηση,

β) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συµ-
βούλιο της επιχείρησης του πενταετούς επιχειρησιακού
προγράµµατος δράσης, που προβλέπεται στο εδάφιο γ΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 5,

γ) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συµ-
βούλιο του ετήσιου προγράµµατος έργων, που προβλέ-
πεται στο εδάφιο δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5,

δ) τη σύνταξη, τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν από
την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους, του προϋπολογι-
σµού εσόδων και εξόδων της επιχείρησης,

ε) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συµ-
βούλιο της επιχείρησης της µελέτης κόστους -οφέλους,
που προβλέπεται στο εδάφιο ε΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 5,

στ) την κατάρτιση και την υποβολή στο Διοικητικό
Συµβούλιο της επιχείρησης του ετήσιου προγράµµατος
επενδύσεων για το επόµενο οικονοµικό έτος, υποδει-
κνύοντας τις εγκεκριµένες ή προτεινόµενες πηγές χρη-
µατοδότησης αυτού,

ζ) την κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συµβού-
λιο της επιχείρησης των αναγκαίων αναµορφώσεων και
τροποποιήσεων στο πρόγραµµα κατασκευής έργων και
στον ετήσιο προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων της επι-
χείρησης,

η) τη σύνταξη του ετήσιου απολογισµού της επιχείρη-
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σης, εντός τριών (3) µηνών από την υποβολή των φορο-
λογικών δηλώσεων και των οικονοµικών καταστάσεων
της επιχείρησης.

9. Ο Γενικός Διευθυντής συµµετέχει στις συνεδριάσεις
του Διοικητικού Συµβουλίου, χωρίς δικαίωµα ψήφου και
εισηγείται προς το Διοικητικό Συµβούλιο για:

α) την ανάθεση µελετών, εκτέλεση έργων και προµη-
θειών, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,

β) κάθε εκποίηση ή εκµίσθωση ακινήτων ή κινητών
πραγµάτων που ανήκουν στην επιχείρηση,

γ) την άσκηση ένδικων βοηθηµάτων ή µέσων, την πα-
ραίτηση από αυτά και κάθε δικαστικό ή εξωδικαστικό
συµβιβασµό,

δ) τη σύναψη δανείων,
ε) τη συµµετοχή φυσικών ή νοµικών προσώπων ή Ορ-

γανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων κοινής
ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής έργων τα οποία επι-
θυµούν να κατασκευάσει η επιχείρηση κατά προτεραιό-
τητα, καθώς και για τους όρους αυτής της συµµετοχής.

10. Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει για:
α) την εκτέλεση προµηθειών και ανάληψη υποχρεώ-

σεων, εφόσον η ολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό
των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Το χρηµατικό αυτό όριο
µπορεί να αυξοµειώνεται, µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου της επιχείρησης,

β) την τοποθέτηση του προσωπικού στις προβλεπόµε-
νες από τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας θέσεις,
καθώς και για τη χορήγηση αδειών σε αυτό.

11. Ο Γενικός Διευθυντής ασκεί τις λοιπές αρµοδιότη-
τες που παρέχονται σε αυτόν από τον Οργανισµό Εσω-
τερικής Υπηρεσίας.

12. Αν δεν έχει διοριστεί Γενικός Διευθυντής ή αν αυ-
τός κωλύεται, τα καθήκοντα αυτού ασκεί, µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης, ο ανώτε-
ρος σε βαθµό και, επί ισόβαθµων, ο αρχαιότερος υπάλ-
ληλος.»

Άρθρο 349
Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4483/2017

Το άρθρο 32 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 32
Παροχή κινήτρων σε εργαζοµένους από Ο.Τ.Α. 

ορεινών και νησιωτικών περιοχών

1. Οι ορεινοί δήµοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010
(Α΄87), οι δήµοι µε πληθυσµό έως 30.000 κατοίκους, των
οποίων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των
δηµοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως
ορεινές στο Μητρώο Δήµων, Κοινοτήτων και Οικισµών
της ΕΛΣΤΑΤ, οι νησιωτικοί δήµοι µε πληθυσµό µικρότερο
των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. των δήµων
αυτών, µπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλ-
ληλο κατάλυµα διαµονής στους ιατρούς και νοσηλευτές
του Κέντρου Υγείας και των δηµόσιων νοσοκοµείων, το
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού
Σώµατος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β.
και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Ο υπολογισµός
του πληθυσµού γίνεται σύµφωνα µε τα στοιχεία πραγµα-
τικού πληθυσµού της τελευταίας απογραφής της ΕΛ-
ΣΤΑΤ.

2. Για τις ανωτέρω παροχές λαµβάνεται απόφαση από

το οικείο Δηµοτικό ή Διοικητικό Συµβούλιο, µε την οποία
εξειδικεύονται οι κατά περίπτωση παροχές και το χρονι-
κό διάστηµα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρ-
ξης ανάλογων πόρων από την οικονοµική υπηρεσία του
Ο.Τ.Α..

3. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους κατοίκους των πε-
ριοχών αυτών ή τους συζύγους τους ή τα ανήλικα τέκνα
αυτών που έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία
κατοικίας στην περιοχή υπηρέτησης. 

4. Οι παροχές της παραγράφου 1 µπορούν να χορη-
γούνται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, και από νησιωτικούς
δήµους µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 18.000 κατοίκων,
εφόσον αφορούν αποκλειστικά εργαζοµένους που υπη-
ρετούν σε αυτοτελή νησιά που συνιστούν τοπικές κοινό-
τητες αυτών. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών καθορίζεται σύστηµα παρακολούθησης των
οικονοµικών αποτελεσµάτων της εφαρµογής του άρ-
θρου αυτού.»

ΤΜΗΜΑ ΙΒ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 350

Το δικαίωµα είσπραξης µερίσµατος του Ελληνικού Δη-
µοσίου λόγω της συµµετοχής του στο µετοχικό κεφά-
λαιο της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Οργανι-
σµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) µε-
ταβιβάζεται στην Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Πε-
ριουσίας Α.Ε..

Άρθρο 351
Διατάξεις για τον τουριστικό λιµένα Αλίµου

1. Τα πλωτά στοιχεία, οι θαλάσσιες, χερσαίες, κτιρια-
κές και άλλες λιµενικές εγκαταστάσεις και τα έργα ε-
ντός της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης του τουρι-
στικού λιµένα Αλίµου, όπως αποτυπώνονται εντός του
χερσαίου και θαλάσσιου χώρου µε τα περιµετρικά στοι-
χεία Θ1, Θ2-Χ12, Χ13, Χ14, X14.1, Χ15, Χ16, Χ17, Χ18,
Χ19, Χ20, Χ21, Χ22, Χ23, Χ24, Χ25, Χ26, Χ27, Χ28, Χ29,
Χ30, Χ31, Χ32, Χ33, Χ34, Χ35, Χ36, Χ37, Χ38, Χ39, Χ40,
Χ41, Χ42, Χ43, Χ44-Θ21, Θ22, Θ23, Θ1 στο από Δεκεµ-
βρίου 2015 τοπογραφικό διάγραµµα (Αρ. Σχεδίου 109.02
κλίµακας 1:1250) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και της Διεύθυνσης Εκµετάλλευσης (Τµήµα Διαχείρισης
Επιχειρηµατικών Μονάδων) της ανώνυµης εταιρείας µε
την επωνυµία «Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου Α.Ε.», που
συντάχθηκε από την τοπογράφο µηχανικό Χρύσα Βασι-
λοπούλου, θεωρήθηκε από τους προϊσταµένους των πα-
ραπάνω Διευθύνσεων πολιτικό µηχανικό Ιωάννη Φιλίπ-
που και Δρ. αρχιτέκτονα µηχανικό Κωνσταντίνο Πλουµά-
κη, αντιστοίχως, και προσαρτάται στον παρόντα νόµο
(Παράρτηµα 3), χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους νοµί-
µως υφιστάµενα.

2. Για τη λειτουργία, την τροποποίηση, τη συµπλήρω-
ση ή την επέκταση των εγκαταστάσεων του τουριστικού
λιµένα Αλίµου έχουν εφαρµογή στο σύνολό τους οι δια-
τάξεις των άρθρων 29 έως 34 του ν. 2160/1993 (Α΄118),
όπως ισχύουν.
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Άρθρο 352

1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 58 του ν.
4075/2012 (Α΄ 89), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
16 του ν. 4455/2017 (Α΄ 22), αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών το Ελλη-
νικό Δηµόσιο δύναται να χορηγεί χρηµατικές προκατα-
βολές σε προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των
συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της εκάστοτε τρέχου-
σας χρήσης για δαπάνη εξόφλησης λογαριασµών ηλε-
κτρικού ρεύµατος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
και µέχρι του ύψους της αντίστοιχης συνολικής δαπάνης
του προηγούµενου οικονοµικού έτους. Οι προκαταβολές
αυτές επιστρέφονται µετά την εξόφληση των υποχρεώ-
σεων από τους φορείς, µε κατάθεση σε ειδικό λογαρια-
σµό, σύµφωνα µε την απόφαση του τελευταίου εδαφίου
του παρόντος άρθρου.»

2. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 58 του ν. 4075/
2012, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16 του ν.
4455/2017, προστίθενται περιπτώσεις ε΄ και στ΄ και εδά-
φιο ως εξής:

«ε. Οι κάθε είδους µεταβιβάσεις, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού, από τον κρατι-
κό προϋπολογισµό προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρ-
νησης, µειώνονται κατά το ποσό της έκπτωσης που επι-
τυγχάνεται λόγω της χορήγησης των ανωτέρω προκατα-
βολών σε προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
στ. Εάν φορέας της Γενικής Κυβέρνησης καθυστερεί

την εξόφληση λογαριασµού ηλεκτρικής ενέργειας πέ-
ραν των δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία λήξης πλη-
ρωµής αυτού, η εξόφληση µπορεί να πραγµατοποιηθεί α-
πό το Υπουργείο Οικονοµικών σε βάρος πιστώσεων που
µεταφέρονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου διατάκτη, σε ει-
δικό Κωδικό Αριθµό Εξόδου του ειδικού φορέα του προ-
ϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών «Γενικές
Κρατικές Δαπάνες». Η µεταφορά των πιστώσεων γίνεται
από τον προϋπολογισµό του φορέα της Κεντρικής Διοί-
κησης που καθυστερεί την πληρωµή ή εποπτεύει τον φο-
ρέα της Γενικής Κυβέρνησης που καθυστερεί την πληρω-
µή.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται

τα δικαιολογητικά πληρωµής των δαπανών αυτών σε βά-
ρος του ειδικού φορέα του προϋπολογισµού του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», καθώς
και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτοµερειακό ζήτηµα για την
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, όπως ιδίως ο
χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής των προ-
καταβολών της περίπτωσης γ .́»

Άρθρο 353
Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος – Φορολογικά κίνητρα

1. Μετά το άρθρο 71 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστί-
θεται ο τίτλος «ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗ-
ΤΡΑ» και τίθενται άρθρα 71Α, 71Β και 71Γ, ως εξής:

«Άρθρο 71Α
Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας

1. Τα κέρδη της επιχείρησης από την πώληση προϊό-

ντων παραγωγής της, για την οποία παραγωγή χρησιµο-
ποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισµένη στο όνο-
µα της ίδιας επιχείρησης που αναπτύχθηκε από την ίδια,
απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήµατος για τρεις συ-
νεχόµενες χρήσεις, αρχής γενοµένης από τη χρήση µέ-
σα στην οποία πραγµατοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσο-
δα από την πώληση των πιο πάνω προϊόντων. Η απαλλα-
γή χορηγείται και όταν τα προϊόντα παράγονται σε εγκα-
ταστάσεις τρίτων. Επίσης, καταλαµβάνει και τα κέρδη
που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, όταν αυτή α-
φορά σε εκµετάλλευση ευρεσιτεχνίας, επίσης διεθνώς
αναγνωρισµένης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης, εγκρίνεται η επιχείρηση που υπάγεται στις διατά-
ξεις του άρθρου αυτού για το συγκεκριµένο προϊόν ή εί-
δος υπηρεσίας, που παράγει ή παρέχει κατά περίπτωση,
µετά από αίτηση που υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία
του πιο πάνω Υπουργείου.

3. Τα απαλλασσόµενα κέρδη εµφανίζονται σε ειδικό
λογαριασµό αποθεµατικού και υπολογίζονται µε βάση τα
καθαρά κέρδη που δηλώνονται µε βάση την εµπρόθεσµη
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, προκύπτουν από τα
τηρούµενα βιβλία και εµφανίζονται στον ισολογισµό και
τα οποία προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτή-
των της επιχείρησης, µετά την αφαίρεση των κερδών
που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος και
των κερδών από συµµετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, των
κρατήσεων για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού
και των κερδών της χρήσης που διανέµονται πραγµατικά
ή αναλαµβάνονται από τους εταίρους ή τον επιχειρηµα-
τία, καθώς και των αφορολόγητων εκπτώσεων επενδύ-
σεων αναπτυξιακών νόµων. Προκειµένου για ανώνυµη ε-
ταιρεία και εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, το τακτικό
αποθεµατικό και τα διανεµόµενα κέρδη ανάγονται σε µι-
κτό ποσό µε την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά
φόρου. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βι-
βλία, το αποθεµατικό σχηµατίζεται από τα καθαρά κέρδη
που δηλώνονται µε την αρχική δήλωση, αφού αφαιρε-
θούν οι απολήψεις. Όταν η επιχείρηση πραγµατοποιεί έ-
σοδα που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος,
ως κέρδη που απαλλάσσονται της φορολογίας είναι το
µέρος των πιο πάνω κερδών που αντιστοιχεί στα έσοδα
από την πώληση των προϊόντων ή από την παροχή υπη-
ρεσιών της παραγράφου 1.

4. Το ειδικό αποθεµατικό που σχηµατίζεται σύµφωνα
µε την προηγούµενη παράγραφο υπόκειται σε φορολο-
γία µε τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε., κατά το µέρος
που διανέµεται, κεφαλαιοποιείται ή αναλαµβάνεται κάθε
φορά.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης, του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται
οι φορείς πιστοποίησης της ευρεσιτεχνίας, οι προϋποθέ-
σεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα
για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

6. Το άρθρο 71 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) καταργείται.
Yπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιο-
δότηση του άρθρου 71 του ν. 3842/2010 εξακολουθούν
να ισχύουν έως την τυχόν έκδοση νέων αποφάσεων των
παραγράφων 2 και 5 του παρόντος.
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Άρθρο 71Β
Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεµατικών 

εισηγµένων εταιρειών 

1. Ανώνυµες εταιρείες, των οποίων οι µετοχές είναι ει-
σηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µπορούν να κεφα-
λαιοποιήσουν, ολικώς ή µερικώς, τα αφορολόγητα απο-
θεµατικά διαφόρων αναπτυξιακών νόµων, µε εξαίρεση
τα αποθεµατικά του άρθρου 18 του α.ν. 942/1949 (Α΄96).

2. Τα αποθεµατικά που κεφαλαιοποιούνται φορολο-
γούνται µε συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς κα-
µιά άλλη επιβάρυνση. Ο φόρος που οφείλεται αποδίδε-
ται στο Δηµόσιο µε δήλωση, η οποία πρέπει να υποβλη-
θεί µέσα σ΄ ένα µήνα από την καταχώρηση στο ΓΕ.Μ.Η.
της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου και καταβάλλεται
σε τέσσερις (4) ίσες τριµηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η
πρώτη µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης.

3. Ο φόρος αυτός βαρύνει την εταιρεία και δεν εκπί-
πτει από τα ακαθάριστα έσοδά της κατά τον υπολογισµό
των φορολογητέων κερδών ούτε συµψηφίζεται µε το
φόρο εισοδήµατος που οφείλεται από την εταιρεία ή
τους µετόχους.

4. Με την καταβολή του φόρου που οφείλεται σύµφω-
να µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, εξα-
ντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από τον φόρο ει-
σοδήµατος της εταιρείας και των µετόχων της για τα α-
ποθεµατικά που κεφαλαιοποιήθηκαν.

5. Σε περίπτωση που πριν από την πάροδο δέκα (10) ε-
τών από την κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών διαλυ-
θεί η ανώνυµη εταιρεία ή µειωθεί το µετοχικό της κεφά-
λαιο µε σκοπό επιστροφής των αποθεµατικών στους µε-
τόχους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά δε λογίζο-
νται φορολογικώς ως µετοχικό κεφάλαιο που έχει κατα-
βληθεί και φορολογούνται µε τις διατάξεις που ισχύουν
κάθε φορά για τη φορολογία εισοδήµατος κατά τον χρό-
νο της διάλυσης της εταιρείας ή µείωσης του µετοχικού
κεφαλαίου µετά την αφαίρεση του φόρου που καταβλή-
θηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου. 
Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζεται αν

η εταιρεία διαλυθεί µε σκοπό τη συγχώνευσή της µε άλ-
λη επιχείρηση και ίδρυση νέας ανώνυµης εταιρείας ή σε
περίπτωση εξαγοράς ή απορρόφησής της από άλλη ανώ-
νυµη εταιρεία.

6. Ανώνυµες εταιρείες, µε µετοχές εισηγµένες ή µη,
που έχουν σχηµατίσει αποθεµατικά είτε από υπεραξία
µετοχών που προέρχεται από απόσχιση κλάδου ή από
συγχώνευση εταιρειών στις οποίες συµµετέχει είτε από
την αύξηση της αξίας των συµµετοχών της εταιρείας ή
από διανοµή µετοχών µε βάση τις διατάξεις του άρθρου
1 του α.ν. 148/1967, του ν. 542/1977, του ν. 1249/1982
και του ν. 1839/1989 κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως της υ-
περαξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή πά-
γιων περιουσιακών στοιχείων θυγατρικής εταιρείας ή άλ-
λης εταιρείας στην οποία συµµετέχουν, µπορούν να προ-
βούν σε κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών αυτών µε
σκοπό διανοµής νέων µετοχών στους µετόχους τους. Η
κεφαλαιοποίηση αυτή δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήµα-
τος.

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρ-
θρου έχουν ανάλογη εφαρµογή και επί των κεφαλαιο-
ποιούµενων αποθεµατικών της προηγούµενης παραγρά-
φου.

8. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για αποθεµατικά
που κεφαλαιοποιούνται µέχρι και τις 31.12.2020. Ειδικά
για αποθεµατικά που κεφαλαιοποιούνται από 1.1.2019
µέχρι και 31.12.2019 ο συντελεστής της παραγράφου 2
ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) και για αποθεµατικά
που κεφαλαιοποιούνται από 1.1.2020 µέχρι και τις
31.12.2020 σε είκοσι τοις εκατό (20%).

9. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 9 του άρ-
θρου 101 του ν.1892/1990 (Α΄ 101) καταργούνται.

Άρθρο 71Γ
Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεµατικών 

µη εισηγµένων εταιρειών και Ε.Π.Ε.

1. Οι ανώνυµες εταιρείες, των οποίων οι µετοχές δεν
είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, καθώς και
οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, µπορούν να κεφα-
λαιοποιήσουν ολικά ή µερικά, τα αφορολόγητα αποθεµα-
τικά διαφόρων αναπτυξιακών νόµων, µε εξαίρεση το α-
ποθεµατικό του άρθρου 18 του α.ν. 942/1949 (Α΄ 96) και
µε την προϋπόθεση ότι κατά τη διαχειριστική χρήση στην
οποία συντελείται η κεφαλαιοποίηση θα αυξηθεί το µε-
τοχικό ή εταιρικό τους κεφάλαιο κατά το ίδιο ποσό σε
µετρητά από τους παλαιούς ή νέους µετόχους ή εταί-
ρους. Στην περίπτωση αυτή εκδίδονται νέες µετοχές ή ε-
ταιρικά µερίδια, για τους δικαιούχους µετόχους ή εταί-
ρους.

2. Τα αποθεµατικά που κεφαλαιοποιούνται φορολο-
γούνται µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), χωρίς κα-
µιά άλλη επιβάρυνση. Ο φόρος που οφείλεται αποδίδε-
ται στο Δηµόσιο µε δήλωση, η οποία πρέπει να υποβλη-
θεί σ΄ έναν µήνα από την καταχώρηση στο ΓΕ.Μ.Η. της
αύξησης του µετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου και κατα-
βάλλεται σε τέσσερις (4) ίσες εξαµηνιαίες δόσεις, από
τις οποίες η πρώτη µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δή-
λωσης. Ο φόρος αυτός δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα
έσοδα της εταιρείας, κατά τον υπολογισµό των φορολο-
γητέων κερδών, ούτε συµψηφίζεται µε το φόρο εισοδή-
µατος που οφείλεται από την εταιρεία ή τους µετόχους
ή εταίρους της.

3. Με την καταβολή του φόρου που οφείλεται σύµφω-
να µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εξα-
ντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από τον φόρο ει-
σοδήµατος της εταιρείας, των µετόχων ή εταίρων της
για τα αποθεµατικά που κεφαλαιοποιήθηκαν.

4. Σε περίπτωση που πριν από την πάροδο δέκα (10) ε-
τών από την κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών διαλυ-
θεί η ανώνυµη εταιρεία ή µειωθεί το µετοχικό κεφάλαιό
της µε σκοπό επιστροφής των αποθεµατικών στους µε-
τόχους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά δε λογίζο-
νται φορολογικώς ως µετοχικό κεφάλαιο που έχει κατα-
βληθεί και φορολογούνται µε τις διατάξεις που ισχύουν
κάθε φορά για τη φορολογία εισοδήµατος κατά το χρό-
νο της διάλυσης ή µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου µε-
τά την αφαίρεση του φόρου που καταβλήθηκε σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρ-
θρου. Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζε-
ται σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας µε σκοπό συγ-
χώνευσής της µε άλλη επιχείρηση και ίδρυση νέας ανώ-
νυµης εταιρείας ή σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας
µε σκοπό συγχώνευσής της µε άλλη επιχείρηση και ίδρυ-
ση νέας ανώνυµης εταιρείας ή σε περίπτωση εξαγοράς ή
απορρόφησής της από άλλη ανώνυµη εταιρεία.

202



5. Προκειµένου για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης
στην περίπτωση κατά την οποία πριν από την πάροδο δέ-
κα (10) ετών από την κεφαλαιοποίηση των αποθεµατι-
κών διαλυθεί η εταιρεία αυτή ή µειωθεί το εταιρικό της
κεφάλαιο µε σκοπό την επιστροφή των αποθεµατικών
στους εταίρους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά
προστίθενται στα κέρδη της εταιρείας που πραγµατοποι-
εί στο χρόνο της διάλυσης ή µείωσης του κεφαλαίου και
φορολογούνται µε τις διατάξεις φορολογίας εισοδήµα-
τος που ισχύουν κατά τον χρόνο διάλυσης της εταιρείας
ή µείωσης του εταιρικού της κεφαλαίου µετά την αφαί-
ρεση του φόρου που καταβλήθηκε σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η διά-
ταξη της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζεται σε περί-
πτωση διάλυσης της εταιρείας µε σκοπό µετατροπής ή
συγχώνευσής της µε άλλη επιχείρηση για την ίδρυση α-
νώνυµης εταιρείας ή άλλης εταιρείας περιορισµένης ευ-
θύνης ή σε περίπτωση εξαγοράς ή απορρόφησης της α-
πό ανώνυµη εταιρεία. 

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για αποθε-
µατικά που κεφαλαιοποιούνται µέχρι και τις 31.12.2020.
Ειδικά για αποθεµατικά που κεφαλαιοποιούνται από
1.1.2020 µέχρι και τις 31.12.2020 ο συντελεστής της πα-
ραγράφου 2 ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%).

7. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.1473/1984 (Α΄127)
καταργούνται.»

2. Πριν το άρθρο 72 του ίδιου νόµου τίθεται ο τίτλος
«ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Άρθρο 354
Τροποποιήσεις λοιπών διατάξεων 

φορολογικών κινήτρων

1. Το άρθρο 10 του ν. 3887/2010 (Α' 174) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα κάθε κατηγορίας που κυκλοφόρη-
σαν πριν την έναρξη εφαρµογής του ν. 3887/2010, επι-
τρέπεται να µεταβιβάζονται δια πράξεως εν ζωή ή µε
κληρονοµικό δικαίωµα µε την άδειά τους σε όλες τις µε-
ταφορικές επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τις διατάξεις
του Κανονισµού 1071/2009.»

2. Οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν.2520/1997 (Α΄173)
καταργούνται.

3.α. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του
ν. 2963/2001 (Α΄ 268) καταργούνται για µερίσµατα που
καταβάλλονται από την 1.1.2017 και µετά.
β. Η παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 2963/2001 αντικαθί-

σταται ως εξής: 
«9. Οι διατάξεις της παρ. 7 εφαρµόζονται και σε ανώ-

νυµες εταιρίες, που συνιστώνται από µετόχους των
Κ.Τ.Ε.Λ. που δεν µετατρέπονται σε Α.Ε.».
γ. Η παράγραφος 11 του άρθρου 3 του ν. 2963/2001 α-

ντικαθίσταται ως εξής:
«11. Με την πλειοψηφία και εντός των προθεσµιών

της παραγράφου 1, δύο (2) ή περισσότερα Κ.Τ.Ε.Λ. δύ-
νανται να συστήσουν µία ανώνυµη εταιρία σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραγράφου 2, εφαρµοζοµένων των
διατάξεων της παραγράφου 7.».

4. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3201/2003 (Α΄ 282)
καταργούνται.

5.α. Η παράγραφος Α΄ και η υποπαράγραφος 1 της πα-
ραγράφου Β΄ του άρθρου 43 και οι παράγραφος Α, οι υ-

ποπαράγραφοι 1 και 3 της παραγράφου Β΄ του άρθρου
44 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) καταργούνται.
β. Η υποπαράγραφος 2 της παρ. Β του άρθρου 43 του

ν. 4030/2011, αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Για µία πενταετία από τον φόρο εισοδήµατος των

επιχειρήσεων τριτογενούς τοµέα (σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στην παράγραφο Δ΄) που εγκαθίστανται σε κτίρια
στην περιοχή «Γεράνι», η οποία ορίζεται από τις οδούς
Πειραιώς, Επικούρου, Ευρυπίδου, Αθηνάς του Ιστορικού
Κέντρου της Αθήνας εκπίπτει ετησίως ποσό ίσο µε το δι-
πλάσιο του µισθώµατος που καταβάλλεται για τη χρήση
του ακινήτου.»
γ. Η υποπαράγραφος 2 της παρ. Β΄ του άρθρου 44 του

ν. 4030/2011, αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Για µία πενταετία από το φόρο εισοδήµατος των ε-

πιχειρήσεων τριτογενούς τοµέα (σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στην παράγραφο Δ΄) που εγκαθίστανται σε κτίρια
εντός της περιοχής «Μεταξουργείο» το οποίο ορίζεται
από τους οδικούς άξονες Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέ-
ως, Αγίου Κωνσταντίνου, Πειραιώς, Ιερά Οδός του Ιστο-
ρικού Κέντρου της Αθήνας εκπίπτει ετησίως ποσό ίσο µε
το διπλάσιο του µισθώµατος που καταβάλλεται για τη
χρήση του ακινήτου.»

6. α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 14 του ν. 2601/1998 (Α΄ 81) αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 6 του ν. 1775/
1988 «Εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101), όπως αυτές τροποποιήθη-
καν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα, που κωδικοποι-
ήθηκαν µε τα άρθρα 23ε, 23στ, 23ζ και 23ι που περιλαµ-
βάνονται στο άρθρο 1 του π.δ. 456/1995, συνεχίζουν να
ισχύουν.».
β. Οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 1775/1988

«Εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄101), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα, που κωδικοποιήθηκαν
µε τα άρθρα 23ε έως και 23i που περιλαµβάνονται στο
άρθρο 1 του π.δ. 456/1995, καταργούνται.

Άρθρο 355
Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 
(ν. 4174/2013, Α΄ 170)

1. Το άρθρο 10 του ν. 4174/2013 (Α΄170) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 10
Εγγραφή στο φορολογικό µητρώο

1.α. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα
που πρόκειται να καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή πα-
ρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθε-
σία ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εµπίπτει
στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα υποβάλλει δήλωση εγ-
γραφής στο φορολογικό µητρώο. 
Στη δήλωση εγγραφής περιλαµβάνονται τα προσωπικά

στοιχεία του φορολογούµενου, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, καθώς και η επωνυµία, ο διακριτικός τίτλος
και η έδρα, σε περίπτωση νοµικού προσώπου ή νοµικής
οντότητας.

203



Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότη-
τες, η δήλωση εγγραφής υποβάλλεται εντός τριάντα
(30) ηµερών από τη νόµιµη σύσταση αυτών.
β. Κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, ή νοµική οντότητα,

που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρηµατι-
κού περιεχοµένου υποβάλλει δήλωση έναρξης στο φο-
ρολογικό µητρώο. Η δήλωση έναρξης υποβάλλεται πριν
την πραγµατοποίηση της πρώτης συναλλαγής στο πλαί-
σιο άσκησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Εάν δεν έχει προηγηθεί δήλωση εγγραφής, αυτή γίνε-

ται ταυτόχρονα µε τη δήλωση έναρξης.
Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότη-

τες που πρόκειται να ασκήσουν δραστηριότητες επιχει-
ρηµατικού περιεχοµένου, ως χρόνος έναρξης θεωρείται
ο χρόνος της νόµιµης σύστασης αυτών. Η δήλωση έναρ-
ξης υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ηµερών από τη νόµι-
µη σύσταση.
Στη δήλωση έναρξης περιλαµβάνονται ο τόπος άσκη-

σης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, σε περίπτωση
φυσικού προσώπου, τυχόν υποκαταστήµατα, το αντικεί-
µενο των εργασιών, το τηρούµενο λογιστικό σύστηµα
καθώς και το καθεστώς φόρου προστιθέµενης αξίας στο
οποίο υπάγεται ο φορολογούµενος. 
γ. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής

Δηµοσίων Εσόδων ορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, η δια-
δικασία υποβολής της δήλωσης εγγραφής και έναρξης
στο φορολογικό µητρώο, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
θέµα για την εφαρµογή των παραγράφων 1α και 1β του
παρόντος. Με όµοια απόφαση µπορεί να ορίζονται άλ-
λες κατηγορίες προσώπων για τις οποίες απαιτείται εγ-
γραφή στο φορολογικό µητρώο καθώς και επιπλέον
στοιχεία τα οποία πρέπει να δηλώνονται από τον φορο-
λογούµενο µε τη δήλωση εγγραφής και έναρξης, πέραν
των αναφερόµενων στις παραγράφους 1α και 1β.
Με την εγγραφή η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει µο-

ναδικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου σε κάθε φορολο-
γούµενο κατά τα οριζόµενα στο επόµενο άρθρο. 
δ. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να απαιτήσει εγ-

γύηση από οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντό-
τητα υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό µη-
τρώο, εάν µέτοχος ή εταίρος του νοµικού προσώπου ή
της νοµικής οντότητας που υποβάλλει τη δήλωση υπήρ-
ξε κατά τα τελευταία πέντε (5), πριν από την υποβολή
της, έτη, µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, ή νόµιµος
εκπρόσωπος άλλου νοµικού προσώπου ή νοµικής οντό-
τητας ή ήταν «συνδεδεµένο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2
του Κ.Φ.Ε. µε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική ο-
ντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγγυα και η
πτώχευση ή αφερεγγυότητα είχε ως αποτέλεσµα τη µη
είσπραξη ή διακινδύνευση είσπραξης από τη Φορολογική
Διοίκηση ληξιπρόθεσµων φορολογικών οφειλών τουλά-
χιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
ε. Η εγγύηση, σύµφωνα µε την περίπτωση δ, απαιτεί-

ται µόνο µετά από αιτιολογηµένη έκθεση της Φορολογι-
κής Διοίκησης, από την οποία προκύπτει, ότι οι εργασίες
του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας που υ-
ποβάλλει τη δήλωση εγγραφής θέτουν άµεσο κίνδυνο
πρόκλησης ζηµίας από τη µη είσπραξη µελλοντικών φό-
ρων. Η Φορολογική Διοίκηση οφείλει, εντός «δεκατεσ-
σάρων» «(14)» ηµερών από την παραλαβή της δήλωσης,
να κοινοποιεί στο νοµικό πρόσωπο ή στη νοµική οντότη-
τα που υποβάλλει τη δήλωση, την απαίτηση για παροχή
εγγύησης µαζί µε τη σχετική έκθεση. Στην περίπτωση

αυτή η εγγραφή στο φορολογικό µητρώο ολοκληρώνε-
ται µόνο µετά την παροχή της αιτηθείσας εγγύησης. 
Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

µοσίων Εσόδων ορίζονται το είδος, η διάρκεια, το ύψος
της εγγύησης και το περιεχόµενο της έκθεσης.

2.α. Ο φορολογούµενος, που είναι υποκείµενος στον
φόρο προστιθέµενης αξίας, υποχρεούται να δηλώνει την
πραγµατοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών
και την πραγµατοποίηση απαλλασσόµενων, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/
2000), ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών. 
β. Ο φορολογούµενος, που είναι υποκείµενος στον

φόρο προστιθέµενης αξίας, υποχρεούται να δηλώνει την
έναρξη ή την παύση παροχής υπηρεσιών προς υποκείµε-
νο στον φόρο εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος - µέλος,
για τις οποίες ο τόπος δεν είναι το εσωτερικό της χώ-
ρας, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).
γ. Ο φορολογούµενος, που είναι υποκείµενος στον

φόρο προστιθέµενης αξίας, ή το µη υποκείµενο στον φό-
ρο προστιθέµενης αξίας νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντό-
τητα που διαθέτει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στο εσωτερικό της χώ-
ρας, υποχρεούται να δηλώνει την έναρξη ή παύση λήψης
υπηρεσιών από υποκείµενο στον φόρο εγκατεστηµένο
σε άλλο κράτος-µέλος, για τις οποίες ο τόπος φορολό-
γησης είναι το εσωτερικό της χώρας, σύµφωνα µε την
περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Κώδικα
Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) και ο φορολογούµενος είναι υπό-
χρεος στην καταβολή του φόρου. 
δ. H δήλωση για την πραγµατοποίηση ενδοκοινοτικών

συναλλαγών υποβάλλεται πριν την πραγµατοποίηση της
πρώτης ενδοκοινοτικής συναλλαγής, σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στην περίπτωση β της παραγράφου 3 του πα-
ρόντος άρθρου.

3α. Ο φορολογούµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή
νοµική οντότητα, υποχρεούται να ενηµερώνει τη Φορο-
λογική Διοίκηση για µεταβολές στα στοιχεία εγγραφής ή
έναρξής του µε την υποβολή δήλωσης µεταβολών στο
φορολογικό µητρώο. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται εντός
τριάντα (30) ηµερών από την πραγµατοποίηση της µετα-
βολής.
Ειδικά ο φορολογούµενος, που είναι υποκείµενος

στον φόρο προστιθέµενης αξίας, για τη µεταβολή καθε-
στώτος Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται, υποβάλλει δήλωση
µετάταξης εντός της ίδιας ανωτέρω προθεσµίας, εκτός
αν προβλέπεται διαφορετικά από τις διατάξεις του Κώδι-
κα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).
Η υποχρέωση ενηµέρωσης για µεταβολές στα στοι-

χεία φορολογούµενου φυσικού προσώπου, που δεν α-
φορούν την επιχειρηµατική δραστηριότητά του, δεν υπό-
κειται σε προθεσµία.
Ο φορολογούµενος δεν µπορεί να επικαλείται έναντι

της Φορολογικής Διοίκησης τις µεταβολές των στοιχεί-
ων του µέχρι τον χρόνο ενηµέρωσής της.
β. Ο φορολογούµενος που είναι υποκείµενος στον φό-

ρο προστιθέµενης αξίας και πρόκειται να πραγµατοποιή-
σει ενδοκοινοτικές συναλλαγές, υποβάλλει δήλωση µε-
ταβολών στο φορολογικό µητρώο για τη διενέργεια εν-
δοκοινοτικών συναλλαγών. Ειδικά για τους φορολογού-
µενους των οποίων ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου έ-
χει ανασταλεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρά-
φου 4α του άρθρου 11 του Κώδικα, η δήλωση µεταβολών
για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών υποβάλ-
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λεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 11.

4. Ο φορολογούµενος που ασκεί επιχειρηµατική δρα-
στηριότητα υποχρεούται να ενηµερώνει τη Φορολογική
Διοίκηση για την οριστική παύση των εργασιών του µε
την υποβολή στο φορολογικό µητρώο δήλωσης διακο-
πής εργασιών.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται για τα φυσικά πρόσωπα

εντός τριάντα (30) ηµερών από την οριστική παύση των
εργασιών τους και για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµι-
κές οντότητες εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λύση
τους ή από τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης ή α-
πό την ανακοίνωση διαγραφής τους από το Γ.Ε.ΜΗ., κα-
τά περίπτωση. 
Σε περίπτωση κληρονοµικής διαδοχής επιχείρησης ως

συνόλου, η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται α-
πό τους κληρονόµους, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες, από
την ενεργό ανάµειξή τους στην κληρονοµούµενη επιχεί-
ρηση και όχι πέραν των τριάντα (30) ηµερών από την λή-
ξη της προθεσµίας αποποίησης, που προβλέπεται από
τις διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, σε
κάθε άλλη περίπτωση. 

5. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος παραλείψει
τις δηλωτικές του υποχρεώσεις, δεν απαλλάσσεται από
την υποχρέωση καταβολής και παρακράτησης των φό-
ρων και από τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις.

6. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων: 
α) καθορίζεται ο τρόπος, ο χρόνος ενηµέρωσης και κά-

θε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των διατάξε-
ων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου και
β) δύναται να χορηγείται διαφορετική προθεσµία για

την υποβολή των δηλώσεων του παρόντος άρθρου ή να
παρατείνεται η προθεσµία υποβολής αυτών, σε περιπτώ-
σεις ανωτέρας βίας που επηρεάζουν τη Φορολογική Δι-
οίκηση ή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή άλ-
λων αντίστοιχων εξαιρετικών και δυσµενών συµβάντων
που επηρεάζουν φορολογούµενους. Η απόφαση παρά-
τασης υπογράφεται το αργότερο µέχρι τη λήξη της προ-
βλεπόµενης προθεσµίας και ισχύει από τον χρόνο υπο-
γραφής της.».

2. Το άρθρο 11 του ν. 4174/2013 (Α΄170) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 11
Αριθµός φορολογικού µητρώου

1. Η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει µοναδικό Αριθµό
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε κάθε φορολογούµε-
νο.

2. Ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου, ο οποίος δύναται
να επεκτείνεται κατά ένα πρόθεµα, χρησιµοποιείται σε
όλες τις φορολογίες στις οποίες εφαρµόζεται ο Κώδικας
και σε όσες άλλες περιπτώσεις προβλέπονται από την
κείµενη νοµοθεσία.

3. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται και χωρίς την υπο-
βολή δήλωσης εγγραφής να αποδίδει Αριθµό Φορολογι-
κού Μητρώου σε φορολογούµενο ή σε πρόσωπο που δεν
τυγχάνει φορολογούµενος, εφόσον έχει στη διάθεσή
της, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, τα προσωπικά
στοιχεία του και σε περίπτωση νοµικού προσώπου ή νο-

µικής οντότητας, την επωνυµία και την έδρα, 
i) προκειµένου να βεβαιώσει ή και να εισπράξει απαιτή-

σεις κατά αυτού,
ii) προκειµένου να πραγµατοποιήσει επιστροφές αχρε-

ωστήτως καταβληθέντων ποσών σε µη εγκαταστηµέ-
νους υποκείµενους στο φόρο στα πλαίσια της διαχείρι-
σης του συστήµατος M.O.S.S.,

iii) εφόσον τούτο απαιτείται από άλλες διατάξεις νό-
µου. Ειδικότερα, η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει Αριθ-
µό Φορολογικού Μητρώου σε οποιοδήποτε φυσικό ή νο-
µικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, προκειµένου να πραγ-
µατοποιηθεί οποιαδήποτε οικονοµική συναλλαγή µε
τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και τα πιστωτικά ι-
δρύµατα και τα ιδρύµατα πληρωµών της ηµεδαπής. 
Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

µοσίων Εσόδων µπορεί να καθορίζονται και άλλες περι-
πτώσεις απόδοσης Αριθµού Φορολογικού Μητρώου σε
πρόσωπα που δεν τυγχάνουν φορολογούµενοι, εξαιρέ-
σεις σε περιπτώσεις συναλλαγών µε πιστωτικά ιδρύµατα
και ιδρύµατα πληρωµών, καθώς και µε φορείς της Γενι-
κής Κυβέρνησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

4.α. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αναστέλλει τη
χρήση Αριθµού Φορολογικού Μητρώου ή να προβαίνει
σε απενεργοποίηση αυτού, εάν υφίστανται αντικειµενικά
στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούµενος
έχει παύσει να ασκεί οικονοµική δραστηριότητα ή ότι
διαπράττει φοροδιαφυγή ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή α-
νακριβή στοιχεία για την απόκτηση του. Ο φορολογού-
µενος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να αποδείξει
ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούµενου
εδαφίου.
β. Για τα φυσικά πρόσωπα, που προβαίνουν σε νέα έ-

ναρξη εργασιών ως υποκείµενα στον φόρο προστιθέµε-
νης αξίας, και ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου τους εί-
χε ανασταλεί, κατά την άσκηση προηγούµενης δραστη-
ριότητας επιχειρηµατικού περιεχοµένου, σε εφαρµογή
των οριζοµένων στην περίπτωση α της παραγράφου 4
του παρόντος άρθρου, και υποβάλλουν δήλωση µεταβο-
λών για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύµ-
φωνα µε το άρθρο 10 του Κώδικα, απαιτείται η κατάθεση
εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης προσδιορίζεται λαµβά-
νοντας υπόψη το ύψος της φοροδιαφυγής, τον λόγο της
αναστολής, και την τυχόν υποτροπή, µε ελάχιστο ποσό
εγγύησης τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
Η εν λόγω εγγύηση καταπίπτει αυτοδικαίως σε περί-

πτωση νέας αναστολής χρήσης του Αριθµού Φορολογι-
κού Μητρώου.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στην περίπτωση που

νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, που υπόκειται στον
φόρο προστιθέµενης αξίας, υποβάλλει δήλωση µεταβο-
λών για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών στο
φορολογικό µητρώο, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κώδι-
κα, και µέτοχος ή εταίρος ή µέλος του Διοικητικού Συµ-
βουλίου του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότη-
τας, που υποβάλλει τη δήλωση, 

i) υπήρξε κατά τα τελευταία πέντε (5), πριν από την υ-
ποβολή της δήλωσης, έτη, µέλος του Διοικητικού Συµ-
βουλίου, ή νόµιµος εκπρόσωπος άλλου νοµικού προσώ-
που ή νοµικής οντότητας ή ήταν «συνδεδεµένο πρόσω-
πο» κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. µε άλλο φυσικό ή νοµικό

205



πρόσωπο ή νοµική οντότητα, του οποίου ο Αριθµός Φο-
ρολογικού Μητρώου είχε ανασταλεί, σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4, ή

ii) άσκησε κατά τα τελευταία πέντε (5), πριν την υπο-
βολή της δήλωσης, έτη, ως φυσικό πρόσωπο, δραστη-
ριότητα επιχειρηµατικού περιεχοµένου και ο Αριθµός
Φορολογικού Μητρώου του είχε ανασταλεί, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4,

iii) άσκησε κατά τα τελευταία πέντε (5) πριν την υπο-
βολή της, έτη, ως νοµικό πρόσωπο, δραστηριότητα επι-
χειρηµατικού περιεχοµένου και ο Αριθµός Φορολογικού
Μητρώου του είχε ανασταλεί, σύµφωνα µε την ανωτέρω
περίπτωση α της παραγράφου 4.

5. Ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου φυσικού προσώ-
που που ασκεί δραστηριότητα επιχειρηµατικού περιεχο-
µένου δεν καταργείται µε την οριστική παύση των εργα-
σιών του.

6. O Αριθµός Φορολογικού Μητρώου των νοµικών προ-
σώπων και νοµικών οντοτήτων δεν καταργείται στο φο-
ρολογικό µητρώο µε την αλλαγή της νοµικής µορφής
τους. Ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου φορολογούµε-
νου φυσικού προσώπου που απεβίωσε, νοµικού προσώ-
που ή νοµικής οντότητας που λύθηκε ή ολοκλήρωσε τις
εργασίες της εκκαθάρισης ή διαγράφηκε από το Γ.Ε.ΜΗ,
κατά περίπτωση, χρησιµοποιείται για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων των προσώπων αυτών στη Φορολογι-
κή Διοίκηση κατά την κείµενη νοµοθεσία καθώς και για
την επιβολή και βεβαίωση οποιουδήποτε φόρου, τέλους,
εισφοράς ή κυρώσεων και για την είσπραξη αυτών. 

7. Ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου της υπό ίδρυση ε-
πιχείρησης παραµένει ο ίδιος για την επιχείρηση και µε-
τά το πέρας των εργασιών της ίδρυσης.

8. Στους υποκείµενους στον Φ.Π.Α. που είναι εγκατε-
στηµένοι σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Αριθµός Φορο-
λογικού Μητρώου χoρηγείται µε την υποβολή δήλωσης
εγγραφής και έναρξης. Ο αριθµός αυτός δεν µεταβάλλε-
ται σε περίπτωση ορισµού, αλλαγής ή παύσης φορολογι-
κού αντιπροσώπου.

9. Η Φορολογική Διοίκηση χρησιµοποιεί τον Αριθµό
Φορολογικού Μητρώου σε κάθε µορφή επικοινωνίας µε
τον φορολογούµενο σχετικά µε τις φορολογικές υπο-
χρεώσεις του.

10. Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Ε-
σόδων µε απόφαση του ορίζει:
α) το περιεχόµενο και τον τρόπο χορήγησης του Αριθ-

µού Φορολογικού Μητρώου,
β) τις περιπτώσεις αναφοράς του Αριθµού Φορολογι-

κού Μητρώου στις δηλώσεις, ή τα άλλα έγγραφα που
προβλέπονται κατά την εφαρµογή του Κώδικα, 
γ) τις περιπτώσεις γνωστοποίησης του Αριθµού Φορο-

λογικού Μητρώου για σκοπούς πληροφόρησης κατά την
εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων,
δ) περιπτώσεις αναστολής ή απενεργοποίησης Αριθ-

µού Φορολογικού Μητρώου, τις συνέπειες της αναστο-
λής και της απενεργοποίησης, 
ε) το είδος, το ύψος, τη διάρκεια και τη διαδικασία κα-

τάθεσης της εγγύησης της περίπτωσης β΄ της παραγρά-
φου 4 καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης αυτής, 
στ) τη διαδικασία και όλες τις αναγκαίες λεπτοµέρειες

για την εκκαθάριση του φορολογικού µητρώου και

ζ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.».

Άρθρο 356
Τροποποίηση του άρθρου 36 του Κώδικα Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας  (ν. 2859/2000, Α΄ 248)

1.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.
2859/2000 (Α΄248) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο υποκεί-
µενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει τις δηλώ-
σεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4174/2013
(Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, Α΄170).».
β. Οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, καθώς και τα επό-

µενα αυτών εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.
2859/2000 καταργούνται.

2.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν.
2859/2000 (Α΄248) αντικαθίσταται ως εξής: «Για κάθε υ-
ποκείµενο στον φόρο χρησιµοποιείται ο µοναδικός αριθ-
µός φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.), ο οποίος χο-
ρηγείται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ν. 4174/2013
(Κ.Φ.Δ.).».
β. Οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, καθώς και τα επόµενα αυ-

τών εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν.
2859/2000 καταργούνται.

3. Η παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 καταργεί-
ται. 

4.α. Η περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.
2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «α) να υποβάλλουν
τις δηλώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1
και να λαµβάνουν ΑΦΜ σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 10 και 11 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013),».
β. Η περίπτωση β΄ της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.

2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «β) να υποβάλλουν
δήλωση µεταβολών, µε την οποία γνωστοποιούν τη διε-
νέργεια φορολογητέων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων α-
γαθών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του
ΚΦΔ (ν. 4174/2013). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται κατά
το χρόνο που διαπιστώνεται η συνδροµή των προϋποθέ-
σεων για τη φορολόγηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 11,».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 357
Χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της νοµοθεσίας
για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ήδη άδεια καζίνο
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α΄ 62) και
του ν. 3139/2003 (A΄ 100), για τη λειτουργία καζίνο απαι-
τείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας στην οικεία επι-
χείρηση κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Η άδεια
λειτουργίας χορηγείται από τον Υπουργό Οικονοµικών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, τηρου-
µένων των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρ-
θρου 1 του ν. 2206/1994, όπως αυτές τροποποιούνται µε
τον παρόντα νόµο. 

2. Η ΕΕΕΠ διαπιστώνει την πλήρωση των προϋποθέσε-
ων για την έναρξη λειτουργίας επιχείρησης καζίνο σε υ-
πό ίδρυση ή υφιστάµενη ανώνυµη εταιρία καζίνο («Ε-
ΚΑΖ»), κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται κατά τις δια-

206



τάξεις του παρόντος νόµου, εφόσον πληρούνται οι προ-
ϋποθέσεις των άρθρων 360, 362, 365, 366 και 367. 

3. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας νέας επιχείρη-
σης καζίνο απαιτείται η προηγούµενη προκήρυξη της πα-
ραχώρησης νέας άδειας λειτουργίας καζίνο από την ΕΕ-
ΕΠ, αφού εκδοθεί κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Τουρισµού, µε την οποία καθορίζεται η
προσδιοριζόµενη βάσει διοικητικών, πολεοδοµικών και
λοιπών παραµέτρων θέση ίδρυσης και λειτουργίας της ε-
πιχείρησης καζίνο, εφόσον έχει γίνει σχετική χωροθέτη-
ση µε νόµο ή προεδρικό διάταγµα. Η έγκριση της χρήσης
για το ακίνητο που θα δεχτεί την επένδυση κατά τα λοι-
πά, υλοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8
«Ειδικά Χωρικά Σχέδια» του ν. 4447/2016 (Α΄241), στην
περίπτωση που αυτή δεν περιλαµβάνεται στις ισχύουσες
χρήσεις γης. Η ΕΕΕΠ προκηρύσσει διεθνή πλειοδοτικό
διαγωνισµό για την παραχώρηση της άδειας εντός έξι
(6) µηνών από την έκδοση της εν λόγω κοινής υπουργι-
κής απόφασης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρ-
θρα 363 και 364. 

4. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια καζίνο σύµφω-
να µε τις διατάξεις του ν. 2206/1994 και του ν. 3139/2003
εξακολουθούν να λειτουργούν υπό το υφιστάµενο κατά
τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου καθεστώς και κατά
τις υφιστάµενες κατά τον ίδιο χρόνο διατάξεις, οι οποίες
εξακολουθούν να ισχύουν ως προς αυτές τις επιχειρή-
σεις. Οι εν λόγω επιχειρήσεις µπορούν να υπαχθούν στο
καθεστώς του παρόντος νόµου, εφόσον τους χορηγηθεί
άδεια λειτουργίας καζίνο από τον Υπουργό Οικονοµικών
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 369, οπότε εφαρ-
µόζονται και σε αυτές οι διατάξεις του παρόντος νόµου. 

5. Με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια
λειτουργίας καζίνο βάσει των διατάξεων του ν. 2206/
1994 και του ν. 3139/2003, η λειτουργία καζίνο προϋπο-
θέτει τη σύναψη σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµο-
σίου, νοµίµως εκπροσωπούµενου από τον Υπουργό Οι-
κονοµικών, και του παραχωρησιούχου. Για επιχειρήσεις
που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο βάσει των δια-
τάξεων του ν. 2206/1994 και του ν. 3139/2003 και υπάγο-
νται στις διατάξεις του παρόντος νόµου σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 4, τροποποιούνται η σχετική
σύµβαση παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της επιχείρησης και, µε απόφαση της ΕΕΕΠ, η υφι-
στάµενη άδειά τους, εκδιδοµένης νέας αδείας λειτουρ-
γίας κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 

6. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται
να µεταβιβαστούν ολικώς ή µερικώς σε άλλο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο. Κάθε άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο
χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτµησή της σε επι-
µέρους δικαιώµατα άσκησης µίας ή περισσότερων µεµο-
νωµένων δραστηριοτήτων. Απαγορεύεται η µε οποιον-
δήποτε τρόπο εκµίσθωση ή συνεκµετάλλευση της άδει-
ας µε τρίτους.

Άρθρο 358 
Νοµική µορφή λειτουργίας των επιχειρήσεων

καζίνο και καταστατικοί όροι

1. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου («ΕΚΑΖ») έχουν τη
µορφή ανώνυµης εταιρίας. 

2. Οι µετοχές των ΕΚΑΖ είναι ονοµαστικές. 

3. Κύριος σκοπός των ΕΚΑΖ είναι η λειτουργία επιχεί-
ρησης καζίνο, που περιλαµβάνει, εκτός της διοργάνω-
σης και διεξαγωγής παιγνίων, και την παροχή υπηρεσιών
στον πολιτιστικό τοµέα και στον τοµέα του τουρισµού, ό-
πως η στέγαση και οργάνωση λειτουργιών πολιτισµού,
διασκέδασης, εστίασης, αναψυχής, η λειτουργία συνε-
δριακών κέντρων, χώρων συνάθροισης κοινού και εµπο-
ρικών καταστηµάτων, καθώς και η λειτουργία ξενοδοχεί-
ου και άλλων δραστηριοτήτων συναφών προς τη βιοµη-
χανία του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων και των επι-
σκεπτών. Τηρουµένων των λοιπών διατάξεων της νοµο-
θεσίας και των όρων που περιέχονται στην οικεία άδεια
λειτουργίας ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, και στη
σύµβαση παραχώρησης, οι ΕΚΑΖ µπορούν να ασκούν και
άλλες δραστηριότητες, εφόσον η άσκησή τους δεν θέτει
σε κίνδυνο τη σύµφωνη µε το νόµο λειτουργία τους, το
κοινωνικό σύνολο ή το δηµόσιο συµφέρον. 

4. Για την τροποποίηση του σκοπού ΕΚΑΖ απαιτείται
προηγούµενη άδεια της ΕΕΕΠ, η οποία παρέχεται, κατό-
πιν αιτήσεως της ΕΚΑΖ, αφού ληφθούν υπόψη οι υπο-
χρεώσεις που έχει αυτή αναλάβει µε την άδεια λειτουρ-
γίας της και τη σχετική σύµβαση παραχώρησης, και δεν
τίθενται σε κίνδυνο σκοποί δηµοσίου συµφέροντος. 

5. Με απόφαση της ΕΕΕΠ δύνανται να ρυθµίζονται ει-
δικά και τεχνικά θέµατα, λεπτοµέρειες και διαδικαστικά
θέµατα ως προς την εφαρµογή των διατάξεων των πα-
ραγράφων 3 και 4. 

Άρθρο 359 
Κατηγορίες αδειών λειτουργίας καζίνο 

και χρονική διάρκεια

1. Οι άδειες λειτουργίας καζίνο διακρίνονται σε: 
α) άδεια λειτουργίας καζίνο απλού τύπου και 
β) άδεια λειτουργίας καζίνο ευρέος φάσµατος δρα-

στηριοτήτων.
2. Με απόφαση της ΕΕΕΠ καθορίζονται κριτήρια για

την υπαγωγή των ΕΚΑΖ στις ανωτέρω κατηγορίες, όπως
το ύψος της επένδυσης, το είδος των εγκαταστάσεων
και δραστηριοτήτων, ο αριθµός των τεχνικών µέσων και
υλικών που χρησιµοποιούνται για τη διεξαγωγή των παι-
γνίων, το µέγεθος και η έκταση των κύριων και επικουρι-
κών χώρων και εγκαταστάσεων, ο αριθµός και ο τύπος
των θέσεων εργασίας και άλλα πρόσφορα κριτήρια. Με
την ίδια απόφαση µπορεί να ρυθµίζεται και κάθε άλλο ει-
δικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
των ανωτέρω. Για υφιστάµενες επιχειρήσεις, που λαµβά-
νουν άδεια ΕΚΑΖ σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος νόµου, λαµβάνονται υπόψη το ύψος της υφιστάµε-
νης επένδυσης και, εν γένει, της αξίας της επιχείρησης,
όπως αυτή αποτιµάται κατά το χρόνο χορήγησης άδειας
λειτουργίας ΕΚΑΖ. Η µέθοδος και οι κανόνες της αποτί-
µησης, καθώς και η διαδικασία διενέργειάς της καθορίζο-
νται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης, Οικονοµικών, και Τουρισµού, ύστερα από γνώ-
µη της ΕΕΕΠ. 

3. Οι ΕΚΑΖ δύνανται µε αίτησή τους να ζητήσουν από
την ΕΕΕΠ να εγκρίνει µε απόφασή της την υπαγωγή
τους στην ετέρα των ανωτέρω δύο κατηγοριών, εφόσον
συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Με απόφαση της
ΕΕΕΠ δύνανται να ρυθµίζονται ειδικά θέµατα για την ε-
φαρµογή της παρούσας διάταξης, µεταξύ των οποίων
και ο χρόνος κατά τον οποίο δύνανται να υποβάλουν την
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αίτηση σε σχέση µε τη χορήγηση της άδειας λειτουρ-
γίας, την τήρηση των όρων προκήρυξης και της σύµβα-
σης παραχώρησης, τυχόν σκοπιµότητα αλλαγής κατηγο-
ρίας για σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος ή διασφάλισης
της συνέχισης της λειτουργίας της ΕΚΑΖ και άλλα κριτή-
ρια.

4. Η άδεια λειτουργίας καζίνο ισχύει για συγκεκριµένη
γεωγραφική θέση που έχει χωροθετηθεί σύµφωνα µε
την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του
άρθρου 357 του παρόντος νόµου και είναι ορισµένου
χρόνου. Η χρονική διάρκεια της άδειας ή το χρονικό εύ-
ρος αυτής καθορίζονται από την ΕΕΕΠ, εντός των ορίων
των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, σύµφω-
να µε τους όρους της προκήρυξης του διεθνούς πλειο-
δοτικού διαγωνισµού ή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 369 του παρόντος νόµου, και συναρτάται κά-
θε φορά µε το ύψος της επένδυσης και τον εκτιµώµενο
για την απόσβεση αυτής αναγκαίο χρόνο. Με κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οι-
κονοµικών, ύστερα από γνώµη της ΕΕΕΠ, δύνανται να ε-
ξειδικεύονται τα κριτήρια του προηγουµένου εδαφίου,
καθώς και να προστίθενται κριτήρια για τον, κατά περί-
πτωση, προσδιορισµό της χρονικής διάρκειας εντός των
ορίων των παραγράφων 5 και 6 που συνδέονται µε τη
διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος και την ενίσχυ-
ση της βιωσιµότητας των ΕΚΑΖ.

5. Η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας
καζίνο απλού τύπου είναι τουλάχιστον δέκα (10) έτη και
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη.

6. Η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας επιχείρησης
καζίνο ευρέος φάσµατος δραστηριοτήτων δεν µπορεί να
είναι µικρότερη από είκοσι (20) έτη και µεγαλύτερη από
τριάντα (30) έτη.

Άρθρο 360 
Κανόνες εταιρικής οργάνωσης, κεφαλαιακής 

επάρκειας και εποπτείας των ΕΚΑΖ

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης, Οικονοµικών και Τουρισµού, ύστερα από γνώ-
µη της ΕΕΕΠ, καθορίζεται το ελάχιστο, ολοσχερώς κα-
ταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο των ΕΚΑΖ που διαθέ-
τουν άδεια λειτουργίας καζίνο απλού τύπου και το ελά-
χιστο, ολοσχερώς καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο
των ΕΚΑΖ που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο ευρέ-
ος φάσµατος δραστηριοτήτων. Το ύψος του ελαχίστου
ανά κατηγορία κεφαλαίου καθορίζεται επί τη βάσει των
ελαχίστων ιδίων κεφαλαίων που εκτιµάται ότι είναι ανα-
γκαίο να διαθέτει και διατηρεί η ΕΚΑΖ, έτσι ώστε να δια-
σφαλίζεται η σύννοµη λειτουργία της, λαµβανοµένων υ-
πόψη των κανόνων οργάνωσης που οφείλει να τηρεί και
της έκτασης των δραστηριοτήτων της, αναλόγως της κα-
τηγορίας στην οποία υπάγεται.

2. Στην περίπτωση του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/1920
(Α΄ 144 και Αναδηµ. Α΄ 216), το Διοικητικό Συµβούλιο
της ΕΚΑΖ ανακοινώνει στην ΕΕΕΠ το γεγονός της µείω-
σης των ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΑΖ, όπως αυτά προσ-
διορίζονται για τις ανώνυµες εταιρίες στο υπόδειγµα ι-
σολογισµού που προβλέπεται από το άρθρο 16 του ν.
4308/2014, (Α΄ 251) κάτω του ηµίσεως (1/2) του µετοχι-
κού της κεφαλαίου µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από
τη λήξη της χρήσης, γνωρίζοντας στην ΕΕΕΠ και τα µέ-
τρα που έχει λάβει η ΕΚΑΖ σύµφωνα µε τη διάταξη του
εν λόγω άρθρου. Με απόφασή της η ΕΕΕΠ µπορεί να κα-

θορίζει εναλλακτικά µέτρα, σε σχέση µε τα προβλεπόµε-
να στο άρθρο 47 του κ.ν. 2190/1920, τα οποία θα δύναται
και οφείλει να λάβει η ΕΚΑΖ προκειµένου τα ίδια κεφά-
λαιά της να µην υπολείπονται του ηµίσεως (1/2) του µε-
τοχικού της κεφαλαίου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
σύννοµη λειτουργία της ΕΚΑΖ και η επάρκεια των ιδίων
κεφαλαίων της, λαµβανοµένου υπόψη του εγκεκριµένου
επιχειρηµατικού της σχεδίου. Σε περίπτωση µη συµµόρ-
φωσης της ΕΚΑΖ προς τις υποχρεώσεις της παρούσας
παραγράφου, η ΕΕΕΠ δύναται να επιβάλλει σε αυτήν ή
στα µέλη του Διοικητικού της Συµβουλίου τις κυρώσεις
του άρθρου 51 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως ισχύει. 

3. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος που προβλέπεται
από τις διατάξεις για τις ανώνυµες εταιρίες ασκείται στις
ΕΚΑΖ από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. 

4. Για την τροποποίηση των περί σκοπού διατάξεων
των ΕΚΑΖ απαιτείται προηγούµενη άδεια της ΕΕΕΠ, η ο-
ποία παρέχεται εφόσον πληρούνται οι όροι της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 358. 

5. Οι ΕΚΑΖ γνωστοποιούν στην ΕΕΕΠ τα στοιχεία που
υποβάλλονται σε δηµοσιότητα, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 361
Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισµού

1. Η επιλογή του παραχωρησιούχου νέας άδειας καζί-
νο γίνεται από τον Υπουργό Οικονοµικών κατόπιν διε-
θνούς πλειοδοτικού διαγωνισµού που διεξάγεται από
την ΕΕΕΠ. Εντός ενενήντα (90) ηµερών από την επιλογή
εκδίδεται στο όνοµα του παραχωρησιούχου άδεια ίδρυ-
σης και λειτουργίας καζίνο από τον Υπουργό Οικονοµι-
κών, µετά από εισήγηση της ΕΕΕΠ.

2. Για τη συµµετοχή σε πλειοδοτικό διαγωνισµό παρα-
χώρησης άδειας, απαιτείται η καταβολή παραβόλου. Το
ύψος του παραβόλου συνδέεται µε την κατηγορία της ά-
δειας, τη διάρκεια αυτής, το ύψος της επένδυσης και
λοιπά θέµατα που καθορίζονται µε απόφαση της ΕΕΕΠ. 

3. Με απόφαση της ΕΕΕΠ, καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισµού και ιδίως το
ελάχιστο τίµηµα της άδειας, τα τέλη λειτουργίας, τα ο-
ποία µπορούν να ορίζονται είτε ενιαία είτε ανά µέσο και
υλικό διεξαγωγής παιγνίων, καθώς και να επιµερίζονται
ανά έτος ή για µικρότερα του έτους χρονικά διαστήµατα,
η σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας
του διαγωνισµού, οι όροι διεξαγωγής και οι ειδικότερες
προϋποθέσεις συµµετοχής, οι υποχρεώσεις που υποχρε-
ούνται να αναλάβουν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό
για την πλήρωση συγκεκριµένων προϋποθέσεων του πα-
ρόντος νόµου, εφόσον κατακυρωθεί σ΄ αυτούς ο διαγω-
νισµός, και ο τρόπος διασφάλισης της εκπλήρωσής τους
και ικανοποίησης αυτών µέχρι τη χορήγηση της άδειας
λειτουργίας, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι διασφα-
λίσεις και εγγυήσεις τεχνικής, επαγγελµατικής, οικονο-
µικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας των υποψη-
φίων, η διαδικασία, η µεθοδολογία και τα κριτήρια αξιο-
λόγησης των προσφορών, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια που αφορά στην εν γένει διαδικασία,
το χρονοδιάγραµµα, τα συµβατικά τεύχη και την κατακύ-
ρωση. Κατά τη διαδικασία προετοιµασίας και διενέργει-
ας του διαγωνισµού εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρ-
θρου 35 του ν. 4413/2016 (Α΄ 148). 

4. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό παραθέτουν πλη-
ροφορίες ως προς την ανώνυµη εταιρία, που υφίσταται ή
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που θα ιδρυθεί, εφόσον γίνει η κατακύρωση του διαγωνι-
σµού, στην οποία θα παρασχεθεί η άδεια λειτουργίας Ε-
ΚΑΖ και αναλαµβάνουν την υποχρέωση ότι αυτή, θα πλη-
ροί τις προϋποθέσεις που απαιτούν οι διατάξεις του νό-
µου για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ. 

5. Για τη συµµετοχή στον διεθνή διαγωνισµό απαιτεί-
ται κατάθεση εγγυητικής επιστολής από πιστωτικό ίδρυ-
µα που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), το ύ-
ψος της οποίας ορίζεται µε απόφαση της ΕΕΕΠ στην
προκήρυξη του διαγωνισµού. Με απόφαση της ΕΕΕΠ ο-
ρίζονται κριτήρια για τον προσδιορισµό του ύψους της
εγγυητικής επιστολής, τη διάρκεια και επιστροφή αυτής
και άλλα τεχνικά και διαδικαστικά θέµατα ως προς την ε-
φαρµογή της διάταξης της παρούσας παραγράφου. 

6. Η προκήρυξη περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλου-
θα:
α) τον αριθµό των αδειών που προκηρύσσονται,
β) την κατηγορία και τη διάρκεια της άδειας ή το χρο-

νικό εύρος αυτής, καθώς και το εάν µε την άδεια αυτή
πρόκειται να παρασχεθεί δικαίωµα αποκλειστικότητας
σε συγκεκριµένη περιοχή και υπό ποίους όρους και προ-
ϋποθέσεις, 
γ) την προθεσµία µέσα στην οποία οι ενδιαφερόµενοι

µπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή Διενέργειας
του Διαγωνισµού τα σχετικά έγγραφα,
δ) το αρµόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προ-

σφορών, την ηµεροµηνία και τον τόπο της αποσφράγι-
σης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστα-
νται,
ε) τον τύπο, τα ποσοστά, το χρόνο υποβολής των εγ-

γυήσεων συµµετοχής στο διαγωνισµό, καθώς και άλλες
εξασφαλίσεις που τυχόν ζητούνται,
στ) τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά από τα οποία

προκύπτει ότι τηρούνται τα ελάχιστα όρια των οικονοµι-
κών και τεχνικών προϋποθέσεων, που τάσσονται µε την
προκήρυξη,
ζ) την προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών

και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να κατατεθούν,
η) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών,
θ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποί-

ους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς,
ι) την ελάχιστη τιµή εκκίνησης του πλειοδοτικού δια-

γωνισµού,
ια) τα κριτήρια και τη µεθοδολογία αξιολόγησης των

προσφορών,
ιβ) το σχέδιο της άδειας που θα χορηγηθεί,
ιγ) πληροφόρηση που θα πρέπει να παρασχεθεί για το

νοµικό πρόσωπο, υπό µορφή ανώνυµης εταιρίας, στο ο-
ποίο θα χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 361 του παρόντος νόµου, τη διοί-
κηση, τους µετόχους και την οργάνωσή της, και ανάλη-
ψη δέσµευσης ότι η εν λόγω εταιρία, είτε υφίσταται είτε
θα συσταθεί, θα πληροί τις προϋποθέσεις του νόµου και
θα εκπληρώσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις που ανα-
λαµβάνει ο υποψήφιος στο διαγωνισµό,
ιδ) πληροφόρηση που θα πρέπει παρασχεθεί για τα οι-

κονοµικά και τεχνικά µέσα της ανώνυµης εταιρίας που
θα αναλάβει τη λειτουργία του καζίνο, τα ίδια κεφάλαια
και τις πηγές χρηµατοδότησής της, 
ιε) το υποχρεωτικό ελάχιστο περιεχόµενο της προ-

σφοράς του αναδόχου, που πρέπει να περιλαµβάνει όλα
τα ζητούµενα µε την προκήρυξη στοιχεία και ιδίως τα ε-
ξής:
αα) Πλήρη κατάλογο των δραστηριοτήτων της ΕΚΑΖ,

µε ανάλυση του είδους των δραστηριοτήτων και της ορ-
γανωτικής δοµής της εταιρίας, παράθεση του σχετικού
προγραµµατισµού για την προβλεπόµενη διαµόρφωση
των οικονοµικών µεγεθών της για τις δύο (2) προσεχείς
οικονοµικές χρήσεις και γενικώς τα στοιχεία που απαι-
τούνται για να µορφώσει γνώµη η ΕΕΕΠ ως προς τη συν-
δροµή των προϋποθέσεων των άρθρων 363, 364 και 365,
ββ) πλήρες Επιχειρηµατικό Σχέδιο (business plan) για

τη λειτουργία της επιχείρησης, τόσο του καζίνο, όσο και
των λοιπών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του συνό-
λου της επένδυσης, σε βάθος πενταετίας, σε συνδυασµό
µε τα κύρια χαρακτηριστικά των κτιριακών εγκαταστάσε-
ων και των κύριων και επικουρικών χώρων διοργάνωσης
και διεξαγωγής των παιγνίων, του είδους και του αριθ-
µού των παιγνίων και των τυχόν λοιπών χώρων, κατα-
στηµάτων και εγκαταστάσεων, που παρατίθενται γενικά
ως τµήµα του επιχειρηµατικού σχεδίου, ανάλογα µε την
κατηγορία της άδειας λειτουργίας που προκηρύσσεται, 
γγ) εκτιµώµενο αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίη-

σης της επένδυσης και των επιµέρους φάσεων αυτής,
δδ) αναλυτική επιµέτρηση του κόστους της χρηµατο-

δότησης, εφόσον πραγµατοποιείται µε ξένα κεφάλαια, 
εε) στοιχεία για τη βιωσιµότητα της επιχείρησης, σύµ-

φωνα µε τα χρηµατοοικονοµικά της µεγέθη και την εν
γένει υλοποίηση της επένδυσης,
στστ) αναλυτική εκτίµηση του άµεσου δηµοσιονοµικού

οφέλους που προκύπτει από την επένδυση, του κοινωνι-
κού κόστους / οφέλους που αυτή συνεπάγεται, καθώς
και των ωφελειών που θα προκύψουν για την εθνική οι-
κονοµία,
ζζ) εκτίµηση των άµεσων θέσεων εργασίας που θα δη-

µιουργηθούν, ανά ειδικότητα και επιµέρους επιχειρηµα-
τική δραστηριότητα, υπολογίζοντας αυτές µε αναλογία
θέσης προς Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), ένα
προς ένα (1/1),
ηη) ανάλυση κινδύνων που µπορούν να επηρεάσουν

την έγκαιρη ολοκλήρωση της επένδυσης, και
θθ) σχέδιο καταστατικού, προκειµένου περί υπό σύ-

σταση εταιρείας ή καταστατικό της εταιρείας, προκειµέ-
νου περί υφισταµένης.
ιστ) Άλλα στοιχεία τα οποία, κατά την αναθέτουσα αρ-

χή, πρέπει να περιλαµβάνονται στην προσφορά των υπο-
ψηφίων και 
ιζ) θέµατα που αφορούν την οργάνωση και διεξαγωγή

του διαγωνισµού και τη διασφάλιση της συµµόρφωσης
του υποψηφίου στον διαγωνισµό προς τους όρους του
και για την εκπλήρωση από αυτόν και την ανώνυµη εται-
ρία, στην οποία θα χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας, των
υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν και των όρων που θα
διαλαµβάνει η σύµβαση παραχώρησης, καθώς και κάθε
διαδικαστικό θέµα σε σχέση µε τη διενέργεια του διαγω-
νισµού. 

7. Η επιλογή και ποιοτική αξιολόγηση των υποψηφίων
διενεργείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο
73 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και το άρθρο 39 του ν.
4413/2016.

8. Θέσεις εργασίας που τυχόν περιλαµβάνονται στις
προσφορές των υποψηφίων, υπολογίζονται µε αναλογία
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θέσης προς Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), ένα
προς ένα (1/1).

9. Με απόφαση της ΕΕΕΠ συγκροτείται η Επιτροπή
Διενέργειας του διαγωνισµού, ρυθµίζονται οι κανόνες
λειτουργίας της, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για
τη διενέργεια του διαγωνισµού, µε σκοπό τη διασφάλιση
της αµεροληψίας και διαφάνειας της διαγωνιστικής δια-
δικασίας.

10. Από την µαταίωση του διαγωνισµού δεν προκύπτει
δικαίωµα αποζηµίωσης όσων έλαβαν µέρος για οποιον-
δήποτε λόγο.

11. Για την παραχώρηση συνάπτεται σύµβαση µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου, νοµίµως εκπροσωπούµενου α-
πό τον Υπουργό Οικονοµικών και του πλειοδότη εντός
τριών (3) µηνών από την κατακύρωση, και σε κάθε περί-
πτωση πριν την έκδοση της απόφασης της παραγράφου
1, η οποία αποτυπώνει τους όρους λειτουργίας της επι-
χείρησης ως ΕΚΑΖ και της επένδυσης που πρέπει να διε-
νεργηθεί, τις υποχρεώσεις που ο πλειοδότης έχει ανα-
λάβει µε το διαγωνισµό ή κρίνονται αναγκαίες από την
αναθέτουσα αρχή προς υλοποίηση της επένδυσης και,
εν γένει, την εκπλήρωση των όρων της. Η σύµβαση πα-
ραχώρησης περιλαµβάνει κατ΄ ελάχιστον τους όρους
διενέργειας της επένδυσης και µέτρα, τα οποία, κατά
την εύλογη κρίση της αναθέτουσας αρχής, διασφαλί-
ζουν ικανοποιητικώς, µε όρους αγοράς, την προσήκουσα
υλοποίηση της επένδυσης σύµφωνα µε το χρονοδιά-
γραµµά της και τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει η επι-
χείρηση. 

12. Η ΕΕΕΠ εκφέρει γνώµη ως προς τους όρους της
σύµβασης παραχώρησης, πριν από την υπογραφή της,
σε σχέση µε εποπτικά και λειτουργικά θέµατα της εται-
ρίας.

13. Για την υπογραφή της σύµβασης, ασκείται προσυµ-
βατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφαρµοζο-
µένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 35 του ν.
4129/2013 (Α΄ 52). Ο προσυµβατικός έλεγχος µπορεί να
ασκείται συνολικά, εφόσον υποβάλλονται στο Ελεγκτικό
Συνέδριο ο τύπος της σύµβασης και η διαδικασία εξεύρε-
σης αντισυµβαλλοµένου από την έναρξη της διαδικασίας
αυτής µέχρι και τον ορισµό των υποψηφίων αντισυµβαλ-
λοµένων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προσυµβατι-
κός έλεγχος κατ΄ ιδίαν σύµβασης µόνο στο µέτρο που υ-
πάρξει απόκλιση από τον τύπο της σύµβασης ή από τη
διαδικασία που έχουν υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέ-
δριο. Συµβάσεις παραχώρησης άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ
που συνοµολογήθηκαν ύστερα από προσυµβατικό έλεγ-
χο του Ελεγκτικού Συνεδρίου θεωρούνται επωφελείς και
συµφέρουσες για το Ελληνικό Δηµόσιο, και δεν γεννά-
ται σχετικώς αστική ή ποινική ευθύνη των εκπροσώπων
του Ελληνικού Δηµοσίου που τις υπογράφουν ούτε των
µελών της ΕΕΕΠ και της Επιτροπής Διενέργειας του
Διαγωνισµού σε σχέση µε τους όρους της προκήρυξης.

14. Για την προετοιµασία διενέργειας του διαγωνι-
σµού, η ΕΕΕΠ µπορεί να αναθέτει σε ηµεδαπά ή αλλο-
δαπά, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µε προσφυγή σε διαδι-
κασία διαπραγµάτευσης, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης,
µε ανάρτηση της πρόσκλησης στον ιστότοπό της και έ-
ναντι συνολικής αµοιβής µέχρι του ορίου της περίπτω-
σης β΄ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει κάθε
φορά, υπηρεσίες συµβούλων οποιασδήποτε ειδικότητας,
όπως ιδίως, τεχνικού, νοµικού, οικονοµικού και συµβού-
λου οργάνωσης, επί ειδικών θεµάτων, που απαιτούνται

για τη σύνταξη και κατάρτιση των συµβατικών τευχών,
τον καθορισµό του ελαχίστου κατά περίπτωση τιµήµα-
τος, τη µεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των ε-
πενδυτικών σχεδίων, την αποτίµηση περιουσιακών στοι-
χείων, την προσέλκυση δυνητικών επενδυτών, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα. Οι σύµβουλοι δύνανται να συν-
δράµουν την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισµού τό-
σο κατά την αξιολόγηση των προτάσεων, όσο και κατά
την παρακολούθηση, επίβλεψη και τον έλεγχο της προό-
δου υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και
των µελετών και έργων που αναλαµβάνουν οι παραχω-
ρησιούχοι, µέχρι και την ολοκλήρωσή τους. Οι σχετικές
δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισµό της ΕΕΕΠ. Η α-
νάθεση καθηκόντων συµβούλου γίνεται µε σύµβαση,
στην οποία ορίζονται οι παρεχόµενες από τον σύµβουλο
υπηρεσίες, οι όροι και προϋποθέσεις παροχής τους, η
διάρκεια της σύµβασης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για
την εκτέλεσή της.

15.Με την επιφύλαξη των θεµάτων τα οποία ρυθµίζο-
νται µε την κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 12, µε απόφαση της ΕΕΕΠ δύναται
να ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικό θέµα και λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 362 
Συνδροµή προϋποθέσεων οργάνωσης ΕΚΑΖ

1. Για τη συνδροµή της πλήρωσης των προϋποθέσεων
των άρθρων 358, 359, 360, 363, 364 και 365, εκδίδεται α-
πό την ΕΕΕΠ απόφαση, κατόπιν υποβολής αιτήσεως
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 367.
Η ΕΕΕΠ, προκειµένου να εκδώσει την απόφασή της, ε-
λέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου και, ε-
φόσον συντρέχει περίπτωση, οι όροι της σύµβασης πα-
ραχώρησης. 

2. Η ΕΕΕΠ το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την
υποβολή πλήρους φακέλου εκδίδει την απόφαση ή δια-
τυπώνει τις παρατηρήσεις της σύµφωνα µε όσα εκτίθε-
νται παρακάτω. Τυχόν ελλείψεις του φακέλου γνωστο-
ποιούνται εγγράφως στον αιτούντα εντός εύλογου χρό-
νου από της υποβολής του. Εφόσον, κατά τη γνώµη της
ΕΕΕΠ, η αίτηση δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του νόµου
ή της σύµβασης παραχώρησης, η ΕΕΕΠ γνωστοποιεί
στον αιτούντα µε τρόπο συγκεκριµένο, εγγράφως και αι-
τιολογηµένα τα κενά, τις ελλείψεις ή άλλους λόγους για
τους οποίους δεν προχωρεί στην έκδοση της απόφασης
και υποδεικνύει µε κάθε πρόσφορο µέτρο τις απαραίτη-
τες διορθώσεις ή συµπληρώσεις που απαιτούνται για την
έκδοση αυτής. Οριστική απόφαση της ΕΕΕΠ για απόρρι-
ψη της αίτησης προσβάλλεται µε προσφυγή, που πρέπει
να κατατεθεί εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από κοι-
νοποίησή της στον αιτούντα, ενώπιον του Διοικητικού Ε-
φετείου Αθηνών. Η προσφυγή εκδικάζεται µε τη διαδικα-
σία του κατεπείγοντος εντός τριών (3) µηνών από την
κατάθεσή της.

3. Η άδεια λειτουργίας µπορεί να παρέχει δικαίωµα α-
ποκλειστικότητος ως προς τη δραστηριοποίηση στη γεω-
γραφική περιοχή που ορίζεται στην άδεια λειτουργίας,
σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης. Η διάρκεια της
αποκλειστικότητας, τηρουµένων των διατάξεων των πα-
ραγράφων 5 και 6 του άρθρου 359, συναρτάται µε το ύ-
ψος του ανταλλάγµατος που θα καταβάλει ο παραχωρη-
σιούχος, το ύψος των επενδύσεων που θα αναλάβει να
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διενεργήσει, οι οποίες θα καθορισθούν στη σχετική σύµ-
βαση παραχώρησης της επιχείρησης µε την αναθέτουσα
αρχή, την έκταση της περιοχής για την οποία θα ισχύει η
αποκλειστικότητα και το εκτιµώµενο χρόνο απόσβεσης
της επένδυσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών, Οικο-
νοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Τουρισµού, ύ-
στερα από γνώµη της ΕΕΕΠ µπορεί να ορίζονται και πε-
ραιτέρω κριτήρια, έτσι ώστε να διασφαλίζεται εξισορρό-
πηση του ανταλλάγµατος µε τη διάρκεια της αποκλειστι-
κότητος, τηρουµένων της αρχής της αναλογικότητος και
των αρχών του ενωσιακού δικαίου, λαµβανοµένων υπό-
ψη της µορφής και των φορέων χρηµατοδότησης της νέ-
ας επένδυσης, του δηµοσιονοµικού οφέλους, των θέσε-
ων εργασίας και των εν γένει ωφελειών που αναµένεται
να προκύψουν από τη δραστηριοποίηση της ΕΚΑΖ για
την Εθνική οικονοµία. 

4. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ η αιτού-
σα επιχείρηση καταβάλλει αντάλλαγµα, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην προκήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνι-
σµού και τη σύµβαση παραχώρησης. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµι-
κών, ύστερα από γνώµη της ΕΕΕΠ, ρυθµίζονται ειδικά
θέµατα και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρού-
σας παραγράφου. 

5. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας η ΕΚΑΖ
προσκοµίζει εγγυητική επιστολή αξιόπιστου χρηµατοπι-
στωτικού ιδρύµατος για την καλή εκτέλεση των όρων
χορήγησης της άδειας, το ύψος της οποίας, οριζόµενο
σε σχέση µε το τίµηµα αυτής, καθορίζεται µε κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης, ύστερα από γνώµη της ΕΕΕΠ. Η εγγυητική επι-
στολή καταπίπτει εάν δεν τηρούνται οι όροι και προϋπο-
θέσεις των αδειών, καθώς και σε όσες περιπτώσεις ορί-
ζονται στο νόµο, στον Κανονισµό Παιγνίων της παρ. 3
του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 ή στις σχετικές µε τα θέ-
µατα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ. Η εγγυητική επιστολή
επιστρέφεται στον κάτοχο της άδειας έναν (1) χρόνο µε-
τά τη λήξη της άδειας και εφόσον δεν υπάρξει λόγος µε-
ρικής ή ολικής παρακράτησης ή κατάπτωσής της. Με κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης
και Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη της ΕΕΕΠ, ρυθµίζο-
νται ειδικά θέµατα και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου.

6. Για τη χορήγηση άδειας ΕΚΑΖ σε επιχείρηση που
διαθέτει άδεια λειτουργίας καζίνο σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του ν. 2206/1994 και του ν. 3139/2003 εφαρµόζεται
το άρθρο 369 του παρόντος νόµου. 

Άρθρο 363 
Οργάνωση και υποδοµή της ΕΚΑΖ

1. Για την έκδοση της απόφασης του άρθρου 362 του
παρόντος νόµου, η ΕΚΑΖ πρέπει να διαθέτει: α) άρτια και
ορθολογική διοικητική και τεχνικοοικονοµική οργάνωση
και διάρθρωση, καθώς και τεχνολογική και υλικοτεχνική
υποδοµή, β) κατάλληλο οργανόγραµµα και πρόσφορους
κανόνες δεοντολογίας της διοίκησης, των στελεχών και
εν γένει του προσωπικού της, και γ) Εσωτερικό Κανονι-
σµό που προβλέπει: 

i) µέτρα έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος
βλάβης των συµφερόντων των παικτών από τυχόν σύ-
γκρουση συµφερόντων τους µε αυτά της ΕΚΑΖ, των στε-
λεχών της, των συνδεδεµένων µε αυτή προσώπων ή άλ-
λων προσώπων που συµµετέχουν σε παίγνια, ii) κανόνες

που διασφαλίζουν συνθήκες διαφάνειας ως προς την
λειτουργία και ακεραιότητα της διοργάνωσης της διεξα-
γωγής των παιγνίων, iii) κατάλληλους µηχανισµούς για
την παρακολούθηση της λειτουργίας των παιγνιοµηχα-
νηµάτων και των παιγνίων τραπεζιών και για την αποτρο-
πή της ανάπτυξης απατηλών µεθόδων και, εν γένει, την
πρόληψη της απάτης, για την καταστολή του εγκλήµα-
τος και την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από πα-
ράνοµες δραστηριότητες, για την προστασία των ανηλί-
κων και των καταναλωτών, την εξασφάλιση του αδιάβλη-
του των τυχερών παιγνίων και, εν γένει, της κανονικής,
απρόσκοπτης, ελεγχόµενης και ασφαλούς διεξαγωγής
τους, iv) κατάλληλους µηχανισµούς ελέγχου και ασφα-
λείας στον τοµέα της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των
δεδοµένων, v) αποτελεσµατικούς µηχανισµούς εσωτερι-
κού ελέγχου και σύστηµα λογιστικής καταχώρισης των
διενεργούµενων πράξεων και δεδοµένων, ώστε να είναι
ευχερής ο έλεγχος της δραστηριότητας της ΕΚΑΖ από
την ΕΕΕΠ και συµβατός µε τα συστήµατά της και κατάλ-
ληλες διαδικασίες για την πρόληψη άσκησης επιρροών
από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 364 που
θα µπορούσαν να αποβούν σε βάρος της συνετής και
χρηστής διαχείρισης της ΕΚΑΖ, καθώς και για την απο-
τροπή και την επίλυση καταστάσεων σύγκρουσης συµ-
φερόντων µεταξύ των προσώπων αυτών και των πελα-
τών της.

2. Με απόφαση της ΕΕΕΠ δύνανται: Α) να ορίζονται:
α) ειδικές υποχρεώσεις και προδιαγραφές των ΕΚΑΖ ως
προς το λογιστικό τους σύστηµα, τα λογιστικά αρχεία
και βιβλία τους, την τήρηση και διατήρηση κάθε είδους
δεδοµένου, στοιχείου, αρχείου και µητρώου, το είδος,
τον τύπο, τη µορφή, το περιεχόµενο, τον τρόπο και χρό-
νο τήρησης και αποθήκευσης των κάθε είδους δεδοµέ-
νων και πληροφοριών, β) υποχρεώσεις και προδιαγρα-
φές σχετικά µε χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που οι
ΕΚΑΖ οφείλουν να υποβάλλουν στην ΕΕΕΠ, πέραν των
υποχρεώσεων που αυτές υπέχουν σύµφωνα µε τον ν.
4308/2014 (Α΄ 251), καθώς και απαιτήσεις και υποχρεώ-
σεις ελέγχου µέρους ή του συνόλου των καταστάσεων
αυτών από ανεξάρτητο εξωτερικό ορκωτό ελεγκτή λογι-
στή, που ορίζεται από την ΕΕΕΠ, γ) υποχρεώσεις για τα
µέτρα πρόληψης νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας
που οφείλουν να εφαρµόζουν οι ΕΚΑΖ, δ) υποχρεώσεις
και προδιαγραφές για την ανάπτυξη και εφαρµογή των
συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου των ΕΚΑΖ, ε) κανόνες
για την παρακολούθηση θεµάτων οικονοµικής και χρηµα-
τοπιστωτικής δοµής και επάρκειας ιδίων κεφαλαίων των
ΕΚΑΖ, στ) υποχρεώσεις των ΕΚΑΖ σχετικά µε τον τύπο,
τη µορφή, το περιεχόµενο, τον τρόπο και τον χρόνο υπο-
βολής προς την ΕΕΕΠ της δήλωσης απόδοσης και κάθε
άλλου δεδοµένου, στοιχείου ή πληροφορίας για την εί-
σπραξη της συµµετοχής του Ελληνικού Δηµοσίου στα
µικτά κέρδη των ΕΚΑΖ, όπως και κάθε άλλου εσόδου ή
απαίτησης προκύπτει υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των φορέων του από τη συµµετοχή στη διοργάνωση και
διεξαγωγή των παιγνίων, ζ) υποχρεώσεις και προδιαγρα-
φές των ΕΚΑΖ σχετικά µε την καθιέρωση διαδικασιών
για τη λογιστική καταµέτρηση των ταµειακών διαθεσί-
µων, την πραγµατοποίηση των σχετικών συναλλαγών
και των κάθε είδους πληρωµών, ανεξαρτήτως των µέσων
συµµετοχής και πληρωµής, και Β) να ρυθµίζονται άλλα
ειδικά θέµατα και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου. 
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3. Η απόφαση της ΕΕΕΠ της παραγράφου 2 δύναται
να διαφοροποιεί τις υποχρεώσεις και προδιαγραφές που
θέτει στις ΕΚΑΖ βάσει αντικειµενικών κριτηρίων και πα-
ραγόντων που προσδιορίζονται στην απόφασή της, ό-
πως η µορφή και το µέγεθος της ΕΚΑΖ, το µερίδιο της α-
γοράς που κατέχουν και ο αριθµός των απασχολουµέ-
νων σ΄ αυτές. 

Άρθρο 364 
Έγκριση της καταλληλότητας των µελών διοίκησης 

και των διευθυντικών στελεχών της ΕΚΑΖ

1. Για την έκδοση της απόφασης του άρθρου 362 του
παρόντος νόµου, τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
και τα διευθυντικά στελέχη της ΕΚΑΖ, καθώς και τα πρό-
σωπα που ασκούν, άµεσα ή έµµεσα, τη διοίκηση της Ε-
ΚΑΖ, πρέπει να διαθέτουν την απαιτούµενη για την απο-
τελεσµατική άσκηση των καθηκόντων εκάστου ακεραιό-
τητα, κατάρτιση, εµπειρία και βαθµό γνώσεων, έτσι ώστε
να είναι σε θέση να εκπληρώνουν αποτελεσµατικά τα
καθήκοντά τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και,
εν γένει, να είναι κατάλληλα να εξασφαλίσουν τη συνε-
τή και χρηστή διαχείριση της ΕΚΑΖ και τη σύµφωνη µε
το νόµο λειτουργία της. Η ΕΚΑΖ πρέπει να διαθέτει δύο
(2) τουλάχιστον έµπειρα διοικητικά στελέχη πλήρους α-
πασχόλησης, που θα συµµετέχουν στο Διοικητικό Συµ-
βούλιο ως εκτελεστικά του µέλη ή θα κατέχουν κατ΄ ε-
λάχιστο θέση Γενικού Διευθυντή, τα οποία θα είναι επι-
φορτισµένα µε την άσκηση των δραστηριοτήτων της Ε-
ΚΑΖ και τη σύννοµη λειτουργία της. Οι προδιαγραφές
του πρώτου εδαφίου ισχύουν, αναλόγως, και για τον οι-
κονοµικό διευθυντή, τους διευθυντές των τοµέων παι-
γνίων, τον διευθυντή του τοµέα τεχνολογιών, πληροφο-
ρικής και επικοινωνιών, τον υπεύθυνο κανονιστικής συµ-
µόρφωσης, τον υπεύθυνο εσωτερικού ελέγχου, τον υ-
πεύθυνο ασφαλείας, ελέγχου και επιτήρησης και εν γέ-
νει κάθε πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα και αρµοδιότη-
τες αντίστοιχα ή ανάλογα µε τα παραπάνω. 

2. Η ΕΕΕΠ διαπιστώνει την καταλληλότητα των προ-
σώπων της παραγράφου 1 ερευνώντας την ακεραιότητα,
τεχνική και επαγγελµατική τους επάρκεια, ανάλογα µε
τα καθήκοντα που ασκούν. Επί συλλογικών οργάνων ή
συµπραττόντων στελεχών η συνδροµή επαγγελµατικής
γνώσης, κατάρτισης και εµπειρίας κρίνεται στο πρόσωπο
των µελών του οργάνου ή των συµπραττόντων στελε-
χών συνολικώς. 

3. Η ΕΕΕΠ για να διαπιστώσει την καταλληλότητα των
προσώπων της παραγράφου 1 εξετάζει µεταξύ άλλων:
α) αν αυτά έχουν καταδικασθεί για κακούργηµα ή σε ο-
ποιαδήποτε 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, έγκληµα
που προβλέπεται στη νοµοθεσία περί ναρκωτικών, ό-
πλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής, εγκλήµατα
του ευρύτερου χρηµατοπιστωτικού τοµέα, καθώς και για
έγκληµα που προβλέπεται στη νοµοθεσία περί τυχερών
παιγνίων, β) αν έχει επιβληθεί εις βάρος τους οποιαδή-

ποτε διοικητική κύρωση για παραβάσεις της νοµοθεσίας
στον ευρύτερο χρηµατοπιστωτικό τοµέα, καθώς και γ)
αν υφίσταται οποιαδήποτε εκκρεµής διαδικασία ενα-
ντίον τους για παραβάσεις και αδικήµατα των περιπτώ-
σεων α΄ και β΄, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

4. Κατά την εξέταση της καταλληλότητας των παρα-
πάνω προσώπων η ΕΕΕΠ δύναται να ζητεί από τα προς
έγκριση πρόσωπα, καθώς και από κάθε άλλο φορέα και
αρχή του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, της Ελλάδας και
του εξωτερικού, οποιοδήποτε στοιχείο, έγγραφο ή πλη-
ροφορία κρίνει σκόπιµο για τη διαµόρφωση της κρίσης
της, όπως ιδίως υπεύθυνες δηλώσεις, ένορκες βεβαιώ-
σεις, αντίγραφα ποινικού µητρώου, στοιχεία για εκκρε-
µείς δικαστικές υποθέσεις, εκκρεµείς ποινικές διώξεις,
καθώς και για δικαστικές αποφάσεις, πτυχία, πιστοποιή-
σεις ή/και βεβαιώσεις επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, άδειες άσκησης επαγγέλµατος, καθώς και
κάθε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο για την αξιολόγη-
ση της ικανότητας, της αξιοπιστίας και της ακεραιότητας
του προσώπου. Σε περίπτωση κατοίκων εξωτερικού η Ε-
ΕΕΠ µπορεί να δέχεται αντίστοιχα έγγραφα και πιστο-
ποιητικά που εκδίδονται σύµφωνα µε το δίκαιο της χώ-
ρας εγκατάστασης. 

5. Η ΕΕΕΠ δύναται να καλεί τα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου, τους γενικούς διευθυντές και τα πρόσωπα
που ασκούν πράγµατι τη διοίκηση της εταιρίας σε προ-
σωπική συνέντευξη, προκειµένου να διαπιστώσει την κα-
ταλληλότητά τους.

6. Τυχόν αρνητική απόφαση ως προς τα πρόσωπα της
παραγράφου 1 είναι αιτιολογηµένη, εφαρµοζοµένων α-
ναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου
362 του παρόντος νόµου.

7. Με απόφαση της ΕΕΕΠ δύνανται να εξειδικεύονται
ειδικά θέµατα που αποτελούν αντικείµενο ρύθµισης του
παρόντος άρθρου, να ορίζονται προϋποθέσεις και κανό-
νες σε σχέση µε την καταλληλότητα προσώπων που α-
πασχολούνται στις ΕΚΑΖ, εφόσον τούτο απαιτείται για
τη διασφάλιση της σύννοµης λειτουργίας τους, και να
ρυθµίζονται τεχνικά θέµατα, διαδικασίες και λεπτοµέρει-
ες για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρ-
θρου. 

Άρθρο 365 
Έγκριση της καταλληλότητας των µετόχων ΕΚΑΖ 

µε ειδική συµµετοχή

1. Για την έκδοση της απόφασης του άρθρου 362 του
παρόντος νόµου, η ΕΕΕΠ ελέγχει κατά πόσον οι µέτοχοι
που διαθέτουν ειδική συµµετοχή στην ΕΚΑΖ διαθέτουν
τα απαιτούµενα εχέγγυα επαγγελµατικού ήθους, ώστε
να είναι ικανοί να διασφαλίσουν τη χρηστή διαχείριση
της ΕΚΑΖ, προκειµένου αυτή να λειτουργεί σύµφωνα µε
τις διατάξεις της νοµοθεσίας. 

2. Ειδική συµµετοχή διαθέτουν οι µέτοχοι που κατέ-
χουν, άµεσα ή έµµεσα, ποσοστό µεγαλύτερο του δέκα
τοις εκατό (10%) του µετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιω-
µάτων ψήφου της ΕΚΑΖ.

3. Ως έµµεση συµµετοχή νοείται η κατοχή και έλεγχος
µετοχών: 
α) µέσω συνδεδεµένων επιχειρήσεων, 
β) µέσω τρίτων, όταν υφίσταται συµφωνία, βάσει της

οποίας τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται µέσω συντονι-
σµένης άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχουν,
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να υιοθετούν διαρκώς κοινή πολιτική ως προς τη διοίκη-
ση της ΕΚΑΖ ή µητρικής της εταιρίας, ή όταν, δυνάµει
συµφωνίας, έχει µεταβιβασθεί η άσκηση των δικαιωµά-
των ψήφου µέσω αυτών, 
γ) όταν δικαιώµατα ψήφου που ενσωµατώνονται σε

µετοχές έχουν παρασχεθεί ως εµπράγµατη ασφάλεια
και ασκούνται από τρίτο πρόσωπο ή έχουν παρασχεθεί
λόγω επικαρπίας σε τρίτο πρόσωπο, 
δ) όταν τα δικαιώµατα ψήφου που κατέχονται ή τα ο-

ποία µπορούν να ασκηθούν κατά την έννοια των στοιχεί-
ων (α) έως (γ) ασκούνται από επιχείρηση την οποία ε-
λέγχει τρίτο πρόσωπο, 
ε) κάθε περίπτωση στην οποία τα δικαιώµατα ψήφου

που κατέχει πρόσωπο στο όνοµά του, τα ασκεί για λογα-
ριασµό ή σύµφωνα µε τις οδηγίες τρίτου προσώπου. 

4. Η ΕΕΕΠ δικαιούται να ζητεί για τους µετόχους όσα
στοιχεία θεωρεί απαραίτητα, εφόσον κρίνει ότι είναι δυ-
νατό οι µέτοχοι αυτοί να επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα
την διαχείριση της εταιρίας, προς διασφάλιση των κατά
την παράγραφο 1 απαιτούµενων εχέγγυων επαγγελµα-
τικού ήθους προς διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης
της ΕΚΑΖ.

5. Οι ιδρυτές και οι µέτοχοι της ΕΚΑΖ παρέχουν όλες
τις πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για να είναι
σε θέση η ΕΕΕΠ να αξιολογήσει ότι στο πρόσωπό τους
συντρέχουν οι απαιτούµενες προϋποθέσεις καταλληλό-
τητας. 

6. Σε περίπτωση που οι µέτοχοι µε ειδική συµµετοχή
είναι συνολικώς κύριοι ποσοστού κατώτερου του πενή-
ντα τοις εκατό (50%) του µετοχικού κεφαλαίου της εται-
ρίας ή του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου, η ΕΕΕΠ
δύναται να απαιτεί την υποβολή των πιο πάνω στοιχείων
και από άλλους ιδρυτές ή µετόχους, που καθορίζει µε α-
πόφασή της ή κατά περίπτωση. 

7. Εάν µέτοχοι που κατέχουν ειδική συµµετοχή είναι
νοµικά πρόσωπα, η ΕΕΕΠ ελέγχει τα φυσικά πρόσωπα
που διοικούν τα παραπάνω νοµικά πρόσωπα και τους κύ-
ριους µετόχους ή εταίρους αυτών, δυνάµενη να ζητήσει
στοιχεία που αφορούν την καταλληλότητα και για τη δι-
οίκηση και τους κύριους εταίρους των νοµικών προσώ-
πων, µέχρι και φυσικού προσώπου, ανάλογα µε τη νοµική
µορφή και το είδος του µετόχου, εφόσον θεωρεί τούτο
απαραίτητο για να µορφώσει κρίση ως προς την καταλ-
ληλότητα των µετόχων που κατέχουν ειδική συµµετοχή.

8. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρ-
θρου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρα-
γράφων 4 και 5 του άρθρου 364. 

9. Οι διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 40 του ν.
4002/2011 εφαρµόζονται αναλόγως, συµπληρωµατικά
προς τα ανωτέρω οριζόµενα, σε περίπτωση που φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο αποκτήσει την πλειοψηφία των δικαι-
ωµάτων ψήφου της ΕΚΑΖ ή αποκτήσει το δικαίωµα να
διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των µελών του Δ.Σ.
της ΕΚΑΖ ή αποκτήσει το δικαίωµα να ασκεί κυριαρχική
επιρροή στην ΕΚΑΖ είτε βάσει σύµβασης που έχει συνά-
ψει είτε βάσει πρόβλεψης του καταστατικού της, ή έχει
την εξουσία να ασκεί ή πράγµατι ασκεί κυριαρχική επιρ-
ροή ή έλεγχο στην ΕΚΑΖ, εφαρµοζοµένων αναλόγως
της περιπτωσης δ΄ της παρ. 2 και των παραγράφων 3 και
4 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄251). 

10. Τυχόν αρνητική αξιολόγηση µετόχων είναι αιτιολο-
γηµένη, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων της
παραγράφου 2 του άρθρου 362 του παρόντος νόµου.

11. Με απόφαση της ΕΕΕΠ δύνανται να εξειδικεύονται
και να ρυθµίζονται ειδικά θέµατα και λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 366 
Περιεχόµενο απόφασης έναρξης λειτουργίας καζίνο

1. Με την έκδοση της απόφασης του άρθρου 362 του
παρόντος νόµου σε επιχείρηση καζίνο: α) εγκρίνονται οι
περί σκοπού διατάξεις του Καταστατικού της ΕΚΑΖ, β) α-
παριθµούνται οι δραστηριότητές της και γ) καθορίζονται
i) η χρονική διάρκεια της άδειας, ii) η ακριβής θέση στην
οποία επιτρέπεται η λειτουργία της επιχείρησης, όπως η
θέση αυτή έχει καθοριστεί από την κοινή υπουργική από-
φαση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 και σύµφωνα µε
τη σύµβαση παραχώρησης ή, προκειµένου περί επιχειρή-
σεων που διαθέτουν άδεια, σύµφωνα µε τη διάταξη της
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994, όπως αυτή τροπο-
ποιείται µε τον παρόντα νόµο, τηρουµένων όσων προ-
βλέπονται στην τυχόν υφιστάµενη σύµβαση παραχώρη-
σης, iii) το είδος και η κατηγορία των παιγνίων στα οποία
δικαιούται να δραστηριοποιείται η ΕΚΑΖ, και iv) τυχόν ει-
δικοί όροι και λοιπές προϋποθέσεις για τη λειτουργία
της, σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης και της
σύµβασης παραχώρησης, όπου υφίσταται, όπως η εκτέ-
λεση έργων, τα στάδια και το χρονοδιάγραµµα υλοποίη-
σης αυτών, η τήρηση και εκπλήρωση τυχόν οικονοµικών
της υποχρεώσεων, θέµατα πλήρωσης τυχόν αιρέσεων,
αναβλητικών ή διαλυτικών, καθώς και θέµατα διασφάλι-
σης της τήρησης των όρων της προκήρυξης. 

2. Για την έκδοση της απόφασης του άρθρου 362, πέ-
ραν όσων ορίζονται στο άρθρο 367, υποβάλλονται επί-
σης στην ΕΕΕΠ προς έλεγχο νοµιµότητος: 
α) οι απαιτούµενες για την έναρξη υλοποίησης της ε-

πένδυσης προεγκρίσεις, εγκρίσεις και οικοδοµικές άδει-
ες, καθώς και εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων,
β) κάθε άλλο στοιχείο, δεδοµένο ή έγγραφο, που ζητεί

η ΕΕΕΠ να υποβληθεί σε αυτή, προκειµένου να είναι σε
θέση να κρίνει τη συνδροµή των προϋποθέσεων της πα-
ρούσας παραγράφου.

3. Η έναρξη λειτουργίας της ΕΚΑΖ προϋποθέτει την
έκδοση βεβαιωτικής πράξης από την ΕΕΕΠ η οποία δια-
πιστώνει την πλήρωση των όρων που τυχόν έχουν τεθεί
µε τη σύµβαση παραχώρησης ή άλλων προϋποθέσεων
που τυχόν απαιτούνται µε την άδεια λειτουργίας, κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 367 του παρόντος
νόµου.

4. Με απόφαση της ΕΕΕΠ δύνανται να ρυθµίζονται ει-
δικά θέµατα και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της πα-
ρούσας διάταξης, καθώς και κανόνες και η διαδικασία
για την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ, πε-
ριλαµβανοµένης της διαδικασίας που πρέπει να τηρείται
για τη δραστηριοποίηση της ΕΚΑΖ σε νέα παίγνια. 

Άρθρο 367 
Διαδικασία έκδοσης απόφασης 
έναρξης λειτουργίας ΕΚΑΖ 

1. Η αίτηση που υποβάλλει λειτουργούσα ή υπό ίδρυ-
ση ανώνυµη εταιρία στην ΕΕΕΠ για τη έκδοση απόφα-
σης έναρξης λειτουργίας ΕΚΑΖ συνοδεύεται από:
α) Πλήρη κατάλογο των δραστηριοτήτων της ΕΚΑΖ, µε

ανάλυση του είδους των δραστηριοτήτων και της οργα-
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νωτικής δοµής της εταιρίας, παράθεση του σχετικού
προγραµµατισµού για την προβλεπόµενη διαµόρφωση
των οικονοµικών µεγεθών της για τις δύο (2) προσεχείς
οικονοµικές χρήσεις και γενικώς τα στοιχεία που απαι-
τούνται για να µορφώσει γνώµη η ΕΕΕΠ ως προς τη συν-
δροµή των προϋποθέσεων των άρθρων 363, 364 και 365,
β) πλήρες επιχειρηµατικό σχέδιο (business plan) για τη

λειτουργία του καζίνο και την ανάπτυξη της επένδυσης
σε βάθος πενταετίας, σε συνδυασµό µε τις κτιριακές ε-
γκαταστάσεις και τα λοιπά θέµατα υλοποίησης της επέν-
δυσης που τυχόν απαιτείται για τη χορήγηση της άδειας
λειτουργίας, τους κύριους και επικουρικούς χώρους
διοργάνωσης και διεξαγωγής των παιγνίων, το είδος και
τον αριθµό των επιτρεπόµενων παιγνίων και άλλα συνα-
φή θέµατα, 
γ) αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της επέν-

δυσης,
δ) τις πηγές και τους φορείς χρηµατοδότησης της ε-

πένδυσης και αναλυτική επιµέτρηση του κόστους της, 
ε) αναλυτική εκτίµηση του άµεσου δηµοσιονοµικού ο-

φέλους που προκύπτει από την επένδυση, του κοινωνι-
κού κόστους / οφέλους που αυτή συνεπάγεται, καθώς
και των ωφελειών που θα προκύψουν για την εθνική οι-
κονοµία,
στ) περιγραφή των άµεσων θέσεων εργασίας που θα

δηµιουργηθούν, ανά ειδικότητα και επιµέρους επιχειρη-
µατική δραστηριότητα, 
ζ) ανάλυση κινδύνων που µπορούν να επηρεάσουν την

έγκαιρη ολοκλήρωση της επένδυσης, 
η) σχέδιο καταστατικού, προκειµένου περί νεοϊδρυό-

µενης, ή καταστατικό της εταιρίας, προκειµένου περί υ-
φισταµένης και
θ) άλλα στοιχεία που µπορεί να καθορίζει µε απόφασή

της η ΕΕΕΠ, µε την οποία µπορούν να συµπληρώνονται,
εξειδικεύονται και τροποποιούνται τα στοιχεία που απαι-
τείται να υποβάλλονται σε αυτή κατά το παρόν άρθρο, η
διαδικασία υποβολής του, και να ρυθµίζεται κάθε άλλο
ειδικό και τεχνικό θέµα και λεπτοµέρεια ως προς θέµατα
που αποτελούν περιεχόµενο των διατάξεων του παρό-
ντος άρθρου. 

2. Σε περίπτωση παραχωρησιούχου, τα στοιχεία που υ-
ποβάλλονται στην ΕΕΕΠ πρέπει να συνάδουν µε τις υπο-
χρεώσεις που αυτός έχει αναλάβει στο διαγωνισµό που
έχει συµµετάσχει.

3. Προκειµένου περί εκδόσεως απόφασης άδειας Ε-
ΚΑΖ σε εταιρία, η οποία:
α) είναι θυγατρική επιχείρησης που λειτουργεί καζίνο

ή ασκεί δραστηριότητα τυχερών παιγνίων σε άλλο Κρά-
τος, ή 
β) ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα

οποία ελέγχουν επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον
χώρο των τυχερών παιγνίων σε άλλο κράτος η ΕΕΕΠ,
πριν από την έκδοση απόφασης, ζητεί από την αιτούσα
εταιρία να προσκοµίσει βεβαίωση των αρµόδιων στη χώ-
ρα καταγωγής της εποπτικών αρχών, εφόσον υφίστα-
νται, για τη σύννοµη λειτουργία της, καθώς και εξουσιο-
δότηση της εταιρίας στην ΕΕΕΠ να ζητήσει η ίδια από
τις αρχές αυτές οποιαδήποτε πληροφορία κρίνει απαραί-
τητη για να κρίνει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδο-
σης απόφασης έναρξης λειτουργίας ΕΚΑΖ κατά τον πα-
ρόντα νόµο και αν υπάρχουν ικανοποιητικά εχέγγυα για
τη σύννοµη λειτουργίας της. 

4. Η απόφαση της ΕΕΕΠ για την έναρξη λειτουργίας

ΕΚΑΖ εκδίδεται κατόπιν ελέγχου της αιτήσεως, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 362. Η απόφαση απαριθµεί
τις κύριες δραστηριότητες της ΕΚΑΖ, χωρίς να απαιτεί-
ται λεπτοµερής απαρίθµηση στην άδεια επιµέρους δρα-
στηριοτήτων, συναφών µε τις περιγραφόµενες στην ά-
δεια. 

5. Η ΕΕΕΠ στην απόφαση έναρξης λειτουργίας δύνα-
ται, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, λαµβανοµένων υπόψη
και των όρων της σύµβασης παραχώρησης, να καθορίζει
ειδικά θέµατα που συνδέονται µε την εξυπηρέτηση του
δηµοσίου συµφέροντος και την προστασία του κοινωνι-
κού συνόλου και διασφαλίσεις που πρέπει να αναλάβουν
η ΕΚΑΖ ή, κατά περίπτωση, οι βασικοί µέτοχοι αυτής, για
την εκπλήρωση και τήρηση των υποχρεώσεων που ανα-
λαµβάνονται µε τη χορήγηση της άδειας. 

Άρθρο 368 
Προϋποθέσεις έκδοσης απόφασης 

έναρξης λειτουργίας ΕΚΑΖ

1. Η έναρξη λειτουργίας του καζίνο προϋποθέτει την
προσήκουσα πλήρωση τυχόν όρων και αιρέσεων που πε-
ριλαµβάνονται στην άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ, σύµφωνα
µε το περιεχόµενό της, που βεβαιώνεται µε απόφαση
της ΕΕΕΠ. 

2. Η εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων και η πλήρωση
τυχόν όρων και αιρέσεων που αναλαµβάνει η ΕΚΑΖ µε
τη σύµβαση παραχώρησης ή την άδεια λειτουργίας, αντι-
στοίχως, που πρέπει να εκπληρωθούν ή πληρωθούν κατά
τη διάρκεια λειτουργίας της, πιστοποιείται προοδευτικά
από την αναθέτουσα αρχή ή, κατά περίπτωση, την ΕΕ-
ΕΠ. Προς το σκοπό αυτόν, η ΕΚΑΖ υποβάλλει στην ανα-
θέτουσα αρχή ή, κατά περίπτωση, στην ΕΕΕΠ προοδευ-
τικά, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης παραχώρη-
σης ή της άδειας λειτουργίας και το οικείο χρονοδιά-
γραµµα που περιέχεται σε αυτές: α) πλήρη αναφορά για
την ολοκλήρωση της υλοποίησης των επιµέρους στοιχεί-
ων της επένδυσης ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
που έχει αναλάβει ή των όρων και αιρέσεων που έχουν
τεθεί, καθώς και β) στην οριστική τους µορφή τις απαι-
τούµενες τοπογραφικές, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλε-
κτροµηχανολογικές, περιβαλλοντικές και λοιπές µελέ-
τες για τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις όπου υλοποιείται
η επένδυση, τις προβλεπόµενες οικοδοµικές άδειες, λοι-
πές απαιτούµενες εγκρίσεις, άδειες και σήµατα λειτουρ-
γίας, βεβαιώσεις, πιστοποιήσεις, καθώς και κάθε άλλο
στοιχείο, δεδοµένο ή έγγραφο οφείλει να προσκοµισθεί
σύµφωνα µε τη σύµβαση παραχώρησης ή την άδεια λει-
τουργίας, προς ενεργοποίηση τµηµάτων της επένδυσης
ή την έναρξη λειτουργίας τµηµάτων του καζίνο ή άλλων
επιµέρους δραστηριοτήτων, ιδίως εφόσον για την έναρ-
ξή τους απαιτείται η προσκοµιδή εγκρίσεων ή αδειών. Ε-
φόσον η επένδυση επιµερίζεται σε τµήµατα, αυτά πρέ-
πει να έχουν καταστεί πλήρως λειτουργικά για να αρχί-
σουν να λειτουργούν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ά-
δεια λειτουργίας. 

3. Με απόφαση της ΕΕΕΠ δύνανται να ρυθµίζονται ει-
δικά θέµατα και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του πα-
ρόντος άρθρου ως προς θέµατα της αρµοδιότητος της Ε-
ΕΕΠ σε σχέση µε τη χορηγούµενη από αυτή άδεια λει-
τουργίας. 
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Άρθρο 369 
Χορήγηση άδειας ΕΚΑΖ σε επιχειρήσεις 
που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο

1. Επιχείρηση λειτουργίας καζίνο, στην οποία έχει πα-
ραχωρηθεί άδεια καζίνο πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, δικαιούται, κατόπιν υποβολής σχετικής
αίτησης στην ΕΕΕΠ, να ζητήσει τη χορήγηση άδειας λει-
τουργίας ΕΚΑΖ σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου. 

2. Η αίτηση αναφέρει την κατηγορία της άδειας, της ο-
ποίας ζητείται η χορήγηση, και περιλαµβάνει τα στοιχεία
των περιπτώσεων α΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 367, που εφαρµόζεται αναλόγως, και τυχόν άλ-
λα στοιχεία που µπορεί να καθορίζει µε απόφασή της η
ΕΕΕΠ. Στην περίπτωση της παραγράφου 7, η αίτηση πε-
ριλαµβάνει επίσης τα στοιχεία των περιπτ. β΄, γ΄, δ΄ και
ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 367. Η άδεια λειτουργίας χο-
ρηγείται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώ-
του και τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 362 του
παρόντος νόµου, εφαρµοζοµένης αναλόγως της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 362. Η ΕΕΕΠ αποφαίνεται αιτιολο-
γηµένα επί της αιτήσεως εντός δύο (2) µηνών από της υ-
ποβολής πλήρους φακέλου και, εφόσον χορηγηθεί άδεια
λειτουργίας, τροποποιείται αναλόγως, το αργότερο ε-
ντός δύο (2) µηνών, η υφιστάµενη σύµβαση παραχώρη-
σης µεταξύ του παραχωρησιούχου και του Ελληνικού
Δηµοσίου. 

3. Από την ηµεροµηνία χορήγησης άδειας λειτουργίας
ΕΚΑΖ κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου, παύουν
να ισχύουν αυτοδικαίως η προγενέστερη άδεια και οι ε-
πιµέρους όροι της, ανεξαρτήτως του αν είναι ευµενέστε-
ροι ή όχι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη νέα άδεια
λειτουργίας ΕΚΑΖ, τηρουµένων των διατάξεων του πα-
ρόντος νόµου, και η ΕΚΑΖ υπάγεται στις διατάξεις του
παρόντος νόµου. 

4. Η χρονική διάρκεια των αδειών που παραχωρούνται
κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου καθορίζεται α-
πό την ΕΕΕΠ, για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, εντός του
πλαισίου του άρθρου 359 του παρόντος νόµου. Κριτήρια
για τον καθορισµό της χρονικής διάρκειας της νέας άδει-
ας εντός των ορίων του άρθρου 359 του παρόντος νό-
µου αποτελούν το ύψος της επένδυσης, ο εκτιµώµενος
για την απόσβεσή της αναγκαίος χρόνος, η στάθµιση του
οφέλους της επιχείρησης ως εκ της αλλαγής των υπο-
χρεώσεών της βάσει του άρθρου 374 του παρόντος νό-
µου σε σχέση µε τις υφιστάµενες, λαµβανοµένου υπόψη
του χρόνου της παραχώρησης, καθώς και λοιπά κριτήρια
που δύναται να ορίζει µε κανονιστική απόφαση της ΕΕ-
ΕΠ.

5. Η χορηγούµενη σύµφωνα µε το παρόν άρθρο άδεια
λειτουργίας ΕΚΑΖ δύναται να ανανεώνεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 370 του παρόντος νόµου.

6. Η νέα άδεια λειτουργίας θα παρέχει όλα τα δικαιώ-
µατα και θα περιλαµβάνει τις υποχρεώσεις της ήδη υφι-
στάµενης, µε εξαίρεση τη χρονική διάρκεια της άδειας
και τις οικονοµικές υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπο-
νται στο άρθρο 374 του παρόντος νόµου. Με την χορή-
γηση της νέας άδειας λειτουργίας τροποποιείται αυτοδι-
καίως ως προς τα θέµατα που διαλαµβάνει η άδεια λει-
τουργίας της ΕΕΕΠ το περιεχόµενο τυχόν υφιστάµενης
άδειας παραχώρησης, σύµφωνα και µε την αίτηση που έ-

χει υποβάλει η αιτούσα επιχείρηση, επιτρεποµένων και
άλλων διαφοροποιήσεων που µπορεί να περιληφθούν σε
τροποποίηση της σύµβασης παραχώρησης που µπορεί
να καταρτισθεί µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου, νοµί-
µως εκπροσωπούµενου από τον Υπουργό Οικονοµικών,
και της ΕΚΑΖ, προς τροποποίηση υφιστάµενης σύµβα-
σης.

7. Η επιχείρηση µπορεί να ζητήσει δικαίωµα αποκλει-
στικής λειτουργίας καζίνο εντός της ζώνης στην οποία
δικαιούται να ασκεί τη δραστηριότητά της ή και άλλης
περιοχής που θα χωροθετηθεί µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισµού, ύστερα από
γνώµη της ΕΕΕΠ. Η ΕΕΕΠ δύναται να εγκρίνει τη σχετι-
κή αίτηση και να περιλάβει δικαίωµα αποκλειστικής λει-
τουργίας στην άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ που θα εκδώσει,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 359 του παρό-
ντος νόµου, εφόσον η επιχείρηση αναλάβει την υποχρέ-
ωση διενέργειας νέων επενδύσεων, που θα καθορισθούν
στη σχετική σύµβαση παραχώρησης της επιχείρησης µε
το Ελληνικό Δηµόσιο, νοµίµως εκπροσωπούµενο από
τον Υπουργό Οικονοµικών, και σύµφωνα µε τους όρους
της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η επι-
χείρηση καταβάλλει αντάλλαγµα υπό µορφή ανάληψης
υποχρέωσης ίδιας επένδυσης, όπως θα διαλαµβάνει η
σχετική σύµβαση παραχώρησης που θα υπογράψει µε το
Ελληνικό Δηµόσιο. Το ύψος του ανταλλάγµατος καθορί-
ζεται από Πιστοποιηµένο Εκτιµητή, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του ν. 4152/2013. Η αποτίµηση γίνεται λαµβανο-
µένων υπόψη της χρονικής διάρκειας της άδειας υπό κα-
θεστώς αποκλειστικότητας, της έκτασης της γεωγραφι-
κής περιοχής στην οποία αυτή θα ισχύει, του εκτιµώµε-
νου χρόνου απόσβεσης της επένδυσης, σε σχέση µε το
ύψος της, και λοιπών κριτηρίων που µπορούν να ορι-
σθούν µε κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Τουρισµού, ύστερα από
γνώµη της ΕΕΕΠ. Με την ίδια απόφαση µπορούν να ρυθ-
µίζονται η διαδικασία ορισµού του Πιστοποιηµένου Εκτι-
µητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4152/2013 και λοι-
πά θέµατα άσκησης του έργου, θέµατα µεθοδολογίας
της αποτίµησης και οποιοδήποτε άλλο ειδικό θέµα. Η Ε-
ΕΕΠ αποφασίζει για τη χορήγηση δικαιώµατος αποκλει-
στικής λειτουργίας καζίνο, τηρουµένων των διατάξεων
του άρθρου 359 του παρόντος νόµου, εφόσον κρίνει ότι
η επένδυση είναι επωφελής και εξυπηρετεί το δηµόσιο
συµφέρον, λαµβάνοντας υπόψη τη µορφή και τους φο-
ρείς χρηµατοδότησης της νέας επένδυσης, το δηµοσιο-
νοµικό όφελος, τις νέες θέσεις εργασίας και τις εν γένει
ωφέλειες που αναµένεται να προκύψουν από αυτήν για
την εθνική οικονοµία. Η καταρτιζόµενη σύµβαση παρα-
χώρησης διαλαµβάνει τους όρους ανάπτυξης της επέν-
δυσης και περιλαµβάνει µέτρα, τα οποία διασφαλίζουν
ευλόγως, µε όρους αγοράς, την προσήκουσα υλοποίηση
της επένδυσης σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµά της και
τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει η επιχείρηση. Οι όροι
αυτοί αποτυπώνονται καταλλήλως και στην άδεια λει-
τουργίας, κατά την εύλογη κρίση της ΕΕΕΠ.

Άρθρο 370 
Ανανέωση άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ

1. Με απόφαση της ΕΕΕΠ, ύστερα από αίτηση της Ε-
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ΚΑΖ, η άδεια λειτουργίας επιχείρησης καζίνο που έχει
χορηγηθεί βάσει του παρόντος νόµου ανανεώνεται, για
µία ή περισσότερες φορές, εφόσον συντρέχουν οι προς
τούτο απαιτούµενες προϋποθέσεις του νόµου, για χρονι-
κή διάρκεια που καθορίζεται στην οικεία απόφαση της Ε-
ΕΕΠ και η οποία για την κατηγορία καζίνο απλού τύπου
κυµαίνεται µεταξύ πέντε (5) και δέκα (10) ετών και για
την κατηγορία καζίνο ευρέος φάσµατος δραστηριοτή-
των µεταξύ δέκα (10) και είκοσι (20) ετών. Η σχετική αί-
τηση της ΕΚΑΖ πρέπει να υποβληθεί το αργότερο ένα (1)
έτος πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειάς της. 

2. Η αίτηση για ανανέωση συνοδεύεται από πλήρη φά-
κελο που περιέχει όλα τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄,
ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 367, πλήρες ε-
πιχειρηµατικό σχέδιο για τη λειτουργία του καζίνο κατά
τη διάρκεια της αιτούµενης ανανέωσης και άλλα στοι-
χεία που µπορεί να καθορίζει µε απόφασή της η ΕΕΕΠ. 

3. Η απόφαση της ΕΕΕΠ για την ανανέωση της άδειας
λειτουργίας ΕΚΑΖ εκδίδεται κατόπιν ελέγχου της αιτή-
σεως, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου
για τη σύννοµη λειτουργία ΕΚΑΖ, τηρουµένων των δια-
τάξεων του πρώτου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου
1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 362. 

4. Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας η ΕΚΑΖ
καταβάλλει στο Ελληνικό Δηµόσιο αντάλλαγµα για την
παραχώρηση, αναλόγως του χρόνου ανανέωσης της α-
δείας. Το αντάλλαγµα δύναται να καταβάλλεται και υπό
µορφή αντισταθµιστικών παροχών για τη διενέργεια ε-
πενδύσεων που αναλαµβάνει να διενεργήσει η ΕΚΑΖ, ό-
πως µπορεί να ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Τουρι-
σµού ύστερα από γνώµη της ΕΕΕΠ. Με την ίδια απόφα-
ση µπορούν να ρυθµίζονται κριτήρια για την αποτίµηση
του οφέλους της ΕΚΑΖ, λόγω της ανανέωσης της άδει-
ας λειτουργίας, από Πιστοποιηµένο Εκτιµητή, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 4152/2013, τον οποίο ορίζει η ΕΕ-
ΕΠ, η διαδικασία ορισµού του εν λόγω Πιστοποιηµένου
Εκτιµητή και λοιπά θέµατα άσκησης του έργου, καθώς
και οποιοδήποτε άλλο σχετικό ειδικό θέµα. Η καταρτιζό-
µενη σύµβαση παραχώρησης διαλαµβάνει τους όρους α-
νάπτυξης της επένδυσης και περιλαµβάνει µέτρα, τα ο-
ποία διασφαλίζουν ευλόγως, µε όρους αγοράς, την προ-
σήκουσα υλοποίησή της µε το χρονοδιάγραµµά της και
τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει η επιχείρηση. Οι όροι
αυτοί αποτυπώνονται καταλλήλως και στην άδεια λει-
τουργίας, κατά την εύλογη κρίση της ΕΕΕΠ.

5. Με την ανανέωση της άδειας λειτουργίας, τυχόν υ-
φιστάµενη στην τρέχουσα άδεια ρήτρα αποκλειστικότη-
τας δεν ανανεώνεται. 

Άρθρο 371 
Διαρκείς υποχρεώσεις των ΕΚΑΖ σε θέµατα 

οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσής τους

1. Προς διασφάλιση της σύννοµης λειτουργίας της και
την αποφυγή συγκρούσεως συµφερόντων ή της ανάπτυ-
ξης µεθόδων που θα έθεταν σε κίνδυνο τα συµφέροντα
των παικτών και την αγορά παιγνίων, η ΕΚΑΖ πρέπει να
πληροί καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της τις προδια-
γραφές:
α) για την οργάνωση και υποδοµή που προβλέπονται

στο άρθρο 363 ως προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ά-

δειας λειτουργίας, 
β) για τη διοίκηση και τα διευθυντικά στελέχη, σύµφω-

να µε τις διατάξεις του άρθρου 364 για τη χορήγηση της
άδειας λειτουργίας της, και 
γ) για την αξιοπιστία και καταλληλότητα των µετόχων

µε ειδική συµµετοχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 365. 
Οι ΕΚΑΖ οφείλουν να συµµορφώνονται καθ΄ όλη τη

διάρκεια λειτουργίας τους µε τις οργανωτικές και λει-
τουργικές απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, µε τους κα-
νόνες δεοντολογίας που θεσπίζει η ΕΕΕΠ και διέπουν
τις σχετικές δραστηριότητες και, εν γένει, µε τους κανό-
νες που θέτουν οι ίδιες µε τον Εσωτερικό Κανονισµό
τους.

2. Οι ΕΚΑΖ εφαρµόζουν κατάλληλες πολιτικές και δια-
δικασίες για να εξασφαλίζεται επαρκώς η συµµόρφωσή
τους, συµπεριλαµβανοµένων των στελεχών, υπαλλήλων
και εν γένει του προσωπικού τους, µε τις υποχρεώσεις
που υπέχουν από τις διατάξεις του νόµου αυτού, καθώς
και κανόνες για τη διενέργεια συναλλαγών σε καζίνο. 

3. Οι ΕΚΑΖ διαθέτουν και εφαρµόζουν καθ΄ όλη τη
διάρκεια λειτουργίας τους Εσωτερικό Κανονισµό Λει-
τουργίας, που περιέχει αποτελεσµατικές οργανωτικές
και διοικητικές ρυθµίσεις, ώστε να ενεργούν όλα τα ευ-
λόγως πρακτέα προκειµένου να τηρούν τις διατάξεις της
νοµοθεσίας και να µην επηρεάζονται αρνητικά τα συµ-
φέροντα των παικτών. Οφείλουν επίσης να διαθέτουν υ-
γιείς και αποτελεσµατικές διοικητικές και λογιστικές δια-
δικασίες, µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου, αποτελε-
σµατικές διαδικασίες εκτίµησης των κινδύνων και κατάλ-
ληλους µηχανισµούς ελέγχου και ασφάλειας των συστη-
µάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδοµένων και λει-
τουργίας των παιγνίων. Λαµβάνουν επίσης όλα τα ανα-
γκαία µέτρα για να εξασφαλίζεται η συνεχής και κανονι-
κή εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους και χρησιµοποι-
ούν για τον σκοπό αυτόν κατάλληλα και ανάλογα συστή-
µατα, µέσα και διαδικασίες, σύµφωνα µε τον Εσωτερικό
Κανονισµό Λειτουργίας τους. 

4. Οι ΕΚΑΖ καταγράφουν όλες τις δραστηριότητές
τους, τις υπηρεσίες που παρέχουν και τις συναλλαγές
που εκτελούν, κατά τρόπο που να επιτρέπει στην ΕΕΕΠ
να ελέγχει τη συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις του
παρόντος νόµου, περιλαµβανοµένων των υποχρεώσεών
τους έναντι των παικτών ή των εν δυνάµει παικτών.

5. Σε περίπτωση αλλαγής µελών του Διοικητικού Συµ-
βουλίου ή άλλων διοικητικών στελεχών της παραγράφου
1 του άρθρου 364, η ΕΚΑΖ γνωστοποιεί στην ΕΕΕΠ την
αλλαγή και τα στοιχεία των νέων προσώπων που ανα-
λαµβάνουν και ασκούν τα σχετικά καθήκοντα, µε όλα τα
απαιτούµενα για την αξιολόγησή τους δικαιολογητικά
και πληροφορίες, αντίστοιχα µε εκείνα που παρέχονται
σ΄ αυτή κατά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, ε-
ντός δέκα (10) ηµερών από την ανάληψη των καθηκό-
ντων τους. Η ΕΕΕΠ αξιολογεί τα νέα πρόσωπα, εφαρµο-
ζοµένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 364, και,
εφόσον κρίνει µε αιτιολογηµένη απόφασή της ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι απαραίτητες προϋπο-
θέσεις, ζητεί εντός εξήντα (60) ηµερών από της γνωστο-
ποιήσεως σ΄ αυτήν των στοιχείων των νέων προσώπων
την αποµάκρυνση και αντικατάστασή τους. Τέτοια από-
φαση µπορεί να λάβει η ΕΕΕΠ και σε οποιαδήποτε φάση
λειτουργίας της ΕΚΑΖ ως προς τα πρόσωπα αυτά, εφό-
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σον περιέλθουν σε γνώση της στοιχεία που θα οδηγού-
σαν σε µη αποδοχή τους ως µελών του Διοικητικού Συµ-
βουλίου ή διευθυντικών στελεχών της ΕΚΑΖ σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 364, αφού παράσχει στην Ε-
ΚΑΖ προσηκόντως δικαίωµα προηγούµενης ακροάσεως. 

6. Η ΕΕΕΠ µε αιτιολογηµένη απόφασή της δύναται να
ζητήσει από ΕΚΑΖ την αποµάκρυνση οποιουδήποτε προ-
σώπου από αυτά που περιγράφονται στην παραγράφου 1
του άρθρου 364, εφόσον αυτό, κατά την άσκηση των κα-
θηκόντων του, θέτει σε κίνδυνο την εύρυθµη λειτουργία
της ΕΚΑΖ, αφού παράσχει στην τελευταία προσηκόντως
δικαίωµα προηγούµενης ακροάσεως. 

7. Με τον Κανονισµό Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου
29 του ν. 4002/2011 και, γενικώς, µε αποφάσεις της ΕΕ-
ΕΠ, µπορεί να ορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο πι-
στοποίησης της καταλληλότητας των προσώπων της πα-
ραγράφου 3, τα αρµόδια όργανα για την εξέταση των αι-
τήσεων και γνωστοποιήσεων, τα ακριβή στοιχεία, έγγρα-
φα και δικαιολογητικά που πρέπει, κατά περίπτωση, να
υποβάλλονται, ο χρόνος υποβολής, οι προθεσµίες επα-
νεξέτασης και επαναξιολόγησης των αιτήσεων και γνω-
στοποιήσεων, οι θέσεις, τα καθήκοντα και οι αρµοδιότη-
τες που χρήζουν ελέγχου καταλληλότητας για τα πρό-
σωπα που κατέχουν και ασκούν αυτές, οι διοικητικές κυ-
ρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των
διατάξεων του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε άλλο ειδι-
κό θέµα.

8. Με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κανονι-
σµού Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/
2011 ή των σχετικών µε τα θέµατα του παρόντος άρθρου
αποφάσεων της ΕΕΕΠ, οι ΕΚΑΖ υποβάλλουν τις, κατά
περίπτωση, γνωστοποιήσεις ή αιτήσεις πιστοποίησης
του άρθρου αυτού µε τον τρόπο και στον χρόνο που ορί-
ζει η ΕΕΕΠ. 

9. Δελτία καταλληλότητας που έχουν εκδοθεί για πρό-
σωπα που απασχολούνται σε επιχειρήσεις καζίνο σύµ-
φωνα µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που
ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσή τους, εξακολουθούν να ι-
σχύουν και για το προσωπικό που θα απασχολείται στις
ΕΚΑΖ, µε την επιφύλαξη όσων δύναται µε αποφάσεις
της να ρυθµίζει η ΕΕΕΠ για την επαναξιολόγηση των
προσώπων αυτών στο πλαίσιο των διατάξεων του παρό-
ντος νόµου. 

10. Με απόφαση της ΕΕΕΠ µπορούν να εξειδικεύονται
οι υποχρεώσεις που προβλέπονται για τις ΕΚΑΖ στο πα-
ρόν άρθρο.

Άρθρο 372 
Λειτουργία, εποπτεία και έλεγχος των ΕΚΑΖ

1. Οι ΕΚΑΖ υπόκεινται κατά τη λειτουργία τους στις
διατάξεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας για τα τυχερά
παίγνια, οι οποίες εφαρµόζονται στις επιχειρήσεις που
λειτουργούν καζίνο, εκτός και αν από τις διατάξεις του
παρόντος νόµου συνάγεται το αντίθετο. Με απόφαση
της ΕΕΕΠ µπορούν να διευκρινίζονται θέµατα ως προς
την εφαρµογή και στις ΕΚΑΖ εποπτικών διατάξεων της
υφιστάµενης νοµοθεσίας για τα τυχερά παίγνια που ε-
φαρµόζονται στις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις καζί-
νο.

2. Η λειτουργία των ΕΚΑΖ εξαιρείται από τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις ωραρίων οµοειδών επιχειρήσεων.

3. Επί των ακαθαρίστων εσόδων των ΕΚΑΖ και των ε-
πιχειρήσεων που λειτουργούν εντός αυτών επιβάλλο-

νται τέλη υπέρ των Δήµων, µέσα στα διοικητικά όρια των
οποίων βρίσκονται οι ΕΚΑΖ, σε ποσοστό δύο τοις εκατό
(2%).

4. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της ΕΕΕΠ, ι-
δίως για τη συλλογή στοιχείων προς διενέργεια των ε-
λέγχων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας λει-
τουργίας και τη βεβαίωση εκπλήρωσης των υποχρεώσε-
ων των ΕΚΑΖ σύµφωνα µε τα άρθρα 363, 364, 365, 369,
370, 371, 373 και το παρόν άρθρο, δεν εφαρµόζονται οι
περιορισµοί της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί ε-
παγγελµατικού απορρήτου. Για την εφαρµογή των δια-
τάξεων του παρόντος νόµου και την άσκηση των εν γέ-
νει εποπτικών της καθηκόντων, η ΕΕΕΠ, µέσω των εντε-
ταλµένων οργάνων της, έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα
στοιχεία που τηρούν οι ΕΚΑΖ. Το προσωπικό, τα εντε-
ταλµένα όργανα και τα στελέχη της ΕΕΕΠ, εις γνώση
των οποίων περιέρχονται πληροφορίες και στοιχεία κα-
τά την άσκηση των καθηκόντων τους, υποχρεούνται
στην τήρηση των διατάξεων περί εχεµύθειας του άρθρου
26 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

5. Η ΕΕΕΠ δικαιούται να ελέγχει, η ίδια ή µέσω ορκω-
τών ελεγκτών λογιστών: α) τα βιβλία και στοιχεία που ο-
φείλουν να τηρούν οι ΕΚΑΖ σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού
εκδιδοµένων κανονιστικών πράξεων, καθώς και β) τις
χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις. Οι ΕΚΑΖ υπο-
χρεούνται να παρέχουν στην ΕΕΕΠ και τα όργανα που
αυτή εντέλλεται για τη διενέργεια του ελέγχου όλα τα
στοιχεία που είναι αναγκαία για την άσκησή του, µε τον
τρόπο και στον χρόνο που αυτή ορίζει, χωρίς οι ΕΚΑΖ να
µπορούν να αντιτάξουν επαγγελµατικό απόρρητο.

Άρθρο 373 
Μεταβίβαση µετοχών ΕΚΑΖ

1. Μέτοχος ΕΚΑΖ, που προτίθεται να µεταβιβάσει µε-
τοχές της, έτσι ώστε µε τη µεταβίβαση το ποσοστό συµ-
µετοχής του στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να κα-
τέρχεται των ποσοστών 10%, 20%, 33%, 50% ή 66,7%
του µετοχικού της κεφαλαίου ή των µετοχών µε δικαίω-
µα ψήφου ή εφόσον η εταιρία παύσει να είναι θυγατρική
του µεταβιβάζοντος, υποχρεούται να ενηµερώσει την Ε-
ΕΕΠ τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από τη µεταβίβαση
των µετοχών. Από τη διάταξη αυτή εξαιρείται η µεταβί-
βαση µετοχών λόγω γονικής παροχής. Επίσης, µέτοχος
ΕΚΑΖ, που προτίθεται να αποκτήσει µετοχές µε σύµβα-
ση, έτσι ώστε µε τη µεταβίβαση το ποσοστό συµµετοχής
του στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ξεπεράσει τα
ποσοστά 10%, 20%, 33%, 50% ή 66,6% του µετοχικού
της κεφαλαίου ή των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου ή ό-
ταν η ΕΚΑΖ καθίσταται θυγατρική του υποχρεούται να ε-
νηµερώσει την ΕΕΕΠ τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από
την απόκτηση των µετοχών.

2. Η ΕΕΕΠ εκτιµά την καταλληλότητα του αποκτώντος
για την διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης της εται-
ρίας και δύναται να εναντιωθεί µε αιτιολογηµένη απόφα-
σή της στη σκοπούµενη µεταβίβαση αν κρίνει ότι στο
πρόσωπο του αποκτώντος δεν συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις καταλληλότητας. Οι διατάξεις των παραγράφων 1
έως 9 του άρθρου 365 ως προς τα κριτήρια καταλληλό-
τητας των µετόχων µε ειδική συµµετοχή και για έµµεση
συµµετοχή εφαρµόζονται αναλόγως και στο παρόν άρ-
θρο.

3. Μετοχές που αποκτώνται χωρίς την τήρηση της ως

217



άνω διαδικασίας ή παρά την εναντίωση της ΕΕΕΠ δεν
παρέχουν δικαίωµα ψήφου ούτε δικαιούνται µερίσµατος,
εκτός και αν η ΕΕΕΠ παράσχει σχετική έγκριση µεταβί-
βασης κατόπιν ελέγχου καταλληλότητας του αποκτώ-
ντος κατά τα ανωτέρω.

4. Κάθε µεταβίβαση µετοχών ΕΚΑΖ γνωστοποιείται
στην ΕΕΕΠ από την ΕΚΑΖ µέσα σε προθεσµία δεκαπέ-
ντε (15) ηµερών από την καταχώρισή της στα βιβλία µε-
τόχων της ΕΚΑΖ. Μέτοχοι ΕΚΑΖ υποχρεούνται να ανα-
κοινώνουν στην εταιρία χωρίς υπαίτια βραδύτητα κάθε
συµφωνία για µεταβίβαση µετοχών.

5. Ως προς τις ΕΚΑΖ, οι µετοχές των οποίων είναι ει-
σηγµένες σε οργανωµένη αγορά, αντί των διατάξεων
των προηγουµένων παραγράφων, εφαρµόζονται αναλό-
γως οι διατάξεις των παρ. 2 και 2α του άρθρου 40 του ν.
4002/2011. 

6. Με απόφασή της η ΕΕΕΠ µπορεί να εξειδικεύει τα
κριτήρια για τη χορήγηση της άδειας της παραγράφου 1
και να ρυθµίζει κάθε ειδικό θέµα, διαδικασία και λεπτοµέ-
ρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 374 
Οικονοµικές υποχρεώσεις ΕΚΑΖ

1. Το Ελληνικό Δηµόσιο συµµετέχει στο µικτό κέρδος
(ακαθάριστα έσοδα) των τυχερών παιγνίων των ΕΚΑΖ,
κατά την έννοια της περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 25 του ν.
4002/2011, όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 9 του
άρθρου 379 του παρόντος νόµου, ως τοιούτων νοουµέ-
νων των εταιριών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, µέχρι
ποσού εκατό εκατοµµυρίων (100.000.000) ευρώ µε ενι-
αίο συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), µε την επιφύλα-
ξη της διατάξεως του επόµενου εδαφίου. Ο νέος συντε-
λεστής των επιχειρήσεων που υπάγονται στον παρόντα
νόµο σύµφωνα µε το άρθρο 369 θα είναι σε κάθε περί-
πτωση κατά τέσσερις µονάδες κατώτερος του συντελε-
στή που εφαρµόζεται σήµερα στην κάθε λειτουργούσα
επιχείρηση συντελεστή. 

2. Στο µικτό κέρδος άνω των εκατό εκατοµµυρίων
(100.000.000) ευρώ και µέχρι των διακοσίων εκατοµµυ-
ρίων (200.000.000) ευρώ, το ποσοστό συµµετοχής του
Δηµοσίου είναι δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 

3. Στο µικτό κέρδος άνω των διακοσίων εκατοµµυρίων
(200.000.000) ευρώ και µέχρι των πεντακοσίων εκατοµ-
µυρίων (500.000.000) ευρώ, το ποσοστό συµµετοχής του
Δηµοσίου είναι δώδεκα τοις εκατό (12%). 

4. Στο µικτό κέρδος άνω των πεντακόσιων εκατοµµυ-
ρίων (500.000.000), το ποσοστό συµµετοχής του Δηµο-
σίου είναι οκτώ τοις εκατό (8%).

5. Οι συντελεστές συµµετοχής του Δηµοσίου στο µι-
κτό κέρδος των τυχερών παιγνίων των ΕΚΑΖ των παρα-
γράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρµόζο-
νται από την 1η Ιανουαρίου του εποµένου έτους κατά το
οποίο τους χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ κατά το
άρθρο 369 του παρόντος νόµου, ύστερα από αίτησή
τους. Εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί µέχρι τις 31 Ο-
κτωβρίου ηµερολογιακού έτους και η άδεια χορηγηθεί το
πρώτο τρίµηνο του αµέσως εποµένου ηµερολογιακού έ-
τους, από την 1η Ιουλίου του έτους αυτού εφαρµόζεται
ο ενιαίος συντελεστής της παραγράφου 1 στο µικτό κέρ-
δος των τυχερών παιγνίων των ΕΚΑΖ και από την 1η Ια-

νουαρίου του εποµένου ηµερολογιακού έτους εφαρµό-
ζονται οι συντελεστές των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του
παρόντος άρθρου. Για ΕΚΑΖ που λαµβάνουν άδεια λει-
τουργίας σύµφωνα µε διατάξεις του παρόντος νόµου για
τη λειτουργία νέων καζίνο, ύστερα από πλειοδοτικό δια-
γωνισµό, οι συντελεστές των παραγράφων 1, 2, 3 και 4
του παρόντος άρθρου αυτοί εφαρµόζονται από την έ-
ναρξη λειτουργίας τους.

6. Οι ΕΚΑΖ καταβάλλουν ειδικό ετήσιο τέλος για την
κατοχή άδειας λειτουργίας καζίνο, ίσο µε το ένα τοις ε-
κατό (1%) των ακαθάριστων εσόδων (µικτό κέρδος) των
τυχερών παιγνίων που διεξάγουν. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να
ρυθµίζονται ειδικά θέµατα για την εφαρµογή του παρό-
ντος άρθρου.

Άρθρο 375 
Ανάκληση και αναστολή άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ

1. Η ΕΕΕΠ, πέραν των περιπτώσεων που προβλέπο-
νται στους οικείους όρους των συµβάσεων παραχώρη-
σης, ανακαλεί την άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ και στις εξής
περιπτώσεις: 
α) εάν η ΕΚΑΖ παραβιάζει διατάξεις της νοµοθεσίας

σε σχέση µε τις οργανωτικές υποχρεώσεις και τους κα-
νόνες δεοντολογίας, τίθενται σε κίνδυνο τα συµφέροντα
του κοινωνικού συνόλου και, γενικότερα, το δηµόσιο
συµφέρον και µε τρόπο ώστε η ΕΕΕΠ να κρίνει ότι συ-
ντρέχουν προϋποθέσεις που θα οδηγούσαν σε απόρριψη
της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ, ιδίως
όταν η ΕΚΑΖ έχει υποπέσει σε σοβαρές και επανειληµ-
µένες παραβάσεις διατάξεων της νοµοθεσίας, που καθι-
στούν τη λειτουργία της επικίνδυνη για τους παίκτες και
την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς παιγνίων,
β) εάν η ΕΚΑΖ δεν πληροί τις προϋποθέσεις των άρ-

θρων 359, 361, 363, 365, 371 και 372 του παρόντος νό-
µου και, εν γένει, δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της που
προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, του
Κανονισµού Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.
4002/2011 ή των σχετικών µε κανόνες λειτουργίας και ε-
ποπτείας της αποφάσεων της ΕΕΕΠ, περιλαµβανοµένων
εκείνων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του παρό-
ντος νόµου, καθώς και τις διατάξεις της νοµοθεσίας για
την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατι-
κές δραστηριότητες και για τη λειτουργία της αγοράς
παιγνίων, και
γ) εάν τα ίδια κεφάλαιά της υπολείπονται του ελάχι-

στου µετοχικού κεφαλαίου που οφείλει να διαθέτει, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 361 του παρόντος νόµου για χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών από την ηµεροµη-
νία έγκρισης από τη γενική συνέλευση των ετήσιων οι-
κονοµικών καταστάσεων στις οποίες αποτυπώνεται το
έλλειµµα ή, εφόσον οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις
δεν έχουν εγκριθεί εµπροθέσµως, από την τελευταία η-
µέρα στην οποία αυτές έπρεπε να έχουν εγκριθεί από τη
γενική συνέλευση σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν.
2190/1920.

2. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας µπορεί να έχει
ως αντικείµενο και ορισµένες µόνον από τις δραστηριό-
τητες λειτουργίας τυχερών παιγνίων που περιλαµβάνει η
άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ.

3. Πριν προχωρήσει στην ανάκληση της άδειας λει-
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τουργίας, η ΕΕΕΠ κοινοποιεί στην ΕΚΑΖ τις διαπιστωθεί-
σες ελλείψεις ή παραβάσεις και της γνωστοποιεί την α-
πόφαση που έχει λάβει να προχωρήσει σε ανάκληση της
άδειας λειτουργίας, εάν η ΕΚΑΖ δεν λάβει τα κατάλληλα
µέτρα εντός προθεσµίας που της τάσσει, η οποία δεν
µπορεί να είναι µικρότερη από τρεις (3) µήνες από την
κοινοποίηση της αποφάσεως. Μετά την πάροδο της προ-
θεσµίας και αφού λάβει υπόψη της τις θέσεις της ΕΚΑΖ,
η ΕΕΕΠ αποφασίζει οριστικώς. Σε περίπτωση που επιχεί-
ρηση Καζίνο διακόψει για οποιονδήποτε λόγο τη λει-
τουργία της, ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται να διορί-
σει προσωρινή διοίκηση µε αποκλειστικό σκοπό τη συνέ-
χιση της λειτουργίας της έως τη χορήγηση της άδειας
σε νέο παραχωρησιούχο.»

4. Η ΕΕΕΠ µπορεί µε απόφασή της να αναστέλλει προ-
σωρινά την άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ, εφόσον διαπιστώ-
νει ότι αυτή παραβιάζει τη νοµοθεσία, έτσι ώστε η λει-
τουργία της να δηµιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τους
παίκτες και την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς τυχερών
παιγνίων. Αντικείµενο της απόφασης µπορεί να είναι και
η αναστολή της άδειας ασκήσεως συγκεκριµένων λει-
τουργιών και δραστηριοτήτων της ΕΚΑΖ, που καθορίζο-
νται στην απόφαση. Η διάρκεια της αναστολής δεν µπο-
ρεί να υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες. Στην απόφαση α-
ναστολής της άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ µπορεί να τίθε-
ται από την ΕΕΕΠ στην ΕΚΑΖ σύντοµη προθεσµία, µέσα
στην οποία αυτή οφείλει να λάβει τα αναγκαία µέτρα για
την παύση των παραβάσεων ή την άρση των συνεπειών
τους.

5. Η απόφαση µε την οποία επιβάλλεται προσωρινή α-
ναστολή είναι αµέσως εκτελεστή και γνωστοποιείται
στην ΕΚΑΖ µε κάθε πρόσφορο µέσο. Το αργότερο µε την
παρέλευση του χρόνου αναστολής και αφού λάβει υπό-
ψη τις θέσεις της ΕΚΑΖ, η ΕΕΕΠ αποφασίζει είτε την άρ-
ση της αναστολής είτε την ανάκληση της άδειας λει-
τουργίας της ΕΚΑΖ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή ύστε-
ρα από αίτηση της ίδιας της ΕΚΑΖ, η αναστολή λειτουρ-
γίας µπορεί να παραταθεί για άλλες σαράντα πέντε (45)
ηµέρες κατ΄ ανώτατο όριο µετά τη λήξη του χρόνου ι-
σχύος της πρώτης αναστολής.

Άρθρο 376 
Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρό-
ντος νόµου επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του
άρθρου 51 του ν. 4002/2011, δύναται δε η ΕΕΕΠ να επι-
βάλει τις κυρώσεις αυτές πέραν της ΕΚΑΖ, και στα µέλη
του Διοικητικού της Συµβουλίου και σε λοιπά υπαίτια
πρόσωπα, συνδεόµενα καθ΄ οιονδήποτε τρόπο µε αυτές,
που παραβιάζουν τις ανωτέρω διατάξεις. Με τον Κανονι-
σµό Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.4002/2011
ή τις σχετικές µε τα θέµατα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ,
καθορίζονται το είδος και το ύψος των επιβαλλόµενων
διοικητικών κυρώσεων, εντός των ορίων που θέτουν οι
κείµενες διατάξεις, ανά παράβαση ή ανά κατηγορία πα-
ραβάσεων ή ανά τεχνικό µέσο και υλικό και κάθε ανα-
γκαία λεπτοµέρεια. Η ΕΕΕΠ κατά την επιβολή της κύρω-
σης και προς επιµέτρηση του προστίµου λαµβάνει υπόψη
τη βαρύτητα και τη σηµασία της παράβασης. 

2. Οι κυρώσεις της παραγράφου 1 επιβάλλονται από
την ΕΕΕΠ και σε περίπτωση που η ΕΚΑΖ ή οι µέτοχοι αυ-

τής δεν τηρήσουν υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και
υπέχουν είτε συµβατικώς είτε εκ του νόµου, µε τη σύµ-
βαση παραχώρησης και σύµφωνα µε την άδεια που χο-
ρηγείται στην ΕΚΑΖ.

3. Η παρακολούθηση, η εποπτεία και ο έλεγχος της τή-
ρησης όλων των προβλεπόµενων διαδικασιών και υπο-
χρεώσεων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία των
ΕΚΑΖ, ασκούνται από την ΕΕΕΠ, σύµφωνα µε τα ειδικώς
προβλεπόµενα στην άδεια λειτουργίας, στον Κανονισµό
Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 ή
τις σχετικές µε τα θέµατα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ,
στο άρθρο 18 του ν. 3229/2004 και στις κείµενες διατά-
ξεις.

Άρθρο 377 
Καταργούµενες, τροποποιούµενες 

και µεταβατικές διατάξεις

1. Οι περιπτώσεις α΄ έως ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 2206/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Για τη χορήγηση νέων αδειών λειτουργίας καζίνο
απαιτείται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-
κονοµικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Τουρισµού, κατόπιν γνώµης της ΕΕΕΠ,
για τη χωροθέτηση της άδειας. Κατά τη χωροθέτηση της
άδειας δεν θίγονται τυχόν δικαιώµατα επιχειρήσεων που
διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 καταργείται
και εισάγεται νέα παράγραφος 2 ως εξής: 
Α. Η περίπτ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2206/

1994 αναριθµείται ως περίπτωσης α΄ της νέας παρ. 2.
Β. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 προστί-

θενται νέα περίπτωση β΄ που έχει ως εξής:
«β. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών χορη-

γείται ανά µία άδεια λειτουργίας καζίνο στην Κρήτη, στη
Μύκονο και στη Σαντορίνη, στη γεωγραφική θέση που θα
ορισθεί µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Τουρισµού.» 

3. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Απαγορεύεται η µεταφορά των καζίνο των επιχει-
ρήσεων στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια βάσει του πα-
ρόντος νόµου εκτός των γεωγραφικών θέσεων που ορί-
ζονται στην οικεία άδεια, για όλη τη διάρκεια του χρόνου
της άδειας. Ειδικώς για τις παρακάτω επιχειρήσεις, το
καζίνο µπορεί να µεταφερθεί και εντός των παρακάτω
ζωνών ανά επιχείρηση καζίνο, για όλη τη διάρκεια του
χρόνου της άδειας:
α) Για το καζίνο που λειτουργεί στη θέση του Μον

Παρνές στην Πάρνηθα είτε στη θέση αυτή είτε στην πε-
ριοχή που έχει χωροθετηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 6 επ. του ν. 4499/2017 (Α΄ 176), υπό τους ό-
ρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις οικείες διατά-
ξεις.
β) Για το καζίνο που λειτουργεί στην κοινότητα Νέου

Ρυσίου Θεσσαλονίκης, εντός του νοµού Θεσσαλονίκης
µέσα σε περιµετρική ζώνη δεκαπέντε (15) χιλιοµέτρων
από την πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης.
γ) Για το καζίνο που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις

στο Δήµο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, θέση Λειβα-
δάκι (Ο.Τ.Α. 278, Α279), εντός του Δήµου Λουτρακίου-
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Περαχώρας.
δ) Για το καζίνο που λειτουργεί στην κοινότητα του

Ρίο στον νοµό Αχαΐας, εντός του νοµού Αχαΐας.
ε) Για το καζίνο που προβλέπεται σύµφωνα µε το

ν. 2206/1994 να λειτουργήσει, εντός του νοµού της Φλώ-
ρινας.
στ) Για το καζίνο που λειτουργεί στο Δήµο Κέρκυρας,

εντός της νήσου Κέρκυρας.
ζ) Για το καζίνο που λειτουργεί στο Δήµο Σύρου-Ερ-

µούπολης, εντός της νήσου Σύρου.»
4. Καταργείται η εξαίρεση που περιέχεται στο πρώτο

εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 92 του
ν. 4182/2013 (Α΄ 185) ως προς τον έλεγχο και την επο-
πτεία των θεµάτων που αφορούν στα αντισταθµιστικά ο-
φέλη, τα οποία έχουν συµβατικά αναλάβει να παρέχουν
τα καζίνο, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης
α΄ της παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4182/2013. 

5. Οι ΕΚΑΖ που λαµβάνουν άδεια λειτουργίας σύµφω-
να µε διατάξεις του παρόντος νόµου για τη λειτουργία
νέων καζίνο, ύστερα από πλειοδοτικό διαγωνισµό, δεν
υπέχουν υποχρέωση επιβολής εισιτηρίου για την είσοδο
στο χώρο των «µηχανηµάτων» ή των «τραπεζιών» των
επιχειρήσεων καζίνο κατά την περίπτωση 9, της υποπα-
ραγράφων Ε.7. της παρ. Ε., του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (Α΄ 222). Επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια
λειτουργίας καζίνο και λαµβάνουν άδεια λειτουργίας Ε-
ΚΑΖ σύµφωνα µε το άρθρο 369 του παρόντος νόµου
παύουν να υπέχουν την υποχρέωση επιβολής εισιτηρίου
για την είσοδο στο χώρο των «µηχανηµάτων» ή των
«τραπεζιών» των επιχειρήσεων καζίνο, κατά την αµέσως
ανωτέρω διάταξη, από την πρώτη ηµέρα του δεύτερου η-
µερολογιακού µήνα από τη χορήγηση σε αυτές από την
ΕΕΕΠ άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ. Οι επιχειρήσεις καζίνο,
στις οποίες χορηγήθηκε άδεια σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 2206/1994 και του ν. 3139/2003, που έχουν υπο-
χρέωση επιβολής εισιτηρίου για την είσοδο στους ως ά-
νω χώρους, δύνανται, µετά από αίτησή τους προς την Ε-
ΕΕΠ, να µην το επιβάλουν. Στην περίπτωση αυτή, από
της παύσεως επιβολής εισιτηρίου, εφόσον το ποσό της
συµµετοχής του Ελληνικού Δηµοσίου επί του µικτού
κέρδους υπολείπεται, κατά ηµερολογιακό µήνα, του α-
θροίσµατος του ποσού της συµµετοχής του Ελληνικού
Δηµοσίου και του εσόδου του Ελληνικού Δηµοσίου από
τα εισιτήρια του αντιστοίχου ηµερολογιακού µήνα του έ-
τους 2016, οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να κατα-
βάλουν στο Ελληνικό Δηµόσιο τη διαφορά αυτή, µαζί µε
το ειδικό ετήσιο τέλος για την κατοχή άδειας λειτουρ-
γίας καζίνο. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται οι α-
ναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της διάταξης
της παραγράφου αυτής.

6. Ειδικώς για την άδεια του στοιχείου ιβ΄ της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 2206/1994, το οποίο αριθµήθηκε ως
στοιχείο α΄ της νέας παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου
και το πρώτο της εδάφιο αντικαταστάθηκε µε την παρά-
γραφο 2 του παρόντος άρθρου, ο πλειοδοτικός διαγωνι-
σµός για την επιλογή του παραχωρησιούχου νέας άδει-
ας καζίνο διενεργείται από τον Υπουργό Οικονοµικών, ο
οποίος δύναται να αναθέσει τη διενέργεια µέρους ή ό-
λου του πλειοδοτικού διαγωνισµού στην ΕΕΕΠ. Για τη
διενέργεια του πλειοδοτικού διαγωνισµού εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 362. Όπου στο τε-
λευταίο άρθρο γίνεται λόγος για την ΕΕΕΠ ως αρχή που
διενεργεί τον πλειοδοτικό διαγωνισµό, για την περίπτω-
ση του διαγωνισµού του στοιχείου α΄ της νέας παρ. 2

του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 ως αναθέτουσα αρχή νο-
είται ο Υπουργός Οικονοµικών. 

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 378, διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας για τις επιχειρήσεις καζίνο που έρ-
χονται σε αντίθεση µε διατάξεις του παρόντος νόµου για
τις ΕΚΑΖ δεν εφαρµόζονται ως προς τις τελευταίες και
εξακολουθούν να ισχύουν για τις επιχειρήσεις που δια-
θέτουν ήδη άδεια καζίνο σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
2206/1994 και του ν. 3139/2003. Διατάξεις της νοµοθε-
σίας για τη ρύθµιση της αγοράς παιγνίων που εφαρµόζο-
νται στις επιχειρήσεις καζίνο που λειτουργούν σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 2206/1994 και του ν. 3139/2003 ε-
φαρµόζονται και στις ΕΚΑΖ, εκτός και αν έρχονται σε α-
ντίθεση µε διατάξεις του παρόντος νόµου για τις ΕΚΑΖ.
Με απόφαση της ΕΕΕΠ µπορούν να διευκρινίζονται θέ-
µατα ως προς την εφαρµογή και στις ΕΚΑΖ διατάξεων
της υφιστάµενης νοµοθεσίας για την εποπτεία των καζί-
νο και να καθορίζεται επέκταση της εφαρµογής τους και
στις ΕΚΑΖ. 

8. Η περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«ιβ) «Μικτό Κέρδος» (Gross Gaming Revenue ή Gross
Gaming Yield): το χρηµατικό ποσό που αποµένει εάν από
το συνολικό χρηµατικό ποσό συµµετοχής των παικτών α-
φαιρεθούν τα αποδιδόµενα σε αυτούς ποσά. Στην περί-
πτωση παιγνίων, στα οποία οι παίκτες συµµετέχουν αγω-
νιζόµενοι ο ένας εναντίον του άλλου (peer to peer
games), το µικτό κέρδος ισούται µε την προµήθεια (γκα-
νιότα ή rake ή commission), που παρακρατείται από το
πρόσωπο που διοργανώνει ή/και διεξάγει το παίγνιο, α-
νάλογα µε τη συµµετοχή κάθε παίκτη.»

Άρθρο 378 
Γενικές διατάξεις που εφαρµόζονται στις επιχειρήσεις 

που λειτουργούν καζίνο

1. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 26
του παρόντος άρθρου, όλες οι επιχειρήσεις που λειτουρ-
γούν καζίνο, τόσο εκείνες που έχουν λάβει άδεια καζίνο
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2206/1994 και του ν.
3139/2003, όσο και αυτές που θα λάβουν άδεια λειτουρ-
γίας ΕΚΑΖ σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νό-
µου, οφείλουν να συµµορφώνονται προς τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου.

2. Απαγορεύεται η είσοδος στο καζίνο ατόµων που
δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πρώτο (21) έτος της
ηλικίας τους.

3. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο υποχρεού-
νται να λαµβάνουν µέτρα δέουσας επιµέλειας σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις για την πρόληψη, την καταστο-
λή και την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων α-
πό εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση
της τροµοκρατίας και δικαιούνται να απαγορεύουν την
είσοδο ή να επιβάλουν την αποχώρηση οποιουδήποτε
προσώπου εµπίπτει στις σχετικές απαγορεύσεις σύµφω-
να µε τον Κανονισµό Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29
του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) ή τις σχετικές µε τα θέµατα
αυτά αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π.. Για κάθε απαγόρευση ει-
σόδου ή επιβολή αποχώρησης και την αιτιολογία αυτών
ενηµερώνεται αµελλητί η ΕΕΕΠ, καθώς και κάθε άλλη
αρµόδια αρχή, εφόσον απαιτείται. Με τον Κανονισµό
Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 και
τις σχετικές µε τα θέµατα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ κα-
θορίζονται τα κατ΄ ελάχιστο στοιχεία ταυτοποίησης, τυ-
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χόν πληροφορίες που, κατά περίπτωση, υποχρεούται να
καταχωρεί η επιχείρηση καζίνο για τα πρόσωπα που ει-
σέρχονται σε αυτή, καθώς και οι περιπτώσεις και ειδικό-
τεροι όροι και προϋποθέσεις, υπό τη συνδροµή των οποί-
ων επιχείρηση που λειτουργεί καζίνο διαµορφώνει κρίση
για την απαγόρευση εισόδου ή την αποβολή προσώπων
από τους χώρους της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής. Ο Κα-
νονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας των επιχειρήσεων
που λειτουργούν καζίνο δύναται να θεσπίζει περαιτέρω
κανόνες, τηρουµένων των διατάξεων της ισχύουσας νο-
µοθεσίας.

4. Δεν επιτρέπεται σε επιχείρηση που λειτουργεί καζί-
νο να προβαίνει σε έλεγχο εισόδου ούτε σε καταχώριση
της ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου των
µελών του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων της ΕΕΕΠ του
άρθρου 18 του ν. 3229/2004, καθώς και των καθ΄ ύλην
αρµόδιων οργάνων της ΕΕΕΠ, εφόσον τα ανωτέρω µέλη
και όργανα εισέρχονται στον χώρο των καζίνο στο πλαί-
σιο άσκησης των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων τους.

5. H παρακολούθηση, η εποπτεία και ο έλεγχος της τή-
ρησης των διατάξεων της νοµοθεσίας για την ορθή λει-
τουργία των καζίνο που κατέχουν άδεια σύµφωνα µε το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2206/
1994 ασκούνται από τα αρµόδια όργανα που ορίζονται
σύµφωνα µε τα ειδικώς προβλεπόµενα στην απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε
την οποία χορηγείται η άδεια, καθώς και στις σχετικές µε
τα θέµατα αυτά διατάξεις, που ρυθµίζουν την οργάνωση
και λειτουργία των καζίνο, του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και των εποπτευόµενων από
αυτό φορέων, αρχών και υπηρεσιών. Η εφαρµογή και τή-
ρηση των µέτρων που λαµβάνουν τα ανωτέρω καζίνο
στο πλαίσιο της διάταξης της περίπτωσης στ΄ της παρ. 3
του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 ελέγχεται από τα αρµό-
δια όργανα και µε τις διαδικασίες που ορίζονται στον Κα-
νονισµό Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του
ίδιου νόµου και στις σχετικές αποφάσεις της ΕΕΕΠ. Για
την παρακολούθηση και τον έλεγχο των καζίνο µπορούν
να συγκροτούνται µικτά κλιµάκια ελέγχου, εφαρµοζόµε-
νων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 18 του
ν. 3229/2004, όπως κάθε φορά ισχύει.

6. Τα µέσα πληρωµής και τα µέσα συµµετοχής, που ε-
πιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για τη διεξαγωγή παι-
γνίων στα καζίνο καθορίζονται µε τον Κανονισµό Παι-
γνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 ή τις
σχετικές µε τα θέµατα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ. 

7. Τα παίγνια που επιτρέπεται να διοργανώνονται στα
καζίνο πρέπει να διεξάγονται νόµιµα σε τουλάχιστον έ-
να κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Ηνωµέ-
νες Πολιτείες της Αµερικής, στην Αυστραλία, στην Ιαπω-
νία, στην Κίνα ή σε άλλες χώρες, υπό τις προϋποθέσεις,
τους όρους, τις τεχνικές και λοιπές προδιαγραφές που
τίθενται κάθε φορά από την ΕΕΕΠ. Με απόφαση της ΕΕ-
ΕΠ µπορεί να καθορίζονται κανόνες για τις προϋποθέ-
σεις, τους όρους, τις τεχνικές και λοιπές προδιαγραφές
που πρέπει να πληρούν τα παίγνια που επιτρέπεται να
διεξάγονται στα καζίνο, ανεξάρτητα από το αν διεξάγο-
νται σε άλλα κράτη κατά το προηγούµενο εδάφιο. Κάθε
παίγνιο, καθώς και τεχνικό µέσο και υλικό διοργάνωσης
και διεξαγωγής εντός των καζίνο, πιστοποιείται από την

ΕΕΕΠ. Με τον Κανονισµό Παιγνίων της παρ. 3 του άρ-
θρου 29 του ν. 4002/2011 ή τις σχετικές µε τα θέµατα αυ-
τά αποφάσεις της ΕΕΕΠ, καθορίζονται τα παίγνια και τε-
χνικά µέσα και υλικά ανά παίγνιο ή κατηγορία παιγνίων,
καθώς επίσης και τα κύρια και επικουρικά, πληροφορικά
ή µη, συστήµατα και υποσυστήµατα διοργάνωσης και
διεξαγωγής των παιγνίων που χρήζουν πιστοποίησης, η
µορφή και το περιεχόµενο της αίτησης, τα δικαιολογητι-
κά του φακέλου, η διάρκεια εξέτασης της αίτησης το ύ-
ψος των προβλεπόµενων κατά περίπτωση τελών και πα-
ραβόλων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Η αίτηση
πιστοποίησης υποβάλλεται από πρόσωπα που έχουν εγ-
γραφεί στα οικεία µητρώα των κατασκευαστών και εισα-
γωγέων τυχερών παιγνίων που τηρεί η ΕΕΕΠ σύµφωνα
µε τις οικείες διατάξεις του ν. 4002/2011 και περιλαµβά-
νει στοιχεία, δεδοµένα και πληροφορίες που αφορούν,
κατά περίπτωση, τον τύπο του παιγνίου, τη δοµή και την
περιγραφή του, την εµπορική ονοµασία του, τους κανό-
νες διεξαγωγής του, το θεωρητικό ποσοστό απόδοσης,
τον πίνακα πληρωµών, τα µέσα και υλικά διεξαγωγής
του, εφόσον απαιτείται πρωτότυπο δείγµα του παιγνίου
σε κατάλληλο ψηφιακό µέσο, καθώς και κάθε άλλο στοι-
χείο, έγγραφο, πιστοποιητικό ή πληροφορία απαιτείται
από την ΕΕΕΠ για τη διαµόρφωση της κρίσης της, στον
χρόνο και µε τον τρόπο που αυτή ορίζει. Η ΕΕΕΠ έχει το
δικαίωµα να απορρίψει την αίτηση πιστοποίησης ή να α-
παιτήσει την αλλαγή ή τροποποίηση, µέρους ή του συνό-
λου των όρων, κανόνων και λοιπών προδιαγραφών ή/και
προϋποθέσεων της διεξαγωγής του παιγνίου ή της λει-
τουργίας των τεχνικών µέσων και υλικών, αιτιολογώντας
ειδικώς την απόφασή της αυτή. Κατά τα λοιπά ισχύουν
τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 52Α του
ν. 4002/2011.

8. Για την πιστοποίηση παιγνίων και τεχνικών µέσων
και υλικών καταβάλλονται: α) παράβολο µε την υποβολή
της αίτησης και β) εφάπαξ τέλος πιστοποίησης, το οποίο
καταβάλλεται από κάθε επιχείρηση που χρησιµοποιεί τα
πιστοποιηµένα παίγνια, τεχνικά µέσα και υλικά. 

9. Τα παίγνια που πιστοποιούνται, καταχωρούνται σε
ειδικό µητρώο παιγνίων καζίνο που τηρεί η ΕΕΕΠ, το ο-
ποίο αναρτάται στον ιστότοπό της. Η ανάρτηση αυτή εί-
ναι επαρκής γνωστοποίηση και απόδειξη της συνδροµής
των, κατά περίπτωση, προβλεπόµενων όρων και προϋπο-
θέσεων πιστοποίησης των παιγνίων προς διεξαγωγή.
Στο ανωτέρω µητρώο καταχωρούνται υποχρεωτικά και
όσα παίγνια έχουν λάβει σχετική άδεια καταλληλότητας
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.

10. Για τη χορήγηση της πιστοποίησης που απαιτείται
από τις κείµενες διατάξεις περί παιγνίων, µπορεί, µέχρι
τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών από την ΕΕΕΠ, να
εφαρµόζεται η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.
4002/2011.

11. Κάθε επιχείρηση καζίνο εκδίδει για τα παίγνια που
διεξάγει Οδηγό Συµµετοχής, ο οποίος περιλαµβάνει
κατ΄ ελάχιστον τις γενικές πληροφορίες, τους όρους,
τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των παικτών και επι-
σκεπτών για την πρόσβαση στο χώρο παιγνίων και τη
συµµετοχή στα παίγνια, τους κανόνες διεξαγωγής για
κάθε παίγνιο που διεξάγεται και πληροφορίες για την ε-
φαρµογή των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού
(Responsible Gambling). Ο Οδηγός Συµµετοχής επέχει
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θέση σύµβασης προσχώρησης στο παίγνιο κατά την έν-
νοια της περίπτωσης 11 της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.
4002/2011 και είναι διαθέσιµος στους παίκτες και σε κά-
θε ενδιαφερόµενο. Για τον σκοπό αυτό η επιχείρηση κα-
ζίνο υποχρεούται να διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρό-
σβαση των παικτών και επισκεπτών σε κάθε σχετική µε
τον Οδηγό Συµµετοχής, γενική ή ειδική πληροφορία, τό-
σο στον χώρο παιγνίων όσο και στον ιστότοπό της. Πριν
τη θέση του σε ισχύ, ο Οδηγός γνωστοποιείται στην ΕΕ-
ΕΠ, η οποία έχει το δικαίωµα να ζητήσει, οποτεδήποτε,
την αλλαγή ή τροποποίηση, µέρους ή του συνόλου των
όρων και κανόνων που περιλαµβάνονται σε αυτόν, αιτιο-
λογώντας ειδικώς την απόφασή της αυτή. Με τον Κανο-
νισµό Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.
4002/2011 ή τις σχετικές µε τα θέµατα αυτά αποφάσεις
της ΕΕΕΠ, καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόµενο που
πρέπει να περιλαµβάνουν οι γνωστοποιήσεις εισαγωγής
νέου παιγνίου προς διεξαγωγή, ο Οδηγός Συµµετοχής, ο
τρόπος και ο χρόνος της κατά τα ανωτέρω γνωστοποίη-
σης, η προθεσµία εντός της οποίας η ΕΕΕΠ δύναται να
απαιτήσει αλλαγές ή τροποποιήσεις, ο τρόπος αποδοχής
των κανόνων συµµετοχής και διεξαγωγής από τον παί-
κτη, οι επιβαλλόµενες κυρώσεις σε περίπτωση παράβα-
σης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. Εκτός των ανω-
τέρω, ειδικότερα θέµατα που συναρτώνται µε τον Οδηγό
Συµµετοχής, δύναται να αποτελούν αντικείµενο, συ-
µπληρωµατικής ρύθµισης που περιλαµβάνεται στην εσω-
τερική πολιτική (house policy) των επιχειρήσεων που λει-
τουργούν καζίνο.

12. Με απόφαση της ΕΕΕΠ, κατόπιν αίτησης επιχείρη-
σης που λειτουργεί καζίνο, µπορεί να χορηγείται «Ειδική
άδεια για δοκιµαστική λειτουργία νέων παιγνίων στην α-
γορά», µε διάρκεια ισχύος έως δύο (2) µήνες. Στην ειδι-
κή αυτή άδεια περιλαµβάνεται ειδική µνεία για το δοκι-
µαστικό χαρακτήρα του παιγνίου, καθορίζεται η διαδικα-
σία ενηµέρωσης των παικτών και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της δοκιµαστικής λει-
τουργίας. Με τον Κανονισµό Παιγνίων της παρ. 3 του άρ-
θρου 29 του ν. 4002/2011 ή τις σχετικές µε τα θέµατα αυ-
τά αποφάσεις της ΕΕΕΠ, καθορίζεται κάθε σχετική λε-
πτοµέρεια για την χορήγηση της ειδικής άδειας της πα-
ρούσας παραγράφου.

13. Κάθε επιχείρηση καζίνο υποχρεούται να καταβάλει
αυθηµερόν σε κάθε παίκτη, εφόσον αυτός το ζητήσει, ο-
ποιοδήποτε ποσό κέρδους του ή οποιοδήποτε ποσό αυ-
τός διέθεσε για την αγορά µέσων συµµετοχής στα παί-
γνια και το οποίο δεν διέθεσε για τη συµµετοχή αυτή.
Προς διασφάλιση της παραπάνω υποχρέωσης και για
την αντιµετώπιση των αναγκών διεξαγωγής των παι-
γνίων, η επιχείρηση καζίνο οφείλει να διαθέτει, κατά την
ηµερήσια λειτουργία της, χρηµατικό απόθεµα ασφαλεί-
ας. Για την προσµέτρηση του αποθεµατικού είναι δυνα-
τόν να συνυπολογίζονται τα ποσά που διαθέτει η επιχεί-
ρηση καζίνο σε ξένο νόµισµα. Με τον Κανονισµό Παι-
γνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 ή τις
σχετικές µε τα θέµατα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ, ρυθ-
µίζεται ο τρόπος υπολογισµού του ελάχιστου αποθέµα-
τος ασφαλείας για κάθε επιχείρηση καζίνο, ο τρόπος ε-
λέγχου τήρησης του αποθεµατικού και κάθε άλλη σχετι-
κή λεπτοµέρεια.

14. Η παρακολούθηση, η εποπτεία και ο έλεγχος της

τήρησης όλων των προβλεπόµενων διαδικασιών και υπο-
χρεώσεων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία των
καζίνο, ασκούνται από την ΕΕΕΠ, σύµφωνα µε τα ειδι-
κώς προβλεπόµενα στην άδεια λειτουργίας, στη σύµβα-
ση παραχώρησης, στον Κανονισµό Παιγνίων της παρ. 3
του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 ή τις σχετικές µε τα θέ-
µατα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ, στο άρθρο 18 του ν.
3229/2004 και στις κείµενες διατάξεις.

15. Τα χρήµατα της συµµετοχής του Ελληνικού Δηµο-
σίου στο µικτό κέρδος των τυχερών παιγνίων, όπως η
συµµετοχή αυτή έχει προσδιοριστεί από τις άδειες ίδρυ-
σης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης των επιχειρήσεων
καζίνο, από τις συµβάσεις που έχουν υπογραφεί µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και των επιχειρήσεων αυτών
και τις κείµενες διατάξεις, καταβάλλονται από τις υπό-
χρεες επιχειρήσεις καθηµερινά στην ΕΕΕΠ, µε απόφαση
της οποίας ορίζεται ο ακριβής χρόνος της απόδοσης, η
διαδικασία και τα αναγκαία έγγραφα που τηρούνται. Η Ε-
ΕΕΠ αποδίδει τα χρήµατα της συµµετοχής στο Ελληνικό
Δηµόσιο την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε εβδοµά-
δας. 

16. Οι υπόλοιπες οικονοµικές υποχρεώσεις των επιχει-
ρήσεων καζίνο προς το Ελληνικό Δηµόσιο, τους δικαιού-
χους φορείς του και τους Ο.Τ.Α., που προβλέπονται από
τις άδειες λειτουργίας και τις συµβάσεις, καταβάλλονται
µε τον τρόπο και στον χρόνο που προβλέπεται, η δε κα-
ταβολή τους αποδεικνύεται µε την υποβολή, αυθηµερόν
της καταβολής, των αποδεικτικών πληρωµής στην ΕΕ-
ΕΠ.

17. Η λειτουργία καζίνο δεν επιτρέπεται, αν δεν έχουν
καταβληθεί πλήρως και εγκαίρως τα χρήµατα της συµµε-
τοχής του Ελληνικού Δηµοσίου, καθώς και των οικονοµι-
κών υποχρεώσεων των παραγράφων 15 και 16 του παρό-
ντος άρθρου. Αν τα χρήµατα δεν καταβληθούν, όπως ο-
ρίζουν οι διατάξεις των ως άνω παραγράφων, αναστέλ-
λεται αυτοδικαίως προσωρινά, από την επόµενη ηµέρα
εκείνης κατά την οποία όφειλαν να καταβληθούν τα χρή-
µατα, η ισχύς της άδειας και αυτοδικαίως διακόπτεται η
λειτουργία του καζίνο, γεγονός που διαπιστώνεται µε
πράξη της ΕΕΕΠ. Εφόσον τα οφειλόµενα χρήµατα, µε
τις προβλεπόµενες προσαυξήσεις τους, καταβληθούν,
µε νεότερη πράξη της ΕΕΕΠ διαπιστώνεται η παύση της
αναστολής και επανεκκινεί η λειτουργία του καζίνο. Η
λειτουργία του καζίνο κατά παράβαση της αναστολής, ε-
πιφέρει οριστική αυτοδίκαιη ανάκληση της άδειας, γεγο-
νός που διαπιστώνεται µε πράξη της ΕΕΕΠ και επιφέρει
τις συνέπειες της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του
ν. 4002/2011.

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 οποία
διαπιστώνεται 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, κα-
θώς και η άνω των τριάντα (30) ηµερών καθυστέρηση κα-
ταβολής των οφειλόµενων µισθών του διοικητικού, τε-
χνικού, κύριου ή βοηθητικού προσωπικού, επιφέρει προ-
σωρινή ανάκληση της άδειας για δύο (2) µήνες. Προσω-
ρινή ανάκληση της άδειας, πριν την παρέλευση των δύο
(2) επόµενων της προηγούµενης ανάκλησης, οικονοµι-
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κών ετών, επιφέρει οριστική ανάκληση της άδειας και
καταγγελία της σύµβασης από την ΕΕΕΠ.

19. Η καταβολή των χρηµάτων που οφείλονται από
ρυθµίσεις υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δηµόσιο και
τους δικαιούχους φορείς τους, όπως αυτές περιγράφο-
νται στις παραγράφους 15 και 16 του παρόντος άρθρου,
αποδεικνύεται µε ανάλογη εφαρµογή της διαδικασίας
της παραγράφου 17. Αν η ρύθµιση παύσει να ισχύει εξαι-
τίας µη εξυπηρέτησής της, σύµφωνα µε τα προβλεπόµε-
να από τις σχετικές κείµενες διατάξεις, επέρχονται οι
συνέπειες των παραγράφων 17 και 18 του άρθρου αυ-
τού, εφαρµοζόµενης της ίδιας διαδικασίας.

20. Οι συνέπειες των παραγράφων 17 και 18 του άρ-
θρου αυτού επέρχονται ανεξάρτητα από τις προβλεπό-
µενες από τις κείµενες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις. 

21. Οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων καζίνο που µετέ-
χουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στη διεξαγωγή των παι-
γνίων οφείλουν να φέρουν, καθ΄ όλη τη διάρκεια εισό-
δου και παραµονής στον χώρο εργασίας τους, δελτίο κα-
ταλληλότητας που εκδίδεται από την ΕΕΕΠ.

22. Επιχείρηση λειτουργίας καζίνο δύναται να αιτηθεί
από την ΕΕΕΠ την έγκριση εποχικής λειτουργίας του κα-
ζίνο για το οποίο έχει λάβει άδεια. Η ΕΕΕΠ εγκρίνει τη
σχετική αίτηση, τηρουµένης της διατάξεως της παρ. 17
του άρθρου 1 του ν. 2206/1994, εφόσον οι επιχειρήσεις
αναλάβουν την υποχρέωση και καταβάλλουν στους υ-
παλλήλους τους, για το χρονικό διάστηµα που αυτοί δεν
απασχολούνται λόγω της εποχικής λειτουργίας, ποσο-
στό 70% των τακτικών µηνιαίων αποδοχών τους. Η υπο-
χρέωση του προηγούµενου εδαφίου δεν αφορά την πε-
ρίοδο µη απασχόλησης που λογίζεται ως αµειβόµενη ά-
δεια των εργαζοµένων. Το καταβαλλόµενο κατά την
παρ. 17 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 τέλος εποχικής
λειτουργίας υπολογίζεται µηνιαίως επί του µέσου όρου
του µικτού κέρδους της επιχείρησης κατά τους τελευταί-
ους οκτώ µήνες πριν από τη διακοπή λειτουργίας, µε βά-
ση τον συντελεστή που ισχύει κατά το χρονικό διάστηµα
που γεννάται η σχετική υποχρέωση.
Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος νόµου, οι

ΕΚΑΖ, για τις οποίες προβλέπεται η χορήγηση άδειας
λειτουργίας στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, θα λειτουρ-
γούν από 1ης Μαρτίου έως 31η Οκτωβρίου εκάστου έ-
τους και απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση που προ-
κύπτει από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

23. Με απόφαση της ΕΕΕΠ επιβάλλεται σταδιακά η ε-
φαρµογή και στις επιχειρήσεις καζίνο, στις οποίες έχει
παραχωρηθεί άδεια λειτουργίας πριν από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου και οι οποίες δεν έχουν λά-
βει άδεια ΕΚΑΖ σύµφωνα µε το άρθρο 13, των διατάξε-
ων των άρθρων 363, 364, 371, 372, 373, 375 παράγρα-
φος 1 περίπτωση α΄ και γ΄ και παράγραφοι 2-5 και του
άρθρου 376 του παρόντος νόµου, οι οποίες θα εφαρµό-
ζονται αναλόγως και σε αυτές, όπως θα ορίζεται στην οι-
κεία απόφαση της ΕΕΕΠ και από του χρονικού σηµείου
που αυτή θα καθορίζει. Όλες οι διατάξεις των άρθρων
363, 364, 371, 372, 373, 375 παράγραφος 1 περιπτώσεις
α΄ και γ΄ και παράγραφοι 2 έως 5 και του άρθρου 376
του παρόντος νόµου εφαρµόζονται στις επιχειρήσεις
του πρώτου εδαφίου το αργότερο από 1.1.2020. Με τις
παραπάνω εφαρµοστικές αποφάσεις της ΕΕΕΠ δύναται
να καθορίζει ειδικά θέµατα για την κατάλληλη εφαρµογή
των εν λόγω διατάξεων στις επιχειρήσεις του πρώτου ε-
δαφίου. 

24. Με απόφαση της ΕΕΕΠ µπορούν να διευκρινίζο-
νται θέµατα ως προς την εφαρµογή εποπτικών διατάξε-
ων της υφιστάµενης νοµοθεσίας για τα τυχερά παίγνια
και στις επιχειρήσεις καζίνο και να καθορίζεται επέκταση
της εφαρµογής των διατάξεων αυτών και στις επιχειρή-
σεις που λειτουργούν καζίνο. 

25. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, µετα-
φέρονται στην ΕΕΕΠ οι αρµοδιότητες εποπτείας και ε-
λέγχου των θεµάτων που αφορούν στα αντισταθµιστικά
οφέλη, τα οποία συµβατικά αναλαµβάνουν να παρέχουν
οι επιχειρήσεις καζίνο. Για τον έλεγχο και την εποπτεία
των θεµάτων που αφορούν στα αντισταθµιστικά οφέλη,
τα οποία έχουν συµβατικά αναληφθεί από τις επιχειρή-
σεις καζίνο πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, αρµόδιο είναι το Υπουργείο Τουρισµού. Με από-
φαση του Υπουργού Τουρισµού ορίζεται η υπηρεσία του
Υπουργείου Τουρισµού που είναι αρµόδια για την άσκη-
ση του ελέγχου και της εποπτείας των θεµάτων αυτών.

26. Κατ’ εξαίρεση της διάταξης του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του ν.4002/2011, επι-
χειρήσεις καζίνο που κατέχουν άδεια λειτουργίας της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, επι-
τρέπεται να παρέχουν στους πελάτες τους µέσα χρηµα-
τοδότησης της συµµετοχής στα παίγνια που διεξάγουν,
αξίας άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, χωρίς
να απαιτείται η άµεση καταβολή του αντίστοιχου ποσού
από τον πελάτη, υπό τους παρακάτω όρους και προϋπο-
θέσεις: 
α. Ο πελάτης υποβάλλει στην επιχείρηση καζίνο σχετι-

κή αίτηση παροχής των εν λόγω µέσων χρηµατοδότησης
της συµµετοχής. Για την έγκριση της αίτησης η επιχείρη-
ση καζίνο δύναται να ζητήσει από τον πελάτη οποιοδή-
ποτε στοιχείο ή πληροφορία κρίνει απαραίτητα προκει-
µένου να αξιολογήσει τη φερεγγυότητα και εν γένει την
πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος, καθώς και την
έγγραφη συναίνεσή του για την αναζήτηση και επαλή-
θευση των ανωτέρω στοιχείων ή πληροφοριών από τρίτα
µέρη. 
β. Για την έγκριση της αίτησης, ο πελάτης υπογράφει

σύµβαση µε την επιχείρηση καζίνο. γ. Προκειµένου η ε-
πιχείρηση καζίνο να παράσχει µέρος ή το σύνολο των α-
νωτέρω µέσων χρηµατοδότησης της συµµετοχής στον
πελάτη, αυτός υπογράφει υποχρεωτικά εντολή πληρω-
µής στο όνοµα της επιχείρησης καζίνο, χωρίς δικαίωµα
περαιτέρω διαταγής, για την πληρωµή της χρηµατικής α-
ξίας των µέσων που επιθυµεί κάθε φορά να λάβει, εντός
της εκάστοτε προβλεπόµενης προθεσµίας. Η εντολή
πληρωµής εκδίδεται από την επιχείρηση καζίνο µε χρέω-
ση του τραπεζικού λογαριασµού του πελάτη, τον οποίο
αυτός έχει δηλώσει στην αίτηση της περίπτωσης α ανω-
τέρω και στον οποίο είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος. 
δ. Η εξόφληση των ποσών τα οποία αντιστοιχούν στην

αξία των µέσων χρηµατοδότησης της συµµετοχής που
παρασχέθηκαν στους πελάτες, σύµφωνα µε τα προβλε-
πόµενα στην παρούσα παράγραφο, πραγµατοποιείται το
αργότερο εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από την η-
µεροµηνία παροχής τους. Σε περίπτωση εµπρόθεσµης
καταβολής δεν επιτρέπεται η χρέωση τόκων στα ποσά
αυτά. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής, επί των α-
νωτέρω ποσών µπορεί να επιβάλλεται δικαιοπρακτικό ε-
πιτόκιο και επιτόκιο υπερηµερίας, σύµφωνα µε τα ειδι-
κώς προβλεπόµενα στη σύµβαση της περίπτωσης β΄ α-
νωτέρω και τις κείµενες διατάξεις. 
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ε. Με ευθύνη της επιχείρησης καζίνο, τα µέσα χρηµα-
τοδότησης της συµµετοχής που παρέχονται σύµφωνα
µε την παρούσα παράγραφο:
αα. Φέρουν υποχρεωτικά ειδική σήµανση και καταχω-

ρούνται σε ειδικό µητρώο που τηρεί η επιχείρηση καζίνο. 
ββ. Καταβάλλονται στον πελάτη, µόνο εντός του χώ-

ρου παιγνίων του καζίνο και εφόσον προηγουµένως αυ-
τός έχει πλήρως ταυτοποιηθεί µε φυσική παρουσία και υ-
πογράψει τη σύµβαση της περίπτωσης β΄.
γγ. Επέχουν θέση µετρητών, χρησιµοποιούνται από

τον πελάτη αποκλειστικά για τη συµµετοχή του στα παί-
γνια που διεξάγονται εντός της επιχείρησης καζίνο που
τα παρέχει και δύναται να ανταλλάσσονται, αποκλειστι-
κά µε τα εκάστοτε προβλεπόµενα µέσα συµµετοχής στα
παίγνια, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του παρόντος
άρθρου.
στ. Δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση των ανωτέρω µέσων

χρηµατοδότησης της συµµετοχής σε άλλους πελάτες
ούτε η ανταλλαγή των µέσων αυτών µε µετρητά. 
ζ. Δεν επιτρέπεται η παροχή των ανωτέρω µέσων χρη-

µατοδότησης της συµµετοχής σε πελάτη, εφόσον το σύ-
νολο του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία µέσων που έ-
χουν ήδη παρασχεθεί στον πελάτη αυτόν, µε βάση προη-
γούµενη αίτησή του, δεν έχει ολοσχερώς εξοφληθεί. 
η. Εντολές πληρωµής του πελάτη επί των ποσών που

οφείλονται για την αγορά των µέσων χρηµατοδότησης
της συµµετοχής που παρέχονται από τις επιχειρήσεις
καζίνο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας παρα-
γράφου, προσµετρώνται ως έσοδα της επιχείρησης καζί-
νο από τη συµµετοχή στα παίγνια και συνυπολογίζονται
στα έσοδα του καζίνο που προκύπτουν από τη συµµετο-
χή των πελατών του στα παίγνια, κατά την παικτική ηµέ-
ρα χρήσης τους, ανεξαρτήτως της κατά περίπτωση ορι-
ζόµενης προθεσµίας για την εξόφλησή τους.
θ. Ο τύπος και το περιεχόµενο της αίτησης παροχής

των µέσων χρηµατοδότησης της συµµετοχής, η διαδικα-
σία έγκρισης αυτής, το ελάχιστο περιεχόµενο της σύµ-
βασης, ο τύπος και το περιεχόµενο της εντολής πληρω-
µής, οι προθεσµίες πληρωµής ανά ύψος οφειλόµενου
ποσού, τα παίγνια ή και οι κατηγορίες αυτών για τα ο-
ποία επιτρέπεται η χρήση των µέσων χρηµατοδότησης
της συµµετοχής, ο τύπος το περιεχόµενο, ο τρόπος και ο
χρόνος τήρησης των σχετικών αρχείων και µητρώων, κα-
θώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρ-
µογή της παρούσας παραγράφου, καθορίζονται µε τον
Κανονισµό Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29
του ν.4002/2011 (Α 180) ή µε τις σχετικές µε τα θέµατα
αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ.

27. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, της ηµεδαπής ή
της αλλοδαπής, που συνεργάζεται µε την επιχείρηση κα-
ζίνο για την προώθηση της δυνατότητας διεξαγωγής
των παιγνίων και την προσέλκυση πελατών, το οποίο α-
µείβεται από την επιχείρηση καζίνο µε βάση τη συµµετο-
χή των πελατών που προσελκύουν στα παίγνια που διε-
ξάγονται, νοείται ως πρόσωπο που διοργανώνει τυχερά
παίγνια κατά την έννοια της περίπτωσης ιη΄ του άρθρου
25 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως ισχύει και δύναται να
παρέχει τις υπηρεσίες του στην επιχείρηση καζίνο εφό-
σον έχει εγγραφεί σε ειδικό µητρώο που τηρεί η ΕΕΕΠ.
Η επιχείρηση καζίνο υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση
συνεργασίας µε τα παραπάνω πρόσωπα στην ΕΕΕΠ,
προκειµένου αυτά να αξιολογηθούν, ως προς την καταλ-
ληλότητά τους, αναλογικώς εφαρµοζοµένων των προ-

βλεποµένων στο άρθρο 364, πριν ακόµη την έναρξη της
επιχειρηµατικής σχέσης. Με τον Κανονισµό Παιγνίων
της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) ή µε
τις σχετικές µε τα θέµατα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ,
καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης
των ανωτέρω προσώπων, τα δικαιολογητικά, οι δηλώ-
σεις, τα πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα και στοιχεία
που προσκοµίζονται για την εγγραφή των ανωτέρω προ-
σώπων στο ειδικό µητρώο της παρούσας παραγράφου,
τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τα
πρόσωπα αυτά εκ της εγγραφής τους, ο τρόπος και η
διαδικασία διαγραφής τους και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. Με
την ίδια απόφαση µπορεί να καθορίζεται η έκταση εφαρ-
µογής συγκεκριµένων διατάξεων του παρόντος νόµου
και της κείµενης νοµοθεσίας για τη διοργάνωση και διε-
ξαγωγή τυχερών παιγνίων, στα πρόσωπα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 379
Τροποποίηση των άρθρων 14 και 16 του ν. 3832/2010

1. Η υποπαράγραφος ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 3832/2010 (Α΄38) αντικαθίσταται ως εξής:

«(ια) Καταρτίζει και υποβάλλει τον συνοπτικό προϋπο-
λογισµό της ΕΛ.ΣΤΑΤ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 54 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), υιοθετεί και εγκρί-
νει τον ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισµό της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 63 του ίδιου νόµου και κα-
ταρτίζει τον ισολογισµό και τον απολογισµό αυτής.»

2. Στο άρθρο 14 του ν. 3832/2010 προστίθεται παρά-
γραφος 3 ως εξής:

«3. Με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δύναται
να χρησιµοποιείται το προσωπικό της για τη διενέργεια
κάθε είδους στατιστικής έρευνας, στατιστικής εργασίας
και απογραφής για λογαριασµό άλλων δηµοσίων υπηρε-
σιών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης, δηµοσίων επιχειρήσεων και ορ-
γανισµών, καθώς και ιδιωτικών φορέων, του εσωτερικού
ή του εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή, µε απόφαση
του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., δύναται να καθορίζεται για
το ανωτέρω προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. κατ΄ αποκοπή α-
ποζηµίωση κατά ηµέρα ή εβδοµάδα ή µήνα, κατά περί-
πτωση, πέραν του κανονικού ή του προβλεποµένου υπε-
ρωριακού ωραρίου δηµοσίων υπηρεσιών, η οποία δεν ε-
µπίπτει στα όρια των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου
21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), αλλά υπόκειται στους πε-
ριορισµούς της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, ενώ η
σχετική απασχόληση δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης
θέσης εργασίας ούτε εµπίπτει στον περιορισµό του ν.
1256/1982 (Α΄65). Η ανωτέρω κατ΄ αποκοπή αποζηµίω-
ση και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό
της ΕΛ.ΣΤΑΤ..».

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν.3832/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τον συνοπτικό προϋπολογισµό της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο οποί-
ος καταρτίζεται σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου
54 του ν. 4270/2014, υποβάλλει στο Γ.Λ.Κ. ο Πρόεδρος
της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο οποίος είναι και διατάκτης των δαπανών
της, ενώ υιοθετεί και εγκρίνει και τον αναλυτικό προϋπο-
λογισµό αυτής, σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου
63 του ν. 4270/2014.»
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4. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ.9
της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄94) προ-
στίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:

«ε) του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
µέχρι εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες συνολικά.»

Άρθρο 380
Τροποποιήσεις του ν. 4389/2016 (Α΄94) για την ΕΕΣΥΠ

1. Στο άρθρο 185 του ν. 4389/2016, οι παράγραφοι 2
και 3 αναριθµούνται σε 3 και 4, αντίστοιχα. και προστίθε-
ται νέα παράγραφος 2, ως εξής: «2. Στο πλαίσιο του σκο-
πού της, η Εταιρεία, κατέχει συµµετοχές του Δηµοσίου
σε επιχειρήσεις του ν. 3429/2005, τις οποίες διαχειρίζε-
ται επαγγελµατικά, επαυξάνει την αξία τους και αξιοποι-
εί σύµφωνα µε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κα-
τευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ, όσον αφορά την εται-
ρική διακυβέρνηση, την εταιρική συµµόρφωση, την επο-
πτεία και τη διαφάνεια των διαδικασιών, καθώς και σύµ-
φωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές σε θέµατα κοινωνικά
και περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας και
διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα µε τις δηµόσιες επι-
χειρήσεις µέρη. Οι δηµόσιες επιχειρήσεις που ελέγχο-
νται, σύµφωνα µε το παρόν, από την Εταιρεία: (α) υπό-
κεινται σε κατάλληλη εποπτεία σύµφωνα µε τους κανό-
νες της εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, (β) υλοποι-
ούν και υποστηρίζουν τις εφαρµοστέες τοµεακές πολιτι-
κές της Κυβέρνησης, (γ) αναλαµβάνουν κατόπιν ανάθε-
σης την παροχή Υπηρεσιών Γενικού και Γενικού Οικονο-
µικού Συµφέροντος (ΥΓΟΣ), ενδεικτικά µέσω της εκτέλε-
σης υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας σύµφωνα µε την
ευρωπαϊκή νοµοθεσία, και τις κοινές αξίες της Ένωσης
που περιλαµβάνονται σε αυτήν».

2. Το άρθρο 188 του ν. 4389/2016, τροποποιείται ως ε-
ξής:
α. ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής: «Άµεσες και Λοι-

πές Θυγατρικές της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών
και Περιουσίας Α.Ε.».
β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 188 διαγράφεται η

περίπτωση δ΄ και προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: 
«Δηµόσιες επιχειρήσεις και νοµικά πρόσωπα του ν.

3429/ 2005 που το µετοχικό τους κεφάλαιο ή ο έλεγχος
µεταβιβάζεται στην Εταιρεία σύµφωνα µε το άρθρο 197
θεωρούνται για τους σκοπούς του παρόντος νόµου λοι-
πές θυγατρικές (οι «λοιπές θυγατρικές»)».
γ. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 188, το δεύτερο και

τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Εκτός αν προβλέπεται ρητά διαφορετική ρύθµιση

στον παρόντα νόµο, καµία από τις άµεσες θυγατρικές
δεν µπορεί να παρέχει επιδότηση ή άλλη οικονοµική ενί-
σχυση σε άλλη άµεση θυγατρική. Οι συναλλαγές µεταξύ
της Εταιρείας και των άµεσων θυγατρικών ή µεταξύ των
λοιπών θυγατρικών της Εταιρείας πραγµατοποιούνται µε
διαφάνεια και όρους ελεύθερης αγοράς και υπάγονται
στους κανόνες που τίθενται στον Εσωτερικό Κανονισµό
του άρθρου 189». 
δ. στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρ-

θρου 188, οι φράσεις « σε οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση
θυγατρική» αντικαθίσταται µε τις φράσεις: «σε οποιαδή-
ποτε εκ των άµεσων ή λοιπών θυγατρικών».

ε. Η παράγραφος 8 καταργείται.
3. Το άρθρο 189 του ν. 4389/2016 τροποποιείται ως ε-

ξής:
α. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 διαγράφο-

νται οι φράσεις «, όπως ερµηνεύονται από τη νοµολογία
του Δικαστηρίου της ΕΕ.»
β. Στο τέλος του άρθρου 189 προστίθενται περιπτώ-

σεις η΄ και θ΄ ως εξής: 
«η) Πολιτική Κανονιστικής Συµµόρφωσης της Εταιρεί-

ας, θ) Μηχανισµό Συντονισµού, ο οποίος περιγράφει µε-
ταξύ άλλων και θέµατα συνεργασίας µεταξύ των λοιπών
θυγατρικών και του Ελληνικού Δηµοσίου σύµφωνα µε
την παραγράφου 6 του άρθρου 197 του παρόντος νό-
µου.»
γ. Στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθεται νέο εδά-

φιο ως εξής: 
«Για τροποποιήσεις του Κανονισµού αναθέσεων και

προµηθειών της Εταιρείας ή των άµεσων θυγατρικών
της απαιτείται η προηγούµενη γνώµη της ΕΑΑΔΗΣΥ.»

4. Το άρθρο 191 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) τροποποιεί-
ται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 4 προστίθεται περίπτωση ιδ΄ ως ε-

ξής: 
«ιδ. Προσυπογράφει την απόφαση του Διοικητικού

Συµβουλίου της Εταιρείας για την απαλλαγή του Υπεύ-
θυνου Κανονιστικής Συµµόρφωσης από τα καθήκοντά
του.»
β. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 προστίθε-

ται νέο εδάφιο ως εξής: 
«Το Εποπτικό Συµβούλιο ενηµερώνεται για το διορι-

σµό, καθώς και για την ανάκληση, προ της λήξης της θη-
τείας τους, του διορισµού των µελών των Διοικητικών
Συµβουλίων των άµεσων και λοιπών θυγατρικών της Ε-
ταιρείας, σύµφωνα µε την περίπτωση ε της παραγράφου
2 του άρθρου 192.».

5. Το άρθρο 192 του ν. 4389/2016 τροποποιείται, ως ε-
ξής:

«Άρθρο 192

α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, οι λέξεις « έ-
ως επτά (7)» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «έως εννέα
(9)».
β. Στην περίπτωση β΄ της παραγραφου 2, διαγράφεται

η τελεία και προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: 
«, διορίζει τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συµµόρφωσης

και, κατόπιν προηγούµενης προσυπογραφής του Εποπτι-
κού Συµβουλίου, τον απαλλάσσει από τα καθήκοντά
του.» 
γ. η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται

ως εξής: 
«ε. Αποφασίζει σχετικά µε την άσκηση των δικαιωµά-

των ψήφου της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κ.Ν. 2190/1920, συµπεριλαµβανοµένων του διορισµού
και της ανάκλησης οργάνων διοίκησης των άµεσων και
λοιπών θυγατρικών, εκτός του ΤΧΣ, µέσω της Γενικής
Συνέλευσης αυτών. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εται-
ρείας ενηµερώνει γραπτώς το Εποπτικό Συµβούλιο: i) για
τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων µελών των Διοικη-
τικών Συµβουλίων των άµεσων και λοιπών θυγατρικών,
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για την εξέλιξη της διαδικασίας διορισµού, για την λίστα
υποψηφίων καθώς και την τελική επιλογή µελών για κά-
θε µία από τις άµεσες ή λοιπές θυγατρικές, ii) για την α-
νάκληση, προ της λήξης της θητείας τους, του διορισµού
των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων των άµεσων και
λοιπών θυγατρικών της Εταιρείας.»

6. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 193 του
ν. 4389/2016, προστίθενται οι λέξεις: «σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κανονισµού αριθµ. 537/2014/Ε.Ε.».

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 195 αντικαθίσταται ως
εξής: 

«1. Οι ελεγµένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις και εκθέσεις της Εταιρείας ε-
γκρίνονται από τη Γενική Συνέλευσή της, η οποία είναι υ-
πεύθυνη και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε
ευθύνη, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον κ.ν. 2190/1920.
Οι εξαµηνιαίες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις ε-
γκρίνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας
και συνοδεύονται από έκθεση επισκόπησης των ορκω-
τών ελεγκτών λογιστών.»

8. Ο τίτλος του ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ του ν. 4389/2016,
αντικαθίσταται ως εξής: «Διατάξεις για τις άµεσες και
τις λοιπές θυγατρικές». 

9. Το άρθρο 197 του ν. 4389/2016, αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 197
Ειδικές διατάξεις για τις λοιπές θυγατρικές

1. Το σύνολο των µετοχών κυριότητας του Ελληνικού
Δηµοσίου στις δηµόσιες επιχειρήσεις που απαριθµού-
νται στα Παραρτήµατα Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄, τα οποία αποτε-
λούν αναπόσπαστα µέρη του παρόντος νόµου, µεταβι-
βάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγµα στην Εται-
ρεία.

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ή οποιοδή-
ποτε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτό πρόσωπο διασφα-
λίζει ότι όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την ολο-
κλήρωση των καταχωρίσεων της παραπάνω µεταβίβα-
σης πραγµατοποιούνται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέ-
ρηση, συµπεριλαµβανοµένης της εγγραφής της σχετι-
κής µεταβίβασης στο βιβλίο µετόχων κάθε µίας εκ των
µη εισηγµένων εταιριών, οι µετοχές των οποίων µεταβι-
βάζονται σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο και
στην περίπτωση εταιριών εισηγµένων στο Χρηµατιστή-
ριο Αθηνών της καταχώρισης της σχετικής µεταφοράς
στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων. Με απόφαση του Κυβερνη-
τικού Συµβουλίου Οικονοµικής Πολιτικής καθορίζεται η
διαδικασία και τα κριτήρια για τις υπόλοιπες δηµόσιες ε-
πιχειρήσεις που θα µεταφερθούν στην Εταιρεία. εφαρ-
µοζοµένου αναλόγως του άρθρου 209.

3. Το καταστατικό των εταιριών, οι µετοχές των οποί-
ων µεταβιβάζονται δυνάµει του παρόντος άµεσα ή έµµε-
σα στο σύνολό τους ή εν µέρει στην Εταιρεία, τροποποι-
είται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

4. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου των λοιπών θυ-
γατρικών, οι µετοχές των οποίων µεταβιβάζονται εν όλω
ή εν µέρει κατά το παρόν άρθρο στην Εταιρεία, αλλά και
των θυγατρικών αυτών, εκλέγονται από τη συνέλευση
των µετόχων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν.
2190/1920. Ένα µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου των
λοιπών θυγατρικών, προτείνεται προς εκλογή από τον Υ-

πουργό Οικονοµικών στην Εταιρεία, η οποία ασκεί τα δι-
καιώµατα διορισµού ή ψήφου στη γενική συνέλευση των
εταιρειών αυτών προς την εκλογή µελών Διοικητικού
Συµβουλίου σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920. Ένα (1) µέ-
λος του Διοικητικού Συµβουλίου των Ο.ΣΥ. Α.Ε. και
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. προτείνεται προς εκλογή από τον Υπουργό
Οικονοµικών στον Ο.Α.Σ.Α., ο οποίος ασκεί τα δικαιώµα-
τα διορισµού ή ψήφου στη γενική συνέλευση των εται-
ρειών αυτών προς την εκλογή µελών Διοικητικού Συµ-
βουλίου σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920. Για τη διευκό-
λυνση της επιλογής των υπολοίπων υποψηφίων µελών
για τα Διοικητικά Συµβούλια των λοιπών θυγατρικών: α)
Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας θα συστήσει Επι-
τροπή Ανάδειξης Υποψηφίων, αποτελούµενη από µέλη
του, η οποία θα προτείνει προς το Διοικητικό Συµβούλιο
της Εταιρείας υποψηφιότητες µελών για διορισµό στα
Διοικητικά Συµβούλια των λοιπών θυγατρικών, όπου αυ-
τό απαιτείται. β) Ο µέγιστος αριθµός των µελών της Επι-
τροπής Ανάδειξης Υποψηφίων είναι τα πέντε (5), και πε-
ριλαµβάνει τα εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµ-
βουλίου της Εταιρείας, και µη εκτελεστικά µέλη του Δι-
οικητικού Συµβουλίου µε εµπειρία στη διοίκηση Δηµό-
σιων Επιχειρήσεων, ή εµπειρία σε κλάδους στους οποί-
ους η Εταιρεία έχει παρουσία µέσω των λοιπών θυγατρι-
κών της ή εµπειρία σε άλλα θέµατα όπως κριθεί απαραί-
τητο, σε συνάφεια µε τις προβλέψεις του Εσωτερικού
Κανονισµού, γ) Η διαδικασία που ακολουθείται από την
Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων αναλύεται περαιτέρω
στον Εσωτερικό Κανονισµό. Κατά τον προσδιορισµό του
τρόπου άσκησης του µετοχικού δικαιώµατος για το διο-
ρισµό των διοικητικών συµβουλίων των λοιπών θυγατρι-
κών, το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας θα πρέπει να
λάβει υπόψη τις αρχές του Εσωτερικού Κανονισµού σχε-
τικά µε το διορισµό µελών διοικητικών συµβουλίων, την
καταλληλότητα των υποψηφίων σχετικά µε τις απαιτή-
σεις διοίκησης των λοιπών θυγατρικών (Αποστολή Δηµό-
σιας Επιχείρησης, Δήλωση Δεσµεύσεων, κ.α), την απο-
φυγή διακρίσεων, την ανεξαρτησία, και τα επαγγελµατι-
κά κριτήρια που κρίνονται απαραίτητα για την επίτευξη
του σκοπού κάθε µίας εκ των λοιπών θυγατρικών.
Οι παρούσες διατάξεις σχετικά µε την επιλογή των µε-

λών των Διοικητικών Συµβουλίων των λοιπών θυγατρι-
κών, υπερισχύουν οποιασδήποτε άλλης σχετικής διάτα-
ξης µε την µεταφορά των µετοχών των λοιπών θυγατρι-
κών στην Εταιρεία.

5. Η µεταβίβαση των µετοχών των δηµοσιών επιχειρή-
σεων στην Εταιρεία δεν επηρεάζει αφ΄ εαυτής τους ό-
ρους εργασίας των υπαλλήλων των εν λόγω δηµοσίων
επιχειρήσεων.

6. α) Ο Εσωτερικός Κανονισµός περιέχει ένα λεπτοµε-
ρές πλαίσιο («Μηχανισµός Συντονισµού») σχετικά µε
την διακυβέρνηση των λοιπών θυγατρικών αναφορικά:
αα) µε τον προσδιορισµό της αποστολής των δηµοσίων
επιχειρήσεων, ββ) µε την θέσπιση στόχων για τα Διοικη-
τικά Συµβούλια των λοιπών θυγατρικών και γγ) την συµ-
µετοχή των λοιπών θυγατρικών στην αναπτυξιακή στρα-
τηγική του κράτους. Το πλαίσιο αυτό θα αντανακλά τις
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές διακυβέρνησης των δηµο-
σίων επιχειρήσεων. Θα περιλαµβάνει, επίσης, ένα λεπτο-
µερές πλαίσιο αναφορικά µε την άσκηση από τις δηµό-
σιες επιχειρήσεις δραστηριοτήτων που αποτελούν ειδι-
κές υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των δραστη-
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ριοτήτων που συνιστούν υπηρεσίες που εξυπηρετούν το
γενικό συµφέρον («πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων»), συ-
µπεριλαµβανοµένων των Υ.Γ.Ο.Σ.

β) Το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων ρυθµίζει το συ-
ντονισµό, ως προς τα ζητήµατα που αναλύονται κατωτέ-
ρω, µεταξύ της Εταιρείας, και κάθε δηµόσιας επιχείρη-
σης αφενός, και αφετέρου των δηµόσιων αρχών, που εκ-
προσωπούνται από µια Επιτροπή που συγκροτείται από
τα εποπτεύοντα αρµόδια Υπουργεία.

γ) Ειδικότερα, το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων προ-
βλέπει τη συγκρότηση ενός µηχανισµού ο οποίος θα κα-
θορίζει, σε γενικές γραµµές, κατά πόσο είναι αναγκαία η
επιβολή ειδικών υποχρεώσεων στη σχετική δηµόσια επι-
χείρηση προκειµένου το Κράτος να επιτύχει τους στρα-
τηγικούς στόχους του στον τοµέα όπου δραστηριοποιεί-
ται η επιχείρηση, ή προκειµένου να εξυπηρετηθεί το γε-
νικό συµφέρον.

δ) Κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο να επιβληθούν οι
εν λόγω υποχρεώσεις, το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων
περιλαµβάνει µηχανισµούς για τον προσδιορισµό των α-
ντικειµενικών και λειτουργικών στόχων και των δεικτών
απόδοσης της σχετικής δηµόσιας επιχείρησης, προκει-
µένου να διευκολυνθεί η επίτευξη των σχετικών στρατη-
γικών στόχων ή να διασφαλισθεί η επαρκής εξυπηρέτη-
ση του γενικού συµφέροντος. Επιπλέον, θα υπάρχει πρό-
βλεψη για την κοστολόγηση και τη χρηµατοδότηση των
ειδικών υποχρεώσεων. Τα ως άνω στοιχεία θα καθορίζο-
νται στις συµβάσεις απόδοσης και στόχων.

ε) Το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων µπορεί να καθορί-
ζει περαιτέρω ειδικές υποχρεώσεις.
στ) Καµία δηµόσια επιχείρηση δεν θα υποχρεούται να

αναλάβει δραστηριότητες, τις οποίες διαφορετικά και
στο σύνηθες πλαίσιο της επιχειρηµατικής της πρακτικής
δεν θα αναλάµβανε, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές
έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε το πλαίσιο ειδικών υπο-
χρεώσεων. 

7. Η Εταιρεία µπορεί να θέτει ως στόχο τη βελτίωση
της αποτελεσµατικότητας των δηµοσίων επιχειρήσεων,
τη µείωση λειτουργικών εξόδων µέσω λύσεων που στη-
ρίζονται στην αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφο-
ρίας και επικοινωνίας που βασίζεται στην καινοτοµία,
την αύξηση των εσόδων µέσω της επέκτασης της πελα-
τειακής βάσης, τη διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρε-
σιών και µέσω επενδύσεων σε νέες επιχειρηµατικές
δραστηριότητες, καθώς και µε άλλους τρόπους.

8. Οποιαδήποτε ρύθµιση δυνάµει της οποίας το Ελλη-
νικό Δηµόσιο παρέχει οποιασδήποτε µορφής οικονοµική
ενίσχυση σε δηµόσια επιχείρηση, η οποία µεταβιβάζεται
στην Εταιρεία ή σε θυγατρικές της, πρέπει να συνάδει µε
την ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων και
παραµένει σε ισχύ, εκτός εάν άλλως αποφασισθεί κατά
τη διαδικασία που προβλέπεται στο πλαίσιο της παρα-
γράφου 10 του παρόντος άρθρου. Προκειµένου να συνε-
χισθεί η παροχή οικονοµικής ενίσχυσης µε σκοπό την υ-
ποστήριξη Υπηρεσιών Γενικού και Γενικού Οικονοµικού
Συµφέροντος που παρέχονται από τη δηµόσια επιχείρη-
ση, οι εν λόγω υπηρεσίες πρέπει να εξακολουθούν να
παρέχονται µε τους ίδιους ποιοτικούς και ποσοτικούς ό-
ρους και προϋποθέσεις.»

10. Το άρθρο 198 του ν. 4389/2016 τροποποιείται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 198

α. Η παρ. αντικαθίσταται ως εξής: «1.Μεταβιβάζονται
στην Εταιρεία αυτοδικαίως οι συµβάσεις παραχώρησης
των σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο λοιπών θυγατρικών.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να µε-
ταβιβάζεται στην Εταιρεία η δυνατότητα να συνάπτει ή
να ανανεώνει συµβάσεις παραχώρησης, οι οποίες σχετί-
ζονται µε τις δηµόσιες επιχειρήσεις, οι µετοχές των ο-
ποίων µεταβιβάζονται σε αυτή. Το Ελληνικό Δηµόσιο, µε
πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, κατόπιν αιτιολογη-
µένης εισήγησης της Εταιρείας, δύναται να αποφασίζει
τη συνυπογραφή εκ µέρους του Ελληνικού Δηµοσίου ως
εκ τρίτου συµβαλλόµενου, συµβάσεων παραχώρησης
περιουσιακών δικαιωµάτων, άυλων δικαιωµάτων, δικαιω-
µάτων λειτουργίας, συντήρησης και εκµετάλλευσης υ-
ποδοµών, µόνο ως προς τα δικαιώµατα και τις υποχρεώ-
σεις που αναλαµβάνει το ίδιο. Με την ίδια πράξη ορίζο-
νται και εξουσιοδοτούνται τα αρµόδια όργανα για τη συ-
νυπογραφή των ως άνω συµβάσεων ως προς τους συ-
γκεκριµένους όρους µετά την ολοκλήρωση του προβλε-
πόµενου στο άρθρο 201 του παρόντος προσυµβατικού ε-
λέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, οι λέξεις: «Α-

πό την ηµεροµηνία καταχώρησης του Καταστατικού της
ΕΔΗΣ στο Γ.Ε.Μ.Η.» διαγράφονται, και η λέξη «ΕΔΗΣ»
αντικαθίσταται από τη λέξη «Εταιρεία».»

11.α. Στον τίτλο των Παραρτηµάτων Δ΄, Ε΄ και του Στ΄
του ν. 4389/2016, η λέξη «ΕΔΗΣ» αντικαθίσταται από τη
λέξη «Εταιρεία». 
β. Στο Παράρτηµα Δ΄ του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), το

στοιχείο 2 («2. ΟΣΕ Α.Ε.») διαγράφεται και στο στοιχείο
3 («3. ΟΑΚΑ») προστίθενται οι λέξεις «εφόσον µετατρα-
πεί σε κεφαλαιουχική εταιρεία».
γ. Στο Παράρτηµα Ε΄ του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), τα

στοιχεία 3, 4 και 5. («3. Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε. (Κτ.Υπ.
Α.Ε.)», «4. ΕΛ.Β.Ο. Α.Ε.» και «5. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»)
διαγράφονται.

12. Το άρθρο 199 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως
εξής: 

«Άρθρο 199
Διανοµή κερδών

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η διανοµή
των κερδών της Εταιρείας πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε τη µερισµατική πολιτική, η οποία αποτελεί µέρος του
Εσωτερικού Κανονισµού και µε την οποία διασφαλίζεται
η ακόλουθη διανοµή:

α) ποσοστό 50% των κερδών της Εταιρείας καταβάλ-
λεται ως µέρισµα στο Ελληνικό Δηµόσιο και διατίθεται
σύµφωνα µε το ν. 4336/2015, και

β) σχετικά µε τα λοιπά κέρδη θα πρέπει: 
αα) Ένα µέρος να αποδίδεται ως µέρισµα στο Ελληνι-

κό Δηµόσιο και να χρησιµοποιείται από το Ελληνικό Δη-
µόσιο για επενδύσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 200 του παρόντος νόµου, και 
ββ) Ένα µέρος θα χρησιµοποιείται από την Εταιρεία

για Επενδύσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρ-
θρου 200 του παρόντος νόµου και δύναται επίσης να δια-
κρατηθεί για να καλυφθούν πιθανές µελλοντικές ζηµιές.
Τα κέρδη της Εταιρείας υπολογίζονται όπως προβλέ-

πεται στον Εσωτερικό Κανονισµό, στο κεφάλαιο « Πρό-
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τυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και πλαίσιο για την
προετοιµασία της χρηµατοοικονοµικής αναφοράς». Η
διανοµή των κερδών της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 200, εγκρί-
νεται από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση. 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3864/2010 και οι
διατάξεις των παραγράφων 14 έως και 18 του άρθρου 2
του ν. 3986/2011 εξακολουθούν να εφαρµόζονται από το
ΤΧΣ και το ΤΑΙΠΕΔ αντίστοιχα, «και το ΤΧΣ θα µεταφέ-
ρει τα ποσά απευθείας στο Ελληνικό Δηµόσιο».

13. Το άρθρο 200 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως
εξής: 

«Άρθρο 200
Επενδυτική Πολιτική

1. Ο Εσωτερικός Κανονισµός της Εταιρείας θα πρέπει
να περιλαµβάνει κεφάλαιο Επενδυτικής Πολιτικής. Οι ε-
πενδυτικές αποφάσεις της Εταιρείας και των άµεσων θυ-
γατρικών (εκτός του ΤΧΣ) θα πρέπει να πληρούν τις α-
παιτήσεις της Επενδυτικής Πολιτικής, σε σχέση µε τους
αντίστοιχες κατηγορίες επενδύσεων. 

2. Ποσά τα οποία διακρατούνται για επενδύσεις που
θα πραγµατοποιηθούν από την Εταιρεία σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του άρθρου 199, παράγραφος 1, περίπτωση
β΄, υποπερίπτωση ββ΄ και µε τις προβλέψεις του Εσωτε-
ρικού Κανονισµού στο κεφάλαιο της Επενδυτικής Πολιτι-
κής µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τους ακόλουθους
σκοπούς:

(α) Για επενδύσεις στις λοιπές, ή στις άµεσες θυγα-
τρικές (εκτός του ΤΧΣ).

(β) Για επενδύσεις σε εταιρείες ή περιουσιακά στοι-
χεία τα οποία δεν αποτελούν άµεσες ή λοιπές θυγατρι-
κές της Εταιρείας. 

(γ) Για διακράτηση ως αποθεµατικά για µελλοντικές ε-
πενδύσεις.
Συγκεκριµένες επενδυτικές αποφάσεις σχετικά µε τα

ποσά που διατίθενται στους σκοπούς µπορούν να λη-
φθούν σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Επενδυτικής Πο-
λιτικής.

«3. Ποσά τα οποία αποδίδονται στο Ελληνικό Δηµόσιο
ως µέρισµα σύµφωνα µε την υποπερίπτωση αα΄ της πε-
ρίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 199, χρησι-
µοποιούνται από το Ελληνικό Δηµόσιο για τη χρηµατο-
δότηση της συµµετοχής του σε επενδύσεις οι οποίες εκ-
πληρώνουν τις στρατηγικές προτεραιότητες, τους κανό-
νες επιλεξιµότητας και τα κριτήρια επιλογής, όπως κάθε
φορά διαµορφώνονται και εξειδικεύονται στο ισχύον
Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης και τα ισχύοντα Επιχειρησια-
κά Προγράµµατα τα οποία χρηµατοδοτούνται από το Ευ-
ρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταµείο
Συνοχής. Οι επενδύσεις αυτές χρηµατοδοτούνται από
το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προ-
γράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργεί-
ου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και µε χρήση ειδικού λογα-
ριασµού που συστήνεται για το σκοπό αυτόν στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος. Τα ποσά που διατίθενται για το σκο-
πό αυτόν ετησίως αποτελούν έσοδο του ΠΔΕ, εγγράφε-
ται δε, ισόποση πρόσθετη πίστωση στο ΠΔΕ του Υπουρ-
γείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, η οποία δαπανάται καθ'
υπέρβαση του συνολικού ορίου του ΠΔΕ του έτους κατά
το οποίο πραγµατοποιείται η διάθεση. Η µεταφορά της

εν λόγω πίστωσης στον ανωτέρω ειδικό λογαριασµό βα-
ρύνει τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων του έ-
τους κατά το οποίο πραγµατοποιείται και ενταλµατοποι-
είται έναντι αυτού. Η επιλογή, η παρακολούθηση και ο έ-
λεγχος των έργων πραγµατοποιείται από τις Διαχειρι-
στικές Αρχές των άρθρων 6, 7 και 62 του ν. 4314/2014
(Α΄265) σύµφωνα µε το Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγ-
χου του ΕΣΠΑ, το οποίο εφαρµόζεται αναλόγως. Ο συ-
ντονισµός των απαιτούµενων ενεργειών διενεργείται α-
πό την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής
της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4314/2014, η οποία, επι-
πλέον, υποβάλλει προς το Υπουργείο Οικονοµικών ετή-
σια αναλυτική έκθεση προόδου υλοποίησης και απολογι-
σµού εντός του πρώτου τριµήνου του επόµενου έτους.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης
δύναται να ρυθµίζεται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά
και κάθε ειδικότερο θέµα για την πληρωµή των έργων
αυτών από τον ως άνω ειδικό λογαριασµό.»

4. Η Επενδυτική Πολιτική περιλαµβάνει και τη διαδικα-
σία καθορισµού των ποσοστών από τα κέρδη της Εται-
ρείας τα οποία θα αποδίδονται σε επενδύσεις σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 199, παράγραφος 1, περί-
πτωση β, υποπερίπτωση ββ καθώς και για τον επιµερισµό
των ποσών σε κάθε κατηγορία όπως αυτές περιγράφο-
νται στην παράγραφο 2. Ο Εσωτερικός Κανονισµός ορί-
ζει περαιτέρω τη διαδικασία επιλογής των επενδύσεων
από την Εταιρεία ανά κατηγορία.

5. Η Επενδυτική Πολιτική θα περιλαµβάνει λεπτοµέρει-
ες σχετικά µε τις ακόλουθες αρχές: 

(α) Απαιτήσεις ως προς την απόδοση των επενδύσεων
της παραγράφου 2, περίπτωση α΄ 

(β) Τις απαιτήσεις για τις επενδύσεις της παραγράφου
2, περίπτωση β΄ σχετικά µε:
αα) την απόδοση των επενδύσεων για την Εταιρεία
ββ) τις θετικές επιπτώσεις ως προς την ανάπτυξη για

την Ελληνική Οικονοµία. 
γγ) τους κλάδους στους οποίους τέτοιες επενδύσεις

µπορούν να πραγµατοποιηθούν και οι οποίοι θα υποδει-
κνύονται από τον Υπουργό Οικονοµικών µε την έκδοση
Υπουργικής Απόφασης.

(γ) Απαιτήσεις για την επένδυση των αποθεµατικών
της Εταιρείας, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2,
περίπτωση γ΄ 

6. Τα ρευστά διαθέσιµα της Εταιρείας και των άµεσων
θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ και του ΤΑΙΠΕΔ τηρού-
νται σε λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα
της Ελλάδος, έως τη λειτουργική έναρξη του Ενιαίου
Λογαριασµού Θησαυροφυλακίου, µέσω του οποίου θα
γίνεται η διαχείρισή τους.».

14. Το άρθρο 201 του ν. 4389/2016 τροποποιείται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 201

α. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5
αντικαθίστανται ως εξής: 

«Πριν από την αξιοποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού
στοιχείου της Εταιρείας ή των άµεσων θυγατρικών της,
πλην των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ, απαιτείται να γίνει τελική α-
ποτίµηση της αξίας του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον Εσωτερικό Κανονι-
σµό. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εται-
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ρείας ή των άµεσων θυγατρικών της, εκτός των ΤΧΣ και
ΤΑΙΠΕΔ, είναι δυνατόν, αντί της αποτίµησης που αναφέ-
ρεται στο προηγούµενο εδάφιο, να δοθεί αιτιολογηµένη
γνώµη (fairness opinion) πιστωτικού ιδρύµατος ή εταιρεί-
ας επενδύσεων για το δίκαιο και το εύλογο της προτει-
νόµενης συναλλαγής.», 
β. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 
«Οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 εφαρµό-

ζονται αναλόγως για τον προσυµβατικό έλεγχο των συµ-
βάσεων που συνάπτονται µε σκοπό την αξιοποίηση των
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και των άµεσων
θυγατρικών της (εκτός των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ), εφόσον το
τίµηµα ή τα έσοδα από την αξιοποίηση υπερβαίνουν το
ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000), ευρώ, µε την
εξαίρεση των συµβάσεων των παραγράφων 7 και 8 του
παρόντος άρθρου.»
γ. Στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 201, πριν τη λέξη « θυ-

γατρικές» τίθεται η λέξη « άµεσες». 
δ. Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Η Εταιρεία, µε την επιφύλαξη του προοιµίου του πα-

ραρτήµατος Ε΄ του παρόντος νόµου µπορεί να αποδέχε-
ται δηµόσιες προσφορές κινητών αξιών που υποβάλλο-
νται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3461/2006 (Α΄ 106)
για τις συµµετοχές που διαθέτει στις λοιπές θυγατρι-
κές.»
ε. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 201 του

ν. 4389/2016 οι λέξεις «να συνάπτει», «να συνοµολο-
γεί», « να αποδέχεται» αντικαθίσταται µε τις λέξεις « να
συνάπτουν», « να συνοµολογούν», «να αποδέχονται».
στ. Στην παράγραφο 12 η φράση «ή των άµεσων θυγα-

τρικών της» αντικαθίσταται µε τη φράση «ή των άµεσων
και λοιπών θυγατρικών της».

15. Η παράγραφος 4 του άρθρου 202 του ν. 4389/2016
αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της Εται-
ρείας, τα µέλη των οργάνων διοίκησης των άµεσων θυ-
γατρικών της, πλην του ΤΧΣ, καθώς και τα ανώτερα στε-
λέχη της διοίκησης των ανωτέρω νοµικών προσώπων υ-
ποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης, όπως ε-
ξειδικεύεται στις διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α΄ 309).»

16. Το άρθρο 203 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) τροποποιεί-
ται ως εξής:

«Άρθρο 203

α. Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 
«Θέµατα προσωπικού της Εταιρείας και Άµεσων θυγα-

τρικών της».
β. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της, µπορούν

να αποφασίσουν τη µεταφορά εργαζοµένων από την Ε-
ταιρεία στις θυγατρικές αυτές ή από µία από τις θυγατρι-
κές αυτές σε άλλη ή στην Εταιρεία.»
γ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 προστίθεται

εδάφιο ως εξής: 
«και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής

διάταξης που ρυθµίζει θέµατα αποσπάσεων µεταξύ δη-
µόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται µε την περπίτωση α΄
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143.).»

17. Το Αρχικό Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας
Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε., το οποίο κυρώθηκε µε
το άρθρο 204 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), τροποποιείται ως

εξής: 
α. Στο Άρθρο 2 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής: 
«2. Στο πλαίσιο του σκοπού της, η Εταιρεία, κατέχει

συµµετοχές του δηµοσίου σε επιχειρήσεις του
ν.3429/2005, τις οποίες διαχειρίζεται επαγγελµατικά ε-
παυξάνει την αξία τους και αξιοποιεί σύµφωνα µε βέλτι-
στες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραµµές
του ΟΟΣΑ, όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, την
εταιρική συµµόρφωση, την εποπτεία και τη διαφάνεια
των διαδικασιών, καθώς και σύµφωνα µε τις βέλτιστες
πρακτικές σε θέµατα κοινωνικά και περιβαλλοντικά υ-
πεύθυνης επιχειρηµατικότητας και διαβούλευσης µε τα
ενδιαφερόµενα µε τις δηµόσιες επιχειρήσεις µέρη. Οι
δηµόσιες επιχειρήσεις που ελέγχονται, σύµφωνα µε το
παρόν, από την Εταιρεία: (α) υπόκεινται σε κατάλληλη ε-
ποπτεία σύµφωνα µε τους κανόνες της εθνικής και ευ-
ρωπαϊκής νοµοθεσίας, (β) υλοποιούν και υποστηρίζουν
τις εφαρµοστέες τοµεακές πολιτικές της Κυβέρνησης,
(γ) αναλαµβάνουν κατόπιν ανάθεσης την παροχή Υπηρε-
σιών Γενικού και Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος (Υ-
ΓΟΣ), ενδεικτικά µέσω της εκτέλεσης υποχρεώσεων δη-
µόσιας υπηρεσίας σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθε-
σία, και τις κοινές αξίες της Ένωσης που περιλαµβάνο-
νται σε αυτήν.», και η παράγραφος 2 αναριθµείται ως πα-
ράγραφος 3.
β. Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 
«1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας αποτελείται

από πέντε (5) έως εννέα (9) µέλη. Η θητεία του Διοικητι-
κού Συµβουλίου ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη.»
γ. Στο άρθρο 10, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 
«3. Η απαιτούµενη απαρτία και πλειοψηφία για τη λή-

ψη αποφάσεων από το διοικητικό συµβούλιο ρυθµίζονται
στο άρθρο 192 του νόµου.»
δ. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11, η περίπτωση α΄

αντικαθίσταται ως εξής: 
«Εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικά και εξωδικαστικά,

περιλαµβανοµένης της εκπροσώπησης αυτής στις Γενι-
κές Συνελεύσεις των θυγατρικών της ψηφίζοντας κατά
τον τρόπο που τον έχει εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό
Συµβούλιο.», και στο τέλος της περίπτωσης θ΄ προστίθε-
νται οι λέξεις: «,καθώς και των λοιπών θυγατρικών στις
οποίες ασκεί τα απαραίτητα δικαιώµατα ψήφου.». 
ε. Στο άρθρο 13, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 
«1. Το Εποπτικό Συµβούλιο διορίζεται, λειτουργεί και

έχει τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 191
του νόµου.»

18. Το άρθρο 205 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) καταργεί-
ται. 

19. Στο άρθρο 210 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), οι παρά-
γραφοι 2, 3, 5 και 7 αντικαθίστανται ως εξής: 

«2. Οι διατάξεις της παραγράφου 6β΄ του άρθρου 31
του ν. 4141/2013 εφαρµόζονται αναλόγως για τις λοιπές
θυγατρικές του παρόντος νόµου.» 

«3. Εγγυήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου που έχουν δο-
θεί υπέρ εταιριών που µεταβιβάζονται στην Εταιρεία,
προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παραµένουν
σε ισχύ και δύναται να ανανεώνονται, να παρατείνονται
ή να χορηγούνται νέες για όσο διάστηµα η Εταιρεία συµ-
µετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο των εταιριών αυτών.»

«5. Από τη µεταβίβαση στην Εταιρεία των συµµετο-
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χών του δηµοσίου επί των επιχειρήσεων του ν. 3429/
2005, σύµφωνα µε το άρθρο 197, καταργείται κάθε διά-
ταξη που περιλαµβάνεται στον ιδρυτικό νόµο ή τα κατα-
στατικά των επιχειρήσεων αυτών, και η οποία προβλέπει
διαφορετικό τρόπο λειτουργίας ή λήψης αποφάσεων ως
προς τα δικαιώµατα του µετόχου, την εκλογή µελών
Δ.Σ., και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη λειτουργία
τους και η οποία έρχεται σε αντίθεση µε τις ειδικότερες
διατάξεις του παρόντος νόµου ως προς τα ζητήµατα αυ-
τά και του κ.ν. 2190/1920.»

«7. Η απόκτηση των συµµετοχών του Δηµοσίου από
την Εταιρεία δυνάµει του παρόντος νόµου δεν γεννά υ-
ποχρέωση υποβολής δηµόσιας πρότασης.»

20. Η έναρξη ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 197 αρχί-
ζει την 1.1.2018 και της παρ. 2 του άρθρου 198 του ν.
4389/2016 αρχίζει µε τη δηµοσίευση του παρόντος νό-
µου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

21. Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011
(Α΄152), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 213 του
ν. 4389/2016 και την παρ. 4 του άρθρου όγδοου του
ν. 4393/2016 (Α΄106), διαγράφονται οι λέξεις « εφαρµό-
ζει τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 202 του
νόµου για την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετο-
χών και Περιουσίας Α.Ε.». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 381
Σύσταση Διεύθυνσης Ερευνών 

Οικονοµικού Εγκλήµατος 

1. Στο Υπουργείο Οικονοµικών συστήνεται νέα Υπηρε-
σία, επιπέδου Διεύθυνσης µε τίτλο «Διεύθυνση Ερευνών
Οικονοµικού Εγκλήµατος», υπαγόµενη απευθείας στον
Υπουργό Οικονοµικών.

2. Ο Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος (άρθρο
17Α ν. 2523/1997, Α΄ 179), έχει την καθοδήγηση και το
συντονισµό λειτουργίας της Υπηρεσίας. 

3. Η κατά τόπο αρµοδιότητα της Υπηρεσίας εκτείνεται
σε όλη την Επικράτεια.

4. Όπου στο παρόν Κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε «Υ-
πηρεσία», νοείται η «Διεύθυνση Ερευνών Οικονοµικού
Εγκλήµατος».

Άρθρο 382
Αποστολή και Αρµοδιότητες

1. Αποστολή της Υπηρεσίας είναι αποκλειστικά η διε-
νέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανά-
κρισης για την εξακρίβωση τέλεσης µείζονος ποινικής α-
παξίας φορολογικών εγκληµάτων που προβλέπονται στα
άρθρα 66 επ. του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(Κ.Φ.Δ., ν. 4174/93, Α΄170) και οποιωνδήποτε άλλων α-
πολύτως συναφών οικονοµικών εγκληµάτων, που βλά-
πτουν σοβαρά τα συµφέροντα του ελληνικού δηµοσίου
και της ευρωπαϊκής ένωσης, κατόπιν παραγγελίας του
Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος ή του αναπληρω-
τή του ή των εισαγγελικών λειτουργών που τον επικου-

ρούν, υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Οικονοµικού Ε-
γκλήµατος. 

2. Η Υπηρεσία είναι αρµόδια για:
α) την διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης

ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τέλεσης φορολογι-
κών εγκληµάτων και οποιωνδήποτε άλλων συναφών οι-
κονοµικών εγκληµάτων, σύµφωνα µε την κατά την παρά-
γραφο 1 αποστολή της, αποκλειστικά κατόπιν παραγγε-
λίας του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος ή του α-
ναπληρωτή του ή των εισαγγελικών λειτουργών που τον
επικουρούν,
β) τη σύνταξη πορισµατικών εκθέσεων σε εκτέλεση

των εισαγγελικών παραγγελιών που της απευθύνονται,
γ) τη διοικητική υποστήριξη και µέριµνα και την εξα-

σφάλιση των υλικών και µέσων, που απαιτούνται για την
εύρυθµη λειτουργία της σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες, και
δ) τη συλλογή, τήρηση και διαρκή ενηµέρωση του αρ-

χείου της σχετικά µε την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή
νοµοθεσία που αφορά στην αποκάλυψη και δίωξη φορο-
λογικών και οποιωνδήποτε άλλων συναφών οικονοµικών
εγκληµάτων καθώς και τήρηση αρχείου διοικητικής και
ποινικής νοµολογίας για τα θέµατα αυτά.

3. Το προσωπικό της Υπηρεσίας κατά την άσκηση των
αρµοδιοτήτων του έχει την ιδιότητα των ειδικών ανακρι-
τικών υπαλλήλων και κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγε-
λέα Οικονοµικού Εγκλήµατος ή του αναπληρωτή του ή
των εισαγγελικών λειτουργών που τον επικουρούν:
α) προβαίνει στη διενέργεια ανακριτικών πράξεων,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ισχύουσες κάθε φορά ει-
δικές διατάξεις και τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δι-
κονοµίας, για τα αδικήµατα που προβλέπονται από τη
σχετική νοµοθεσία και εµπίπτουν στην καθ’ ύλην αρµο-
διότητα του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος,
β) λαµβάνει γνώση και διενεργεί έρευνες επί φορολο-

γικών δεδοµένων, ήτοι φορολογικών δηλώσεων, φορο-
λογικών στοιχείων και κάθε άλλου υποχρεωτικού και
προαιρετικού βιβλίου και στοιχείου που ορίζεται από τη
φορολογική νοµοθεσία. Η πρόσβαση στα συγκεκριµένα
δεδοµένα περιορίζεται σε αυτά που είναι απαραίτητα για
την εκτέλεση των εισαγγελικών παραγγελιών που ανα-
φέρονται στην παράγραφο 1. Ο έλεγχος των βιβλίων και
στοιχείων γίνεται στα γραφεία της Υπηρεσίας ή στην ε-
παγγελµατική εγκατάσταση του ελεγχόµενου,
γ) καλεί εγγράφως τον ελεγχόµενο ή άλλο πρόσωπο

να δώσει πληροφορίες για τη διευκόλυνση της έρευνας,
καθώς και να παρέχει αντίγραφα µέρους των βιβλίων και
στοιχείων ή οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου, συµπε-
ριλαµβανοµένων πελατολογίων και καταλόγων προµη-
θευτών και αντίγραφα των ηλεκτρονικών αρχείων, εφό-
σον αυτά εκδίδονται µηχανογραφικά,
δ) ενεργεί κάθε αναγκαία εξέταση ή έρευνα στην ε-

παγγελµατική εγκατάσταση του ελεγχόµενου, στον τό-
πο παροχής των υπηρεσιών, καθώς και στα µεταφορικά
µέσα,
ε) ενεργεί έρευνες εγγράφων και λοιπών στοιχείων

που δεν ευρίσκονται στο χώρο της επαγγελµατικής απα-
σχόλησης του ελεγχόµενου τηρώντας τα οριζόµενα στις
διατάξεις του ΚΠΔ,
στ) λαµβάνει αντίγραφα των βιβλίων και στοιχείων, κα-

θώς και λοιπών εγγράφων, για τα οποία ο ελεγχόµενος
δηλώνει ότι αντιπροσωπεύουν ακριβή αντίγραφα. Οι διε-
νεργούντες την έρευνα δύνανται να απαιτούν από τον ε-
λεγχόµενο ή τον εκπρόσωπο του να παρίσταται στον τό-

230



πο, όπου διενεργείται ο έλεγχος, και να απαντά σε ερω-
τήµατα που του τίθενται, ώστε να διευκολύνεται η διε-
νέργεια της έρευνας. Σε περίπτωση κατά την οποία τα
βιβλία και στοιχεία τηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή, η
υπηρεσία έχει δικαίωµα πρόσβασης σε οποιαδήποτε φυ-
λασσόµενα αρχεία, καθώς και στα λογιστικά προγράµµα-
τα και τις πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί σε αυτά
ενώ δικαιούται να λαµβάνει τα ηλεκτρονικά αρχεία σε α-
ναγνώσιµη ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή,
ζ) κατάσχει βιβλία και στοιχεία που τηρούνται ή διαφυ-

λάσσονται σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία, οποι-
αδήποτε άλλα ανεπίσηµα βιβλία, έγγραφα, αρχεία, στοι-
χεία, ηλεκτρονικά µέσα αποθήκευσης και µεταφοράς δε-
δοµένων προκειµένου να διασφαλιστεί η αποδεικτική α-
ξία αυτών,

4. Οι ελεγκτές της Υπηρεσίας, στο πλαίσιο εκτέλεσης
παραγγελιών των εισαγγελικών λειτουργών του παρό-
ντος άρθρου, έχουν πρόσβαση στα πληροφοριακά συ-
στήµατα που διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), γνωστοποιώντας στην τελευ-
ταία την πρόσβαση αυτή, σύµφωνα µε τους κανόνες ι-
χνηλασιµότητας και πρόσβασης στα συστήµατα της
Α.Α.Δ.Ε., και λαµβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή
στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιµο για τη συγκεκριµένη
υπόθεση που ερευνούν. Η πρόσβαση αφορά σε πληρο-
φορίες ή στοιχεία προσδιορισµένων φυσικών και νοµι-
κών προσώπων και κάθε είδους νοµικών οντοτήτων µε ε-
ντοπισµένο αριθµό φορολογικού µητρώου. Η προανα-
φερθείσα πρόσβαση των ελεγκτών της Υπηρεσίας δεν υ-
πόκειται σε περιορισµούς διατάξεων περί φορολογικού
απορρήτου, υποχρεούνται, όµως, αυτοί στην τήρηση των
διατάξεων περί εχεµύθειας του άρθρου 26 του Υπαλλη-
λικού Κώδικα,

5. Οι ελεγκτές της Υπηρεσίας έχουν πρόσβαση στο
«Σύστηµα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών και Λο-
γαριασµών Πληρωµών» σύµφωνα µε τα άρθρα 62 και 63
του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και στα λοιπά πληροφοριακά
συστήµατα και τις βάσεις δεδοµένων που διαχειρίζονται
άλλες δηµόσιες υπηρεσίες σύµφωνα µε τις προδιαγρα-
φές ασφαλείας του κάθε συστήµατος, µη υποκείµενοι σε
περιορισµούς διατάξεων περί τραπεζικού και επαγγελ-
µατικού απορρήτου και απορρήτου των στοιχείων, υπο-
χρεούνται, όµως, αυτοί στην τήρηση των διατάξεων περί
εχεµύθειας του άρθρου 26 του Υπαλληλικού Κώδικα. 

6. Οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας ασκούνται παράλ-
ληλα και ανεξάρτητα από λοιπές υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών. Το προσωπικό αυτής τελεί σε διαρκή
ετοιµότητα για την ταχεία επέµβασή του, όταν παρίστα-
ται ανάγκη, και θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγµένη
υπηρεσία σε κάθε τόπο και χρόνο, κάθε φορά που καθί-
σταται αναγκαία η παρέµβασή του, πάντοτε, όµως, σύµ-
φωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, και τις εντολές των
προϊσταµένων του και του Εισαγγελέα Οικονοµικού Ε-
γκλήµατος.

7. Η Υπηρεσία συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληρο-
φορίες και στοιχεία, που έχουν σχέση µε το αντικείµενο
της αποστολής της, µε άλλες αρχές, υπηρεσίες και φο-
ρείς του εσωτερικού και του εξωτερικού και δύναται να
συµµετέχει σε θεσµοθετηµένα διϋπηρεσιακά όργανα.
Με την επιφύλαξη και τους όρους του παρόντος νόµου,
οι αστυνοµικές, λιµενικές, στρατιωτικές και λοιπές αρ-

χές και υπηρεσίες, υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να
συνδράµουν άµεσα και αποτελεσµατικά τους υπαλλή-
λους της Υπηρεσίας καθώς επίσης και να χορηγούν κάθε
σχετική πληροφορία ή στοιχείο. Η ανταλλαγή πληροφο-
ριών µε υπηρεσίες και φορείς του εξωτερικού αφορά µό-
νο στην ποινική διερεύνηση των υποθέσεων που εµπί-
πτουν στην αρµοδιότητα της Υπηρεσίας και δεν σχετίζε-
ται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο µε την αµοιβαία διοικητική
συνδροµή του άρθρου 29 του Κ.Φ.Δ.. 

8. Η Υπηρεσία µπορεί να ζητεί από τις αρµόδιες διοι-
κητικές υπηρεσίες και τους εµπλεκόµενους φορείς στα-
τιστικά στοιχεία, καθώς και άλλα στοιχεία και πληροφο-
ρίες σχετικά µε υποθέσεις αρµοδιότητάς της.

9. Η Υπηρεσία µπορεί να ζητεί από τις αρµόδιες δικα-
στικές και εισαγγελικές αρχές στατιστικά στοιχεία, κα-
θώς και πληροφορίες για τη δικονοµική πορεία των υπο-
θέσεων αρµοδιότητάς της και να λαµβάνει αντίγραφα
βουλευµάτων, δικαστικών αποφάσεων και άλλων πράξε-
ων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών.

10. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθµίσεων της
παρ. 4, η πρόσβαση της Υπηρεσίας σε πληροφορίες και
στοιχεία, όπου αναφέρεται στα άρθρα του παρόντος νό-
µου, επιτρέπεται στο πλαίσιο της εκτέλεσης παραγγε-
λιών του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος ή του α-
ναπληρωτή του ή των εισαγγελικών λειτουργών που τον
επικουρούν. Η πρόσβαση αυτή διενεργείται σύµφωνα µε
τις διατυπώσεις του πρώτου εδάφιου της παρ. 8 του άρ-
θρου 17Α του ν. 2523/1997 και σε κάθε περίπτωση σύµ-
φωνα µε τους ισχύοντες κανόνες ιχνηλασιµότητας. 

11. Μέχρι την τριακοστή πρώτη Μαρτίου κάθε έτους, η
Υπηρεσία υποβάλλει έκθεση πεπραγµένων της κατά το
προηγούµενο έτος στον Εισαγγελέα Οικονοµικού Ε-
γκλήµατος και στους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών.
Στην έκθεση αναφέρονται ο αριθµός ερευνών και η δια-
δικαστική πορεία τους. Η έκθεση αναρτάται στην ιστοσε-
λίδα του Υπουργείου Οικονοµικών στο διαδίκτυο το αρ-
γότερο µία (1) εβδοµάδα µετά την υποβολή της, όπου
και παραµένει αναρτηµένη για πέντε (5) έτη.

Άρθρο 383 
Βασική διάρθρωση 

1. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στην Υποδιεύθυνση Ε-
ρευνών Οικονοµικού Εγκλήµατος και σε δύο αυτοτελή
Τµήµατα.

2. Η Υποδιεύθυνση Ερευνών Οικονοµικού Εγκλήµατος
έχει ως προϊστάµενο Υποδιευθυντή και απαρτίζεται από
τέσσερα (4) Τµήµατα (Α΄,Β΄, Γ΄, Δ΄) Ερευνών. 

3. Τα αυτοτελή Τµήµατα υπάγονται απευθείας στον
Προϊστάµενο της Διεύθυνσης και είναι τα εξής:
α) Τµήµα Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης και
β) Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης.

Άρθρο 384 
Στελέχωση

1.Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης συνιστώνται 135
θέσεις ελεγκτών. Για τη διοικητική υποστήριξή της, επι-
τρέπεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών η κα-
τανοµή δεκαπέντε οργανικών θέσεων από τις προβλεπό-
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µενες στα άρθρα 86 και 87 του π.δ. 142/2017 (Α΄181 ).
2. Η πλήρωση των οργανικών θέσεων διοικητικού προ-

σωπικού της Διεύθυνσης διενεργείται: 
α) µε µετακίνηση υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονο-

µικών, 
β) µε µετάταξη ή απόσπαση δηµοσίων υπαλλήλων

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ενιαίου Συστήµατος Κινη-
τικότητας (ν. 4440/2016, Α΄224 ),
γ) µε διορισµό σύµφωνα µε το ν. 2190/1994 (Α΄28,) ό-

πως ισχύει.
3. Οι θέσεις ελεγκτών καλύπτονται, κατά παρέκκλιση

των διατάξεων για το Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας, µε
αποσπάσεις µονίµου προσωπικού και προσωπικού µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προ-
σωπικού που υπηρετεί σε φορείς του δηµόσιου ή ευρύτε-
ρου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από τις διατά-
ξεις του ν. 1256/1982 (Α΄65), όπως ισχύει, συµπεριλαµ-
βανοµένων ενστόλων, καθώς και ειδικού επιστηµονικού
προσωπικού, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του
προανακριτικού έργου. Για τη διενέργεια των ανωτέρω
αποσπάσεων εκδίδεται πρόσκληση του αρµόδιου Υπουρ-
γού, ύστερα από εισήγηση του Εισαγγελέα Οικονοµικού
Εγκλήµατος, µε την οποία καθορίζονται ο αριθµός των
θέσεων που θα καλυφθούν, τα απαιτούµενα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων για την κάλυψη
των θέσεων αυτών, καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος υ-
ποβολής αίτησης των ενδιαφεροµένων, η διαδικασία α-
ξιολόγησης των αιτήσεών τους και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.

4. Η απόσπαση των ελεγκτών, σύµφωνα µε την παρ. 3,
συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αναφέρονται στην
περ. α΄ της παρ. 11 του παρόντος άρθρου, διενεργείται
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
οικείου Υπουργού ή του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., κατόπιν
ειδικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ύστερα
από εισήγηση του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµα-
τος, χωρίς να απαιτείται γνώµη των οικείων υπηρεσια-
κών συµβουλίων, µε επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρ-
θρο 25 του ν. 4389/2016 (Α΄94). Υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε.,
οι οποίοι έχουν υπηρετήσει έως και την έναρξη ισχύος
των διατάξεων του παρόντος, στα αυτοτελή Τµήµατα Α΄
έως Δ΄ του ΚΕΦΟΜΕΠ, καθώς και οι υπάλληλοι που µε-
ταφέρθηκαν από το Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµα-
τος στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων τυγχά-
νουν αυξηµένης µοριοδότησης κατά τη διαδικασία της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρούσας
παραγράφου.

5. Η διάρκεια της απόσπασης των ελεγκτών ορίζεται
διετής µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) έτος, σύµ-
φωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 4.

6. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέ-
πεια, ως χρόνος συνεχούς και πραγµατικής υπηρεσίας
στην οργανική θέση του υπαλλήλου.

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του οικείου Υπουργού ή του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ύστε-
ρα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Εισαγγελέα Οικο-
νοµικού Εγκλήµατος, είναι δυνατόν να διακοπεί η από-
σπαση υπαλλήλου και πριν από τη λήξη της, για σοβαρό
λόγο αναγόµενο στην πληµµελή άσκηση των υπηρεσια-
κών του καθηκόντων ή µετά από αίτηση του υπαλλήλου,
αφού συνεκτιµηθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες.

8. Για την επιλογή, τοποθέτηση και λήξη της θητείας
των προϊσταµένων της Διεύθυνσης και των Τµηµάτων
της, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α΄33).
Οι Προϊστάµενοι της Διεύθυνσης και των Τµηµάτων αυ-
τής προέρχονται από τους ελεγκτές και το διοικητικό
προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση. 

9. Η γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη του έρ-
γου του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, του ανα-
πληρωτή του και των εισαγγελέων που τον επικουρούν
εξακολουθεί να παρέχεται από το υφιστάµενο αυτοτε-
λές Τµήµα Γραµµατείας το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε
την παρ. 9α του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997.

10. α) Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην Υπηρεσία
διατηρούν κατά το διάστηµα που εργάζονται σε αυτή ό-
λες τις τυχόν επιπλέον του µισθού τακτικές αποδοχές
και τα κάθε φύσης επιδόµατα και απολαβές των λοιπών
υπαλλήλων της αυτής κατηγορίας, βαθµού και µισθολο-
γικού κλιµακίου, του κλάδου στον οποίο ανήκουν, σύµ-
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
β) Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στην Υπηρεσία για

το χρονικό διάστηµα που υπηρετούν σε αυτή διατηρούν
το σύνολο των απολαβών της οργανικής τους θέσης.
γ) Για την αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων

των ελεγκτών της Υπηρεσίας είναι δυνατόν να καταβάλ-
λεται σε αυτούς επίδοµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 17 ν. 4354/2015 (Α΄176).

11. α) Ειδικά και προς διασφάλιση της άµεσης λειτουρ-
γίας της Υπηρεσίας και προς ολοκλήρωση των εκκρεµών
ελέγχων, αποσπώνται µε την διαδικασία της παρ. 4 του
παρόντος άρθρου και τοποθετούνται σε αυτή κατ΄ ανώ-
τατο όριο εξήντα (60) υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε.. 
β) Μόνο για την αρχική λειτουργία της Διεύθυνσης µέ-

χρι πέντε (5) θέσεις διοικητικού προσωπικού της παρ. 1
του παρόντος άρθρου µπορούν να καλύπτονται µε µονο-
ετείς αποσπάσεις µόνιµου προσωπικού και προσωπικού
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
που υπηρετεί στο Δηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο το-
µέα, όπως αυτός ορίζεται από το ν. 1256/1982 όπως ι-
σχύει, εξαιρουµένης της Α.Α.Δ.Ε., χωρίς δυνατότητα α-
νανέωσης. Οι αποσπάσεις αυτές θα πραγµατοποιηθούν
κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του ενιαίου συστήµα-
τος κινητικότητας (ν. 4440/2016), µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου Υπουργού, ύ-
στερα από σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση που θα εκ-
δοθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών.

Άρθρο 385 
Δαπάνες

1. Οι απαιτούµενες πιστώσεις για τη λειτουργία του Υ-
πηρεσίας εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα του
προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών. 

2. Η δαπάνη µισθοδοσίας των υπαλλήλων που απο-
σπώνται στην Υπηρεσία βαρύνει το φορέα υποδοχής, σε
κάθε δε περίπτωση οι αποδοχές των υπαλλήλων που α-
ποσπώνται δεν υπολείπονται του συνόλου των αποδο-
χών και των λοιπών πρόσθετων αµοιβών που τους κατα-
βάλλονταν από τον φορέα προέλευσης, µε τις προϋπο-
θέσεις χορήγησής τους. Ο φορέας υποδοχής βαρύνεται
επιπλέον µε τις δαπάνες οποιασδήποτε τυχόν επιπλέον
αµοιβής των υπαλλήλων της Υπηρεσίας.
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Άρθρο 386
Ειδικές ρυθµίσεις για την άσκηση των καθηκόντων

του προσωπικού της Υπηρεσίας

1. Οι ελεγκτές και το λοιπό προσωπικό της Υπηρεσίας
δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν ενάγονται για
γνώµη που διατύπωσαν ή θέση που έλαβαν κατά την ά-
σκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω
η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των
πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση
τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η παρά-
βαση του καθήκοντος εχεµύθειας, στο οποίο υποχρεού-
νται οι υπηρετούντες στην Υπηρεσία και µετά την απο-
χώρησή τους από αυτό. Οι ελεγκτές, εφόσον εξετάζο-
νται ή διώκονται ενώπιον ποινικών δικαστηρίων για απο-
διδόµενες σε αυτούς πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες
προέβησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή
ενάγονται ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων για την ίδια
αιτία, µπορούν να παρίστανται και να εκπροσωπούνται ε-
νώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων από µέλος
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, κατόπιν αιτήµα-
τος του Υπουργού Οικονοµικών προς το Νοµικό Συµβού-
λιο του Κράτους, το οποίο γίνεται υποχρεωτικά δεκτό.

2. Οι ελεγκτές τηρούν το απόρρητο των πληροφοριών
και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους, κατά την ά-
σκηση των καθηκόντων τους. Η υποχρέωση τήρησης του
απορρήτου και του καθήκοντος εχεµύθειας αφορά το
σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στην Υπηρεσία.

3. Παραβιάσεις του απορρήτου ή του καθήκοντος εχε-
µύθειας, συνιστούν σοβαρό λόγο για την ανάκληση της
απόσπασης του ελεγκτή.

Άρθρο 387 
Διαδικασία σε περιπτώσεις ερευνών για την 

διακρίβωση τέλεσης εγκληµάτων φοροδιαφυγής

1. Ο Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος ή ο ανα-
πληρωτής του ή οι εισαγγελικοί λειτουργοί που τον συ-
νεπικουρούν, παραγγέλλουν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 382 τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
ή προανάκρισης στους ελεγκτές της Υπηρεσίας για τη
διερεύνηση τέλεσης αδικηµάτων ποινικά κολάσιµης φο-
ροδιαφυγής και οποιωνδήποτε άλλων απολύτως συνα-
φών οικονοµικών εγκληµάτων στο πλαίσιο της αρµοδιό-
τητάς της.

2. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης, µετά την παραγ-
γελία του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, εκδίδει
εντολές για τη διενέργεια ερευνών αρµοδιότητας της Υ-
πηρεσίας. 

3. Οι ελεγκτές της Υπηρεσίας, διενεργούν έρευνα για
την διαπίστωση τέλεσης εγκληµάτων φοροδιαφυγής και
λοιπών οικονοµικών εγκληµάτων. Τα πρόσωπα στα οποία
αποδίδεται η τέλεση αξιόποινης πράξης, κατά τη διάρ-
κεια των ερευνών, έχουν όλα τα δικαιώµατα που προβλέ-
πονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. 

4. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, και µόνο εφό-
σον προκύπτουν ενδείξεις ποινικά κολάσιµης, σύµφωνα
µε τα άρθρα 66 και επόµενα του ΚΦΔ, φοροδιαφυγής, οι
ελεγκτές της Υπηρεσίας συντάσσουν πορισµατική έκθε-
ση, η οποία γνωστοποιείται προς τον Εισαγγελέα Οικο-
νοµικού Εγκλήµατος και ακολούθως διαβιβάζεται στην
Α.Α.Δ.Ε. µαζί µε τον φάκελο της υπόθεσης. Η πορισµατι-
κή έκθεση πρέπει να είναι επαρκώς στοιχειοθετηµένη

και αιτιολογηµένη και να έχει συγκεκριµένο µορφότυπο,
πληρώντας τα ελάχιστα αντικειµενικά κριτήρια ελέγχου
που εφαρµόζει η Α.Α.Δ.Ε.

5. Σε περιπτώσεις που από την προανάκριση ή την
προκαταρκτική εξέταση προκύψουν ενδείξεις τέλεσης
και άλλων εγκληµάτων, τα οποία δεν σχετίζονται άµεσα
µε αυτά των άρθρων 66 επ. του ΚΦΔ, η σχηµατισθείσα
δικογραφία δύναται να χωρίζεται ως προς αυτά και ακο-
λουθείται η διαδικασία της παρ. 6 του άρθρου 17Α του ν.
2523/1997.

6. Για τις ως άνω υποθέσεις που διαβιβάζονται στην
Α.Α.Δ.Ε. ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στο άρ-
θρο 28Α του ΚΦΔ, που προστίθεται µε το άρθρο 390 του
παρόντος. 

7. Κατά την έκδοση της οριστικής πράξης διορθωτικού
προσδιορισµού του φόρου, η Α.Α.Δ.Ε. δύναται είτε να α-
φίσταται από την πορισµατική έκθεση της Υπηρεσίας, εί-
τε να µην εκδίδει την οριστική πράξη διορθωτικού προσ-
διορισµού του φόρου, κατόπιν ειδικής και επαρκούς αι-
τιολογίας, ιδίως: α) σε περίπτωση που στην πορισµατική
έκθεση της Υπηρεσίας δεν έχουν ληφθεί υπόψη ή έχουν
εφαρµοσθεί εσφαλµένα ερµηνευτικές εγκύκλιοι της
Α.Α.Δ.Ε. επί των φορολογικών και τελωνειακών διατάξε-
ων, ή η νοµολογία των δικαστηρίων ή οι αποφάσεις της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, β) σε περίπτωση προ-
σκόµισης νέων στοιχείων, γ) σε περίπτωση µη τήρησης
του µορφότυπου της πορισµατικής έκθεσης της
Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει ή δύναται να εξειδικεύεται. 

8. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος προσκοµίσει
νέα στοιχεία στην αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία της
Α.Α.Δ.Ε. εντός της προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών
της παρ. 2 του άρθρου 28Α του Κ.Φ.Δ., η τελευταία δύ-
ναται να τα διαβιβάζει στην Υπηρεσία προς αξιολόγηση,
ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 4
του άρθρου 28Α του Κ.Φ.Δ., όπως ισχύει κάθε φορά.

9. Σε περίπτωση µη επαρκούς στοιχειοθέτησης ή µη
τήρησης του µορφότυπου της πορισµατικής έκθεσης η
Α.Α.Δ.Ε. δύναται να αναπέµψει στην Υπηρεσία αιτιολο-
γηµένα τον φάκελο της υποθέσεως για περαιτέρω έρευ-
να από αυτήν. Ο χρόνος που απαιτείται για την εν λόγω
διαδικασία δεν προσµετράται στην προθεσµία του ενός
(1) µηνός κατά τα αναφερόµενα στην παρ. 1 του άρθρου
28Α του Κ.Φ.Δ., για την κοινοποίηση του προσωρινού
διορθωτικού προσδιορισµού φόρου.

10. Στις περιπτώσεις που µετά την έρευνα που διενερ-
γείται από τους ελεγκτές της Υπηρεσίας δεν προκύ-
πτουν ενδείξεις για την τέλεση αδικήµατος ποινικά κο-
λάσιµης φοροδιαφυγής ή οποιουδήποτε άλλου αδικήµα-
τος, η υπόθεση αρχειοθετείται από τον Εισαγγελέα Οι-
κονοµικού Εγκλήµατος και πιθανολογούµενες παραβά-
σεις της φορολογικής νοµοθεσίας γνωστοποιούνται
στην Α.Α.Δ.Ε. σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στο άρ-
θρο 64 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) διαδικασία.

Άρθρο 388
Συντονισµός της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονοµικού 

Εγκλήµατος και της Α.Α.Δ.Ε.

1. Η Διεύθυνση Ερευνών Οικονοµικού Εγκλήµατος
στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας και η Α.Α.Δ.Ε.
διατηρούν αυτοτελώς το δικαίωµα ποινικής έρευνας και
φορολογικού ελέγχου, αντιστοίχως. 

2. Η Α.Α.Δ.Ε. εξακολουθεί να δέχεται καταγγελίες και
διατηρεί την αρµοδιότητα φορολογικού ελέγχου των
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προσώπων για τα οποία διεξάγεται έρευνα από τη Διεύ-
θυνση Ερευνών Οικονοµικού Εγκλήµατος.

3. Προγενέστερες ή εν εξελίξει έρευνες της Α.Α.Δ.Ε.
ή της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονοµικού Εγκλήµατος σε
σχέση µε τα κατά περίπτωση ελεγχόµενα πρόσωπα εκά-
στου φορέα συνεκτιµώνται κατά την έναρξη ελέγχου. 

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, του Υπουργού
Οικονοµικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. συστήνεται
διϋπηρεσιακό συντονιστικό όργανο καταπολέµησης φο-
ρολογικού εγκλήµατος που συγκροτείται από: α) τον Ει-
σαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος µε τον Αναπληρωτή
του ή εισαγγελικό λειτουργό, που επικουρεί τον Εισαγ-
γελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος και ορίζεται µε πράξη
του, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του, β) δύο (2) εκ-
προσώπους της Α.Α.Δ.Ε., που ορίζονται µε πράξη του Δι-
οικητή, ως µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, γ) δύο (2)
εκπροσώπους της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονοµικού Ε-
γκλήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών, που ορίζονται
µε πράξη του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης, ως µέλη,
µε τους αναπληρωτές τους, δ) δύο (2) εκπροσώπους του
Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, που ορίζο-
νται µε πράξη του Ειδικού Γραµµατέα Σώµατος Δίωξης
Οικονοµικού Εγκλήµατος, µε τους αναπληρωτές τους, ε)
έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Οικονοµικής Αστυ-
νοµίας, που ορίζεται µε πράξη του Διευθυντή της, µε τον
αναπληρωτή του, και στ) έναν (1) εκπρόσωπο της Αρχής
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκλη-
µατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της
Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσια-
κής Κατάστασης, που ορίζεται µε πράξη του Προέδρου
της, µε τον αναπληρωτή του. Με την ίδια απόφαση ρυθ-
µίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία
του οργάνου.

5. Αντικείµενο εργασιών του διϋπηρεσιακού συντονι-
στικού οργάνου είναι:
α) η αποφυγή επικαλύψεων του έργου της Υπηρεσίας

µε το ελεγκτικό έργο της Α.Α.Δ.Ε. και των διωκτικών σω-
µάτων της παραγράφου 4,
β) η υποβολή µη δεσµευτικών προτάσεων προς τον Ει-

σαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος για την προτεραιο-
ποίηση των δράσεων της Υπηρεσίας, 
γ) η παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων που

αφορούν σε µείζονος ποινικής απαξίας φορολογικά ε-
γκλήµατα και οποιαδήποτε άλλα συναφή οικονοµικά ε-
γκλήµατα που βλάπτουν σοβαρά τα συµφέροντα του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε
η παρακολούθηση της έγκαιρης διαβίβασης των πορι-
σµατικών εκθέσεων στην Α.Α.Δ.Ε., και της σύνταξης των
σχετικών µηνυτήριων αναφορών, και 
δ) η αµοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών, στο µέτρο που

αυτή επιτρέπεται µε βάση το άρθρο 2 του παρόντος νό-
µου.

6. Ο Πρόεδρος του συντονιστικού οργάνου δύναται,
για την διευκόλυνση του έργου του, να δέχεται εισηγή-
σεις προς εξέταση και να προσκαλεί στις συνεδριάσεις
εκπροσώπους από άλλα ελεγκτικά σώµατα ή αρχές.

7. Ο Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος εποπτεύει
τη λειτουργία του συντονιστικού οργάνου και δύναται να
λαµβάνει υπόψιν τις προτάσεις του για την προτεραιο-
ποίηση δράσεων της υπηρεσίας σε υποθέσεις που βλά-
πτουν σοβαρά τα συµφέροντα του Ελληνικού Δηµοσίου

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
8. Το συντονιστικό όργανο, κατά την άσκηση των αρ-

µοδιοτήτων του, δεν επεµβαίνει στις διαδικασίες επιλο-
γής υποθέσεων προς έλεγχο της Α.Α.Δ.Ε..

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 389
Μεταβατικές ρυθµίσεις

Οι εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών
και προανακριτικών πράξεων, περιλαµβανοµένων των αι-
τηµάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγ-
χων που έχουν προκύψει από εντολή οιασδήποτε εισαγ-
γελικής και δικαστικής αρχής, οι οποίες εκκρεµούν στην
Α.Α.Δ.Ε. (όπως ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ, Δ.Ο.Υ., ΥΕΕΔΕ,
ΔΙΠΑΕΕ, Κεντρικές Υπηρεσίες, εξαιρουµένων των Τελω-
νειακών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υ-
ποθέσεων), κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας της Υ-
πηρεσίας, επιστρέφονται από την Α.Α.Δ.Ε. στις κατά πε-
ρίπτωση αρµόδιες εισαγγελικές και δικαστικές Αρχές
που έχουν εκδώσει τις σχετικές παραγγελίες, εντολές
και αιτήµατα µέχρι τις 28.2.2018. Κατ’ εξαίρεση του
προηγούµενου εδαφίου η Α.Α.Δ.Ε. διατηρεί κατ΄ ανώτα-
το όριο εκκρεµείς εντολές ελέγχου 1.300 Α.Φ.Μ. για τις
χρήσεις που έχουν προτεραιοποιηθεί, των οποίων ο έ-
λεγχος βρίσκεται σε τελικό στάδιο τις 28.2.2018 ή που
είναι προτεραιοποιηµένες για έλεγχο από την Α.Α.Δ.Ε.
κατά την ίδια ηµεροµηνία. Ως τελικό στάδιο ελέγχου νο-
είται: α) η έκδοση προσωρινού διορθωτικού προσδιορι-
σµού φόρου ή β) η έκδοση αιτήµατος παροχής πληροφο-
ριών του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ.. 

Άρθρο 390 
Θέσπιση άρθρου 28Α του Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας

Μετά το άρθρο 28 του ν. 4174/2013 προστίθεται άρθρο
28A, ως ακολούθως:

«Άρθρο 28Α 

1. Για τις υποθέσεις που διαβιβάζονται στη Φορολογι-
κή Διοίκηση από την Διεύθυνση Ερευνών Οικονοµικού Ε-
γκλήµατος (εφεξής «Υπηρεσία»), διενεργείται έλεγχος
κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, κατά παρέκκλιση δε των
διατάξεων του άρθρου 28, η Φορολογική Διοίκηση προ-
βαίνει σε προσωρινό και οριστικό προσδιορισµό φόρου
ως ακολούθως: Εντός µηνός από τη διαβίβαση της πορι-
σµατικής έκθεσης της Υπηρεσίας, των σχετικών εγγρά-
φων και των προσκοµισθέντων από τον ελεγχόµενο
στοιχείων, η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί εγγράφως
στο φορολογούµενο αντίγραφο αυτής, σηµείωµα διαπι-
στώσεων µε τα αποτελέσµατα της έρευνας και τον προ-
σωρινό διορθωτικό προσδιορισµό φόρου, βάσει της πορι-
σµατικής έκθεσης της Υπηρεσίας.

2. Ο φορολογούµενος δύναται να λαµβάνει αντίγραφα
των εγγράφων στα οποία βασίζεται ο διορθωτικός προσ-
διορισµός φόρου και να διατυπώσει εγγράφως τις από-
ψεις του σχετικά µε τον προσωρινό διορθωτικό προσδιο-
ρισµό φόρου εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποί-
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ηση της έγγραφης γνωστοποίησης.
3 Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει την οριστική πράξη

διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου, εντός τριών (3)
µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής των απόψεων
του φορολογούµενου ή, σε περίπτωση που ο φορολο-
γούµενος δεν υποβάλει τις απόψεις του, στην εκπνοή
της προθεσµίας που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο.
Το εν λόγω διάστηµα δύναται να παρατείνεται αιτιολο-
γηµένα για ένα (1) επιπλέον µήνα ανάλογα µε την πολυ-
πλοκότητα της υπόθεσης, κατόπιν έγγραφης ενηµέρω-
σης προς την Υπηρεσία. 

4. Σε περίπτωση που εντός της προθεσµίας των είκοσι
(20) ηµερών της παραγράφου 2, ο φορολογούµενος
προσκοµίσει νέα στοιχεία στην αρµόδια ελεγκτική υπη-
ρεσία της Α.Α.Δ.Ε., η τελευταία δύναται να τα διαβιβάζει
στην Υπηρεσία προς αξιολόγηση. Η Υπηρεσία υποχρε-
ούται να αποστείλει στην αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία
της Α.Α.Δ.Ε. εγγράφως τις απόψεις της επί των νέων
αυτών στοιχείων σε προθεσµία ενός µήνα από την ηµε-
ροµηνία λήψης του φακέλου. Εφόσον ο φορολογούµε-
νος προσκοµίσει εµπρόθεσµα νέα στοιχεία στην αρµόδια
ελεγκτική υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., ο χρόνος που απαιτεί-
ται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπε-
ται στα δύο προηγούµενα εδάφια δεν προσµετράται
στην αναφερόµενη στην παράγραφο 3 προθεσµία των
τριών (3) µηνών για την έκδοση της οριστικής πράξης
προσδιορισµού φόρου, η οποία σε καµία περίπτωση δεν
υπερβαίνει συνολικά τους τέσσερεις ή, κατόπιν αιτιολο-
γηµένης παράτασης, τους πέντε µήνες από τη λήψη των
νέων αυτών στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε..

5. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισµού του
φόρου εκδίδεται µε βάση έκθεση ελέγχου την οποία συ-
ντάσσει η Φορολογική Διοίκηση και περιλαµβάνει εµπε-
ριστατωµένα και αιτιολογηµένα τα γεγονότα, τα στοι-
χεία και τις διατάξεις που έλαβε υπόψη της για τον
προσδιορισµό του φόρου. Η οριστική πράξη διορθωτικού
προσδιορισµού του φόρου µαζί µε την έκθεση ελέγχου
κοινοποιούνται στο φορολογούµενο.

6. Οι διαδικασίες εφαρµογής του παρόντος άρθρου κα-
θορίζονται µε απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. 

Άρθρο 391
Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 17Α 

του ν. 2523/1997

1. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 5
του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 (Α΄ 179), όπως ισχύει,
η φράση «έως τις 30.10.2017» αντικαθίσταται από τη
φράση «έως την 28.2.2018».

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 5
του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997, όπως ισχύει, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από
την 1.3.2018.»

Άρθρο 392
Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα α-
πό εισήγηση του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,

µπορούν να συνιστώνται, να συγχωνεύονται ή να καταρ-
γούνται Περιφερειακά Γραφεία της Υπηρεσίας. Στην ίδια
απόφαση δύναται να καθορίζεται η κατά τόπο αρµοδιό-
τητα κάθε Περιφερειακού Γραφείου και να ορίζεται ο
χρόνος έναρξης λειτουργίας αυτών.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα
από εισήγηση του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµα-
τος, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως, δύναται να ανακαθορίζεται η κατά τόπο και καθ’ ύλη
αρµοδιότητα των οργανικών µονάδων της Υπηρεσίας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα α-
πό εισήγηση του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος
δύναται: α) να εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρµοδιότη-
τες της Υπηρεσίας, β) να (ανα)κατανέµονται µεταξύ των
Τµηµάτων και Γραφείων, γ) να (ανα)κατανέµονται οι ορ-
γανικές θέσεις προσωπικού στα Τµήµατα και στα Γρα-
φεία, και δ) να συνιστώνται, να συγχωνεύονται ή να κα-
ταργούνται Τµήµατα ή Γραφεία της Υπηρεσίας.

4. Τα δικαιώµατα και τα καθήκοντα του παραπάνω προ-
σωπικού, καθώς και τα λοιπά θέµατα λειτουργίας της Υ-
πηρεσίας, εξειδικεύονται µε εσωτερικό κανονισµό λει-
τουργίας που καταρτίζεται µε κοινή απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης
αρµόδιου για θέµατα διαφθοράς κατόπιν εισηγήσεως
του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος.

5. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζεται
ή δύναται να εξειδικεύεται o µορφότυπος της πορισµατι-
κής έκθεσης της Υπηρεσίας για τους σκοπούς εφαρµο-
γής των διατάξεων του παρόντος. Μέχρι την έκδοση της
σχετικής απόφασης, ακολουθείται ο µορφότυπος που ε-
φαρµόζεται από τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..

6. Με κοινή απόφαση του, του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, του Υπουρ-
γού Οικονοµικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορί-
ζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτοµέρεια για τη µεταφορά των υποθέσεων του άρθρου
389 του παρόντος.

Άρθρο 393
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3213/2003

Η περίπτωση λ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/
2003 (Α΄ 309) αντικαθίσταται ως εξής:

«λ. Τα µέλη όλων των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ε-
λέγχου του Δηµοσίου, οι προϊστάµενοι οργανικών µονά-
δων οποιασδήποτε Υπηρεσίας Επιθεώρησης, Εσωτερι-
κού Ελέγχου ή Εσωτερικών Υποθέσεων του Δηµοσίου,
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, το προσω-
πικό της Υπηρεσίας Ερευνών Οικονοµικού Εγκλήµατος,
καθώς και οι υπάλληλοι των µονάδων αυτών που ασκούν
οποιαδήποτε ελεγκτικά καθήκοντα.»

Άρθρο 394
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του Κεφαλαίου αυτού αρχίζει από τη δηµοσί-
ευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ο-
ρίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 395
Ρυθµίσεις για τον Ε.Φ.Κ.Α.

1. Στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(Ε.Φ.Κ.Α.) συνιστάται Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων
Δηµόσιου Τοµέα, υπαγόµενη στη Γενική Διεύθυνση Συ-
ντάξεων.

2. Η Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δηµόσιου Το-
µέα διαρθρώνεται ως εξής:
α) Τµήµα Α΄ - Τµήµα Κανονισµού και Εντολής Πληρω-

µής Πολιτικών Συντάξεων,
β) Τµήµα Β΄ - Τµήµα Κανονισµού και Εντολής Πληρω-

µής Συντάξεων υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Νοµικών Προσώπων
Δηµοσίου Δικαίου και Ειδικών Κατηγοριών,
γ) Τµήµα Γ΄ - Τµήµα Κανονισµού και Εντολής Πληρω-

µής Στρατιωτικών Συντάξεων 
δ) Τµήµα Δ΄ - Τµήµα Διενέργειας Μεταβολών και δειγ-

µατοληπτικών ελέγχων. 
3. α) Στις οργανικές µονάδες της παρ. 2 µεταφέρονται

κατ΄ αντιστοιχία οι αρµοδιότητες των οργανικών µονά-
δων της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων της
Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υ-
πουργείου Οικονοµικών, όπως προσδιορίζονται στα άρ-
θρα 65 έως 70 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181), µε την επιφύ-
λαξη των οριζοµένων στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.
4387/2016, και σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα στην
παρ. 1 του άρθρου 100 του ιδίου ως άνω νόµου.
β) Ο ακριβής αριθµός των θέσεων που θα συσταθούν

για τη λειτουργία της Διεύθυνσης της παρ. 2 θα καθορι-
σθεί µε απόφαση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις, το αργότερο µέχρι 30.4.2018. 

4. α) Για τις ανάγκες αρχικής στελέχωσης της Διεύ-
θυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δηµόσιου Τοµέα συνι-
στώνται στον Ε.Φ.Κ.Α. πενήντα δύο (52) οργανικές θέ-
σεις µόνιµου προσωπικού ως εξής: είκοσι δύο (22) θέ-
σεις κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Δηµοσιονοµικών, επτά (7)
θέσεις κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Δηµοσιονοµικών και είκο-
σι τρεις (23) θέσεις κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Δηµοσιονο-
µικών. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται υποχρεωτικά από υ-
παλλήλους που έχουν υπηρετήσει στη Γενική Διεύθυνση
Χορήγησης Συντάξεων Δηµόσιου Τοµέα της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονοµικών, οι οποίοι αποσπώνται ή µεταφέρονται σύµ-
φωνα µε τη διαδικασία των επόµενων παραγράφων. Σε
κάθε περίπτωση, για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Χο-
ρήγησης Συντάξεων Δηµόσιου Τοµέα πρέπει να καλυ-
φθεί τουλάχιστον το ήµισυ των ανωτέρω θέσεων µέχρι
30.4.2018, ενώ το υπόλοιπο ήµισυ έως τις 30.9.2018.
β) Πλέον των θέσεων της προηγούµενης παραγράφου,

και µέχρι την πλήρη κάλυψη των θέσεων της Διεύθυνσης
Χορήγησης Συντάξεων Δηµόσιου Τοµέα όπως θα ορι-
στούν µε την απόφαση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., οι θέ-
σεις θα καλυφθούν από υπαλλήλους του Ε.Φ.Κ.Α..

5. α) Η µεταφορά και η απόσπαση των υπαλλήλων που
υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων
Δηµόσιου Τοµέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµι-
κής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών για την κά-
λυψη των θέσεων της παρ. 4 γίνεται κατόπιν αιτήσεώς
τους, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοι-

νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
του Υπουργού Οικονοµικών, κατά παρέκκλιση κάθε άλ-
λης γενικής ή ειδικής διάταξης. Σε περίπτωση µη υποβο-
λής επαρκών αιτήσεων, οι υπόλοιπες οργανικές θέσεις
καλύπτονται µε υποχρεωτική απόσπαση. Η απόσπαση εί-
ναι διάρκειας ενός (1) έτους µε δυνατότητα ανανέωσης
για ισόχρονο χρονικό διάστηµα.
β) Μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός έτους, και µέ-

χρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής προϊστα-
µένων του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), οι υπάλληλοι που επι-
στρέφουν τοποθετούνται σε κενή θέση αντίστοιχου ιε-
ραρχικού επιπέδου µε αυτή που κατείχαν πριν από την α-
πόσπασή τους σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις
της περίπτωσης γ΄ παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4492/
2017 (Α΄ 156).
γ) Οι αποσπασµένοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυν-

σης Χορήγησης Συντάξεων Δηµόσιου Τοµέα της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονοµικών δύνανται, οποτεδήποτε και µέχρι τη λήξη
της απόσπασής τους, να αιτηθούν µετάταξη προς τον
Ε.Φ.Κ.Α., η οποία γίνεται µε κοινή απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από
τη σύµφωνη γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου του
Ε.Φ.Κ.Α..

6. α) Ο χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων της Γενικής
Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δηµόσιου Τοµέα της
Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υ-
πουργείου Οικονοµικών που θα αποσπασθούν στον
Ε.Φ.Κ.Α. λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγ-
µατικής υπηρεσίας που διανύεται στο Υπουργείο Οικο-
νοµικών. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή µετατάσσο-
νται στον Ε.Φ.Κ.Α. διατηρούν το βαθµολογικό, µισθολο-
γικό και ασφαλιστικό καθεστώς του φορέα προέλευσής
τους.
β) Ο µισθός, οι λοιπές αποδοχές και τα επιδόµατα κα-

ταβάλλονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
7. Δικαίωµα υποβολής αίτησης για επιλογή σε θέση

προϊσταµένου για τις οργανικές µονάδες της Διεύθυν-
σης Χορήγησης Συντάξεων Δηµόσιου Τοµέα, έχουν και
οι αποσπασµένοι στον Ε.Φ.Κ.Α. υπάλληλοι της Γενικής
Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δηµόσιου Τοµέα της
Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υ-
πουργείου Οικονοµικών, οι οποίοι, εφόσον επιλεγούν σε
θέση προϊσταµένου, µε την τοποθέτησή τους µετατάσ-
σονται αυτοδικαίως στον Ε.Φ.Κ.Α..

8. Η Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δηµόσι-
ου Τοµέα καταργείται ταυτόχρονα µε την πλήρωση του
ηµίσεως των θέσεων του εδαφίου α΄ της παρ. 4 και σε
κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 30.4.2018. Όπου
στις κείµενες διατάξεις γίνεται αναφορά στη Γενική Δι-
εύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα της Γε-
νικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής (ΓΛΚ) νο-
είται η Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δηµοσίου Το-
µέα του Ε.Φ.Κ.Α..

9. Με την κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγη-
σης Συντάξεων Δηµοσίου της Γενικής Γραµµατείας Δη-
µοσιονοµικής Πολιτικής καταργούνται πενήντα δύο (52)
οργανικές θέσεις και οι υπόλοιπες οργανικές θέσεις µε-
ταφέρονται στις λοιπές µονάδες της Γενικής Γραµµατεί-
ας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, µε απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών. Στις θέσεις αυτές τοποθετούνται οι υ-
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πάλληλοι που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Χορήγη-
σης Συντάξεων Δηµόσιου Τοµέα της Γενικής Γραµµατεί-
ας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής. 

10. α) Με αποφάσεις του κατά περίπτωση εποπτεύο-
ντος υπουργού ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια ή
τεχνικό ζήτηµα που ανακύπτει από την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου.
β) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού είναι όλως ειδικές

και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης
που ορίζει διαφορετικά.

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από πρό-
ταση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., δύνανται να τροποποι-
ούνται οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Συντάξεων Δη-
µόσιου Τοµέα.

12. Το πληροφοριακό σύστηµα και οι βάσεις δεδοµέ-
νων για τη χορήγηση συντάξεων δηµοσίου τοµέα εντάσ-
σονται στον Ε.Φ.Κ.Α..

Άρθρο 396
Επιτροπή αξιολόγησης επικίνδυνης 

και ανθυγιεινής εργασίας

Το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) αντικαθίσταται
ως εξής:

1. Συστήνεται Επιτροπή αρµόδια για την επεξεργασία
και υποβολή πρότασης µεταρρύθµισης του καθεστώτος
χορήγησης επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής ερ-
γασίας, καθώς και για την εκπόνηση από κοινού µε τους
συναρµόδιους φορείς βραχυπρόθεσµου, µεσοπρόθε-
σµου και µακροπρόθεσµου σχεδίου δράσης για την πρό-
ληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργα-
σίας των φορέων στους οποίους παρατηρούνται επικίν-
δυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. 

2. Αναφορικά µε το καθεστώς χορήγησης επιδόµατος
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, έργο της Επιτρο-
πής είναι ιδίως:
α) ο προσδιορισµός συγκεκριµένων κριτηρίων που

συνδέονται µε την έκθεση των εργαζοµένων σε σοβαρό
κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών
που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολού-
νται, των ουσιών µε τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της
φύσης και του αντικειµένου της απασχόλησής τους,
β) ο προσδιορισµός της µεθοδολογίας, του τρόπου υ-

πολογισµού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόµα-
τος,
γ) η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων ερ-

γασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαµβάνοντας υπόψη τα
περιγράµµατα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν,
και τον βαθµό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγο-
ντες µε τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια.

3. Αναφορικά µε την πρόληψη και προστασία από πα-
ράγοντες κινδύνου στους χώρους εργασίας, η Διεύθυν-
ση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, συνεπικουρούµενη από την Επιτροπή και το
Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), εκπονεί βραχυ-
πρόθεσµο, µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο σχέδιο
για την κατά το δυνατόν άµβλυνση των ανωτέρω παρα-
γόντων κινδύνου και την εγκαθίδρυση και εµπέδωση των

αναγκαίων συνθηκών πρόληψης και προστασίας των ερ-
γαζοµένων.

4. Επί τη βάσει του έργου της όπως αυτό περιγράφεται
στις παρ. 2 και 3, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη τη σχέση
µεταξύ των προστατευτικών και προληπτικών µέτρων
για τους εργαζόµενους και του νέου συστήµατος χορή-
γησης του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής ερ-
γασίας και περιλαµβάνει στην πρότασή της ρυθµίσεις για
τακτικές αναφορές και συµπερίληψη στις σχετικές βά-
σεις δεδοµένων των µέτρων προστασίας και πρόληψης
και της τυχόν επίπτωσής τους στο καταβαλλόµενο επί-
δοµα.

5. Η Επιτροπή αποτελείται από δεκαεπτά (17) τακτικά
µέλη και τα αναπληρωµατικά αυτών, εκ των οποίων τέσ-
σερις (4) ιατρούς Ε.Σ.Υ./Δηµόσιας Υγείας κατάλληλων
ειδικοτήτων, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Εσω-
τερικών, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονο-
µικών, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου
Υγείας, τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, εκ των οποίων οι δύο (2) τουλάχιστον από τη Διεύ-
θυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, δύο (2) Επι-
θεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σώ-
µατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) και έναν (1) εκ-
πρόσωπο του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφά-
λειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.). 

6. Η Επιτροπή επικουρείται από δύο (2) γραµµατείς,
που προέρχονται από το Υπουργείο Οικονοµικών.

7. Η Επιτροπή λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) και συνεδριάζει τουλάχιστον
µία (1) φορά την εβδοµάδα.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, η ο-
ποία εκδίδεται εντός ενός (1) µήνα από τη δηµοσίευση
του παρόντος, καθορίζεται η συγκρότηση και επιµέρους
λεπτοµέρειες για τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής.

9. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που
περιγράφεται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ και να υποβάλει
σχετική γνωµοδότηση, συνοδευόµενη από αναλυτική
µελέτη σύµφωνα µε την ως άνω περιγραφή του έργου
της, στους συναρµόδιους Υπουργούς έως τις 30.5.2018,
καθώς και από προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της εκτι-
µώµενης επίπτωσης της εν λόγω γνωµοδότησης. Οι συ-
ναρµόδιοι Υπουργοί επεξεργάζονται τη γνωµοδότηση
και παρέχουν σχετικές οδηγίες. Επί τη βάσει των ανωτέ-
ρω οδηγιών η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο
που περιγράφεται στην περίπτωση γ΄ και να υποβάλει
τελική γνωµοδότηση στους συναρµόδιους Υπουργούς ε-
ντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) έτους από την
έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας προσ-
διορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος και οι όροι και προϋ-
ποθέσεις καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και αν-
θυγιεινής εργασίας λαµβάνοντας υπόψη τη γνωµοδότη-
ση της Επιτροπής της παρ. 1. Η απόφαση εκδίδεται ε-
ντός ενός (1) µήνα από την υποβολή της τελικής γνωµο-
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δότησης της Επιτροπής της παρ. 1 και σε κάθε περίπτω-
ση όχι αργότερα από το Φεβρουάριο του 2019.

11. Η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνεπικουρούµενη από την Ε-
πιτροπή και το Σ.Ε.Π.Ε.:
α) καταρτίζει, έως τις 30.5.2018, βραχυπρόθεσµο σχέ-

διο, καταγράφει την υφιστάµενη κατάσταση αναφορικά
µε την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώ-
ρους εργασίας των φορέων, στους οποίους παρατηρού-
νται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, και
συµπεριλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες, τυχόν ι-
σχύοντα µέτρα, καθώς και πρόταση για την επεξεργασία
περαιτέρω πληροφοριών και µέτρων που µπορούν να λη-
φθούν άµεσα προκειµένου να αµβλυνθεί η έκθεση των
εργαζοµένων σε επικίνδυνα και ανθυγιεινά περιβάλλο-
ντα εργασίας και καταχώρισή τους στις σχετικές βάσεις
δεδοµένων, τα οποία θα εφαρµοστούν έως τον Ιανουά-
ριο του 2019,
β) υποβάλλει στους συναρµόδιους Υπουργούς, έως

τον Ιανουάριο του 2019, προς υιοθέτηση και εφαρµογή
µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο σχέδιο, κατόπιν δια-
βούλευσης µε τους φορείς, στους οποίους παρατηρού-
νται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας,
γ) αναλαµβάνει συνεχή δράση στους τοµείς της προ-

στασίας και πρόληψης µε τη συλλογή και κατηγοριοποί-
ηση των σχετικών πληροφοριών, την ανάπτυξη καλών
πρακτικών και µηχανισµών παρακολούθησης της εφαρ-
µογής τους. 

12. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 10 και
σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τον Φεβρουάριο
του 2019, το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργα-
σίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιού-
χους, στο ίδιο ύψος και µε τους ίδιους όρους και προϋ-
ποθέσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος των διατά-
ξεων του παρόντος. Από 1.3.2019 καταργούνται η παρ. 1
του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 (Α' 176), το άρθρο 67
του ν. 4235/2014 (Α' 32), το άρθρο 22 του ν. 4368/2016, η
παρ. 8 του άρθρου 2 και η παρ. 17 του άρθρου 11 του ν.
4375/2016 (Α' 51), το άρθρο 98 του ν. 4483/2017 (Α' 107),
καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει κατά τρόπο
διαφορετικό το καθεστώς χορήγησης του επιδόµατος ε-
πικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και κάθε υπουργική
ή κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε κατ' εξουσιο-
δότηση των ανωτέρω διατάξεων.

13. Εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος άρθρου οι αρµόδιες Υπηρεσίες ο-
φείλουν να συµπληρώσουν τα πεδία «κλάδος» και «ειδι-
κότητα», της Εφαρµογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυ-
ναµικού του Ελληνικού Δηµοσίου «Απογραφή». Σε περί-
πτωση µη συµπλήρωσης των ως άνω πεδίων, µετά την
παρέλευση τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, αναστέλλεται η καταβολή του επιδόµα-
τος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 

Άρθρο 397
Τροποποιήσεις των άρθρων 18 και 19 του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας

1. Η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1.α. Ο υπόχρεος σε υποβολή φορολογικών δηλώσε-

ων υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις στη Φορολογι-
κή Διοίκηση κατά το χρόνο που προβλέπεται από την οι-
κεία φορολογική νοµοθεσία. 
β. Εκπρόθεσµη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οπο-

τεδήποτε µέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορ-
θωτικού προσδιορισµού του φόρου από τη Φορολογική
Διοίκηση ή µέχρι την παραγραφή του δικαιώµατος της
Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλω-
σης. 
γ. Εκπρόθεσµη φορολογική δήλωση που υποβάλλεται

µέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλη-
σης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του παρό-
ντος, έχει όλες τις συνέπειες της εκπρόθεσµης δήλω-
σης. 
δ. Εάν η εκπρόθεσµη φορολογική δήλωση υποβληθεί

µετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλη-
σης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του παρόντος
και µέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού
προσδιορισµού του φόρου, εφόσον προκύπτει ποσό φό-
ρου προς καταβολή, επιβάλλεται επί του ποσού αυτού,
αντί του προστίµου του άρθρου 54, πρόστιµο που ισούται
µε το ποσό του προστίµου των άρθρων 58 παρ. 2, 58Α
παρ. 2, ή 59 παρ. 1, κατά περίπτωση. Δεν είναι δυνατή η
υποβολή δήλωσης σύµφωνα µε την παρούσα περίπτωση
µε επιφύλαξη.
ε. Εξαιρουµένων των δηλώσεων παρακρατούµενου

φόρου µισθωτών υπηρεσιών, εφόσον η προκύπτουσα ο-
φειλή εξοφληθεί εντός τριάντα (30) ηµερών από τον
προσδιορισµό του φόρου, το επιβληθέν σύµφωνα µε την
προηγούµενη περίπτωση πρόστιµο περιορίζεται στο εξή-
ντα τοις εκατό (60%) του αρχικώς προσδιορισθέντος. 
στ. Φόροι, πρόστιµα, τέλη, εισφορές και λοιπά ποσά

που έχουν προσδιορισθεί κατά τις διατάξεις των περι-
πτώσεων δ΄ και ε΄ δεν διαγράφονται, συµψηφίζονται ή
επιστρέφονται.
Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

µοσίων Εσόδων δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαίο
θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 (Α΄170) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3.α. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται
οποτεδήποτε µέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού
προσδιορισµού του φόρου από τη Φορολογική Διοίκηση
ή µέχρι την παραγραφή του δικαιώµατος της Φορολογι-
κής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης. 
β. Τροποποιητική φορολογική δήλωση που υποβάλλε-

ται µέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρό-
σκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του πα-
ρόντος, έχει όλες τις συνέπειες της εκπρόθεσµης δήλω-
σης. 
γ. Εάν η τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβλη-

θεί µετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρό-
σκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του πα-
ρόντος και µέχρι την κοινοποίηση προσωρινού προσδιο-
ρισµού του φόρου, εφόσον προκύπτει ποσό φόρου προς
καταβολή, επιβάλλεται επί του ποσού αυτού, αντί του
προστίµου του άρθρου 54, πρόστιµο που ισούται µε το
ποσό του προστίµου του άρθρου 58 παρ. 1, 58Α παρ. 2, ή
59 παρ. 2, κατά περίπτωση. Για τον υπολογισµό του ανω-
τέρω προστίµου, λαµβάνεται ως βάση υπολογισµού το
ποσό της διαφοράς µεταξύ του φόρου που προκύπτει µε
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βάση την υποβαλλόµενη τροποποιητική φορολογική δή-
λωση και εκείνου που προκύπτει µε βάση την αρχικώς υ-
ποβληθείσα δήλωση, και τις τυχόν τροποποιητικές δηλώ-
σεις που έχουν εν τω µεταξύ υποβληθεί. Δεν είναι δυνα-
τή η υποβολή δήλωσης σύµφωνα µε την παρούσα περί-
πτωση µε επιφύλαξη.
δ. Εξαιρουµένων των δηλώσεων παρακρατούµενου

φόρου µισθωτών υπηρεσιών, εφόσον η προκύπτουσα ο-
φειλή εξοφληθεί εντός τριάντα (30) ηµερών από τον
προσδιορισµό του φόρου, το επιβληθέν σύµφωνα µε την
προηγούµενη περίπτωση πρόστιµο περιορίζεται στο εξή-
ντα τοις εκατό (60%) του αρχικώς προσδιορισθέντος. 
ε. Φόροι, πρόστιµα, τέλη, εισφορές και λοιπά ποσά

που προσδιορίζονται κατά τις διατάξεις των περιπτώσε-
ων γ΄ και δ΄ δεν διαγράφονται, συµψηφίζονται ή επι-
στρέφονται.
Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

µοσίων Εσόδων δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαίο
θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.» 

Άρθρο 398
Τροποποιήσεις του άρθρου 72 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 18 του άρθρου 72
του ν. 4174/2013, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή
της µε το άρθρο 49 παρ. 4 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201),
προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Για δηλώσεις που υποβάλλονται µετά την κοινοποίη-
ση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληρο-
φοριών του άρθρου 14 του παρόντος και µέχρι την κοι-
νοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισµού
του φόρου επιβάλλονται, αντί των ανωτέρω κυρώσεων,
οι κυρώσεις της παραγράφου 17 του παρόντος, κατά τα
οριζόµενα στην παράγραφο αυτή. Εφόσον πρόκειται για
τροποποιητικές δηλώσεις, για τον υπολογισµό του πο-
σού του προστίµου της παραγράφου 17 του παρόντος
άρθρου, λαµβάνεται ως βάση υπολογισµού το ποσό της
διαφοράς µεταξύ του φόρου που προκύπτει µε βάση την
υποβαλλόµενη τροποποιητική φορολογική δήλωση και ε-
κείνου που προκύπτει µε βάση την αρχικώς υποβληθείσα
δήλωση και τις τυχόν τροποποιητικές δηλώσεις που έ-
χουν εν τω µεταξύ υποβληθεί. Δεν είναι δυνατή η υπο-
βολή δηλώσεων σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο µε
επιφύλαξη.
Εξαιρουµένων των δηλώσεων παρακρατούµενου φό-

ρου µισθωτών υπηρεσιών, εφόσον η προκύπτουσα οφει-
λή εξοφληθεί εντός τριάντα (30) ηµερών από τον προσ-
διορισµό του φόρου, το επιβληθέν κατά το προηγούµενο
εδάφιο πρόστιµο ή ο πρόσθετος φόρος περιορίζεται στο
εξήντα τοις εκατό (60%) του αρχικώς προσδιορισθέντος.
Φόροι, πρόστιµα, τέλη, εισφορές και λοιπά ποσά που
προσδιορίζονται κατά τις διατάξεις των δύο τελευταίων
εδαφίων δεν διαγράφονται, συµψηφίζονται ή επιστρέ-
φονται.»

2. Μετά την παρ. 49 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, η
οποία προστέθηκε µε το άρθρο 98 του ν. 4446/2016
(Α΄240), προστίθεται παράγραφος 50 ως εξής:

«50. Φορολογούµενος σε βάρος του οποίου:
α) έχει εκδοθεί και δεν έχει κοινοποιηθεί µέχρι την έ-

ναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου οριστική πρά-
ξη διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου, ή
β) θα εκδοθεί οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορι-

σµού του φόρου κατόπιν προσωρινού διορθωτικού προσ-
διορισµού που έχει κοινοποιηθεί µέχρι την έναρξη ι-

σχύος της παρούσας παραγράφου, 
δύναται να αποδεχτεί την οριστική πράξη διορθωτικού

προσδιορισµού, µε ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωσή
του, η οποία υποβάλλεται εντός της προθεσµίας για ά-
σκηση ενδικοφανούς προσφυγής, στον προϊστάµενο της
υπηρεσίας που εξέδωσε την πράξη προσδιορισµού του
φόρου. Εφόσον ο φορολογούµενος εξοφλήσει την προ-
κύπτουσα οφειλή εντός της προθεσµίας της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 41, τα επιβληθέντα πρόστιµα, βάσει
των άρθρων 58, 58Α παρ. 2 και 59 ή της παραγράφου 17
του παρόντος ή οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν.
2523/ 1997 (Α΄ 179), κατά περίπτωση, µειώνονται στο ε-
ξήντα τοις εκατό (60%) αυτών.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και για εκκρεµείς υποθέ-

σεις κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγρά-
φου, εφαρµοζοµένης αναλόγως της παρ. 3 του άρθρου
49 του ν. 4509/2017. Ως εκκρεµείς υποθέσεις νοούνται
οι υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον της Διεύθυνσης Ε-
πίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστη-
ρίων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας κατόπιν άσκη-
σης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού
ενδίκου µέσου ή αίτησης αναίρεσης ή εκείνες για τις ο-
ποίες εκκρεµεί η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς ή δι-
καστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου µέσου ή αίτη-
σης αναίρεσης. Ως εκκρεµείς νοούνται, επίσης, οι υπο-
θέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί α-
µετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί µη
αµετάκλητη απόφαση αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί στον
φορολογούµενο. 
Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

µοσίων Εσόδων δύναται να καθορίζονται ζητήµατα προ-
θεσµιών, καταβολής, αρµοδιοτήτων και κάθε αναγκαίο
θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.»

Άρθρο 399

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011
(Α΄ 152) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Συµβάσεις που συνοµολογήθηκαν, σύµφωνα µε τον
προσυµβατικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρούνται ε-
πωφελείς για το Ταµείο και το Ελληνικό Δηµόσιο, όσον
αφορά την αστική ή ποινική ευθύνη των µελών του Συµ-
βουλίου Εµπειρογνωµόνων.»

Άρθρο 400
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4067/2012 (Α΄ 79)

Αντικαθίσταται το πέµπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρ-
θρου 36 του ν. 4067/2012 µε τα παρακάτω εδάφια:

«Σε περίπτωση ελλείµµατος ή πλεονάσµατος του ετή-
σιου οικονοµικού αποτελέσµατος του ειδικού λογαρια-
σµού ΥΚΩ, οι µοναδιαίες χρεώσεις του ανταλλάγµατος
ΥΚΩ της παραγράφου 1α αναπροσαρµόζονται το Δεκέµ-
βρη έκαστου έτους στο πλαίσιο παρακολούθησης του ει-
δικού λογαριασµού, µετά από εισήγηση της ΡΑΕ, η ο-
ποία εκδίδεται λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση
του αρµόδιου διαχειριστή, τυχόν σωρευτικά ελλείµµα-
τα, σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 55 του
ν. 4001/2011, την ανάγκη τήρησης ενός αποθέµατος α-
σφαλείας και τυχόν κάλυψη του κόστους από τον Κρατι-
κό Προϋπολογισµό, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο. Η
αναπροσαρµογή θα µηδενίζει το προβλεπόµενο έλλειµ-
µα του τρέχοντος έτους, στο οποίο ενσωµατώνεται το
τυχόν έλλειµµα του προηγούµενου έτους. Ο αρµόδιος
Διαχειριστής αποστέλλει τη σχετική εισήγηση στη ΡΑΕ
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το Σεπτέµβρη έκαστου έτους µε στοιχεία και εκτιµήσεις
του ετήσιου οικονοµικού αποτελέσµατος του ειδικού λο-
γαριασµού ΥΚΩ του τρέχοντος και του επόµενου έτους.
Η ΡΑΕ αποστέλλει το Νοέµβριο έκαστου έτους την εισή-
γηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

Άρθρο 401
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)

Α. Το άρθρο 135 του ν. 4389/2016 τροποποιείται ως ε-
ξής:
α) Στην παράγραφο 3 οι φράσεις «του πρώτου εξαµή-

νου από την παρέλευση του εξαµήνου αναφοράς» και
«του εξαµήνου αυτού» αντικαθίστανται αντίστοιχα από
τις φράσεις «των επόµενων δύο (2) δηµοπρασιών από
την έκδοση της απόφασής της» και «των δηµοπρασιών
αυτών».
β) Στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθεται εδάφιο

ως εξής: 
«Η ως άνω απόφαση της ΡΑΕ εκδίδεται εντός µηνός

από την παρέλευση του εξαµήνου αναφοράς.»
γ) Στην παράγραφο 4 οι φράσεις «του πρώτου εξαµή-

νου από την παρέλευση του εξαµήνου αναφοράς» και
«του εξαµήνου αυτού» αντικαθίστανται αντίστοιχα από
τις φράσεις «των επόµενων δύο (2) δηµοπρασιών από
την έκδοση της απόφασής της» και «των δηµοπρασιών
αυτών».
δ) Στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται εδάφιο

ως εξής: 
«Η ως άνω απόφαση της ΡΑΕ εκδίδεται εντός µηνός

από την παρέλευση του εξαµήνου αναφοράς.»
Β. Το άρθρο 136 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως ε-

ξής:
«1. Δικαίωµα συµµετοχής στις δηµοπρασίες πώλησης

προθεσµιακών προϊόντων κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 140 έχουν, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2
του παρόντος, οι Προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι
οποίοι: (α) είναι κάτοχοι άδειας προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας και είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Συµµε-
τεχόντων του Συστήµατος Συναλλαγών Ηµερήσιου Ε-
νεργειακού Προγραµµατισµού («ΣΣΗΕΠ»), το οποίο τη-
ρεί ο Λειτουργός της Αγοράς, (β) είναι εγγεγραµµένοι
στο Μητρώο Επιλέξιµων Προµηθευτών στις Δηµοπρα-
σίες του Συστήµατος Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθε-
σµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας
(«ΣΣΔΠΠΗΕ»), το οποίο ορίζεται στο άρθρο 140 και τη-
ρεί ο Λειτουργός της Αγοράς και (γ) διατηρούν ή ανα-
πτύσσουν δραστηριότητα προµήθειας ηλεκτρικής ενέρ-
γειας προς τρίτους στη λιανική αγορά.

2.(α) Οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Συµµετεχόντων
του ΣΣΗΕΠ Προµηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατά
την κατάθεση της αίτησης εγγραφής τους στο Μητρώο
Επιλέξιµων Προµηθευτών στις Δηµοπρασίες- του Συστή-
µατος Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊό-
ντων Ηλεκτρικής Ενέργειας («ΣΣΔΠΠΗΕ»), υποβάλλουν
στο Λειτουργό της Αγοράς ένα αξιόπιστο επιχειρηµατικό
πλάνο δραστηριοποίησης και ανάπτυξής τους στη λιανι-
κή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο θα περιλαµβά-
νει, κατ’ ελάχιστο, ετήσιο σχέδιο διείσδυσης µε τριµηνι-
αίους στόχους στη λιανική αγορά µε χρήση ποσοτήτων
Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τεχνι-
κές λεπτοµέρειες του επιχειρηµατικού πλάνου δύνανται
να καθορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Δηµοπρα-

σιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.
(β) Το ως άνω επιχειρηµατικό πλάνο είναι διάφορο του

επιχειρηµατικού σχεδίου που προβλέπεται στο Μέρος 4
του Παραρτήµατος 1 του ισχύοντος Κανονισµού Αδειών
Προµήθειας και Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Β΄
2940/2012).

(γ) Ο Λειτουργός της Αγοράς κοινοποιεί στη ΡΑΕ τα υ-
ποβληθέντα κατά τις διατάξεις του παρόντος επιχειρη-
µατικά πλάνα των Εναλλακτικών Προµηθευτών.

3.(αα) Προστίθεται στο τέλος του δεύτερου εδαφίου
της παραγράφου 2, όπως αναριθµείται σε 3, η φράση
«κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1».

(ββ) Προστίθεται τρίτο εδάφιο στην παράγραφο 2, ό-
πως αναριθµείται σε 3, ως εξής: 

«Η ΡΑΕ και ο Λειτουργός της Αγοράς αναπτύσσουν
και εφαρµόζουν κατάλληλους ελεγκτικούς µηχανισµούς
για τη συµµετοχή των Βιοµηχανικών Καταναλωτών στο
ΣΣΔΠΠΗΕ, οι οποίοι προβλέπονται και εξειδικεύονται
στον Κώδικα Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθεσµιακών
Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, προς επίτευξη των ο-
ριζοµένων της παρούσης, των παραγράφων 1 και 2 και
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 135 και προς δια-
σφάλιση του υγιούς ανταγωνισµού στην αγορά ενέργει-
ας.»

4. Η ΡΑΕ και ο Λειτουργός της Αγοράς αναπτύσσουν
κατάλληλους ελεγκτικούς µηχανισµούς για τη συµµετο-
χή στο ΣΣΔΠΠΗΕ, προς επίτευξη των οριζόµενων στις α-
νωτέρω παραγράφους 1 και 2 και την παράγραφο 1 του
άρθρου 135 και προς αποτροπή δηµιουργίας στρεβλώσε-
ων στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στις Δη-
µοπρασίες Προθεσµιακών Προϊόντων, µαζί µε τα παρα-
κάτω: 

(α) Κατά το µήνα διενέργειας δηµοπρασίας και ειδικό-
τερα σε χρονικό διάστηµα που ορίζεται στον Κώδικα Συ-
ναλλαγών Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλε-
κτρικής Ενέργειας και το αργότερο µέχρι τρεις (3) εργά-
σιµες ηµέρες πριν τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, ο Λει-
τουργός της Αγοράς ελέγχει την πλήρωση των κριτη-
ρίων συµµετοχής των Προµηθευτών.

(β) Για τον έλεγχο ικανοποίησης του κριτηρίου (γ) της
παραγράφου 1 ως προς τη συµµετοχή των Επιλέξιµων
Προµηθευτών στις Δηµοπρασίες, ο Λειτουργός της Αγο-
ράς αποκλειστικά εξετάζει τις υποβληθείσες από αυτούς
Δηλώσεις Φορτίου για τη δραστηριότητα προµήθειας η-
λεκτρικής ενέργειας στη λιανική αγορά. Ειδικότερα και
µόνο για την πρώτη συµµετοχή των Επιλέξιµων Προµη-
θευτών στις Δηµοπρασίες, για τον έλεγχο ικανοποίησης
του κριτηρίου (γ) της παραγράφου 1 για την πρώτη συµ-
µετοχή, ο Λειτουργός της Αγοράς αποκλειστικά εξετά-
ζει το επιχειρηµατικό πλάνο της παραγράφου 2.»
Γ. Η περίπτωση ζ΄της παρ. 3 του άρθρου 140 του

ν. 4389/2016 τροποποιείται ως εξής:
«ζ) Οι ελεγκτικοί µηχανισµοί προς επίτευξη των προ-

βλεπόµενων στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου
136.»

Άρθρο 402

1. Οι Προµηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι οποίοι
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι εγγεγραµ-
µένοι στο Μητρώο Επιλέξιµων Προµηθευτών στις Δηµο-
πρασίες του Συστήµατος Συναλλαγών Δηµοπρασιών
Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας
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(«ΣΣΔΠΠΗΕ»), δύνανται να υποβάλουν στο Λειτουργό
της Αγοράς το επιχειρηµατικό πλάνο της παρ. 2 του άρ-
θρου 136 του ν. 4389/2016 µέχρι την 28η Φεβρουάριου
2018. Ειδικότερα, οι Προµηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Επιλέξιµων Προµηθευτών
στις Δηµοπρασίες του Συστήµατος Συναλλαγών Δηµο-
πρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας («ΣΣΔΠΠΗΕ») και δεν έχουν συµµετάσχει σε καµία
Δηµοπρασία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο-
φείλουν να υποβάλουν, στο Λειτουργό της Αγοράς το ε-
πιχειρηµατικό πλάνο της παρ. 2 του άρθρου 136 του
ν. 4389/2016 µέχρι τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν την
πρώτη Δηµοπρασία µετά την έκδοση του παρόντος. 

2. Ο Λειτουργός της Αγοράς υποβάλλει εντός δύο (2)
ηµερών από την έναρξη ισχύος τού παρόντος στη ΡΑΕ
εισήγηση τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Δηµο-
πρασιών Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύµφωνα µε τις παρα-
γράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 136 του ν. 4389/2016.
Κριτήρια ελέγχου και ελεγκτικοί µηχανισµοί που έχουν
εισαχθεί προ της έκδοσης του παρόντος στον Κώδικα
Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων
Ηλεκτρικής Ενέργειας, τροποποιούνται κατά τα οριζόµε-
να στις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 136 του
ν. 4389/2016.

Άρθρο 403
Τροποποίηση του ν. 4270/2014

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 75 του
ν. 4270/2014 (Α΄143) καταργείται.

2. Η παρ. 5 του άρθρου 75 του ν. 4270/2014 αντικαθί-
σταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«5. Ο Υπουργός Οικονοµικών υποβάλλει ετησίως Έκ-
θεση επί των φορολογικών δαπανών, η οποία συνοδεύει
τον Κρατικό Προϋπολογισµό και περιλαµβάνει τα εξής:
α) την καταγραφή των φορολογικών δαπανών, οι οποί-

ες έχουν θεσπιστεί µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου του εκά-
στοτε τρέχοντος έτους,
β) την οµαδοποίησή τους ανά κατηγορία φορολογίας

και οµάδα δικαιούχων, 
γ) την κατανοµή τους σε τοµείς πολιτικής,
δ) τη δικαιολογητική τους βάση και τη χρονική διάρ-

κεια ισχύος τους, 
ε) τον αριθµό των ωφελουµένων,
στ) τον προσδιορισµό του κόστους των φορολογικών

δαπανών µε βάση την απώλεια φορολογικών εσόδων
που προκύπτει κατά το προηγούµενο έτος.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να

τροποποιείται η ανωτέρω Έκθεση κατά τη δοµή και το
περιεχόµενό της και να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία σχετι-
κή λεπτοµέρεια.»

3. Η παρ. 27 του άρθρου 34 («Τροποποίηση διατάξεων
του ν. 4270/2014...») του ν. 4484/2017 (Α΄110) καταργεί-
ται από τότε που ίσχυσε.

Άρθρο 404
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ)

1.α. Στο στοιχείο στ΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 1
του άρθρου 19 του ν.δ. 356/1974 (Α΄90, ΚΕΔΕ) διαγρά-
φεται η λέξη «και» και προστίθεται κόµµα «,» και µετά το
στοιχείο ζ΄ προστίθεται στοιχείο η΄ ως εξής: 

«και η) τη διενέργεια του πλειστηριασµού µε ηλεκτρο-
νικά µέσα».

β. Στο τέλος του άρθρου 19 του ν.δ. 356/1974 προστί-
θεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:

«5. 0ι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 41 και
της παρ. 3 του άρθρου 43 του παρόντος εφαρµόζονται
και στον πλειστηριασµό κινητών.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.δ. 356/1974 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Το πρόγραµµα πλειστηριασµού κοινοποιείται στον
οφειλέτη τουλάχιστον σαράντα (40) ηµέρες πριν από
τον πλειστηριασµό. Εντός της ίδιας προθεσµίας, περίλη-
ψη του προγράµµατος πλειστηριασµού, η οποία περιλαµ-
βάνει ιδίως το ονοµατεπώνυµο του οφειλέτη, καθώς και
τον αριθµό φορολογικού µητρώου αυτού και, αν πρόκει-
ται για νοµικό πρόσωπο την επωνυµία και τον αριθµό φο-
ρολογικού του µητρώου, περιγραφή των κατασχεθέντων
κινητών, την τιµή της πρώτης προσφοράς, το ποσό για το
οποίο εκδίδεται το πρόγραµµα, το όνοµα του υπαλλήλου
του πλειστηριασµού, καθώς και τον τόπο, την ηµέρα και
την ώρα του πλειστηριασµού, δηµοσιεύεται, αδαπάνως
για το Δηµόσιο, επιµελεία του δικαστικού επιµελητή,
στην ιστοσελίδα δηµοσιεύσεων πλειστηριασµών του
Δελτίου Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του Τοµέα Ασφάλι-
σης Νοµικών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέµα
για την εφαρµογή του προηγουµένου εδαφίου.»

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 21 του ν.δ.
356/1974 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 959
του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως εκάστοτε ισχύ-
ουν, εφαρµόζονται αναλόγως και στην προκειµένη περί-
πτωση. Εάν τα κατασχεθέντα πράγµατα υπόκεινται σε
φθορά κατά την κρίση του επισπεύδοντος προϊσταµένου
της αρµόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφει-
λής υπηρεσίας, πλειστηριάζονται αµέσως ή εντός βρα-
χείας προθεσµίας, αναλόγως του κινδύνου. Στην περί-
πτωση αυτή τηρείται υποχρεωτικά η δηµοσιότητα της
παραγράφου 6 του άρθρου 41 του παρόντος µία (1) ηµέ-
ρα τουλάχιστον πριν από τη διενέργεια του πλειστηρια-
σµού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης.

3. Υπάλληλος ενώπιον του οποίου διενεργείται ο πλει-
στηριασµός ορίζεται συµβολαιογράφος στην περιφέρεια
του οποίου υπάγεται ο ορισθείς τόπος πλειστηριασµού
και προς τον οποίο αποστέλλονται τα σχετικά έγγραφα
του πλειστηριασµού τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν
τη διενέργειά του, εκτός εάν συντρέχει η περίπτωση της
προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, οπό-
τε δεν απαιτείται η τήρηση της προθεσµίας αυτής.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό να ορι-

σθεί συµβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχε-
σης), τα κατασχεµένα πράγµατα πλειστηριάζονται ενώ-
πιον συµβολαιογράφου της περιφέρειας του συµβολαιο-
γραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό
δεν είναι δυνατό, του συµβολαιογραφικού συλλόγου της
πρωτεύουσας του κράτους.
Εάν η αξία των κατασχεµένων, κατά την εκτίµηση της

έκθεσης κατάσχεσης, δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ, τον πλειστηριασµό µπορεί να ενεργήσει
και οποιοσδήποτε εκ των υπαλλήλων της αρµόδιας για
την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, πα-
ρουσία δηµοσίου υπαλλήλου ή δηµοτικού ή κοινοτικού
συµβούλου ή υπαλλήλου οργανισµού τοπικής αυτοδιοί-
κησης ή αστυνοµικού οργάνου. Με απόφαση του Διοικη-
τή της Α.Α.Δ.Ε. δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο
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θέµα για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.»
4. Στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.δ. 356/1974 η λέξη

«τριών» αντικαθίσταται από τη λέξη «σαράντα».
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.δ. 356/1974 η λέξη

«πέντε» αντικαθίσταται από τη λέξη «δεκαπέντε».
6. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 39 του

ν.δ. 356/1974 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για προγράµµατα πλειστηριασµών που θα εκδοθούν

επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν από την ηµε-
ροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης της παραγράφου 7
του άρθρου 36 του παρόντος, η τιµή πρώτης προσφοράς
επαναπροσδιορίζεται και ορίζεται στην εµπορική αξία
του ακινήτου, όπως αυτή καθορίζεται εφαρµόζοντας α-
ναλογικά τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του ιδί-
ου άρθρου.»

7.α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 41 του
ν.δ. 356/1974 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ο προϊστάµενος της αρµόδιας για την επιδίωξη της
είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας δύναται να αναθέσει
τη σύνταξη του προγράµµατος πλειστηριασµού σε δικα-
στικό επιµελητή.»
β. Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 41 του

ν.δ. 356/1974 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Περίληψη του προγράµµατος πλειστηριασµού, η ο-

ποία περιλαµβάνει ιδίως το ονοµατεπώνυµο του οφειλέ-
τη, καθώς και τον αριθµό φορολογικού µητρώου αυτού
και, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, την επωνυµία και
τον αριθµό φορολογικού του µητρώου, συνοπτική περι-
γραφή του ακινήτου που κατασχέθηκε κατά το είδος, τη
θέση, τα όρια και την έκτασή του, µνεία των υποθηκών ή
προσηµειώσεων που υπάρχουν επάνω στο ακίνητο, την
τιµή της πρώτης προσφοράς, το ποσό για το οποίο εκδί-
δεται το πρόγραµµα, το όνοµα του υπαλλήλου του πλει-
στηριασµού, καθώς και τον τόπο, την ηµέρα και την ώρα
του πλειστηριασµού, δηµοσιεύεται αδαπάνως για το Δη-
µόσιο, επιµελεία του δικαστικού επιµελητή, στην ιστοσε-
λίδα δηµοσιεύσεων πλειστηριασµών του Δελτίου Δικα-
στικών Δηµοσιεύσεων του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Με κοινή α-
πόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέµα
για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.

5. Οι ανωτέρω κοινοποιήσεις και δηµοσιεύσεις ενερ-
γούνται τουλάχιστον σαράντα (40) ηµέρες πριν από τον
πλειστηριασµό.

6. Η δηµοσίευση στοιχείων των περιλήψεων των προ-
γραµµάτων πλειστηριασµού µπορεί να διενεργείται και
σε συγκεκριµένο δικτυακό τόπο, τηρούµενης της προθε-
σµίας της προηγούµενης παραγράφου. Με απόφαση του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.» 
γ. Η παρ. 7 του άρθρου 41 του ν.δ. 356/1974 καταργεί-

ται και η παράγραφος 8 του άρθρου αυτού αναριθµείται
σε 7.

8. Το άρθρο 42 του ν.δ. 356/1974 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 42
Τόπος πλειστηριασµού

1. Το κατασχεµένο ακίνητο πλειστηριάζεται µε ηλε-
κτρονικά µέσα ενώπιον του συµβολαιογράφου της περι-
φέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο. Εάν, για οποιονδή-

ποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συµβολαιογρά-
φος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), το κατασχεµέ-
νο ακίνητο πλειστηριάζεται ενώπιον συµβολαιογράφου
διορισµένου στην περιφέρεια του συµβολαιογραφικού
συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι
δυνατό, του συµβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύ-
ουσας του κράτους.

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 4 του άρ-
θρου 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως εκά-
στοτε ισχύουν, εφαρµόζονται αναλόγως και στην προ-
κειµένη περίπτωση.»

9.α. Στην παρ. 1 του άρθρου 43 του ν.δ. 356/1974 οι λέ-
ξεις «24 ώρας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πέντε
(5) ηµέρες», η περίπτωση δ΄διαγράφεται και η περίπτω-
ση ε΄ αναριθµείται σε δ΄.
β. Η παρ. 3 του άρθρου 43 του ν.δ. 356/1974 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«3. Ο πλειστηριασµός διενεργείται αδαπάνως για το

Δηµόσιο µε ηλεκτρονικά µέσα από πιστοποιηµένο για το
σκοπό αυτόν υπάλληλο του πλειστηριασµού, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 959 και 998, καθώς και των
άρθρων 1001 και επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
όπως εκάστοτε ισχύουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις
διατάξεις του παρόντος.»

10. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 45 του
ν.δ. 356/1974 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού ο-
φείλει, το αργότερο την πέµπτη εργάσιµη ηµέρα από την
κατάθεση του πλειστηριάσµατος από τον υπερθεµατιστή
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα άρθρα 44 και επ. του
παρόντος, να καταθέσει το πλειστηρίασµα στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων.»

11.α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 49 και της παρ.
1 του άρθρου 52 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται εδάφιο
ως εξής: 

«Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό να ορι-
στεί συµβολαιογράφος του τόπου της κατάσχεσης, ο
πλειστηριασµός γίνεται ενώπιον συµβολαιογράφου διο-
ρισµένου στην περιφέρεια του συµβολαιογραφικού συλ-
λόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυ-
νατό, του συµβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύου-
σας του κράτους.»
β. Στην παρ. 2 του άρθρου 49 και στην παρ. 2 του άρ-

θρου 52 του ν.δ. 356/1974 οι λέξεις «24 ώρας» αντικαθί-
στανται από τις λέξεις «τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες.»

12. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 55 του
ν.δ. 356/1974 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η προθεσµία προς αναγγελία του Δηµοσίου είναι το
αργότερο δεκαπέντε (15) ηµέρες µετά την ηµέρα διε-
νεργείας του πλειστηριασµού. Ως ηµέρα διενέργειας
του πλειστηριασµού θεωρείται η ηµέρα κατά την οποία
διενεργήθηκε ο πλειστηριασµός, ανεξάρτητα από την η-
µέρα του πλειστηριασµού που ορίσθηκε αρχικά.»

13. Το άρθρο 61 του ν.δ. 356/1974 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 61
Κατάταξη του Δηµοσίου

1. Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κινητού ή α-
κινήτου κατά οφειλέτη του, το Δηµόσιο κατατάσσεται
για τις µέχρι την ηµέρα του πλειστηριασµού απαιτήσεις
του από κάθε αιτία, µε τις κάθε φύσης προσαυξήσεις, τό-
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κους και πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής που επιβα-
ρύνουν τις απαιτήσεις αυτές, σύµφωνα µε τα άρθρα 975
έως 977Α και 1007 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.

2. Ως ηµέρα του πλειστηριασµού θεωρείται η ηµέρα
κατά την οποία διενεργήθηκε ο πλειστηριασµός, ανεξάρ-
τητα από την ηµέρα του πλειστηριασµού που ορίσθηκε
αρχικά.

3. Οι µη ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις, για τις οποίες κα-
τατάχθηκε το Δηµόσιο, θεωρούνται ληξιπρόθεσµες ως
προς τη διανοµή του πλειστηριάσµατος.

4. Σε περίπτωση πτώχευσης οφειλέτη του, το Δηµόσιο
κατατάσσεται, σύµφωνα µε τα άρθρα 154 έως 160 του
Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄153), για όλες τις
απαιτήσεις του που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο
πριν από την πτώχευση, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαί-
ωσής τους.»

Άρθρο 405
Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την 1.5.2018 οι διενεργούµενοι κατά ΚΕΔΕ
πλειστηριασµοί διεξάγονται αποκλειστικά µε ηλεκτρονι-
κά µέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο επιβολής της κατά-
σχεσης ή το χρόνο έκδοσης προγράµµατος πλειστηρια-
σµού.

2. Για τους πλειστηριασµούς που έχει ήδη οριστεί να
πραγµατοποιηθούν µε φυσικό τρόπο οποτεδήποτε µετά
τις 30.4.2018 και έχει ήδη συντελεστεί σχετική προδικα-
σία, ο προϊστάµενος της αρµόδιας, για την επιδίωξη της
είσπραξης της οφειλής, υπηρεσίας υποχρεούται στη
γνωστοποίηση της µεταβολής του τρόπου και του χρό-
νου διενέργειας του πλειστηριασµού. Για το σκοπό αυ-
τόν εκδίδεται νέα περίληψη του προγράµµατος πλειστη-
ριασµού, στην οποία γίνεται µνεία του εκδοθέντος κατά
τα ανωτέρω προγράµµατος πλειστηριασµού, της µετα-
βολής του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλει-
στηριασµού, καθώς και της τυχόν αντικατάστασης του
συµβολαιογράφου που είχε οριστεί αρχικά ως υπάλλη-
λος του πλειστηριασµού, εφόσον ο τελευταίος δεν έχει
πιστοποιηθεί ή δεν µπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του
για οποιονδήποτε λόγο. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι
διατυπώσεις των άρθρων 20 και 41 του ΚΕΔΕ, όπως ι-
σχύουν. Ο ως άνω πλειστηριασµός είναι άκυρος, εάν δεν
τηρηθούν οι διατυπώσεις του προηγούµενου εδαφίου το

αργότερο είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες πριν από την η-
µεροµηνία διενέργειας του αρχικού πλειστηριασµού.

3. Για πλειστηριασµούς κατά ΚΕΔΕ που θα διενεργη-
θούν µε φυσικό τρόπο µέχρι τις 30.4.2018, εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις του ΚΕΔΕ, όπως αυτές ισχύουν µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 61 του ΚΕΔΕ, όπως αντικα-
θίστανται µε την παραγράφο 13 του προηγούµενου άρ-
θρου εφαρµόζονται ως εξής:
α. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3 εφαρµό-

ζονται σε διαδικασίες διοικητικής και αναγκαστικής εκτέ-
λεσης, όταν η κατάσχεση ή η επίδοση της επιταγής προς
εκτέλεση αντίστοιχα διενεργείται µετά την 1η Ιανουάρι-
ου 2016, µε εξαίρεση την παραποµπή στο άρθρο 977Α
του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, η οποία εφαρµόζεται
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.
β. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 εφαρµόζονται σε

διαδικασίες πτώχευσης που αρχίζουν από 19 Αυγούστου
2015, µε εξαίρεση την παραποµπή στο άρθρο 156Α του
Πτωχευτικού Κώδικα, η οποία εφαρµόζεται σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Ως έναρξη της δια-
δικασίας νοείται η κατάθεση αίτησης πτώχευσης.
γ. Στις λοιπές διαδικασίες εξακολουθούν να εφαρµό-

ζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις.
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 11 του

προηγούµενου άρθρου, 1 έως και 3 του παρόντος άρ-
θρου, καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7
των άρθρων 36 και της παραγράφου 7 του άρθρου 39
του ΚΕΔΕ εφαρµόζονται αναλόγως και από τους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης, τους οργανισµούς τοπικής αυτο-
διοίκησης και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιω-
τικού δικαίου, που εφαρµόζουν τον ως άνω Κώδικα για
την είσπραξη των απαιτήσεών τους, όπως ειδικότερα ο-
ρίζεται στα οικεία νοµοθετήµατα.

ΤΜΗΜΑ ΙΓ΄

Άρθρο 406
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσί-
ευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις.
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Αθήνα,                                                                2018
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